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  مقدمة  - أوالً  
وبعد . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١ يف    أجري  استفتاء ه بناء على   استقالل  اجلبل األسود  استعاد  -١

  الذي أعلن   على إعالن االستقالل   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣ يف    برملان اجلبل األسود   اعتمد،  ذلك
وقـرار   ووفقـاً إلعـالن      . بالتزاماهتا الدوليـة    تعترف اجلبل األسود دولة مستقلة ذات سيادة     

ـ اليت كان   دولية  العاهدات  املعملية شاملة للخالفة يف     يف  اجلبل األسود   شرع  االستقالل،    اًطرف
  .)يوغوسالفيا، ودولة صربيا واجلبل األسود االحتادية (فيها يف إطار ترتيبات الدولة السابقة

       / حزيـران  ٢٢يف جلـستها املعقـودة يف       لألمم املتحدة   عتمدت اجلمعية العامة    او  -٢
وقررت اجلمعية العامة .  بشأن قبول اجلبل األسود يف عضوية األمم املتحدة    اً قرار ٢٠٠٦يونيه  

 يف األمم املتحدة وهو      أن توافق على قبول اجلبل اٍألسود عضواً       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٨يف  
  . يف األمم املتحدة١٩٢اجلبل األسود الدولة العضو رقم ما جعل 

وبعد االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة بدأت عملية لتحديـد قائمـة باملعاهـدات        -٣
واالتفاقيات اليت انضم إليها اجلبل األسود على أساس اخلالفة، واليت يؤدي فيها األمـني العـام     

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٣ تلك االتفاقيات يف     وقد أودعت آلية االنضمام إىل    . وظائف الوديع 
العالقات الدبلوماسية والقنـصلية، ومحايـة      :  وتشمل قواعد تنظيمية من جماالت شىت      ٢٠٠٦

حقوق اإلنسان، وحقوق الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية، ومكافحة املخدرات واملؤثرات          
نمية، والنقل، والتعليم، وحقوق النقـل  العقلية، واالجتار بالبشر، والصحة، والتجارة الدولية والت      

  .البحري، والتحكيم التجاري، واالتصاالت، ونزع السالح، ومحاية البيئة، وخالفه
ومن مث، انضم اجلبل األسود إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                -٤

  .كجزء من عملية اخلالفة
ن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        م ١٨وتتعهد الدول األطراف، مبوجب املادة        -٥

 عـن التـدابري التـشريعية       التمييز ضد املرأة بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً          
والقضائية واإلدارية وغريها من التدابري اليت اعتمدها إلنفاذ أحكام هذه االتفاقية عالوة على             

تفاقية حيز النفاذ، وبعد ذلك كل أربع       التقدم احملقق يف هذا الصدد خالل سنة من دخول اال         
يشار إليه بعد (وبالنسبة للجبل األسود، كان املوعد النهائي لذلك التقرير . سنوات على األقل

، أي بعد مرور سنة علـى دخـول         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣) التقرير: ذلك باسم 
  .االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للجبل األسود

ألويل إىل تبيان التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اختذها اجلبل           ويرمي التقرير ا    -٦
شري إىل الفترة من    وياألسود واليت ال يزال يتخذها بغية تنفيذ االلتزامات اليت تنشئها االتفاقية            

  .٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٦عام 
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ضد املـرأة، فـإن      إىل املبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز          واستناداً  -٧
وحيتوي التقرير على معلومات موجزة عـن       . التقرير يتبع الشكل واحملتويات املتوخني للتقرير     

املؤشرات التارخيية واالقتصادية والسكانية األساسية، ومعلومات حمددة بشأن كل حكم من           
  .رأحكام االتفاقية ومرفق يتضمن مقتطفات واقتباسات من القوانني املذكورة يف التقري

وقد قام بإعداد هذا التقرير فريق عمل يتألف من ممثلني عن الـوزارات األساسـية                 -٨
  :واهليئات اإلدارية التالية اليت تنطبق عليها االتفاقية

  ؛وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات •
  ؛وزارة العدل •
  ؛وزارة الشؤون اخلارجية •
  ؛وزارة التعليم والعلوم •
  ؛جتماعيةوزارة الصحة والعمل والشؤون اال •
  ؛ املاليةةوزار •
  ؛وزارة الثقافة والرياضة واإلعالم •
  ؛مديرية الشرطة •
  ؛مكتب االستخدام •
  ؛املكتب اإلحصائي •

 مبحتويـات   وقد أحيطت جلنة املساواة بني اجلنسني يف برملان اجلبل األسود علمـاً             -٩
فة إىل ذلك،   وباإلضا. ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦التقرير األويل يف جلستها املعقودة يف       

 هبـدف   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٤مت ترتيب اجتماع مع املنظمات غري احلكومية يف         
  .عرض التقرير عليها وتلقي اقتراحاهتا وتوصياهتا خبصوص مشروع النص

  معلومات عامة  - ثانياً  

  بيانات تارخيية أساسية  -١  
ضي، وجذورها أقدم مـن     يرجع تاريخ دولة اجلبل األسود إىل أحقاب بعيدة يف املا           -١٠

لقد مر اجلبل األسود يف رحلته التارخيية بعدة فترات منو وبضعة           .  واألمة ةاالسم احلايل للدول  
ق بني عاملني، وعلى ومن الناحية التارخيية، نشأ اجلبل األسود عند مفترق الطر. أشكال للدولة

ـ . مرباطوريات ودول كربى وحتت نفوذها أطراف إ  ائس توحيديـة  وقد تقاطعت أديان وكن
الثقافية، ومن الناحية   . الكاثوليكية الرومانية واألرثوذكسية واإلسالم   : كربى يف هذه املنطقة   

 الشرق والغرب، وملتقى البحر املتوسط وأراضي الداخل، ومن مث          كان اجلبل األسود ملتقى   
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 بنيـت   اً ومتنوع  معقداً فقد شكلت هبذا املفهوم وعلى مر الزمن طبقات حضارية خمتلفة تراثاً          
 كدولـة يف أوقـات      لقد ظل اجلبل األسود قائماً    .  أساسه دولة اجلبل األسود املعاصرة     على

عصيبة، وأفلح، رغم االنقطاعات يف االستمرارية، يف استعادة استقالله أربع مرات خـالل             
  . ألف سنة من تارخيه الطويل

              نيسأول حـاكم لـدوكليا سـلوفي      " رشـون بيتـر   "وفيما ميكن اعتبار خـامت        -١١
)Duklja Slovenes ( املذكور يف املصادر املكتوبة، بداية رمزية لدولة اجلبل األسود، فإن علماء

نال هو مؤسس الدولة حيث     ) ١٠٤٣-١٠١٦(تربون أن األمري ستيفان فويسالف      التاريخ يع 
بح مؤسس  مرباطورية البيزنطية ليص  اإلاستقالهلا عن   وأعلن  استقالل الدولة من خالل احلرب      

       وقد ارتفع ابنه ميهـايلو بالدولـة إىل مـستوى اململكـة يف             . األسرة الفويسالفية احلاكمة  
وكانت األسرة احلاكمة الثانية للجبل األسود هي أسرة        .  هبا اً دولي اً وحاز اعتراف  ١٠٧٧عام  

  .روفيتش أسرة بت-  وأكثرها أمهية- بالشيك، والثالثة أسرة كرنويفيتش، والرابعة واألخرية
، علـى   ١٨٧٨وحصلت دولة اجلبل األسود، مبوجب مقررات مؤمتر برلني لعـام             -١٢

وكان من الـسمات    . استقالهلا واالعتراف الدويل هبا، عالوة على توسعات إقليمية هلا شأهنا         
الرئيسية للجبل األسود عقب مؤمتر برلني ما حتقق من تقدم عام يف تنمية الدولـة وبنائهـا،                 

حسنة على الصعيد الدويل، واالهتمام باحلقوق الدينية لألقلية، مع ما هو قائم            والفوز بسمعة   
  .من خصومات داخلية

وبعد اشتراك اجلبل األسود يف حروب البلقان واحلرب العاملية األوىل وإنشاء اإلقليم              -١٣
، مت خلع امللك نيكوال من عـرش  ١٩١٨مبوجب قرارات ما مسي جبمعية بودغوريكا يف عام        

احتـاد غـري    / األسود، وحرمان أسرته من العرش وطردها من البالد مع إعالن وحدة           اجلبل
الدولة دخل اجلبل األسود مرحلة     وبعد االحتاد بدون اسم     . مشروط للجبل األسود مع صربيا    

وفيما بعد، يف مملكة يوغوسـالفيا الـيت        . مملكة الصرب والكروات والسلوفينيني   : اجلديدة
  ).Zeta Banat(ل األسود جمرد منطقة إدارية ، أصبح اجلبأنشئت حديثاً

           /نيـسان (وأصبح اجلبل األسود حممية إيطالية بعد اهنيـار يوغوسـالفيا وحلـها               -١٤
وملا كان اجلبل األسود قد ساهم مسامهة كاملة يف النضال ضد         . مبعرفة احملتلني ) ١٩٤١بريل  أ

 وأصبح مجهورية   ١٩٤٦ستور يف عام    الفاشية والتحرير، فإنه جدد وضعه كدولة مبوجب الد       
اليت عرفت فيما بعـد باسـم       (على قدم املساواة يف مجهورية يوغوسالفيا الشعبية االحتادية         

  ).مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية
وبعد حل يوغوسالفيا السابقة، استمر اجلبل األسود يف وجـوده الـوطين داخـل                -١٥

. اليت أصبحت فيما بعد دولة احتاد صربيا واجلبـل األسـود          مجهورية يوغوسالفيا االحتادية    
صعوبات سياسية واقتصادية وأخرى    ) ٢٠٠٠-١٩٩٢(وواجه اجلبل األسود يف تلك الفترة       

وكانت احلروب يف املناطق اجملاورة، واجلزاءات اليت وقعها اجملتمع الدويل، وتـدخل            . متعددة
بات السياسية الداخلية، والـضغوط     ، واالضطرا ١٩٩٩منظمة حلف مشال األطلسي يف عام       
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من نظام بلغراد، إىل آخره، عناصر هامة أثرت على وضع اجلبل األسود وال سيما على وضع                
  .مجاعات األقلية

 يف املائة ٥٥,٥ صوت فيه ٢٠٠٦مايو / أيار٢١وأُجري استفتاء يف اجلبل األسود يف   -١٦
        وسـرعان .  استقالل اجلبل األسـود     من الناخبني املسجلني لصاحل    يف املائة  ٨٦من أكثر من    

 يف األمم املتحدة ويف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا          ما أصبحت دولة اجلبل األسود عضواً     
  .وغريها من االحتادات الدولية

          / تـشرين األول   ١٩وحيدد أول دستور للجبـل األسـود املـستقل املعتمـد يف               -١٧
. دولة مستقلة ذات سيادة تطبق نظام احلكـم اجلمهـوري          أن اجلبل األسود     ٢٠٠٧أكتوبر  

          واجلبل األسود دولة مدنية دميقراطية إيكولوجيـة تـستند فيهـا العدالـة االجتماعيـة إىل        
  .حكم القانون

تشكل املعاهدات الدولية   : " من الدستور مبدأ أولوية القانون الدويل      ٩وترسي املادة     -١٨
 ال يتجزأ من النظام     بادئ القانون الدويل املقبولة بشكل عام جزءاً      املصدق عليها واملنشورة وم   

القانوين الداخلي، ويكون هلا األولوية على التشريعات الوطنية وتطبق مباشرة حيثما تـنظم             
  ."خمتلف عن التشريع الداخليبشكل عالقات ال

يعية  إىل مبدأ الفصل بني الـسلطات إىل سـلطات تـشر           ُترَتب السلطات استناداً  و  -١٩
وميارس الربملان السلطة التشريعية، بينما متارس احلكومة السلطة التنفيذيـة        . وتنفيذية وقضائية 

ويتألف الربملان من أعضاء منتخبني مباشرة على أساس حق         . ومتارس احملاكم السلطة القضائية   
رئيس ويتوىل  .  عضواً ٨١ويضم الربملان   . التصويت العام واملتساوي بواسطة االقتراع السري     

اجلمهورية الذي ُينتخب على أساس حق التصويت العام واملتساوي بواسطة االقتراع املباشر            
من نائـب    أو أكثر    هوتتألف احلكومة من رئيس الوزراء ونائب     . والسري متثيل اجلبل األسود   

. الشؤون العامـة واإلداريـة    مسؤولية  وتتويل الوزارات واهليئات اإلدارية األخرى      . ووزراء
 إىل الدستور والقوانني واملعاهدات الدولية املصدق عليها         وتعمل استناداً  كم مستقلة ذاتياً  واحملا

. ويتوىل اجمللس القضائي تعيني القضاة ورئيس احملكمة وإعفاءهم مـن مناصـبهم       . واملنشورة
كما تستخدم اللغـات الـصربية والبوسـنية    . املونتنغريةواللغة الرمسية يف اجلبل األسود هي  

  .انية والكرواتية بصفة رمسيةواأللب

  البيانات الدميغرافية األساسية  -٢  
حدى السمات الدميغرافية األساسية للجبل األسود يف ذلك املزيج الكبري من           تتمثل إ   -٢٠

السبب الرئيـسي يف تنـوع       و .اجلماعات اإلثنية املختلفة املوجودة يف مساحة صغرية نسبياً       
ورات تارخيية، مثل هجرة الناس واحلروب اليت ال هناية سكان اجلبل األسود هو ما وقع من تط  

  .هلا واملصحوبة بتغيريات متواترة يف احلدود
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 ١٥ إىل   ١أُجرِي آخر تعداد للسكان واألسر املعيشية واملساكن يف الفتـرة مـن             و  -٢١
لتعدادات السابقة اليت اشتمل فيها السكان الـدائمون        ل اًوخالف. ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

، عالوة علـى أفـراد       مواطنني من اجلبل األسود يعملون بصفة مؤقتة يف اخلارج أيضاً          على
، فإن هذا التعداد اشتمل يف إطـار الـسكان          )بصرف النظر عن طول فترة اإلقامة     (أسرهم  

  الدائمني على مواطنني من اجلبل األسود تقل فترة بقائهم يف اخلارج عن سنة واحدة، وهـو                
  . الدولية وقانون التعدادما يتمشى مع التوصيات

يف تعدادات أجريـت    مت مجعها   عدد السكان   بيانات عن   يقدم اجلدول الوارد أدناه     و  -٢٢
وينبغي أن يضع املرء نصب عينيه، عند اسـتخدام         . ٢٠٠٣و ١٩٢١ما بني عامي    يف الفترة   

لسكان ، أي جمموع ا   تعاريف السكان الدائمني  كامل بني   تطابق  وجد  يبيانات التعداد، أنه ال     
ففي حقيقة األمر، اشـتمل الـسكان الـدائمون يف          . السابقة والتعدادات   ٢٠٠٣يف تعداد   

، باإلضافة إىل السكان املوجودين يف ١٩٩١  عام حىت ١٩٧١التعدادات اليت أجريت من عام      
، عالوة على أفـراد     البالد، على مواطين اجلبل األسود العاملني بصفة مؤقتة يف اخلارج أيضاً          

 مع التوصيات الدولية، فإن هيكل السكان الدائمني        ومتشياً. قيمني يف اخلارج معهم   أسرهم امل 
، باإلضافة إىل السكان املوجودين يف البالد، على مـواطين   اشتمل أيضاً ٢٠٠٣يف تعداد عام    

اجلبل األسود ممن تقل مدة عملهم أو إقامتهم يف اخلارج عن سنة واحـدة، عـالوة علـى                  
ين إما أهنم كانوا يعملون يف اجلمهورية أو يقيمون فيها بصفتهم أفراد            املواطنني األجانب الذ  

  . سنة واحدةعلىأسر لفترة تزيد 

  )١(٢٠٠٣-١٩٢١ لتعدادات وفقاًالسكان     

  التسلسليالرقم القياسي  عدد السكان
   النمومؤشر

  )١٩٢١ األساس خط(
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  اجملموع  ذكور  إناث السنة

١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٣٤١ ٣١١ ٣٠١ ١٥٥ ٠٤٠ ١٥٦ ١٩٢١ 

١١٥٫٧٥ ١١٥٫٥٣ ١١٥٫٧٥ ١١٥٫٥٣ ٠٤٤ ٣٦٠ ٧٦٥ ١٧٩ ٢٧٩ ١٨٠ ١٩٣١ 

١١٤٫٦٧ ١٢٧٫٦٠ ٩٩٫٠٦  ١١٠٫٤٥ ١٨٩ ٣٧٧ ٠٧٨ ١٧٨ ١١١ ١٩٩ ١٩٤٨ 

١٢٩٫٨٩ ١٣٩٫٨١ ١١٣٫٢٨ ١٠٩٫٥٦ ٨٧٣ ٤١٩ ٧١٨ ٢٠١ ١٥٥ ٢١٨ ١٩٥٣ 

١٤٧٫٦٣ ١٥٥٫٤٩ ١١٣٫٦٦ ١١١٫٢١ ٨٩٤ ٤٧١ ٢٧٤ ٢٢٩ ٦٢٠ ٢٤٢ ١٩٦١ 

١٦٦٫٩١ ١٧٣٫٢٩ ١١٣٫٠٦ ١١١٫٤٥ ٦٠٤ ٥٢٩ ٢٠٩ ٢٥٩ ٣٩٥ ٢٧٠ ١٩٧١ 

١٨٦٫٥٧ ١٨٨٫٧٨ ١١١٫٧٨ ١٠٨٫٩٤ ٣١٠ ٥٨٤ ٧٣٩ ٢٨٩ ٥٧١ ٢٩٤ ١٩٨١ 

١٩٦٫٩٩ ١٩٨٫٠٩ ١٠٥٫٥٩ ١٠٤٫٩٣ ٠٣٥ ٦١٥ ٩٣١ ٣٠٥ ١٠٤ ٣٠٩ ١٩٩١ 

١٩٦٫٥٤ ٢٠١٫٨٢ ٩٩٫٧٧ ١٠١٫٨٨ ١٤٥ ٦٢٠ ٢٢٥ ٣٠٥ ٩٢٠ ٣١٤ ٢٠٠٣ 

__________ 

 .املكتب اإلحصائي يف اجلبل األسود )١(
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معني مصنفني يف فئات لجنس والعمر عدد الناس من جنس وفقاً لثل تعداد السكان مي  -٢٣
التوزيـع  أو  /طلـق و  وفقاً للتكرار امل   اجلنس   -السن  ويقدم اجلدول هيكل    .  ألعمارهم تبعاً
  . النسبة املئويةب

  )٢(٢٠٠٧يناير /تقديري يف أول كانون الثاينتوزيع ، والسنالسكان حبسب اجلنس توزيع     

 اهليكل بالنسبة املئوية

 رجال نساء رجال نساء السن
عدد النساء مقابل 

   رجل١٠٠كل 
 ١٠٣٫١٥ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٦٠٠ ٣٠٧ ٣٠٣ ٣١٧  اجملموع

 ٩١٫٧٢ ٦٫٦٢ ٥٫٨٩ ٣٧٦ ٢٠ ٦٨٨ ١٨ ٤-صفر

٩٣٫١٥ ٦٫٨٣ ٦٫١٦ ٩٩٩ ٢٠ ٥٦٠ ١٩ ٩-٥ 

٩٣٫١٨ ٧٫٤١ ٦٫٦٩ ٧٩٦ ٢٢ ٢٤١ ٢١ ١٤-١٠ 

٩٥٫٠٧ ٧٫٩٠ ٧٫٢٨ ٣٠٩ ٢٤ ١١١ ٢٣ ١٩-١٥ 

٩٥٫٥٣ ٨٫٣٦ ٧٫٧٥ ٧٢٩ ٢٥ ٥٧٨ ٢٤ ٢٤-٢٠ 

٩٨٫٢٢ ٧٫٧٤ ٧٫٣٧ ٨٢٢ ٢٣ ٣٩٩ ٢٣ ٢٩-٢٥ 

١٠٥٫٠٤ ٦٫٨٨ ٧٫٠١ ١٧٠ ٢١ ٢٣٨ ٢٢ ٣٤-٣٠ 

١٠٢٫١٧ ٦٫٥٨ ٦٫٥٢ ٢٣٤ ٢٠ ٦٧٤ ٢٠ ٣٩-٣٥ 

١٠١٫١٧ ٦٫٩٧ ٦٫٨٤ ٤٥٢ ٢١ ٧٠٣ ٢١ ٤٤-٤٠ 

١٠٠٫١٣ ٧٫١٨ ٦٫٩٧ ٠٩٢ ٢٢ ١٢١ ٢٢ ٤٩-٤٥ 

٩٩٫٤٤ ٧٫٠٧ ٦٫٨١ ٧٤١ ٢١ ٦٢٠ ٢١ ٥٤-٥٠ 

١١٠٫١٧ ٥٫٦٣ ٦٫٠١ ٣٢١ ١٧ ٠٨٢ ١٩ ٥٩-٥٥ 

١٢١٫٥٨ ٣٫٦٠ ٤٫٢٤ ٠٧٣ ١١ ٤٦٣ ١٣ ٦٤-٦٠ 

١٢١٫٩٦ ٤٫٢٤ ٥٫٠١ ٠٣٥ ١٣ ٨٩٧ ١٥ ٦٩-٦٥ 

١٢٧٫٣٠ ٣٫٣٥ ٤٫١٣ ٢٩٢ ١٠ ١٠٢ ١٣ ٧٤-٧٠ 

+١٥٠٫٧٨ ٣٫٦٣ ٥٫٣٠ ١٥٩ ١١ ٨٢٦ ١٦  ٧٥ 

   ٢٠٠٣ لتعداد عام اء اإلثين وفقاًاجلنس واالنتمحبسب اجلدول أدناه هيكل السكان يبني     

 اهليكل بالنسبة املئوية

 رجال نساء رجال نساء اجملموع اجلنسية
عدد النساء مقابل 

   رجل١٠٠كل 
 ١٠٣ ١٠٠ ١٠٠ ٢٢٥ ٣٠٥ ٩٢٠ ٣١٤ ١٤٥ ٦٢٠    اجملموع

 ١٠٥ ٤٢٫٨ ٤٣٫٥ ٧٠١ ١٣٠ ٩٦٨ ١٣٦ ٦٦٩ ٢٦٧ أهايل اجلبل األسود

 ١٠١ ٣٢٫٣ ٣١٫٧ ٦٨٠ ٩٨ ٧٣٤ ٩٩ ٤١٤ ١٩٨ صرب
__________ 

 .املكتب اإلحصائي يف اجلبل األسود )٢(
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 اهليكل بالنسبة املئوية

 رجال نساء رجال نساء اجملموع اجلنسية
عدد النساء مقابل 

   رجل١٠٠كل 
 ٨٤ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠١٢ ١ ٨٤٨ ٨٦٠ ١ يوغوسالفيون

 ٩٧ ٥٫٢ ٤٫٩ ٨٠٨ ١٥ ٣٥٥ ١٥ ١٦٣ ٣١ ألبان

 ١٠٠ ٧٫٩ ٧٫٧ ٠٤٦ ٢٤ ١٣٨ ٢٤ ١٨٤ ٤٨ بوسنيون

 ٨٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٢١ ١٠٤ ٢٢٥ مصريو البلقان

 ٨١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٧٠ ٥٧ ١٢٧ إيطاليون

 ١٤٨ ٠٫١ ٠٫٢ ٣٣٠ ٤٨٩ ٨١٩ مقدونيون

 ١٦٤ ٠٫٠ ٠٫١ ١٣٧ ٢٢٥ ٣٦٢ هنغاريون

 ١٠٣ ٤٫٠ ٤٫٠ ١٣٣ ١٢ ٤٩٢ ١٢ ٦٢٥ ٢٤ مسلمون

 ١٣١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٥١ ٦٧ ١١٨ أملان

 ٩٥ ٠٫٤ ٠٫٤ ٣٣٤ ١ ٢٦٧ ١ ٦٠١ ٢ غجر الروما

 ٢٠٠ ٠٫٠ ٠٫١ ٨٠ ١٦٠ ٢٤٠ روسيون

 ١٦٩ ٠٫١ ٠٫١ ١٥٤ ٢٦١ ٤١٥ سلوفينيون

 ١٣٩ ٠٫٩ ١٫٣ ٨٥٤ ٢ ٩٥٧ ٣ ٨١١ ٦ كرواتيون

 ٩١ ٠٫٤ ٠٫٣ ١٤١ ١ ٠٣٩ ١ ١٨٠ ٢ آخرون

غري معلين اهلوية 
 وحمايدون

١٠٩ ٤٫٢ ٤٫٥ ٨٦٩ ١٢ ٠٣٧ ١٤ ٩٠٦ ٢٦ 

 ١١٨ ٠٫٢ ٠٫٢ ٥٧٦ ٦٨٢ ٢٥٨ ١ انتماءات إقليمية

 ٩٧ ١٫٠ ١٫٠ ١٢٨ ٣ ٠٤٠ ٣ ١٦٨ ٦ غري معرويف اهلوية

 بشأن احملافظـة    اًد بعد احلصول على االستقالل قرار     اعتمدت حكومة اجلبل األسو     -٢٤
 يف اجلبل األسود بني كيفية احملافظـة         داخلياً املشردينوضع وحقوق املهاجرين و    على   مؤقتاً
 للقوانني اليت حتكم اللجوء واملسائل على وضع أولئك األشخاص يف اجلبل األسود وفقاً     املؤقتة

 داخلياًواملشردين  لمسائل املتعلقة بالالجئني    التسوية الدائمة ل  استراتيجية  "املتصلة باألجانب، و  
  . واملشردين املسائل املتصلة بالالجئنيحل، والوثائق اإلقليمية بشأن "جلبل األسوديف ا
 يف اهلجـرة    حدى احلقائق اهلامـة جـداً     لق بالسمات الدميغرافية، تتمثل إ    وفيما يتع   -٢٥

إلقليم الشمال املتخلف وا  (فبالنظر إىل التنمية اإلقليمية غري املتوازنة       . الداخلية يف اجلبل األسود   
، مـن األقـاليم   ، هناك هجرة متكررة، بصفة يومية تقريبـاً   ) نسبياً ط واجلنويب املتقدم  األوس

 ازداد باملقارنة مع عددهم يف      ٢٠٠٣ورغم أن عدد السكان يف عام       . املتخلفة إىل األكثر منواً   
 ١٧ ٤٩٨نسمة، فإن عدد السكان يف اإلقليم الشمايل مبقدار          ٢٦ ٦٤١ مبقدار   ١٩٩١عام  

  .نسمة ٤٤ ١٣٩مبقدار   عددهم ازداد يف اإلقليم األوسط واجلنويبنسمة، يف حني أن
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وبغية حتديد عدد السكان من الروما واألشكيليا ومصريي البلقان يف اجلبل األسـود               -٢٦
            يف اجلبـل األسـود يف  الفئـات  الستراتيجية حتسني أوضاع الـسكان مـن هـذه           ووفقاً
قاعـدة  " بـشأن    ئي يف اجلبل األسود مسحاً    ، أجرى املكتب اإلحصا   ٢٠١٢-٢٠٠٨الفترة  

وقد أُجري املسح يف شهر تـشرين   . "بيانات السكان من الروما واألشكيليا ومصريي البلقان      
وا مشل املسح مجيع األشخاص الذين جاؤ و.  أحناء اجلبل األسود   مجيع يف   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

ـ           راد عـائالهتم وأسـرهم     طواعية إىل نقاط املراجعة وقدموا معلومات عن أنفسهم وعن أف
 مل يكونوا يعيشون يف اجلبل األسـود يف          أشخاصاً ويعين ذلك أن املسح مشل أيضاً     . املعيشية

ولذلك، فإن املسح   . الوقت الذي أبلغت فيه أسرهم املعيشية عنهم وقدمت معلومات بشأهنم         
 يعيشون  شخصاً ٩ ٩٤٣ومن بني هذا العدد كان هناك       . شخص ١١ ٠٠١مشل ما جمموعه    

  . اجلبل األسود، بينما كان اآلخرون يعيشون يف اخلارجيف

  السكان من الروما واألشكيليا ومصريي البلقان حبسب اجلنس والبلديات    

 اجملموع اجلنس البلدية

 ٩٣٤ ٩ اجملموع اجلبل األسود

 ٠٧٨ ٥ الذكور 
 ٨٥٦ ٤ اإلناث 

 ٣٠٩ اجملموع بار

 ١٦٤ الذكور 
 ١٤٥ اإلناث 

 ٦٦٩ اجملموع بريانه

 ٣٤٩ الذكور 

 ٣٢٠ اإلناث 

 ٣٦٩ اجملموع بييلو بويل

 ١٨١ الذكور 
 ١٨٨ اإلناث 

 ١٨٩ اجملموع بودفا

 ٩٦ الذكور 
 ٩٣ اإلناث 

 ٨٦ اجملموع سيتينجي

 ٤١ الذكور 

 ٤٥ اإلناث 

 ١٢ اجملموع دانيلوفغراد

 ٤ الذكور 
 ٨ اإلناث 
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 اجملموع اجلنس البلدية

 ٢٩٩ اجملموع هريسنغ نويف

 ١٥٩ الذكور 

 ١٤٠ ناثاإل 

 ١٢٣ اجملموع كوتور

 ٦٥ الذكور 
 ٥٨ اإلناث 

 ٠٠١ ١ اجملموع نيكزيتش

 ٥١٩ الذكور 
 ٤٨٢ اإلناث 

 ٤٢ اجملموع بلييفليا

 ٢٤ الذكور 

 ١٨ اإلناث 

 ٧٤٨ ٥ اجملموع بودغوريتسا

 ٩١١ ٢ الذكور 
 ٨٣٧ ٢ اإلناث 

 ١١٢ اجملموع روتزاجي

 ٥٦ الذكور 
 ٥٦ اإلناث 

 ٤٢٥ موعاجمل تيفات

 ٢٣٥ الذكور 
 ١٩٠ اإلناث 

 ٥٥٠ اجملموع أولسينج

 ٢٧٤ الذكور 
 ٢٧٦ اإلناث 

  املؤشرات االقتصادية األساسية  -٣  
إذ جيري حتويل االقتصاد من خالل . مير اجلبل األسود بعملية إصالح اقتصادي شامل       -٢٧

ليل جم من حصة    مع تق ) اخلصخصة بالقسائم اجلماهريية واخلصخصة   (إجراءات للخصخصة   
ونعرض هنا، بغية إعطاء أفضل صورة ممكنة عن        . رأس املال اململوك للدولة وخلق بيئة مواتية      

احلالة االقتصادية يف اجلبل األسود، بعض املؤشرات األساسية للسنتني املاضيتني والربع األول            
  .من السنة احلالية
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 للناتج احمللي اإلمجـايل،     رداً مط لقد سجل اقتصاد اجلبل األسود بصفة مستمرة منواً         -٢٨
 للمـرة األوىل يف العقـد       يف املائـة   ١١ومعدالت تضخم منخفضة، ومعدل بطالة يقل عن        

وتقلـل الدولـة مـن      . املاضي، عالوة على زيادة مستمرة يف الرواتب واملعاشات التقاعدية        
 خيلق   مجاً ئضاً وتسجل فا  إنفاقها، يف حني حتقق ميزانية احلكومة إيرادات أعلى مما كان خمططاً          

وإذا ما اسـتمر  .  للتسديد الباكر للدين الداخلي واخلارجي للجمهورية على حد سواء  ظروفاً
ينتظـر  فائض امليزانية، فإن من الواقعي أن       وزيادة   تقليل اإلنفاق العام     تمثل يف املهذا االجتاه   

 من الناتج يف املائة ٣٥ إجناز األولويات املالية املتوسطة األمد من حيث تقليل اإلنفاق العام إىل
 من الناتج احمللي اإلمجـايل،       يف املائة  ٣٠احمللي اإلمجايل، وتقليل الدين العام إىل ما هو دون          

وجيدر باملالحظة  . ٢٠١١وحتقيق ختفيضات ضريبية إضافية يف اقتصاد اجلبل األسود يف عام           
 حيث مل يتم خصخصته     أن القطاع املايل هو حمرك اإلصالحات االقتصادية يف اجلبل األسود         

وقد سجل القطاع   .  من بني أكثر القطاعات تنافسية يف اإلقليم       بالكامل فقط، وإمنا يعد أيضاً    
 يف الودائع والقروض، عالوة على اخنفاض يف أسعار الفائدة، وهو ما خلق  متزايداًاملصريف منواً

        .يف هنايـة املطـاف     لتمويل موات بشكل متزايد لالقتصاد، ومنو النشاط االقتصادي          ظروفاً
         وال تزال االستثمارات األجنبية املباشرة تتدفق مبستوى مرتفع رغم أنه مت بالفعل خصخـصة             

ويف العام املاضي، وصلت    .  مستمراً  من االقتصاد، وهي تسجل منواً     يف املائة  ٩٠ما يقرب من    
        الناتج احمللي اإلمجـايل، وهـو      من   يف املائة  ٣٠االستثمارات األجنبية املباشرة إىل أكثر من       

  .ما يضع اجلبل األسود بني الرواد يف هذا اجملال يف أوروبا
، وصـل النـاتج احمللـي      للبيانات الرمسية للمكتب اإلحصائي للجبل األسود      ووفقاً  -٢٩

يف  ٦,٩مليون يورو، مع وصول معدل النمو فيه إىل          ٣ ٠٨٥,٦ إىل   ٢٠٠٨اإلمجايل يف عام    
   .مليون يورو ٢ ٦٨٠,٥ حينما بلغ الناتج احمللي اإلمجايل ٢٠٠٧قارنة مع عام  باملاملائة
            لبيانات وزارة املالية، وصل الناتج احمللـي اإلمجـايل يف الربـع األول مـن               ووفقاً  -٣٠
 باملقارنة مع نفـس     يف املائة  ٦,٥ مبقدار    مليون يورو وهو ما ميثل منواً      ٦١٧ إىل   ٢٠٠٩عام  

  .السنة السابقةالفترة من 
         مؤشـر أسـعار التجزئـة يف      احملسوب على أساس    وصل معدل التضخم السنوي     و  -٣١
 عنـدما   ٢٠٠٧ نقطة مئوية عنه يف عام       ٠,٢ وهو ما يزيد بنسبة      يف املائة  ٢ إىل   ٢٠٠٨عام  
 التضخم مياثل مستوى     مستوى وعلى الرغم من تلك الزيادة الطفيفة، فإن      . يف املائة  ١,٨بلغ  
  .لدان األعضاء يف االحتاد األورويبالب
حمسوبة على  ، زادت األسعار يف اجلبل األسود       ٢٠٠٩وخالل الربع األول من عام        -٣٢

 مبا كانت عليه باملقارنة يف املائة ٠,٥مارس بنسبة   /تكاليف املعيشة يف شهر آذار    أساس مؤشر   
  وأسـعار اخلـدمات     ائةيف امل  ٠,٦يف هناية السنة السابقة، حيث زادت أسعار السلع بنسبة          

يف  ٢مارس، أعلى بنسبة    /كانت األسعار يف آذار   على أساس سنوي،     و .يف املائة  ٠,٥بنسبة  
، وهو ما جيعلها على الرغم من ذلك يف مستوى معدالت التضخم يف البلدان األعـضاء               املائة

  .يف االحتاد األورويب
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         وهـو أقـل    ملائـة،   يف ا  ١١,٤، وصل معدل البطالـة إىل       ٢٠٠٨ويف هناية عام      -٣٣
ووصل معدل البطالة يف أول     .  نقطة مئوية منه يف نفس الفترة من السنة السابقة         ٣,٨٤مبقدار  
 نقطة مئوية منـه يف نفـس        ٤,١ وهو أقل مبقدار     يف املائة  ١٠,٢ إىل   ٢٠٠٩أغسطس  /آب

       /شـهر متـوز    مع البيانـات يف      ومع مقارنة البيانات الواردة آنفاً    . الفترة من السنة السابقة   
، فبإمكاننا أن خنلص إىل     يف املائة  ٣٢,٧هو  و عندما ُسجل أعلى معدل للبطالة       ٢٠٠٠يوليه  

أن احلقائق تبني بوضوح حدوث تطورات إجيابية متزايدة يف سوق العمل نتجت عن النمو يف               
  .ظائف جديدةوالنشاط االقتصادي مما أسفر عن خلق 

        ، ومـن مث مت تـسجيل       ٢٠٠٨الرواتـب يف عـام      واستمر اجتاه النمو يف متوسط        -٣٤
 عندما بلغ متوسط    ٢٠٠٧ يورو يف تلك السنة، وهو أكرب بكثري باملقارنة مع عام            ٤١٦مبلغ  

            ٢٠٠٩ووصل متوسط الرواتب يف الربـع األول مـن عـام            .  يورو ٣٣٨الراتب الصايف   
  .ه يف نفس الفترة من السنة السابقة عنيف املائة ١٥,٨ يورو، وهو ما يزيد بنسبة ٤٦٣إىل 
ولذا فإن متوسـط    .  يف السنة املنصرمة   كما سجل متوسط املعاشات التقاعدية منواً       -٣٥

 عن مثيلـه يف الـسنة       يف املائة  ٩ يورو، وهو ما يزيد بنسبة       ٢٥٦ بلغ   ٢٠٠٨املعاش يف عام    
  . يورو٢٥٨، بلغ متوسط املعاش ٢٠٠٩ويف الربع األول من عام . السابقة
         /ينـاير حـىت أيلـول     /قُدر اإلنفاق العام املوحد يف الفترة من كـانون الثـاين          و  -٣٦

وقد مت متويل هذا املستوى التقديري من اإلنفاق .  مليون يورو٩٩٠,٥٦ مببلغ ٢٠٠٩سبتمرب  
 مليون  ٢١٤,٥١ مليون يورو، ومسامهات بلغت قيمتها       ٥٦١,٠٤العام من الضرائب مببلغ     

 مليـون يـورو،     ٨٢,٩٤ مليون يورو، وأتعاب بلغت      ٢٠,٧٣ت قيمتها   يورو، ورسوم بلغ  
            مليون يورو، ومتحـصالت مـن سـداد للـديون           ٣٤,٨وإيرادات جارية أخرى بلغت     

         مليون يـورو،    ٩٥٩,٤١وتقدر اإليرادات العامة الراهنة مببلغ      .  مليون يورو  ٤٥,٣٨بلغت  
مليـون   ٣ ٢٤٢ (٢٠٠٩ اإلمجايل التقديري يف عـام        من الناتج احمللي   يف املائة  ٢٩,٥٩أو  
 من الناتج   يف املائة  ١٧,٣١والضرائب هي األهم يف هيكل اإليرادات العامة وتشكل         ). يورو

           . من الناتج احمللي اإلمجـايل     يف املائة  ٦,٦٢احمللي اإلمجايل، عالوة على املسامهات اليت متثل        
  .يف املائة ٨٦,٧٤ات العامة األصلية نفذت بنسبة وفيما يتعلق باخلطة، فإن اإليراد

يف  ٣٠,٥٥ بنسبة   ٢٠٠٩وتقدر املصروفات العامة املوحدة يف تسعة أشهر من عام            -٣٧
مطروحاً املصروفات املوحدة   (وقد بلغ اإلنفاق العام اجلاري      .  من الناتج احمللي اإلمجايل    املائة
وامليزانية الرأمسالية للجبل األسـود، والـصناديق       املصروفات الرأمسالية للميزانية الراهنة،      منها

 ٢٥,٥٩ مليون يورو، أو ٨٢٩,٧٢يف النصف األول من السنة ) احلكومية واحلكومات احمللية
وفيما يتعلق باخلطة، نفذت املصروفات العامـة املوحـدة         .  من الناتج احمللي اإلمجايل    يف املائة 
  .يف املائة ٨٣,٤٤بنسبة 
 مليون يورو   ٥٩٤,١ بأكملها إىل    ٢٠٠٧ت األجنبية املباشرة يف سنة      ووصلت االستثمارا   -٣٨
  . مليون يورو منها بقطاع التشييد٣١٨,٢٧يتعلق و من الناتج احمللي اإلمجايل، يف املائة ٣٣,٣٤أو 
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 يف املؤسسات املالية الدوليـة      وسرعان ما أصبح اجلبل األسود بعد استقالله عضواً         -٣٩
) د الدويل، والبنك الدويل، والبنك األورويب للـتعمري والتنميـة         صندوق النق (الوثيقة الصلة   

  .وكثف من تعاونه مع تلك املؤسسات وغريها

  )٣(مؤشرات االقتصاد الكلي    

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 ٤٧٠٫٠ ٢ ٠٨٥٫٦ ٣ ٦٨٠٫٥ ٢  )مباليني اليورو(الناتج احمللي اإلمجايل 

٤٫٠- ٦٫٩ ١٠٫٧ ي اإلمجايلمعدل النمو احلقيقي يف الناتج احملل  
 ٢٫٠ ٢٫٠ ١٫٨  التضخم

 ٤٦٨ ١٧٥ ٢٢١ ١٦٦ ٤٠٨ ١٥٦  عدد املستخدمني
 ١٣٠ ٢٩ ٤٧٨ ٢٨ ٠١١ ٣٢  عدد املتعطلني عن العمل

 ١١٫١ ١٠٫٨٦ ١١٫٥١  معدل البطالة
١٫٩-  اإلنتاج الصناعي  ٢٫٨- ١٫٠  

أن نعرض اجلـدول    ونرى أن من املفيد، من منظور املؤشرات االقتصادية لالتفاقية،            -٤٠
  :)٤(التايل للمؤشرات االقتصادية األساسية حبسب البلديات

 منو السكان )باليورو (الراتب اإلمجايل عدد املستخدمني البلدية الرقم

١٥- ٣٨٣ ٥٣٧  أندرييفيتسا -١  
 ١١٣ ٤١٢ ٨٧٦ ١١  بار -٢
 ٢١٩ ٤٠١ ٠٩٢ ٦  بريانه -٣
 ٢٤٦ ٣٨٢ ٦٢٨ ٨  بييلو بويل -٤
 ١٠٤ ٤٢٩ ٩٥١ ٨  بودفا -٥
٢٣- ٣٦١ ٩٦٩ ٢  دانيلوفغراد -٦  
٨- ٤٤٧ ٩٨٦  تزابلياك -٧  
٣٠- ٤٣٥ ٧٢٨ ١  كوالتزين -٨  
٣- ٤٧٣ ٣٧٨ ٦  كوتور -٩  

 ٢١ ٤٣٠ ٦٣٨ ١  موجكوفاك -١٠
 ٢٦٨ ٤٣٩ ٣١٢ ١٨  نيكتزيتش -١١
 ٨٤ ٣٩٤ ٤١١ ١  بالف -١٢
١٧- ٥٦٦ ٩٣٨  بلوتزين -١٣  
 ١ ٤٦٥ ٢٨٦ ٧  بليفلجا -١٤

__________ 

 .واملكتب اإلحصائيأمانة التنمية : املصدر )٣(

 .٢٠٠٦، بيانات من عام املكتب اإلحصائي: املصدر )٤(



CEDAW/C/MNE/1 

15 GE.10-44293 

 منو السكان )باليورو (الراتب اإلمجايل عدد املستخدمني البلدية الرقم

 ٣٠٦ ١ ٥٠٩ ٠٣٢ ٦١  بودغوريتسا -١٥
 ٣٥٣ ٤٤٣ ٠٦٤ ٣  روتزاج -١٦
 ٩ ٤٧٥ ٧٥٥ ٣  تيفات -١٧
 ٤٠ ٣٤٨ ١٨٥ ٤  أولسينج -١٨
 ٤٤ ٣٥٢ ٧٦٣ ١١  هريسيغ نويف -١٩
٥٧- ٤٠٥ ٣٩٦ ٤  سينتينج -٢٠  
١٥- ٣٩٨ ٢٩٦  تزافنيك -٢١  

  )١٦-١املواد (ر عن تنفيذ االتفاقية تقري  - ثالثاً  

  ١املادة     
    واإلعالن الرمسي لالسـتقالل    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١لذي أجري يف    بعد االستفتاء ا    -٤١
تعهد اجلبـل األسـود       إىل اعتماد إعالن االستقالل،    ، واستناداً ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣يف  

مبقتضى إخطار اخلالفة باحترام وتنفيذ جمموعة من االتفاقيات يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف              
  .)٥(ل التمييز ضد املرأةذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكا

 يف اجلبل األسود وقت قبول االلتزامات       كان دستور مجهورية اجلبل األسود سارياً     و  -٤٢
 تـشرين  ١٣ من اجلريدة الرمسيـة املـؤرخ   ٤٨العدد  (اآلنفة الذكر مبقتضى إخطار اخلالفة      

فإنـه   خاصة باملساواة بني اجلنـسني،       ورغم أنه مل يتضمن أحكاماً    ). ١٩٩٢أكتوبر  /األول
ومن مث، فإن الدسـتور     . احتوى على سلسلة من املبادئ اليت تعلن املساواة بني الرجل واملرأة          

ينص على أن املواطنني أحرار ومتساوون بغض النظر عن أي خاصية أو مسات شخصية، وأن               
، وينص على حرمة السالمة البدنية والنفسانية       )١٥املادة  (كل الناس متساوون أمام القانون      

        ، وصون خصوصيتهم وحقوقهم الشخصية، مبا يف ذلـك كرامـة اإلنـسان وأمنـه              للناس
وينص الدستور كذلك على أن من حق أي مواطن من مواطين اجلبل األسـود              ). ٢٠املادة  (

       احلق يف التـصويت عـام ومتـساوي        سنة من العمر أن ينتِخب وأن ُينتخب وأن          ١٨يبلغ  
واحلـق يف   ) ٤٥املـادة   (شكل عام للغاية، احلق يف امللكية       ويضمن الدستور، ب  ). ٣٢املادة  (

 ما حيدث بشأهنا    اليت كثرياً األمور   أهموقد ُعرِّفت املواطنة، باعتبار أهنا      ). ٤٦املادة  (املرياث  
 بالنص على جنسية اجلبل اٍألسود الـيت ال ميكـن           ١٩٩٢متييز ضد النساء، يف دستور عام       

وعالوة على ذلك،   ). ١٠املادة  ( تغيري تلك اجلنسية      أو من احلق يف    هاحرمان أي شخص من   
ة أو التعصب الوطين أو العرقي أو الديين أو غري ذلك           يفإن أي استثارة أو حتريض على الكراه      

__________ 

/ ن حزيـرا ٣ حيز النفـاذ يف  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣دخل إخطار اخلالفة املودع لدى الوديع يف        )٥(
 .٢٠٠٦يونيه 
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ذلك إساءة اسـتعمال احلقـوق      ويشمل  ،  )٤٣املادة  (لدستور وخيضع للعقاب    ل خرقاًيعترب  
ناحية أخرى، احلـق يف محايـة حقوقـه         نح املواطن، من    ، يف حني مُ   )١٦املادة  (واحلريات  
على قدم املساواة بواسطة اإلجراءات املنصوص عليها حبكم القانون، عالوة علـى             وحرياته
 ة أخرى ضد قرار ميس حقه أو مـصاحله        أي وسيلة انتصاف قانوني   يف  ستئناف أو   االاحلق يف   
 احلصول على املـساعدة  يفاحلق  جلميع  اولذلك فقد مت منح     ). ١٧املادة  ( إىل القانون    استناداً

        للـشباب واملـرأة واملعـوقني        خاصـاً  ومتنح أحكام الدستور وضعاً   ). ١٨املادة  (القانونية  
 عن ذلك فإنه ينص علـى أن لألطفـال          ، وفضالً )٥٣املادة  (فيما يتعلق بالسالمة يف العمل      

العامة إذا مل ميارسـوا  والنساء احلوامل واملسنني احلق يف الرعاية الصحية املدفوعة من األموال        
 فإنه يقضي بأن تتمتع األمهـات       ، وأخرياً )٥٧املادة  (هذا احلق على بعض األسس األخرى       

كما ينص الدستور على احلق يف التعليم كأحد احلقوق         ). ٦٠املادة  (واألطفال حبماية خاصة    
  ). ٦٢املادة (البالغة األمهية اليت ُتمنح لكل فرد على قدم املساواة 

 ٢٢تمد اجمللس الدستوري جلمهورية اجلبل األسود دستور اجلبـل األسـود يف             اعو  -٤٣
                اجلريـدة الرمسيـة للجبـل      (وكـان إعـالن الدسـتور       . ٢٠٠٧أكتـوبر   /تشرين األول 

وتعرب ديباجة الدستور، من مجلة     .  بإعالن استقالل اجلبل األسود    مسبوقاً) ١/٢٠٠٧األسود  
احلرية، : جلبل األسود بالعيش يف دولة تتمثل قيمها األساسية فيما يلي         أمور، عن التزام مواطين ا    

والسلم، والتسامح، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، والتعددية الثقافية، والدميقراطية، وحكم          
 حبيـث تـشمل     ميكن تفسريها أيضاً  فإنه  ،  حد ذاهتا عامة  يف  عامة  ورغم أن الصياغة    . القانون

  .سار تنمية اجلبل األسود كدولة مستقلة ودميقراطيةكضرورة ملاملساواة بني اجلنسني 
 وذلكملساواة بني اجلنسني    با من قبل الدولة     قوياً لتزاماًاينشئ دستور اجلبل األسود     و  -٤٤
           الفـرص تكـافؤ   النص على أن الدولة تضمن املساواة بني الرجل واملرأة وتضع سياسـة             ب
ا املبدأ الدستوري، فإنه جيب النظر يف املبادئ األخرى خبصوص           إىل هذ  واستناداً). ١٨املادة  (

ومن مث فإن الدستور    . احلقوق واحلريات وطريقة ممارستها يف إطار املساواة بني اجلنسني أيضاً         
؛ )٧املـادة   (حيظر اإليذاء أو التحريض على الكراهية والتعصب على أي أساس من األسس             

       شر أو غري مباشر على أي أسـاس مـن األسـس            وحيظر على وجه اخلصوص أي متييز مبا      
 أن اللـوائح   وفيما يتعلق حبظر التمييز، فإنه جيدر باإلشارة أن الدستور يقرر أيضاً          ). ٨املادة  (

والتدابري اخلاصة الرامية إىل خلق ظروف من أجل املساواة الوطنية واجلنسانية واملساواة بصفة             
إذا كانت التـدابري اخلاصـة      متييزية،   ال تعترب ألسباب  ألي سبب من ا   احملرومني  عامة ومحاية   

وعالوة على  . األهداف اليت اُتخذت من أجلها فقط     حتقيق  ، أي أنه جيوز تطبيقها حىت       مؤقتة
وأن ) ٦املـادة   (ذلك، ينص الدستور على أن يضمن اجلبل األسود محاية احلقوق واحلريات            

، )١٧املادة  (أو مسات شخصية    صوصية  خاجلميع متساوون أمام القانون بغض النظر عن أي         
، عالوة على   )١٩املادة  (وأن لكل الناس احلق يف محاية حقوقهم وحرياهتم على قدم املساواة            

أو مصاحلهم ذات األسـاس      احلق يف االنتصاف القانوين ضد أي قرار ُيتخذ بشأن حقوقهم         
جيوز تقـدميها باجملـان     ليت  اقانونية  الساعدة  امل، واحلق يف احلصول على      )٢٠املادة  (القانوين  
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          ، وأنه ال جيوز إلغاء حظر التمييز أثنـاء إعـالن حالـة احلـرب أو الطـوارئ     )٢١املادة  (
، وأن ُيمنح احلق يف املشاركة يف االنتخابات والترشيح لالنتخابات لكل مواطن            )٢٥املادة  (

األسود ملدة سنتني    اجلبل    سنة من العمر فما فوق ويكون قد أقام يف         ١٨يف اجلبل األسود يبلغ     
، عالوة على احلق يف املـرياث       )٥٨املادة  ( مكفول، وأن احلق يف امللكية      )٤٥املادة  (على األقل   

وأن تبـت احملكمـة الدسـتورية يف        ) ٥٩املادة  (مكفولة   حرية إقامة املشاريع     أن، و )٦٠املادة  (
 مبوجـب   املكفولـة سان وحرياته   انتهاك حقوق اإلن  ألسباب تتعلق ب  الدعاوى الدستورية املرفوعة    

  ).١٤٩املادة (الدستور بعد استنفاد مجيع سبل االنتصاف القانونية الفعالة 
وفيما يتعلق بتعريف احلق يف احلكم احمللي، ينص الدستور على أنه يـشمل حـق                  -٤٥

املواطنني وهيئات احلكم احمللي يف تنظيم أمور عامة وأخرى معينة وإدارهتا على مـسؤوليتهم              
 مبمارسة وتعزيز املـساواة    بالعنايةومن مث فإن االلتزام     ). ١١٣املادة  (صاحل السكان احملليني    ول

ـ بني اجلنسني وغريها من األمور املتعلقة باملساواة بني الرجل واملـرأة             وَّل إىل مـستوى    حت
  .احلكومات احمللية

 اجلبـل  وتعرَّف املواطنة مبوجب الدستور اجلديد بالنص على أن تكـون هنـاك يف        -٤٦
ين اجلبل األسود   األسود جنسية ملواطين اجلبل األسود، وأن حتمي الدولة حقوق ومصاحل مواط          

 لاللتزامات الدولية للجبـل      اجلبل األسود أو يسلموا لدولة أخرى إال وفقاً        وأال يطرد مواطنو  
  ).١٢املادة (األسود 

، ٩الـوارد يف املـادة      ، فثمة حكم بالغ األمهية يف الدستور اجلديد هو ذلك           وأخرياً  -٤٧
والذي مبوجبه تشكل املعاهدات الدولية املصدق عليها واملنشورة ومبادئ القـانون الـدويل             

 ال يتجزأ من النظام القانوين الداخلي، وتكون هلا األسـبقية علـى             املقبولة بصفة عامة جزءاً   
. الداخليةخمتلف عن التشريعات    بشكل  التشريع الوطين وتطبق مباشرة حيثما حتكم عالقات        

من اإلحالة إىل املصادر الدولية للقانون وهو ما يوفر مستوى أعلى من احلماية،             ذلك  وميكِّن  
الداخلية على مستوى أقل من احلمايـة       األنظمة  ال سيما يف احلاالت اليت تنص فيها أحكام         

ل يف  على احملاكم اليت تفص   يفرض  ومن ناحية أخرى، فإن ذلك      . باملقارنة مع احلماية الدولية   
 قواعـد   تنفيذالقانونية الدولية يف اجملاالت املعنية و     التزامات باإلملام باألنظمة    انتهاك احلقوق   

ذلك الذي توفره   الصكوك القانونية الدولية حيثما كانت توفر مستوى أعلى من احلماية من            
  . الوطنيةاألنظمة

مكن القول بأنـه    نوع اجلنس، في  ال تراعي مسألة    الدستور اجلديد   صياغة  ورغم أن     -٤٨
فاملرأة مكفول هلا وضع خاص مبوجب الدستور بالنـسبة         . ينادي باملساواة بني الرجل واملرأة    

  ).٧٣ و٦٩املادتان (لدورها كأم 
وخيضع التمييز مباشرة أو بصفة غري مباشرة لسلسلة مـن األحكـام القانونيـة يف                 -٤٩

  .القوانني السارية يف اجلبل األسود
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 ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٤يف  " قانون املساواة بني اجلنسني   "جلبل األسود   اعتمد برملان ا  و  -٥٠
أول قانون ملناهضة هو هذا القانون و). ٤٦/٢٠٠٧اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود،     (

اخلاصة باملساواة بـني اجلنـسني يف       املسائل   حدد اجتاه تعريف     وهوالتمييز يف اجلبل األسود     
ويتمثل موضـوع   . ود، الذي كان قيد اإلعداد يف ذلك الوقت       الدستور اجلديد للجبل األس   

إىل اجلنس، عـالوة    املستندة  يف طريقة كفالة وممارسة احلقوق      " قانون املساواة بني اجلنسني   "
على تدابري للقضاء على التمييز املستند إىل اجلنس، وخلق فرص متساوية ملـشاركة املـرأة               

ومبقتضى هذا القانون، ُتكفل احلقوق املستندة إىل       . والرجل يف مجيع مناحي احلياة االجتماعية     
 للصكوك الدولية وقواعد القانون الدويل املقبولة بصفة        املساواة بني اجلنسني، وُتماَرس، وفقاً    

  ).١املادة (عامة 
ُيعرِِّف القانون املساواة بني اجلنسني ألول مرة يف النظام القانوين للجبل األسـود              و  -٥١

 إىل اجلنس على أنه أي مفاضلة أو امتياز أو استبعاد أو            عرِِّف التمييز استناداً  كما يُ ). ٢املادة  (
 إىل اجلنس مبا جيعـل اإلقـرار        تقييد، بصفة قانونية أو فعلية مباشرة أو غري مباشرة، استناداً         

حبقوق اإلنسان واحلريات، والتمتع هبا وممارستها، يف مناحي احلياة العامة السياسية والتعليمية            
صعبة أو مـستحيلة بالنـسبة لـبعض        أموراً  القتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية،     وا

 التمييـز   وليس ذلك بنهاية لتعريف التمييز؛ وإمنا ٌيعرف القانون أيضاً        ). ٤املادة  (األشخاص  
على أنه حترش جنسي، وحتريض أشخاص آخرين على التمييز، واستخدام كلمـات بلغـة              

 حـق املـرأة يف محايـة    ينظر إىلوال  . للجنسني املذكر واملؤنث   يداملذكر كشكل نوعي حما   
ال يعترب  واألمومة والنص على محاية خاصة يف أماكن العمل لصفاهتا البيولوجية على أنه متييز،              

من قبيل التمييز تلك التدابري العامة واخلاصة، املعتمدة أو املضطلع هبا، من أجل القضاء علـى   
عدم املساواة يف املعاملة بني     زالة نتائج   وإملة بني الرجل واملرأة أو منعها،       عدم املساواة يف املعا   

  .الرجل واملرأة، والنهوض باملساواة بني اجلنسني
التمييز املباشر على أساس اجلـنس،      :  للمصطلحات التالية  كما يعطي القانون معاين     -٥٢

 اجلنس، والتحرش اجلنـسي  والتمييز غري املباشر على أساس اجلنس، والعنف القائم على نوع         
  ).٧املادة (

ليس بأضـيق ممـا هـو وارد يف         " قانون املساواة بني اجلنسني   "وتعريف التمييز يف      -٥٣
 من نطاقي احلياة العامة واخلاصة، أي أنه ينطبق على مجيـع منـاحي              االتفاقية ويشمل كالً  

تكب ضد املـرأة علـى   وباإلضافة إىل ذلك، فإن التعريف القانوين يتضمن العنف املر     . احلياة
  .أساس اجلنس

) ٢٦/٢٠٠٩ و ٤٩/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية للجبـل األسـود       (حيظر قانون العمل    و  -٥٤
        التمييز املباشر وغري املباشر ضد الباحثني عن العمل واملستخَدمني علـى أسـاس اجلـنس،              

حلمـل، أو احلالـة   أو املولد، أو اللغة، أو العرق، أو الدين، أو لون البشرة، أو العمـر، أو ا        
امليـل  ، أو اجلنسية، أو احلالة الزواجية، أواملـسؤوليات األسـرية، أو            مبعىن اإلعاقة الصحية  
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اجلنسي، أو املعتقدات السياسية أو غريها من املعتقدات، أو اخللفية االجتماعيـة، أو حالـة               
لشخـصية  امللكية، أو العضوية يف تنظيمات سياسية أو نقابات عمالية، أو بعض الـسمات ا           

) ٦املـادة   (باشـر   املباشر أو غري    املقصود بالتمييز امل  القانون  حيدد  كما  ). ٥املادة  (األخرى  
 عن ذلك، ينص القانون على      وفضالً). ٧املادة   (هذا التمييز حمظوراً  فيها  يعترب  واحلاالت اليت   

ـ      العمل  مكان  والتحرش اجلنسي يف    املضايقة  حظر   دد يف  ويف اجملاالت املتصلة بالعمـل، وحي
كما يتوخى القانون التمييز    ). ٨املادة  ( اجلنسي   والتحرشالوقت نفسه ما املقصود باملضايقة      

اإلجيايب يف بعض احلاالت، فينص يف نفس الوقت على أن أحكـام القـوانني، واالتفاقـات      
احلماية واملساعدة املقدمتني بشكل خاص إىل فئـات        ب ةاملتعلقاجلماعية واتفاقات االستخدام    

ة من املتعطلني، وال سيما تلك املتعلقة حبماية ذوي اإلعاقة والنساء أثناء احلمل وإجـازة               معين
األمومة من أجل رعاية الطفل أو الرعاية اخلاصة للطفل، عالوة علـى األحكـام املتعلقـة                

     ال تعتـرب متييـزاً    احلاضنني  واألوصياء والوالدين   بالتبين  باحلقوق اخلاصة للوالدين والوالدين     
وحيق للمستخدم أن حيصل، مبوجب القانون، على راتب مالئم، وعلى الـسالمة            ). ٩املادة  (

 ومحاية احلياة والصحة يف أثناء العمل، وعلى تدريب مهين وغري ذلك مـن احلقـوق وفقـاً         
للقانون واالتفاق اجلماعي، يف حني حيق للمرأة املستخدمة أن حتصل على محاية خاصة أثناء              

  ).١١ملادة ا(احلمل والوالدة 
، ٥/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبـل األسـود،   (ويضمن قانون االستخدام     -٥٥
املساواة للمتعطلني عـن العمـل يف ممارسـة         ) ٢١/٢٠٠٨، واجلريدة الرمسية    ٧٩/٢٠٠٤و

        حقوقهم يف احلصول على عمل بغض النظر عن انتمائهم الوطين، أو عرقهم، أو جنـسهم،              
، أو تعلـيمهم، أو خلفيتـهم       وغري الـسياسية  نهم، أو معتقداهتم السياسية     أو لغتهم، أو دي   

  ).٣املادة (االجتماعية، أو حالة امللكية، أو أي مسات شخصية أخرى 
) ٣٩/٢٠٠٤اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود      (وينص قانون التأمني الصحي       -٥٦

جتماعي للمواطنني الـذي ميـنح   على أن التأمني الصحي اإللزامي جزء من نظام الضمان اال        
احلق يف الرعاية الصحية وغري ذلك من احلقوق جلميع مواطين اجلبل األسود وغريهـم مـن                

وحيدد القانون فئات   ). ٣املادة  (األشخاص على أساس مبدأ االلتزام واملعاملة باملثل والتضامن         
بالنساء أثنـاء     خاصاً اًاألشخاص الذين ميارسون احلق يف الرعاية الصحية، فيما يويل اهتمام         

  ).١٧املادة ( حتديد نطاق حقوق ومعايري الرعاية الصحية عنداحلمل والوالدة واألمومة 
هوريـة  اجلريدة الرمسيـة جلم   (ضد اإلعاقة   تأمني  المينح قانون املعاشات التقاعدية و    و  -٥٧

ــ ، ٤٧/٢٠٠٧ و،٨١/٢٠٠٤ و،٧٩/٢٠٠٤ و،٣٩/٢٠٠٤ و٥٤/٢٠٠٣ل األســود اجلب
 من الظروف املواتية للنساء لكي     مزيداً) ٧٩/٢٠٠٨رمسية جلمهورية اجلبل األسود     واجلريدة ال 

       عامـاً   ٦٥  سـن الرجال، حيث حيق للرجل أن يتقاعد عند بلـوغ  قبل  يتقاعدن عن العمل    
 سنة مشمولة ١٥بشرط العمل ملدة     سنة من العمر     ٦٠فيما جيوز للمرأة أن تتقاعد عند بلوغ        

  ).١٧املادة (د أدىن كحباملعاش التقاعدي 
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اجلريدة الرمسية جلمهوريـة اجلبـل      (وينص قانون احلماية االجتماعية ومحاية الطفل         -٥٨
على أن املواطنني متساوون يف ممارستهم حلقوقهم يف جمـال احلمايـة            ) ٧٨/٢٠٠٥األسود  

    االجتماعية ومحاية الطفل بغض النظر عن انتمائهم الوطين أو عرقهم أو جنسهم أو لغتـهم              
عن ذلك،   وفضالً). ٥املادة  (أو دينهم أو خلفيتهم االجتماعية أو مساهتم الشخصية األخرى          

فيسوي بذلك بني الرجل واملرأة يف هذا الوضع        " الشخص الذايت اإلعالة  "يطرح القانون تعبري    
ومبوجب القانون، جيـوز لفئـات معنيـة مـن          ). ١١املادة  (على املستوى الرمسي على األقل      

، ًوأخريا). ١٣املادة  ( النساء احلوامل، ممارسة احلق يف احلصول على دعم مايل           ها مبا في  األشخاص،
  ).٦٣املادة (ينص القانون على أن لكل مواطن احلق يف احلصول على اخلدمات االجتماعية 

 ،٦٤/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود،      (ويقرر القانون العام للتعليم       -٥٩
أن التعليم يهدف إىل توفري الفرصة للتنمية الـشاملة لألفـراد           ) ٤٩/٢٠٠٧ و ،٣١/٢٠٠٥و

بغض النظر عن اجلنس أو العمر أو اخللفية االجتماعية والثقافية، أو االنتماء الوطين والديين،              
 واملشاركة يف مجيع مستويات االندماجأو التكوين البدين والذهين، عالوة على تيسريه لألفراد 

واملواطنون متـساوون يف ممارسـتهم      ). ٢املادة  (ل مبا يتمشى مع قدراهتم      االستخدام والعم 
حلقوقهم يف التعلم بغض النظر عن انتمائهم الوطين أو عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم                
أو خلفيتهم االجتماعية أو مساهتم الشخصية األخرى، يف حني جيوز للمـواطنني األجانـب              

  ).٩املادة ( اجلبل األسود مبوجب شروط املعاملة باملثل احلصول على التعليم مثل مواطين
) ٦٠/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسـود،     (ينص قانون التعليم العايل     و  -٦٠

على أن التعليم األعلى متاح جلميع األشخاص مبوجب الشروط اليت ينص عليهـا القـانون               
           يف التعليم العايل علـى أسـاس اجلـنس         ، يف حني ُيحظر التمييز    )٦املادة  (والئحة املؤسسة   

أو اخللفيـة   وغري السياسي   أو الدين أو احلالة الزواجية أو اللون أو اللغة أو املعتقد السياسي             
، أو عضوية مجاعة وطنية أو حالة امللكية أو ظـروف العجـز             وغري ذلك الوطنية أو اإلثنية    

  ).٧املادة (الظروف املماثلة وغري ذلك من األسباب أو األوضاع أو ) اإلعاقة(
على أن  ) ١/٢٠٠٧اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود،      (وينص قانون األسرة      -٦١

يتم الزواج على أساس قرار شخصي يتخذه الرجل واملرأة بالزواج، وعلى أساس املـساواة              
 يـضمن    عن ذلـك،   وفضالً). ٣املادة  (أحدمها اآلخر   بينهما واالحترام املتبادل ومساعدة     

 وحق الوالـدين يف خلـق       أن يقرر حبرية بشأن والدة أطفاله     القانون لكل شخص احلق يف      
وتوفر الدولة . الفرص وكفالة الظروف لتنشئتهم النفسانية والبدنية الصحية يف األسرة واجملتمع

 تدابري احلماية االجتماعيـة والـصحية       بوضعالظروف لتكوين األسرة بشكل حر ومسؤول       
من خالل نظم التنشئة والتعليم واإلعالم، وسياسة االستخدام، وسياسة اإلسـكان          والقانونية  

). ٧املادة (والضرائب، وتنمية مجيع األنشطة األخرى اليت تعود بالفائدة على األسرة وأفرادها     
ومن األحكام اهلامة على وجه اخلصوص اليت تعلن املساواة بني الرجل واملرأة ذلك احلكـم               

 تستند عالقات امللكية يف اٍألسرة إىل مبادئ املساواة واملعاملـة باملثـل             الذي ينص على أن   
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، وأن الزوجني متساويان يف عالقـة الـزواج         )١١املادة  (والتضامن ومحاية مصاحل األطفال     
، وأن للوالدين   )٦٠املادة   (، وأن حقوق تنشئة األوالد تعود إىل األم واألب معاً         )٣٩املادة  (

كما حيدد القانون عالقات امللكيـة بـني      ). ٦٩املادة  (وااللتزام بذلك   احلق يف رعاية الطفل     
 على أن الرجل واملرأة     ومن الناحية الرمسية والقانونية، ينص القانون     ). الباب الثامن (الزوجني  

متساويان يف مجيع األمور املتصلة بالزواج واألبوة، وعلى أن حرية تقريـر والدة األطفـال               
  .لى وجه اخلصوص، وهو حكم هام عمكفولة

 ،٥/٢٠٠٢اجلريدة الرمسيـة جلمهوريـة اجلبـل األسـود          (وينص قانون احملاكم      -٦٢
على أن لكل النـاس     ) ٢٢/٢٠٠٨، واجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود       ٤٩/٢٠٠٤و

        احلق يف املثول أمام احملاكم من أجل ممارسة حقوقهم، وأن اجلميع سواسـية أمـام احملـاكم         
، وأخرياً). ٧املادة (الناس احلق يف حماكمة نزيهة يف فترة معقولة من الزمن   وجلميع). ٥ املادة(

حيق لكل الناس أن حيالوا إىل القاضي املعني للنظر يف القضية ليبت يف أمورهم القانونية بشكل                
  .مستقل عن أطراف املسألة القانونية وخصائصها

علـى  ) ٦٤/٢٠٠٨ الرمسية للجبل األسود     اجلريدة(ينص قانون احملكمة الدستورية     و  -٦٣
حدى وثائق هيئة عامة أو هيئة إدارية عامة أو هيئة حكـم            إأنه جيوز ألي شخص يعتقد أن       

حملي أو كيان قانوين ميارس سلطات عامة قد انتهكت حقوق اإلنسان واحلريات اليت يضمنها        
  ).٤٩املادة (الدستور له، أن يتقدم بشكوى دستورية 

 ،٤٢/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسـود       (ن احلكم احمللي    وينص قانو   -٦٤
على أن يشارك املواطنون يف صنع القـرارات        ) ١٣/٢٠٠٦ و ،٧٥/٢٠٠٥ و ،٢٨/٢٠٠٤و

املتصلة حباجاهتم ومصاحلهم بشكل مباشر ومن خالل ممثليهم املنتخبني يف هيئـات احلكـم              
محايـة متـساوية    يف أثناء أدائها مهامهـا      ي  ، وأن تكفل هيئات احلكم احملل     )٦املادة  (احمللي  

  ).٧املادة (للحقوق واملصاحل القانونية للسكان احملليني والكيانات القانونية احمللية 
                اجلريـة الرمسيـة جلمهوريـة اجلبـل       (وينص قـانون جـيش اجلبـل األسـود            -٦٥

 إال ملواطين اجلبل األسود،     اجليشيف  دمة  االلتحاق باخل على أنه ال جيوز     ) ٤٧/٢٠٠٧األسود  
          وبصفة استثنائية ألشخاص بدون جنسية اجلبل األسود يقبلـون أن جينـدوا كمتطـوعني              

ويضمن القانون تطبيق مبادئ الشفافية والرتاهة واحلقوق املتساوية للمرشـحني          ). ١٨املادة  (
سـاس مـن األسـس      خلدمة يف اجليش بدون متييز على أي أ       با لاللتحاقاملتقدمني بطلبات   

             ، أو اخللفيـة اإلثنيـة     أو غري الـسياسي   ، أو الدين، أو املعتقد السياسي       العنصراجلنس، أو   (
  ).٥٠املادة ) (أو االجتماعية، أو حالة امللكية أو أي حالة أخرى

ــات الشخــصية   -٦٦ ــة البيان ــانون محاي ــل (ويكفــل ق ــة للجب ــدة الرمسي                 اجلري
محاية البيانات الشخصية ألي شخص بغض النظر عـن اجلنـسية أو            ) ٧٩/٢٠٠٨األسود،  

، أو لون البشرة، أو اجلنس، أو الدين أو املعتقدات السياسية           العنصرمكان اإلقامة الدائمة، أو     
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، أو املواطنة، أو اخللفية االجتماعية، أو حالة امللكية، أو التعليم، أو الوضـع              أو غري السياسية  
  ).٤املادة ) (أي مسات شخصية أخرىاالجتماعي أو 

 ٥١/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود      (حيظر قانون وسائط اإلعالم     و  -٦٧
نشر معلومات وآراء حتض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد أشخاص أو ) ٦٢/٢٠٠٢و

ـ                            ن جمموعات من األشخاص بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم إىل عنـصر أو ديـن أو وط
وباإلضافة إىل ذلـك، يـضمن      ). ٢٣املادة  (جنسي معينني   ميل  أو مجاعة إثنية أو جنس أو       

أن بعـض   القانون ألي شخص طبيعي أو اعتباري احلق يف التصحيح أو الرد عندما يعتقـد               
النـشر أو البـث     بسبب مـضمون     احملددة مبوجب الدستور أو القانون قد انتهكت         حقوقه
  ).٢٦ املادة( اإلذاعي

          اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة اجلبـل       (يضمن قانون حقوق وحريات األقليات      و  -٦٨
املساواة بني األقليات ومواطين اجلبل األسود اآلخـرين،        ) ٣٨/٢٠٠٧ و ٣١/٢٠٠٦األسود  

وينص على متتعهم باحلماية القانونية على قدم املساواة وعلى أن أي انتهاك حلقوق األقليات              
 على القيام بـأي     ويرسي القانون حظراً  ). ٤املادة  ( للقانون وخيضع للعقوبات     اكاًيعترب انته 

تدابري أو أنشطة قد تغري هيكل السكان يف املناطق املأهولة بأقليات هبدف تقييـد حقوقهـا                
 عن ذلك، ُيحظر أي متييز مباشر أو غري مباشر ألي سـبب مـن             وفضالً. وحرياهتا القانونية 

، أو اللون، أو اجلنس، أو االنتماءات الوطنية، أو         العنصر ما يتم على أساس      األسباب، مبا يف ذلك   
، أو غري السياسية  اخللفية االجتماعية، أو حالة املولد وما شاهبها، أو الدين، أو املعتقدات السياسية             

  ).٣٩املادة (أو حالة امللكية، أو الثقافة، أو اللغة، أو العمر، أو اإلعاقة الذهنية أو البدنية 
على أن  ) ٤٥/٢٠٠٦اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود      (وينص قانون اللجوء      -٦٩

من حق ملتمسي اللجوء أن يتواصلوا مع الشخص املسؤول ومع مترجم من نفس اجلـنس،               
  .نسهجبوأن ُيعاَمل ملتمس اللجوء يف مجيع مراحل اإلجراء بطريقة تعترف 

 ،٧٠/٢٠٠٣لرمسية جلمهوريـة اجلبـل األسـود        اجلريدة ا (وتنص املدونة اجلنائية      -٧٠
على توقيع جزاء   ) ٤٠/٢٠٠٨، واجلريدة الرمسية للجبل األسود      ٤٧/٢٠٠٦ و ،١٣/٢٠٠٤و

متتع شخص آخر حبقوق األفراد      على أي فعل أو تقصري من جانب شخص ما ينكر أو يقيد           
عامة أو املعاهـدات    واملواطنني اليت ينص عليها الدستور أو القوانني أو اللوائح أو الصكوك ال           

االفتقار بسبب  أو الدين أو    العنصر   االنتماء الوطين أو اإلثين أو       بسببالدولية املصدق عليها    
اجلـنس  غري السياسية أو اختالفات يف املعتقدات السياسية أو    بسبب  إىل مثل هذا االنتماء أو      

الة امللكية أو أي مسـات      أو اللغة أو التعليم أو الوضع االجتماعي أو اخللفية االجتماعية أو ح           
شخصية أخرى، أو مينح، بسبب تلك االختالفات، امتيازات أو استثناءات لذلك الـشخص             

املرتكبة ضد  واجلرائم  املرتكبة ضد احلرية اجلنسية     اجلرائم  وتنص املدونة على    ). ١٥٩املادة  (
 املـساواة   كما تقرر أن انتـهاك    ). الباب الثامن عشر والباب التاسع عشر     (الزواج واألسرة   
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العنـف  مـرتكيب   وتنص املدونة على اجلزاءات اليت توقع على        ). ١٥٩املادة  (يشكل جرمية   
  ).٤٤٤املادة (واالجتار بالبشر ) ٢٢٠املادة (املرتيل 
على ) ٥٧/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية للجبل األسود،     (وتنص مدونة اإلجراءات اجلنائية       -٧١

د احلرية اجلنسية وحرية الطفل ُتؤخذ أقواله       ضجرمية  رتكاب   نتيجة ا  مضرورأنه حيق لطرف    
كشاهد أن يتم أخذ أقواله يف أماكن منفصلة أمام قاض وكاتب للجلسة، يف حـني ُتعطـي                
للمدِعي العام واملدَعى عليه والدفاع إمكانية مشاهدة عملية االستماع إىل أقوال الشاهد من             

ر تطبيق هذا النوع من االستماع      أماكن أخرى وتوجيه األسئلة إليه، وجيوز للمحكمة أن تقر        
  ).١١٣املادة ( يكون ضحية للتمييز مضرورإىل األقوال على شهادة طرف 

               اجلريـدة الرمسيـة للجبـل     (ومـوظفي الدولـة     املـدنيني   املوظفني  ينص قانون   و  -٧٢
املـوظفني  على أن تتاح مجيع الوظائف املشمولة يف إجراء توظيـف           ) ٥٠/٢٠٠٨األسود  

  ). ٨املادة (وموظفي الدولة جلميع املرشحني مبوجب شروط متساوية نيني املد
) ٣٨/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود،      (وينص قانون اإلدارة العامة       -٧٣

ـ             ة للحقـوق   ؤعلى أن تكفل هيئات اإلدارة العامة لدى أدائها لوظائفها محاية متساوية وكف
  ).٥املادة (يعيني واالعتباريني واملصاحل القانونية لألشخاص الطب

وتنص القوانني اآلنفة الذكر صراحة وبشكل مباشر على حظر التمييز ضد الرجـال           -٧٤
        وفيما عدا قانون املساواة بـني اجلنـسني،        .  احلياة اخلاصة والعامة   نواحيوالنساء يف خمتلف    

: مـصطلحات عامـة   ال حتتوي القوانني األخرى على صيغ حمددة بإحكام، حيث تستخدم           
       وباإلضافة إىل ذلك، فإنه باستثناء قانون املساواة بني اجلنـسني،          . الشخص، املواطن، الرعية  

  . لنوع اجلنسمراعيةمل يتم صياغة القوانني األخرى باستخدام لغة 
 عن مقترحات القوانني اليت مت اعتمادها، فإنه جيوز النظر يف العديـد مـن               وفضالً  -٧٥

فقد متت املوافقـة، يف      ومن مث، . وانني يف إطار حظر التمييز على أساس اجلنس       مقترحات الق 
، بناء على اقتراح من وزارة العدل، علـى         ٢٠٠٩أكتوبر  /جلسة للحكومة يف تشرين األول    

مشروع قانون بشأن احلماية من العنف املرتيل، أعد مبشاركة من خرباء دوليني، يف حني متت               
حلظر التمييز، أعد بناء على اقتراح من وزارة الشؤون اإلنـسانية     املوافقة على مشروع قانون     

ومن املتوقع أن يعتمد . ٢٠٠٩نوفمرب /وشؤون األقليات، يف جلسة للحكومة يف تشرين الثاين      
  .٢٠١٠برملان اجلبل األسود هذين الصكني القانونيني يف النصف األول من عام 

نتيجة للجهود   ة التشريعية يف اجلبل األسود،    ، يتمثل جتديد له شأنه يف املمارس      وأخرياً  -٧٦
 لنوع اجلنس يف العديد مـن       مراعيةاليت بذلتها جلنة املساواة بني اجلنسني، يف إدخال أحكام          

مجيـع  : "الدورة الرابعة والعشرين لربملـان اجلبـل األسـود        اآلن يف   القوانني املعتمدة حىت    
 تشمل أيـضاً   بشأن األشخاص الطبيعيني  بلغة املذكر يف هذا القانون        املستخدمة املصطلحات

  ."بلغة املؤنثاملصطلحات نفسها 
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 على سلسلة من املعاهدات الدولية اليت تتعلق أجزاء معينة          وصدق اجلبل اٍألسود أيضاً     -٧٧
ومن مث تعهد اجلبل األسود بااللتزام باملعاهدات       . الفرص وباملساواة بني اجلنسني   بتكافؤ  منها  

اتفاقية محايـة حقـوق اإلنـسان       : مت وضعها حتت إشراف جملس أوروبا     الدولية التالية اليت    
 التفاقية محايـة حقـوق      ١٤ و ١٣ و ١٢ و ،٨-١قم  واحلريات األساسية، الربوتوكوالت ر   

للبيانـات  اآليل  لتجهيز  فيما يتعلـق بـا    اتفاقية محاية األفراد    واإلنسان واحلريات األساسية،    
املتعلقـة  تفاقية  الاإلقليمية أو لغات األقليات، وا    الشخصية، وامليثاق األورويب بشأن اللغات      

وفيما يتعلق باملعاهدات الدولية املوضوعة حتـت إشـراف األمـم           . كافحة االجتار بالبشر  مب
اتفاقية مكافحة التمييز يف التعلـيم،      : املتحدة، تعهد اجلبل األسود بااللتزام باملعاهدات التالية      

والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية       
أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز              

نظمة العمل الدولية الوثيقة الصلة، تعهد اجلبـل اٍألسـود          وفيما يتعلق بصكوك م   . ضد املرأة 
 خبـصوص   ١١١ خبصوص املساواة يف األجور واالتفاقية رقم        ١٠٠بااللتزام باالتفاقية رقم    

  .حظر التمييز يف االستخدام
 حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف اجلبل       حالة"تكشف البيانات املأخوذة من مسح      و  -٧٨

 من النساء يدعون أنه يتم التمييز ضد يف املائة ٦٨,٦ و  من الرجال  املائةيف   ٣٥أن   )٦("األسود
 منـهم يف    يف املائـة   ٤٧وتدعي غالبية اجمليبني من املناطق الريفيـة،        . املرأة يف اجلبل األسود   

.  منهم أن هنـاك متييـزاً      يف املائة  ٣٧,٣احلقيقة، أنه ال يوجد متييز ضد املرأة يف حني يدعي           
  منهم يدعون أن مثة متييزاً     يف املائة  ٥٢,٥سكان الذين يعيشون يف املدن، فإن       وفيما يتعلق بال  

وهناك اختالف صارخ يف الردود     .  أنه ال يوجد متييز    يف املائة  ٢٦,٣ضد املرأة يف حني يعتقد      
           إذ  - فمعظم الرجال مقتنعـون بـأن هنـاك مـساواة         . بشأن تفهم وضع املرأة املتساوي    

         منهم أن كال اجلنسني متساويان، يف حني حيظى مثـل هـذا القـول              ائةيف امل  ٣٨,٩يدعي  
  . من النساء فقطيف املائة ١٠,٩بتأييد 

  ٢املادة     
 من االتفاقية، فقـد اعُتمـد       ١كما سبقت اإلشارة إليه يف فرع التقرير بشأن املادة            -٧٩

 حيـث مت    إىل األمام مة  دستور اجلبل األسود بعد احلصول على االستقالل مبا ميثل خطوة ها          
ويفي ذلك بأحد االشتراطات اليت  . رفع التمييز واملساواة بني اجلنسني إىل املستوى الدستوري       

  .تفرضها االتفاقية على الدول األعضاء

__________ 

وناشـطات يف   " دراسات املرأة "بالتعاون مع طالبات يف فرع      " Anima"مسح أجرته املنظمة غري احلكومية       )٦(
 .٢٠٠٧، غري احلكوميالقطاع النسائي 
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن القوانني اليت مت اعتمادها ومشاريع القوانني اليت متت بلورهتا        -٨٠
 آخر إىل وفاء اجلبل األسود       من االتفاقية ُتعترب مؤشراً    ١اص باملادة   واملشار إليها يف الفرع اخل    

 اعتماد لوائح قانونية حتكم اجملاالت املذكورة يف األحكـام          من حيث بالتزاماته إىل حد معني     
  .املوضوعية لالتفاقية

وجيري النص على مستويات عديدة على محاية حقوق وحريات املرأة، وهو ما يعد               -٨١
ومن مث  .  بشكل استثنائي فيما يتعلق بوفاء اجلبل األسود بالتزاماته مبوجب االتفاقية           هاماً أمراً

 وتعمل. جيوز للمرأة محاية حقوقها املهددة أو املنتهكة بواسطة االلتجاء إىل إجراءات احملاكم           
ذلـك احملكمـة    ويشمل  محاية حقوق اإلنسان،    على  مكاتب اإلدعاء العام واحملاكم العادية      

شكوى دسـتورية،  تقوم عالوة على حتريك الدعوى بناء على       ة للجبل األسود اليت     الدستوري
وباإلضـافة  . القانونية العامةاألنظمة دستورية وقانونية عند مراجعة  ماية احلقوق واحلريات    حب

إىل ذلك، هناك مؤسسة أمني املظامل اليت تتمثل وظيفتها يف محاية حقوق اإلنسان وحرياتـه               
الدستور والقوانني واملعاهدات الدولية املصدق عليهـا بـشأن حقـوق            يفعليها  املنصوص  

اإلنسان وقواعد القانون الدويل املقبولة بصفة عامة يف حالة وجود انتهاكات تسببت فيهـا              
 السلطات احمللية وهيئات احلكم احمللي واخلدمات العامة وغريها من اهليئات           الئحة من لوائح  

وقد ُمنِحت وزارة حقوق . فعل أو تقصري من جانبها بب فيه   تساليت متارس سلطات عامة، أو      
اإلنسان وحقوق األقليات، مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني، سلطة معاجلـة شـكاوى             

، يف حني جيوز ألي شخص      )٣١ حىت   ٢٥املواد  (املواطنني املتصلة بالتمييز القائم على اجلنس       
). ٢٦املـادة   (تقدم بشكوى يف هذا الشأن      يعتقد أنه حدث متييز ضده قائم على اجلنس أن ي         

ومبوجب قانون العمل، جيوز للموظف وللباحث عن عمل أن يرفع قـضية أمـام احملكمـة                
وينص قانون األسرة على أن ختتص احملـاكم  ). ١١املادة (املختصة يف حالة وقوع متييز ضده    

 بني أفراد األٍسـرة     حبماية حقوق ومصاحل الطفل وأفراد األسرة اآلخرين والبت يف الرتاعات         
وتكفل احملكمة، مبوجب قانون حقوق وحريات األقليات، من مجلة أمور، محاية  ). ١٤املادة  (

  ).٣٧املادة (حقوق األقليات 
 كانت هناك أي إجـراءات  ذاطُلب من مجيع احملاكم يف اجلبل اٍألسود أن تفيد مبا إ       و  -٨٢

نوحة مبوجب اتفاقية القـضاء علـى       تقاضي أشار فيها أحد أطراف الدعوى إىل احلقوق املم        
 من احملاكم اليت مألت االستبيان بأنه مل تكن     مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وقد تلقينا ردوداً       

  .أشارت فيها األطراف إىل احلقوق املذكورة يف االتفاقية هناك دعاوى
    اوى ، فمن بني العـدد اإلمجـايل للـشك        ٢٠٠٨ لتقرير أمني املظامل يف عام       ووفقاً  -٨٣

 شكوى مقدمـة مـن      ١٢١نت هناك   ، كا ) شكوى ٤٣٠(املقدمة إىل مؤسسة أمني املظامل      
وتشكو النساء يف األغلب من أداء احملاكم،       .  من جمموع الشكاوى   يف املائة  ٢٨,١٤أو  نساء،  

    يف ٨,٢٦ حـاالت أو     ١٠ منها، واخلدمات العامـة يف       يف املائة  ٣٦,٣٦ أو   حالة ٤٤يف   أي
 منها، ومكتب املدعي العـام      يف املائة  ٥,٧٨ حاالت أو    ٧وهيئات احلكم احمللي يف      منها،   املائة
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  منها، وهيئات أخرىيف املائة ٣,٣ حاالت أو ٤، والشرطة يف يف املائة  ٤,١٣ حاالت أو    ٥يف  
وفيما يتعلق مبجاالت انتهاك احلقوق، أشارت شكاوى       .  منها يف املائة  ١٥,٧ أو    حالة ١٩يف  

طفل، وحقوق العمال، واحلق يف العمل، وحق امللكية والتمتـع الـسلمي            النساء إىل حق ال   
عجز، واحلق يف املسكن، واحلق ضد البامللكية، واحلق يف احلصول على معاش تقاعدي وتأمني       

يف التصرف يف امللكية، واحلق يف بيئة صحية، واحلق يف الرعاية الصحية واحلـق يف التـأمني                 
ق يف الكرامة اإلنسانية واملساواة أمام القـانون، واحلـق يف    الصحي، واحلق يف اجلنسية، واحل    

. احلماية القانونية، وحقوق األقليات، واحلق يف احلصول على املعلومات باجملان، إىل آخـره            
 منها،  يف املائة  ٧٣,٥٥ شكوى أو    ٨٩ومن بني العدد اإلمجايل لشكاوى النساء، متت معاجلة         

           ومـن بـني  .  خترج عن اختصاصات أمني املظامل    يف حني كان هناك عدد من الشكاوى اليت       
 شكوى، ٢٧١، قدم الرجال ٢٠٠٨ شكوى وردت إىل أمني املظامل يف عام ٤٣٠ما جمموعه 

وكان الرجال، مثل النساء، يشكون يف األغلـب مـن أداء احملـاكم             . يف املائة  ٦٣,٠٢أو  
وة على أداء الـسلطات العامـة       بالدرجة األوىل بسبب التأخريات يف إجراءات احملاكم، عال       

وقـد  .  اجلنح حماكمووهيئات احلكم احمللي وهيئات اخلدمات العامة، ومكتب املدعي العام          
بينوا يف الشكاوى أن حقوقهم انتهكت بواسطة أفعال أو تقصري من قبـل اإلدارة العامـة،                

  .)٧(، أي عجزها عن التصرف"سكوت اإلدارة"وذلك بالدرجة األوىل من خالل 
وقد تلقت آلية احلكومة بشأن املساواة بني اجلنسني حىت احلني شكاوى يف العديـد                -٨٤

لشكاوى املقدمة إىل على ا  ونطرح هنا مثاالً  . ملشورة القانونية طُلب منها ا  من املناسبات، كما    
املرأة املتقدمة  فقد كانت   .  إىل قانون املساواة بني اجلنسني     مكتب املساواة بني اجلنسني استناداً    

وقام املكتب، يف   . ى إعانات أثناء إجازة األمومة    لالشكوى تلتمس محاية احلق يف احلصول ع      ب
 املكتب اإلقليمـي يف بودغوريتـسا،       - أثناء تصرفه حيال الشكوى، مبخاطبة تفتيش العمل      

وقدم تفتيش العمل، بعد القيام بالتفتيش، النتائج الـيت         . بطلب للقيام بتفتيش يف هذا الشأن     
وملا كـان   . وأخطر مكتب املساواة بني اجلنسني بالتدابري املتخذة يف هذا الشأن         توصل إليها   

 يف تشريعات    جديداً  قانونياً تقدمي شكاوى إىل وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات هنجاً        
نه مت تقدمي القليل فقط من الشكاوى حىت احلني، فمن الضروري العمل     نظراً أل اجلبل األسود،   
  .سني معرفة النساء حبقوقهن وطرق ممارستهاباستمرار على حت

ومن بني اآلليات املؤسسية اهلامة حلماية حقوق املرأة جلنة املساواة بني اجلنـسني يف                -٨٥
، وإدارة املساواة بني اجلنسني يف وزارة حقـوق         ٢٠٠١برملان اجلبل األسود املنشأة يف عام       

  ). سابقاًمكتب املساواة بني اجلنسني(اإلنسان وحقوق األقليات 
 ٢٧لقد أنشئ مكتب املساواة بني اجلنسني مبوجب قرار حلكومة اجلبل األسـود يف                -٨٦
         / وكان يعمل يف إطار األمانة العامة للحكومة حـىت األول مـن أيـار              ٢٠٠٣مارس  /آذار

 عندما أصبح إدارة يف وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات مـسؤولة عـن              ٢٠٠٩مايو  
__________ 

 .٢٠٠٨تقرير أمني املظامل لعام  )٧(
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وتؤدي اإلدارة مسؤولياهتا فيما يتعلق بتطبيق مبـادئ املـساواة بـني       . اجلنسنياملساواة بني   
ن اإلقليمي والتعاون مع املنظمات غري      واجلنسني وتنفيذ االتفاقات واملعاهدات الدولية، والتعا     

 وأمهية على اإلطـالق يف أداء       ولقد كان عمل هذه اآللية هو أكثر األعمال مشوالً        . احلكومية
وتتركز األنشطة اهلامة على اسـتثارة      . املتصلة باملساواة بني اجلنسني حىت حينه     أنشطة الدولة   

الوعي العام باملساواة بني اجلنسني من خالل تنظيم شىت أشكال األنشطة التثقيفية واحلمالت             
  .وطباعة سلسلة من املطبوعات

 مـن   ، قام مكتب املساواة بني اجلنـسني مبـساعدة        ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين    -٨٧
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بإعداد ونشر دراسة متصلة بإعداد التعليق على قـانون              

ومل يشمل التعليق قانون املساواة     . املساواة بني اجلنسني، وهي الوحيدة من نوعها حىت احلني        
ة لألنظم على موجز بني اجلنسني فقط، رغم أنه خصص املساحة األكرب له، وإمنا اشتمل أيضاً         

اجلبل األسود اليت حتكم نفـس      أنظمة  التمييز، وال سيما موجز عن      املتعلقة ب القانونية الدولية   
  .األمر بصفة مباشرة أو غري مباشرة

 إىل العديد من الوثائق االستراتيجية بشأن األنشطة اليت اضطلعت هبا           وميكن اإلشارة   -٨٨
، يف احلكومـة فقد اعتمدت  . حتسينهالدولة واملتصلة، من مجلة أمور، بالنهوض بوضع املرأة و        

 ٢٠١٢-٢٠٠٨، خطة عمل من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني للفترة           ٢٠٠٧يوليه  /متوز
لتنفيذ سياسة املساواة   متهيدية  متثل وثيقة   ) وهو التزام ينص عليه قانون املساواة بني اجلنسني       (

نامج الوطين النـدماج اجلبـل      كما مت بلورة املساواة بني اجلنسني يف إطار الرب        . بني اجلنسني 
 الوطنيـة   األسود يف االحتاد األورويب، واالستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، وخطة العمل         

 على الصحة اإلجنابية وحتـسينها،      ة، واستراتيجية احملافظ  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لالستخدام للفترة   
ـ /ة بشأن فريوس نقص املناعة البشري    واالستراتيجية الوطني  ة العمـل الوطنيـة   اإليدز، وخط

           .للشباب، وخطة العمل الوطنية للشراكة الفردية مـع اتفاقيـة حلـف مشـال األطلـسي               
إصالح احلكم احمللي وخطة العمل     املتعلقة ب املساواة بني اجلنسني يف خطة العمل       أدرجت  كما  

  .االجتار بالبشراملتعلقة مبكافحة 
لية من أجل تنفيذ التزامات اجلبل األسود       أقيمت أواصر التعاون مع املنظمات الدو     و  -٨٩

آلية احلكومة بشأن املساواة بـني اجلنـسني        ف. مبوجب االتفاقية بأكرب قدر ممكن من الكفاءة      
تتعاون مع بعثة منظمة السلم والتعاون يف أوروبا إىل اجلبل األسود، والفريق املواضيعي لألمم              

نامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اجلبل األسود،       املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني، ومكتب بر      
ومكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف اجلبل األسود، ومكتب جملس أوروبا يف             

، ووكالة التنمية النمساوية، واملركز اإلقليمي      )SNV(اجلبل األسود، ووكالة التنمية اهلولندية      
تحدة اإلمنائي للمرأة يف بلغراد، ومؤسـسة       للمساواة بني اجلنسني، ومكتب صندوق األمم امل      

وباإلضافة إىل ذلك، أقيم تعاون مـع املؤسـسات         . كونراد أديناور ومؤسسة إدواردو فراي    
  .األكادميية، وبالدرجة األوىل مع كلية العلوم السياسية وكلية القانون، وجامعة البحر املتوسط
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بتعيني  لوزارات واهليئات اإلدارية،   قامت مجيع ا   ومبوجب قانون املساواة بني اجلنسني      -٩٠
موظفني ألداء مهام منسقي األنشطة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف إطـار اختـصاصهم              

وتتعاون إدارة املساواة بني اجلنسني بانتظام مـع        . وللمشاركة يف إعداد وتنفيذ خطط العمل     
  .ومةسياسات احلكصلب  نوع اجلنس يف إدراجاملنسقني اآلنفي الذكر يف 

اجلبـل  وحكومة  يف برملان   (وباإلضافة إىل اآلليتني الوطنيتني للمساواة بني اجلنسني          -٩١
 إنشاء آليات حملية للمساواة بني اجلنسني يف عـشر بلـديات وقعـت      ، جيري أيضاً  )األسود

 ، وكوتـور ، وسيتينجي، وبريانه ، وبيفلجا ، وبيلو بوجلي  ،نيزيتش(مذكرة تفاهم مع احلكومة     
وجيري استخدام أشخاص مت تدريبهم على تنفيذ       ).  وأولسينج ، وهريسيغ نويف  ،ار وب ،وبودفا

جمالس /مبادئ املساواة بني اجلنسني يف اجملتمعات احمللية يف هذه البلديات، يف حني تعمل جلان             
ويف الوقت احلايل، جيري إعداد خطط عمل       . بشأن املساواة بني اجلنسني يف جمالس البلديات      

  . املساواة بني اجلنسني يف البلديات املذكورةحملية هبدف حتقيق
 ومـوظفي الدولـة     للموظفني املدنيني حدى شرائح برنامج التدريب املهين      وتتمثل إ   -٩٢

 مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الواقع       تطبيقالذي تقوم بتنفيذه سلطة إدارة املوارد البشرية، يف         
اسية للمساواة بني اجلنسني وتنفيذ قـانون       ويهدف الربنامج إىل إدخال املبادئ األس     . العملي

مبدأ املساواة بني اجلنسني يف     لتطبيق  املساواة بني اجلنسني، عالوة على توفري مبادئ توجيهية         
وباإلضافة إىل الربنامج اآلنف الذكر،     . ٢٠٠٧وجيري تنفيذ الربنامج منذ عام      . العملي الواقع

سني منذ إنشائها بتنظيم تـدريب للمـوظفني        قامت اآللية احلكومية بشأن املساواة بني اجلن      
  .املدنيني وموظفي الدولة بشأن شىت جوانب املساواة بني اجلنسني

 ٢٠٠٩وشارك يف التدريب الذي قدمته سلطة إدارة املـوارد البـشرية يف عـام                 -٩٣
 ٦٢ يف املائة، يف حني ضم متدربني بنسبة     ٤١ يف املائة وحماضرات بنسبة      ٤٤حماضرون بنسبة   

  .)٨( يف املائة٣٨ملائة ومتدربات بنسبة يف ا
وُتكتب مجيع إعالنات الشواغر الوظيفية واإلعالنات العمومية اليت تنشرها سـلطة             -٩٤

وباإلضافة إىل ذلك، ُتكتب مجيـع قواعـد        . إدارة املوارد البشرية بلغة مراعية لنوع اجلنس      
ات وغريها مـن اهليئـات   اإلجراءات اخلاصة بالتنظيم الداخلي وتوصيف الوظائف يف الوزار      

  .اإلدارية بلغة مراعية لنوع اجلنس

  ٣املادة     
متلك املرأة والرجل، رمسياً وقانوناً، فرصاً متساوية للنفاذ إىل اإلجراءات القانونيـة              -٩٥

والسياسية، واخلدمات االجتماعية، والرعاية الصحية والطبية، والتعليم، وبرامج تنمية املعرفة          
وتؤكـد  . ، واالستخدام، وحيازة املمتلكات، وخدمات الرعاية االجتماعية      بالقراءة والكتابة 

__________ 

 .٢٠٠٩أكتوبر /بيانات سلطة إدارة املوارد البشرية، تشرين األول )٨(
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ولـذلك  .  من االتفاقيـة ١ذلك أيضاً أحكام القانون املذكورة يف فرع التعليقات على املادة  
ميكننا أن خنلص إىل أن القوانني القائمة تنص على التقدم والتحرر الكاملني للمرأة وينطبـق               

  .اليت يعلنها الدستوراألمر نفسه على املبادئ 
وتكشف املمارسة أن املرأة ممثلة عموماً بدرجة أقل يف النشاط السياسي، وهو ما قد                -٩٦

يكون أكرب عقبة أمام ممارسة حقوق املرأة حيث إهنا ال تستطيع املشاركة يف عمليات صـنع                
بلـديات  ولعل ما يؤيد ذلك البيانات املتاحة عن عدد النائبات وعضوات جمـالس ال            . القرار

ومن . ٧وسيجري تقدمي املزيد من التفاصيل عن ذلك بشأن املادة          . والربملان يف اجلبل األسود   
ناحية أخرى، فإن عدد النساء العامالت يف بعض املؤسسات والسلطات العامة أكرب بكـثري              

  .من عدد الرجال فيها، وكثرياً ما يكون هناك عدد أكرب من النساء يف املناصب اهلامة جداً
 من االتفاقيـة إحـدى      ٢وتشكل خطط العمل املذكورة يف الفرع اخلاص باملادة           -٩٧

وباإلضافة إىل ذلك، هناك آليـات      . استجابات الدولة لتحسني وضع املرأة يف اجلبل األسود       
مؤسسية عديدة يف اجلبل األسود ينبغي أن يكون هلا تأثري مباشر أو غري مباشر يف تغيري وضع                 

  .سوداملرأة يف اجلبل األ
ومن املؤكد أن اآلليات املؤسسية اليت ُينتظر أن تساهم بأكثر من غريها يف حتـسني                 -٩٨

وضع املرأة هي أمني املظامل، وجلنة املساواة بني اجلنسني يف الربملان، ووزارة حقوق اإلنسان              
ويؤدي أمني املظامل هذا الدور من خالل ما يقوم به من نـشاط منـتظم               . وحقوق األقليات 

ة حقوق وحريات أولئك الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انُتهكت بسبب لوائح تنظيمية             حلماي
وتدعو جلنة املساواة بني اجلنسني يف الـدورة الربملانيـة          . أو فعل أو تقصري من قبل سلطة ما       

الرابعة والعشرين للجبل األسود إىل إدراج االعتبارات اجلنسانية يف القوانني بواسطة إجـراء             
نا أن نشري أيضاً، فيما يتعلق باآلليات املؤسسية، إىل مكتب مكافحة االجتار بالبشر             ول. برملاين

  .٢٠٠١الذي أنشئ يف اجلبل األسود منذ عام 
ونظم مكتب املساواة بني اجلنسني سلسلة من األنشطة بشكل مستقل أو بالتعـاون               -٩٩

املـؤمتر  : خلصوصمع منظمات غري حكومية حملية أو منظمات دولية، من أمهها على وجه ا            
املساواة بني اجلنسني كجزء من حقوق اإلنسان يف جمتمع اجلبـل األسـود             "اإلقليمي بشأن   

دور املرأة يف األنـشطة     "؛ واملؤمتر املكرس ملوضوع     ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين  " اجلديد
ة ؛ وبرامج تثقيفي  ٢٠٠٧مارس  /يف آذار "  اإلطار التشريعي  -السياسية وعمليات صنع القرار     

بشأن املساواة بني اجلنسني ملوظفي اخلدمة املدنية واحلكومات احمللية؛ والنساء من األحـزاب             
السياسية؛ وحلقات دراسية ألعضاء برملان اجلبل األسود واملوظفني يف اخلدمات الفنية للربملان            

ر  املنظـو  -املرأة يف سوق العمل     "، ومؤمتر عن    "املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان    "بشأن  
؛ وحماضرة لقضاة احملكمة الدستورية ومعاونيهم      ٢٠٠٨يوليه  /يف متوز " اجلنساين لقانون العمل  

، ومحلة ضد العنف ضد املرأة،      "اإلطار التشريعي للمساواة بني اجلنسني يف اجلبل األسود       "عن  
  .ومحلة عن أمهية حتقيق املساواة بني اجلنسني، عالوة على الكثري من األنشطة األخرى
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ويساهم عدد من املنظمات غري احلكومية النشطة يف اجلبل األسود مسامهة كـبرية               -١٠٠
غـري  " أنيما"وهكذا تشارك منظمة    . مبشاريعها يف التوعية باحلاجة إىل احترام املرأة وحقوقها       

احلكومية من كوتور يف التعليم والتثقيف من منظور املساواة بني اجلنسني عالوة على سياسة              
 أن منظمات العمل النسائي ورابطة الناخبات، ومنرب املرأة، وجمموعة ستيال           عدم العنف؛ كما  

النسائية، ومجاعة الضغط النسائية يف اجلبل األسود، تشارك يف التمكني الـسياسي للمـرأة؛              
بشأن املساواة بني اجلنـسني؛ بينمـا       يف تثقيف الصحفيات    وتشارك منظمة العمل النسائي     

 والتحالف النسائي من أجل التنمية يف الـتمكني االقتـصادي            العمل النسائي  تاتشارك منظم 
للمرأة والنهوض حبقوق املرأة يف العمل؛ وتشارك منظمة جندة النساء واألطفال من ضـحايا              
العنف يف نيكسيتس يف تلبية احتياجات النساء من املناطق الريفية ونساء الرومـا؛ وتـشارك        

 SOS Nikšcظمة مرتل آمن للمـرأة ومنظمـة   منظمة نوفا يف التثقيف النسوي؛ وتشارك من
 يف SOS Rožaje ومنظمة SOS Bearne، ومنظمة SOS Bar ومنظمة SOS Podgoricaومنظمة 

أنشطة يف جمال قمع ممارسة العنف ضد النساء واألطفال؛ وتشارك منظمة مجاعـة الـضغط               
شارك منظمة بيـت    النسائية يف اجلبل األسود يف أنشطة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر؛ وت           

الرجاء يف تلبية احتياجات األمهات الوحيدات؛ وتشارك منظمة النوايـا احلـسنة يف تنميـة     
املساواة بني اجلنسني على الصعيد احمللي ومكافحة العنف ضد املرأة؛ وتشارك منظمة نـساء              

نظمة من أجل غد أفضل ومنظمة حتيا احلياة يف جمال حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة؛ وتعاجل م              
والشبكة غري الرمسية املنشأة حديثاً بشأن نـساء الرومـا          " مركز املبادرات اخلاصة بالروما   "

واألشكاليا ومصريي البلقان وضع نساء الروما يف اجلبل األسود؛ وأخرياً تعاجل رابطة مشلويل             
غـري  وباإلضافة إىل املنظمات . الطرفني السفليني يف اجلبل األسود وضع النساء ذوات اإلعاقة  

احلكومية النسائية اآلنفة الذكر يف اجلبل األسود، هناك عدد من املنظمات غري احلكومية اليت              
: وجيدر باإلشارة املنظمات التالية. تنفذ أنشطة بشأن متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني        

 التحول  مركز تنمية املنظمات غري احلكومية، ومركز التثقيف املدين، ومركز الرصد، ومركز          
الدميقراطي، ومركز نانسن للحوار، ومؤسسة الزماالت الدراسية للروما، واحلكومة النسائية،          

. ومعهد الدراسات والتنبؤات االستراتيجية، ومركز تنمية روح املبادرة والتنمية االقتـصادية          
ظمات  مع املن  ٢٠٠٣وقد تعاونت اآللية احلكومية للمساواة بني اجلنسني منذ إنشائها يف عام            

غري احلكومية يف شىت اجملاالت اخلاصة باملساواة بني اجلنسني، مثل التثقيف والصحة ومكافحة      
العنف ضد املرأة ووسائط اإلعالم والثقافة، والتمكني السياسي واالقتـصادي للمـرأة، إىل             

ومما جيدر باإلشارة أن خطة العمل لتحقيق املساوة بني اجلنسني قد ُوضعت بالتعـاون       . آخره
وقد أنشئ منرب احلوار مع اجملتمع املدين يف جمال املساواة بـني            .  منظمة غري حكومية   ١١ع  م

 من أجل إقامة حوار ونظام لنقل وتبادل املعلومـات واآلراء           ٢٠٠٩مارس  /اجلنسني يف آذار  
وينعقد املنرب ثالث مرات علـى      . واألفكار بني احلكومة واجملتمع املدين بشكل كفؤ ومباشر       

، وينظم العمل فيه بواسطة أفرقة مواضيعية متتثل خلطة العمل بشأن حتقيق املساواة             األقل سنوياً 
وتقدم إدارة املساواة بني اجلنسني التابعة لوزارة حقـوق اإلنـسان وحقـوق             . بني اجلنسني 

  .األقليات دعماً لوجستياً ومالياً لالجتماعات
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       للمنظمـات غـري احلكوميـة      وقد خصصت اللجنة الربملانية املعنية بتقدمي األموال        -١٠١
 ١١ ٠٠٠، ُخصص   ٢٠٠٦ يورو ملشاريع املنظمات غري احلكومية يف عام         ٢٨٦ ١٧٤مبلغ  

    ومـن املبلـغ اإلمجـايل      .  يف املائة، للمنظمات غري احلكومية النسائية      ٣,٨٨يورو منها، أو    
يف  ٣,٠٧ يـورو، أو     ٨ ٧٠٠، ُخصص مبلغ    ٢٠٠٧ يورو املرصود لعام     ٢٨٣ ٦٧٥البالغ  

  .املائة للمنظمات غري احلكومية النسائية
وتنفذ جامعة اجلبل اٍألسود منذ سنوات عديدة مشروعاً بالتعاون مع جامعة أوسـلو     -١٠٢

وقد مت تنظيم سلسلة من حلقات العمل       . بشأن إدخال دراسات جنسانية يف املناهج الدراسية      
 إطار املـشروع يتمثـل هـدفها        واحللقات الدراسية واملشاريع البحثية يف كلية الفلسفة يف       

األساسي يف إجياد تفهم أفضل وتوسيع للمعارف بشأن العالقات بني اجلنسني بني أسـاتذة              
يف جامعة البحر   " الدراسات اجلنسانية "ومت تنظيم مدرسة    . وطالب اجلامعات يف غريب البلقان    

تعـاون مـع     مبساعدة من مكتب املساواة بني اجلنسني وبال       ٢٠٠٩مارس  /املتوسط يف آذار  
 اخلاصة تنفيذ   UDGكما بدأت جامعة    . مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بودغوريسا      

وقد ظلت املنظمـة غـري      . دراسات املرأة يف إطار دراسات احلصول على درجة املاجستري        
 من أجل تنمية وعي املـرأة       ٢٠٠٢منذ عام   " دراسات املرأة "تنفذ برنامج   " أنيما"احلكومية  
  .نظرية حترير املرأة والتشجيع على مشاركة املرأة النشطة يف احلياة العامةبذاهتا و

  ٤املادة     
 من االتفاقية، فإن القوانني     ٣ إىل   ١حسبما ذكر يف فروع التقرير املتعلقة باملواد من           -١٠٣

  .يف اجلبل األسود ال تضع املرأة يف وضع غري موات باملقارنة مع الرجل
اليت تركز على التعجيل بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل متوخاة          والسياسة الرمسية     -١٠٤

 اليت حتدد جماالت    ٢٠١٢ -٢٠٠٨يف خطة العمل بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني للفترة          
التكامـل األورويب، والتعلـيم،   : األولوية يف العمل يف الفترة املذكورة على النحـو التـايل         

قتصاد والتنمية املستدامة، واحلياة السياسية وصنع القـرار،        والصحة، والعنف ضد املرأة، واال    
. ووسائط اإلعالم والثقافة، واآلليات املؤسسية لوضع وتنفيذ سياسات املساواة بني اجلنسني          

وينص قانون املساواة بني اجلنسني على تدابري خاصة لكفالة املساواة بني اجلنسني والنـهوض       
 وحقوق األقليات وجلنة املساواة بني اجلنسني يف الربملان وقد قامت وزارة حقوق اإلنسان. هبا

وبلدية بار، مبخاطبة فريق العمل املعين بتعديل التشريعات االنتخابيـة، يف شـهر تـشرين               
 يف ٣٠تبلغ (يف التشريع االنتخايب حبصص  ، بشأن مبادرة إلدخال العمل٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
  .ذلك إىل أحكام قانون املساواة بني اجلنسنيللجنس األقل متثيالً، مشرية يف ) املائة
         منـها بأنـه    ٢ من قانون العمل تدبرياً إجيابياً، حيث تنص الفقـرة           ٩وحتدد املادة     -١٠٥

ال يعترب متييزاً ما يرد يف أحكام القانون واالتفاقات اجلماعية واتفاقات االستخدام خبـصوص              
قة والنساء أثناء فترة احلمـل وإجـازة الوضـع          توفري احلماية اخلاصة واملساعدة لذوي اإلعا     
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والتغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل أو تقدمي رعاية خاصة للطفل، عالوة على األحكـام     
  .املتعلقة باحلقوق اخلاصة بالوالدين والوالدين بالتبين واألوصياء والوالدين احلاضنني

ساواة بني الرجل واملرأة، كـشف      وفيما يتعلق بالتدابري اخلاصة الرامية إىل حتقيق امل         -١٠٦
 أن مثة نسبة مئوية أعلى مـن        )٩("حالة حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف اجلبل األسود       "مسح  

النساء يعتقدن أن أهم تدبري خاص من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني هو دفع مقابل عمل                
 يف املائة فقط من     ١٩,٢نساء و  يف املائة من ال    ٣٣,٣(املرأة يف املرتل وحتديد قيمة هذا العمل        

التدبري املتمثل يف منح    )  يف املائة  ٢٨,٨(واختارت النسبة املئوية الغالبة من الرجال       ). الرجال
واختار ". أنثوية"و" ذكورية"ميزة للمرأة أو الرجل يف العمل وفقاً للتقسيم التقليدي إىل مهن            

حافزاً خاصاً لآلباء لكي    )  املائة  يف ٣٢,٤( سنة   ٣٥ و ٢٥الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني      
  .يشغلوا أنفسهم بالعناية بأطفاهلم على أنه تدبري هام

  ٥املادة     
 ١٦٢ ١٥٣ عـه جممو ما   ، يوجد يف اجلبل األسود    )١٠(٢٠٠٣لعام  وفقاً لتعداد السكان      -١٠٧

     أسـرة يف املنـاطق      ٦١ ٢٢٤ أسرة منها يف املناطق احلـضرية و       ١٠٠ ٩٢٩أسرة، يعيش   
 زوجاً لديه أطفال،    ١٠٥ ١٢٣ زوجاً بدون أطفال، و    ٣٠ ٤٥٦ويوجد ما جمموعه    . ةالريفي

  . أب لديهم أطفال٥ ٣٠٢ أم لديهن أطفال و٢١ ٢٧٥و
 ٣ ٤٤٥، و ٢٠٠٧ عقود يف عام     ٤ ٠٠٥، و ٢٠٠٦ عقد زواج يف عام      ٣ ٤٦٢وأبرم    -١٠٨

       يف حالـة    ٤٥٣، و ٢٠٠٦ حالة طـالق يف عـام        ٤٧٠، يف حني وقعت     ٢٠٠٨عقداً يف عام    
  .)١١(٢٠٠٨ حالة يف عام ٤٦٠، و٢٠٠٧عام 
وال يزال اجلبل األسود حيافظ على التقسيم التقليدي للمهام والواجبات املرتلية بـني               -١٠٩

ولذلك فال تزال النساء يؤدين معظم الواجبات املرتلية، وهو ما يعـين            . اجلنسني ويعتز بذلك  
  .اولن أيضاً أعماالً رمسيةأهنن مثقالت بالعمل مبقدار الضعف حيث إهنن يز

 أن  )١٢(" نوعية حياة الرجـل واملـرأة      -مقياس احلالة اجلنسانية    "ويكشف استقصاء     -١١٠
الرجال والنساء يقضون يف املتوسط معظم وقتهم يف العمل الرمسي، ولكن الرجال يتفوقـون              

ال وقتاً ويف املتوسط، يقضي الرج. على النساء إىل حد ما حيث إهنم ُيستخدمون بشكل أكرب        
وهم يقضون بشكل مجاعي وقتـاً أكـرب يف         . هيةكبرياً جداً يف العالقات االجتماعية والترفي     

__________ 

وناشـطات يف القطـاع   " دراسات املـرأة "بالتعاون مع طالبات يف فرع      " Anima"استقصاء أجرته منظمة     )٩(
 .٢٠٠٧النسائي غري احلكومي، 

  .املكتب اإلحصائي للجبل األسود )١٠(
  .املرجع السابق )١١(
 . حلساب مكتب املساواة بني اجلنسني٢٠٠٧يف عام  Altera MBاستقصاء أجرته وكالة  )١٢(
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والنشاط الوحيـد الـذي     . مما يقضونه يف أداء العمل الرمسي     والترفيهية  العالقات االجتماعية   
هـا يف   تقضي املرأة فيه وقتاً أكثر من الرجل هو أداء الواجبات املرتلية اليت تقضي املـرأة في               

فإن املرأة حينئذ   " عمالً"وإذا ما مجعت كل األنشطة اليت تعترب        .  ساعات يومياً  ٣,٦املتوسط  
     ساعات يف املتوسط يومياً، وهـو       ٦,٦ ساعات يف املتوسط يومياً والرجل يعمل        ٨,٢تعمل  

أة ويف نفس الوقت، تساهم املـر     .  يف املائة  ٢٠ما يعين أن املرأة تعمل أكثر من الرجل بنسبة          
يف ميزانية املرتل بنسبة عكسية ويرجع ذلك حتديداً إىل أهنن يؤدين أعماالً بدون أن يتقاضـوا      

يتعني على كل أسرة كرمية أن "ويقبل أكثر من ثلثي النساء والرجال الرأي القائل بأنه . أجوراً
لـرأي   يف املائة من النساء ا     ٦٣ يف املائة من الرجال و     ٦٧ويؤيد  ". حتدد من هو رب العائلة    

  .القائل بأنه ينبغي للمرأة أن تكون ربة مرتل جيدة
ويطرح معهد الكتب املدرسية ووسائل اإليضاح التعليمية يف اجلبل األسود سلـسلة              -١١١

جديدة من الكتب املدرسية يف حني ُيعىن يف الكتب املدرسية املوجهة إىل طـالب املـدارس                
ية القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية يف       وبغ. االبتدائية استخدام لغة مراعية لنوع اجلنس     

  .املناهج الدراسية، تعاقد املعهد مع جلنة ذات خربة قدمت وجهات نظرها يف هذا اجملال
وأُدخلت التربية املدنية كموضوع جديد وإلزامي يف السنتني السادسة والسابعة من             -١١٢

     .نف املرتيل يف إطار هـذا املوضـوع       وُتّدرس املساواة بني اجلنسني والع    . املدارس االبتدائية 
. ومتتد التربية املدنية من السنة األوىل إىل السنة الرابعة كموضوع إلزامي يف املدارس الثانويـة              

 مدرسة ثانوية حضور فصول     ٢٣ مدرسة من جمموع     ١٩ طالب يف    ١ ٠٠٠وقد قرر زهاء    
ع املتعلقة باملـساواة بـني      وتشمل املواضي . ٢٠٠٧-٢٠٠٦التربية املدنية يف السنة الدراسية      

وتشمل موضوعاً اختيارياً هو وضـع اجلنـسني        (النظم السياسية يف بلدي     : اجلنسني ما يلي  
؛ والتقاليـد والثقافـة     )واملساواة بني اجلنسني يف اجلبل األسود يف بيئة العمل والبيئة احملليـة           

ينبغي : األهداف التنفيذية  (؛ وأمناط احلياة الصحية   )املساواة بني اجلنسني  : األهداف التنفيذية (
إطالع التالميذ على االختالفات األساسية يف العالقة بني اجلنسني يف فترة املراهقة، والتـأثري              

؛ )االجتماعي على السلوك اجلنسي، والتغيري يف مرحلة الرجولة، وفهمهـم هلـذه املـسائل             
؛ والوظيفـة   )رير املرأة حت: موضوع اختياري ( املعايري واحلماية    - العاملية   -وحقوق اإلنسان   

؛ ووضـع املـرأة     )التمييز يف ميدان نوع اجلنس    : املساواة بني اجلنسني  (واملهنة ونوع اجلنس    
 مـسح؛ واملـساواة بـني    -البيئة احمللية /بيئة العمل : واملساواة بني اجلنسني يف اجلبل األسود     

  ).موضوع اختياري( التمييز يف ميدان العمل -اجلنسني 
، استهلت وزارة الصحة يف اجلبل األسود، بالتعـاون مـع           ٢٠٠٩سطس  أغ/ويف آب   -١١٣

 فرصة حليـاة  -سنوات العمر األوىل "مكتب اليونيسيف يف بودغوريتسا، محلة ملدة ثالثة أشهر    
وكانت احلملة هتدف إىل توعية الوالدين واجلمهور يف اجلبل األسود بأمهية الرضاعة            ". بأكملها

الدين النشطة يف تنشئة أطفاهلم، عالوة على االنـضباط اإلجيـايب           الطبيعية، ومنافع مشاركة الو   
ولتنظيم احلملة، أُجري استقصاء آلراء وممارسـات آبـاء         . لألطفال، وبدائل العقوبات البدنية   

        يف املائـة    ٨٨ووفقاً لالستقـصاء، فـإن      . األطفال دون السادسة من العمر يف اجلبل األسود       
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 يف املائة جدات، يف حـني ميثـل أوصـياء    ٢ يف املائة آباء، و ٩وممن يرعون األطفال أمهات،     
 يف املائة من اآلباء واألوصـياء أن مـشاركة      ٩٢ويعتقد ما جمموعه    . آخرون نسبة مئوية مماثلة   

وتكشف بيانات  .  يف املائة بأنه هام جداً     ٨٢األب يف تنشئة األطفال هامة ويعتقد ما يصل إىل          
من اآلباء فقط يشاركون يف تربية األطفال بشأن املبادئ األخالقية          االستقصاء أن سبعة يف املائة      

     ورغم أن األم تظهر يف كثري من األحيان يف دور الشخص الـذي يعاقـب األطفـال                . األوىل
واآلبـاء يف   . يتولون هذا الدور أيـضاً    )  يف املائة  ٢١(، فإن عدداً متزايداً من اآلباء       ) يف املائة  ٧٠(

.  يف املائة مـن احلـاالت      ٣٩ن يتولون إنزال العقاب يف أكثر األحيان، يف         عائالت الروما هم م   
    ويساهم اآلباء بدرجة أقل يف األنشطة التعليمية، إال أهنم يقـضون وقتـاً أطـول يف مـشاهدة                 

الوصي أن يغادر املرتل لفترات أطول، فإن العدد        /وعندما يتعني على الوالد   . التلفزيون مع أطفاهلم  
).  يف املائـة   ٢٧(أو اجلد أو اجلـدة      )  يف املائة  ٣١(تركون الطفل مع الوالد اآلخر      األكرب منهم ي  

، ) يف املائة  ٨(واألطفال يف عائالت الروما ُيتركون يف كثري من األحيان مع أقارب بالغني آخرين              
غري أنه كانت هناك أيضاً إجابة مفادها بأهنم يتركون األطفال مع اإلخوة واألخوات ممن هم دون                

   وهو ما مل يكن عليه احلال يف األغلـب بالنـسبة للـسكان             )  يف املائة  ٧(سنوات من العمر    ١٠
واألشخاص الذين يتولون رعاية األطفال يف مستوطنات الروما يراعون بشكل أقـل            . بصفة عامة 

  . )١٣( فثلثاهم فحسب يعتقدون أن دوره هام-كثرياً دور األب يف تنشئة الطفل 
ري احلكومية واآلليات الدستورية املعنية باملساواة بني اجلنـسني يف          وعملت املنظمات غ    -١١٤

أحزاب، ووسائط إعالم، واملوظفـون     (العقد املنصرم على تثقيف خمتلف اجملموعات املستهدفة        
وعامـة  ) املدنيون وموظفو احلكم احمللي، ونقابات العمال، ومفتشو العمل، والقضاة، إىل آخره          

ولذا، نظم يف هذا امليـدان    .  اجلنسني والقضاء على القوالب النمطية     اجلمهور بشأن املساواة بني   
الدورات التدريبية اليت قدمت مسامهات كـبرية يف        /حلقات العمل /عدد من احللقات الدراسية   

النهوض بوضع املرأة يف اجلبل األسود والتوعية باحلاجة إىل دمج املنظور اجلنـساين يف صـلب                
  .مجيع التطورات يف اجملتمع

واستناداً إىل دستور اجلبل األسود الذي ينص على أن حرية التعبري حق للجميـع، فـإن           -١١٥
قانون وسائط اإلعالم، وقانون البث اإلذاعي، وقـانون        (قوانني وسائط اإلعالم يف اجلبل األسود       
  .، تنظم هذا احلق اإلنساين األساسي مبزيد من التفصيل)اخلدمات اإلذاعية العامة يف اجلبل األسود

وحيظر قانون وسائط اإلعالم نشر معلومات وآراء تشجع التمييـز أو الكراهيـة أو         -١١٦
العنف ضد شخص ما أو جمموعة من األشخاص بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم لعنصر أو               

  .دين أو وطن أو مجاعة إثنية أو جنس أو ميل جنسي
ط اإلعـالم اإللكترونيـة     وينظم قانون البث اإلذاعي اخلدمة اإلذاعية وعمل وسائ         -١١٧

كشكل حمدد ملمارسة احلق يف حرية التعبري استناداً إىل مبـادئ حريـة وسـائط اإلعـالم                 
اإللكترونية ومهنيتها واستقالهلا، وحظر أي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل غري القانوين             

__________ 

  .٢٠٠٩يونيه /ساب اليونسكو، حزيرانحلالستقصاء با" حبوث التسويق االستراتيجية"قامت  )١٣(
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لتمييز، وإجراءات  يف عملها، وتنمية املنافسة والتعددية يف ميدان اإلذاعة، واملوضوعية، وعدم ا          
وباإلضافة . الترخيص العام وغري ذلك من املسائل يف ميدان النهوض حبقوق اإلنسان وحرياته           

 من ذلك القانون على التزام اجلهات اإلذاعية بإنتـاج    ٩٥ من املادة    ٣إىل ذلك، تنص الفقرة     
لـى وجـه    وإذاعة برامج تستهدف مجيع شرائح اجملتمع بدون أي متييز مع إيالء االعتبار ع            

اخلصوص لفئات اجتماعية حمددة مثل األطفال والشباب واألقليـات اإلثنيـة، واملعـوقني،             
  .واملستضعفني من حيث الوضع االجتماعي والصحة، إىل آخره

وينص قرار بشأن املعايري اإلذاعية الدنيا يف وسائط اإلعالم اإللكترونيـة يف اجلبـل                -١١٨
 وعناصرها إىل احترام الكرامة وحقـوق اإلنـسان         األسود على أنه جيب أن تستند الربامج      

األساسية، كما يقضي بأنه ال جيوز هلا، من مجلة أمور، أن تبث برامج قد تضر بشكل جلي                 
  .بالنمو البدين أو الذهين أو األخالقي لألطفال والفئات االجتماعية الضعيفة األخرى

تلفزيـون  "و" ذاعة اجلبل األسود  إ" من قانون اخلدمات اإلذاعية العامة       ٢وتنص املادة     -١١٩
على أن تعمل اخلدمات اإلذاعية على إنتاج وبث الربامج اليت تليب احتياجـات             " اجلبل األسود 

املصلحة العامة جلميع شرائح اجملتمع يف ميدان اإلعالم بغض النظر عن انتماءاهتا الـسياسية أو               
المية بأسـلوب جيـد ومالئـم يف    الدينية أو العنصرية أو اجلنسية وتوفر خمتلف اخلدمات اإلع     

يف " راديو وتلفزيون اجلبل األسـود    "وترد هذه الرسالة األساسية هليئة اإلذاعة العامة        . التوقيت
يقوم راديو وتلفزيون اجلبل األسود بإنتـاج       :  من ذلك القانون الذي ينص على ما يلي        ٩املادة  

جلودة بدون أي شكل من أشـكال       وبث الربامج بتطبيق معايري عالية لقواعد السلوك املهين وا        
وباإلضافة إىل ذلك، وامتثاالً لذلك القانون، تكفل تلـك اهليئـة    . التمييز أو التفرقة االجتماعية   

. عملية صنع القرارات الشفافة والتشاركية بواسطة مشاركة ممثلي اجملتمع املدين يف عمل اجمللس            
عضاء منظمات غري حكومية تعمـل       أ ٩ويقوم بتعيني عضوين من أعضاء اجمللس البالغ عددهم         

يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحرياته وتسعى ملمارسة ومحاية املساواة الوطنيـة واجلنـسانية              
واملساواة الشاملة، أو احلق يف بيئة صحية؛ أو حقوق املستهلكني؛ أو حقوق ذوي اإلعاقـة، أو        

  ).دمات اإلذاعية العامة من قانون اخل٢٨املادة (احلق يف التعليم والرعاية االجتماعية 
وحتدد مدونة الصحفيني يف اجلبل األسود اليت وقع عليها ممثلو مجيع رابطات الصحفيني              -١٢٠

.  مبدأً أساسياً ينبغي أن يتبعها الصحفيون      ١٢،  ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢١املعنية يف اجلبل األسود يف      
ه وجنسيته وانتمائه اإلثـين  عنصر شخص ما ودين"ال يشري الصحفي إىل :  مبا يلي٥ويفيد املبدأ  

وتفيـد املبـادئ    ". وميله اجلنسي وحالته األسرية إال إذا اقتضت احلاجة ذلك بغرض اإلعالم          
 من املدونة، من مجلة أمور، بأنه ال جيوز لوسائط اإلعالم نشر            ٥التوجيهية لتنفيذ وتفسري املبدأ     

نصرهم أو خلفيتهم اإلثنية أو     مواد الغرض منها نشر العداوة أو الكراهية ضد أناس ما بسبب ع           
  .جنسيتهم أو جنسهم أو إعاقتهم البدنية أو انتمائهم الديين أو السياسي

وينص قانون املساواة بني اجلنسني على التزام وسائط اإلعالم بالنهوض باملساواة بني              -١٢١
اة بـني   وتويل وسائط اإلعالم يف اجلبل األسود اهتماماً للمـساو        . اجلنسني يف أفكار براجمها   
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وهناك زيادة ملحوظة يف تغطية وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية للعنف املرتيل           . اجلنسني
ستة عشر يومـاً    "وخالل محلة   . والتدابري املتخذة حلماية النساء واألطفال من ضحايا العنف       

طية ، تبدي وسائط اإلعالم استعداداً على وجه اخلصوص إلعداد تغ         "ملناهضة العنف ضد املرأة   
عن العنف ضد املرأة والعنف املرتيل وبث تسجيالت فيديو عرب التلفزيون وأغان إذاعية باجملان              

بيد أن من الواضح أن الصحفيني والصحفيات على حد سواء ال يراعون مبا فيه          . لدعم احلملة 
ر املرأة يف   الكفاية املساواة بني اجلنسني وأن الربامج اإلعالمية كثرياً ما تنقل أدواراً أبوية حتص            

كما أن من الضروري مواصلة العمل بشأن استخدام لغة مراعية لنـوع      . النطاق اخلاص فقط  
اجلنس يف وسائط اإلعالم حيث إهنا ال تستخدم بالكامل بعد وإن كان هناك منوذج جيـد                

  .لوسائط إعالم معينة تستخدمها بشكل متصل
ن مسابقة سنوية للربامج واملشاريع     وتعلن وزارة الثقافة والرياضة ووسائط اإلعالم ع        -١٢٢

القوالـب  "يف وسائط اإلعالم ونشاط النشر اإلعالمي، وهي املسابقة اليت أقر فيها موضوع             
  .يف إطار موضوع ثقافة اإلعالم ونظريته" النمطية اجلنسانية وثقافة اإلعالم

 جـرائم   على توقيع جزاء علـى    ) ٢٢٠املادة  (وتنص املدونة اجلنائية للجبل األسود        -١٢٣
أحد أفراد أسرته أو جممـوع   أي فرد يعرِّض سكينة   ("العنف املرتيل والعنف يف جمتمع األسرة       

باستخدام العنف والوقاحة وعدم مراعاة مشاعر       األسرة وسالمتهم البدنية أو الذهنية للخطر     
وباإلضافة إىل ذلك، أقرت حكومة اجلبل األسود مشروع قانون بشأن احلمايـة            "). اآلخرين

العنف املرتيل حيدد طريقة محاية أفراد األسرة وغري ذلك من املسائل الوثيقة الصلة باحلماية              من  
  .ويتمثل التجديد اهلام للقانون يف التدخل العاجل. من العنف العائلي

وتويل دائرة الشرطة يف اجلبل األسود اهتماماً خاصاً لضحايا العنف املرتيل وتضطلع              -١٢٤
زويدهم باملساعدة والدعم الوافيني، ومحايتهم واختاذ مجيع التـدابري         بسلسة من اإلجراءات لت   

        وحتدد الئحة توصيف الوظائف، اليت بـدأ تنفيـذها ألول مـرة يف            . الالزمة لقمع العنف  
 يف املكاتب اإلقليمية لدائرة الشرطة، مناصب ضباط الشرطة وضـباط صـف             ٢٠٠٧عام  

  .الشرطة املسؤولني عن قمع العنف املرتيل
فرع قمع اجلرائم املرتكبة    "يف  " الوظيفة اخلاصة لقمع جرائم العنف املرتيل     "ومت إنشاء     -١٢٥

يف املكتب اإلقليمي يف بودغوريسا حيث عني ثالثة موظفني ملعاجلة هذا           " ضد اجلسد واحلياة  
وتنص الالئحة اآلنفة الذكر أيضاً على الشروط التالية اليت يتعني أن يفي هبـا              . األمر فحسب 

شهادة جامعية وخربة عملية ال تقل عـن ثـالث          : ضباط الشرطة املعينون ألداء هذه املهام     
  .سنوات أو شهادة معهد ثانوي وخربة عملية ال تقل عن مثاين سنوات

    وباإلضافة إىل اجلهود املبذولة إلتاحة ضباط متخصصني يف جرائم العنف املـرتيل،              -١٢٦
ميية الشرطة يف دانيلوفغراد واملنظمات غـري احلكوميـة         من خالل الشراكة التعاونية مع أكاد     

)SOS Hotlineوهبدف توفري التثقيف لضباط الشرطة وتوعيتـهم  )  من مجلة منظمات أخرى
مبشاكل العنف املرتيل وعواقبه وأمهية اإلجراءات الوقائية وفرض جزاءات أكثر فعالية علـى             
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ة من األنشطة اليت استهلتها ناشـطات  مقتريف تلك األفعال، قامت دائرة الشرطة بدعم سلسل       
  :من تلك املنظمات، ومنها على سبيل املثال

حلقات دراسية تعليمية مكونة من ثالثة أجزاء عن العنف املرتيل حضرها حىت احلني              •
  . ضابطاً من دائرة الشرطة، مبا يف ذلك هياكل قيادية٢٣٨

ني املهن واألعمال املشتركة    حلقات دراسية مدهتا ثالثة أيام بشأن بناء التعاون فيما ب          •
دائرة الشرطة ومركز الرعاية االجتماعيـة واحملكمـة، واملؤسـسات الـصحية،            (

  . ضابطا٦٧ًحضرها حىت احلني ) واحلكومات احمللية، واملنظمات غري احلكومية
مـن خرجيـي    ( طالباً   ٩٨دورة تثقيف مدهتا ثالثة أيام عن العنف املرتيل حضرها           •

  ). يف دانيلوفغرادمدرسة الشرطة الثانوية
 موظفاً يف الشرطة نظمـت يف أكادمييـة         ١٢٥حماضرات وحلقات عمل من أجل       •

  .الشرطة يف دانيلوفغراد
، قامت منظمة اخلط الساخن لنجدة النساء واألطفال ضحايا العنف          ٢٠٠٧ويف عام     -١٢٧

ظيم املؤمتر  يف بودغوريسا، بالشراكة مع مكتب املساواة بني اجلنسني ومكتب أمني املظامل، بتن           
 ٥٠وقد ضم املؤمتر    ". اآلليات املؤسسية للحماية من العنف املرتيل وتطبيقها      "اإلقليمي بشأن   

ممثالً للشرطة والقضاء ومكتب أمني املظامل ومنظمات غري حكومية يف اجلبل األسود وصربيا             
متر تقاسم  وكان اهلدف من املؤ   . وفويفودينا وكوسوفو والبوسنة وكرواتيا ومقدونيا وسلوفينيا     

وبعـد  . اخلربات يف ميدان املمارسة اإلجيابية والتشريعات املنظمة للحماية من العنف املـرتيل      
الكلمـات والتعليقـات    (اختتام املؤمتر نشر مطبوع تضمن معلومات عن املؤمتر ونتائجـه           

  ).والتوصيات واالستنتاجات
رطة ومركـز الرعايـة     ومت توقيع مذكرة تفاهم وعمل إلزامي مشترك بني دائرة الش           -١٢٨

االجتماعية، واحملكمة األساسية، واحلكم احمللي، ومراكز الرعاية الصحية، واخلط الـساخن           
للنجدة يف بلديات بودغوريسا وبيلو بويل وأولسينج ونيكـزيتش هبـدف تنميـة التعـاون            

 وقد ُيستنتج، عند اإلشارة إىل وجـود العنـف        . الضروري بني املهن يف ميدان العنف املرتيل      
  .املرتيل يف اجلبل األسود، أنه أوسع انتشاراً مما يرد يف التقارير أو اإلحصاءات الرمسية

 جرمية من جرائم العنـف املـرتيل        ٥١١، مت اإلبالغ عما جمموعه      ٢٠٠٦ويف عام     -١٢٩
 شخـصاً إىل  ٥١٤ هتمة جنائيـة ضـد   ٤٩٩ومت رفع ما جمموعه   . والعنف يف جمتمع األسر   
 ١٨٧ يف املائة حالة، كان من بينـهم         ٩٥ويعزى إىل الرجال    . ختصةمكاتب املدعي العام امل   

         وقد بلغ عدد ضـحايا العنـف املـرتيل        .  يف املائة، من معاودي اإلجرام     ٣٦,٤شخصاً، أو   
وقد ُسجل أحداث بوصـفهم  .  يف املائة منهم من النساء   ٧٨ شخصاً، كان    ٥٧١ما جمموعه   

      يف املائة من تلك احلاالت تتعلـق بأطفـال         ٥٠ت   حالة، وكان  ٥٣ضحايا العنف املرتيل يف     
 جرمية من جرائم العنف     ٥٦٥، مت اإلبالغ عما جمموعه      ٢٠٠٧ويف  .  سنة من العمر   ١٤دون  

.  يف املائة عنها يف الـسنة الـسابقة   ١٠,٥املرتيل والعنف يف جمتمع األسرة، أي بزيادة بنسبة         
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وقد ُنِسب  . ب املدعي العام املختصة    شخصاً إىل مكات   ٥٨٠ هتمة ضد    ٥٥٦ورفع ما جمموعه    
 يف املائـة، مـن معـاودي    ٤٤ منهم، أو    ٢٥٥ يف املائة من احلاالت، كان       ٩٥إىل الرجال   

 يف املائة،   ٧٢,٩٠ ضحية، أو    ٤٩٣ ضحية للعنف املرتيل، منهم      ٦٧٦وكان هناك   . اإلجرام
 يف املائة   ٧٢  حالة، اشتمل  ٥٥وُسجل أحداث بوصفهم ضحايا للعنف املرتيل يف        . من النساء 

) ٥٦٥ (٥٠٧، أبلغ عما جمموعه     ٢٠٠٨ويف عام   .  سنة من العمر   ١٤منها على أطفال دون     
 يف املائة عن    ١٠,٣جرائم للعنف املرتيل والعنف يف جمتمع األسرة، مبا يشكل اخنفاضاً بنسبة            

  شخصاً إىل مكاتب املدعي العام     ٥٢٠ هتم جنائية ضد     ٥٠٣ورفع ما جمموعه    . السنة السابقة 
 يف  ٤٠,٨٠ شخـصاً، أو     ٢١٢ يف املائة، من بينهم      ٩٤املختصة، كان الرجال ميثلون منها      

 ضحية للعنف املـرتيل والعنـف يف جمتمـع          ٥٦١وكان هناك   . املائة، من معاودي اإلجرام   
 حالة كضحايا  ٤٧وُسجل أحداث يف    .  يف املائة، من النساء    ٨١، أو   ٤٥٤األسرة، من بينهم    

 أحداث دون الرابعة عشرة - يف املائة حالة تتعلق بأطفال ٢٥,٥ بينها للعنف املرتيل، كان من
 ٣٩٥، أبلغ عما جمموعه     ٢٠٠٩نوفمرب  /يناير حىت تشرين الثاين   /ومن كانون الثاين  . من العمر 

     هتمـة   ٣٩٤ومت رفع ما جمموعـه      . جرمية من جرائم العنف املرتيل والعنف يف جمتمع األسرة        
ومن العدد اإلمجايل للدعاوى اليت متت . ملدعي العام املختصة أشخاص إىل مكاتب ا٤٠٦ضد 

 من معاودي اإلجرام، يف حـني       ١٤٤ يف املائة، من بينهم      ٩٥معاجلتها، كان الرجال ميثلون     
  . )١٤( ضحية٣٥٩ ضحية للعنف، متثل النساء منها ٤٢٩كان هناك 

الجتماعيـة يف   ووصل عدد النساء من ضحايا العنف املسجالت يف مركز الرعاية ا            -١٣٠
وفيما يلـي   .  امرأة ١٢٤ امرأة عاملة بينما ال تعمل       ٣٣ امرأة، منهن    ١٥٧ إىل   ٢٠٠٧عام  

  .بيانات عن احلالة الزواجية والتعليمية للضحايا املسجالت
  احلالة الزواجية  

  خالفه  مطلقة  زواج عريف  متزوجة  العمر
٩  ١٧  ٥٥  ٣٥-١٨    
١  ١١  ٦  ٤٦  ٥٠-٣٥  

    ٢  ١  ٩   سنة٥٠فوق 
  

  لتعليما  
  جامعة  مدارس ثانوية  مدارس ابتدائية  العمر
٩  ٤١  ٢٩  ٣٥-١٨  
٥  ٢٧  ٣٤  ٥٠-٣٥  

    ٢  ١٠   سنة٥٠فوق 

__________ 

  .بيانات دائرة الشرطة )١٤(
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وصل عدد النساء من ضحايا العنف املسجالت يف مركز الرعاية االجتماعية يف عام               -١٣١
.  امرأة غري عاملـة ١٣٦ امرأة عاملة، يف حني كان هناك        ٤١ امرأة، منهم    ١٧٧ إىل   ٢٠٠٨

  :ما يلي بيان عن احلالة الزواجية والتعليمية للضحايا املسجالتوفي

  احلالة الزواجية  
  خالفه  مطلقة  زواج عريف  متزوجة  العمر
١١  ٢٢  ٥٥  ٣٥-١٨    
١  ١٤  ٥  ٥٧  ٥٠-٣٥  

    ٢  ١  ٩   سنة٥٠فوق 
 

  التعليم  
  جامعة  مدارس ثانوية  مدارس ابتدائية  العمر
٥  ٤٥  ٤٢  ٣٥-١٨  
٥  ٢٨  ٣٨  ٥٠-٣٥  

    ٣  ١١  سنة ٥٠فوق 

وفقاً لبيانات مكتب املدعي العام األعلى للدولة بشأن عدد التهم املوجهـة بـشأن                -١٣٢
العنف  "٢٢٠ هتمة مبوجب املادة     ١ ٠٢١جرائم معينة مبوجب املدونة اجلنائية، كانت هناك        

  .منذ أن أصبح اجلبل األسود دولة مستقلة" املرتيل والعنف يف جمتمع األسرة
املساواة بني اجلنسني وصحة املرأة يف اجلبل "انات املأخوذة من استقصاء وتكشف البي  -١٣٣
 أن العنف الذي يقترفه رجال ضد شريكاهتم يف احلياة حقيقي ويهدد صـحتهن              )١٥("األسود

 يف  ٩٢ امـرأة، أو     ٥٦٥ امرأة مشلهن االستقصاء، كان لدى       ٦١٤ومن بني   . إىل حد كبري  
 يف املائة، ممن كانت لديهن      ٦٥,٨ امرأة، أو    ٣٧٢ه  وتعرض ما جمموع  . املائة، زوج أو عشري   

وتعرض ما  . جتربة يف الزواج أو املعاشرة لشكل من أشكال العنف من قبل الزوج أو العشري             
 يف املائة من النساء، بغض النظر عن تعليمهن، إهانات أو ما شابه ذلك مـن                ٤٣,٩جمموعه  

 إحصائي كبري بني العمل واإلهانـات       ومثة ارتباط . الزوج أو العشري جعلتهن يشعرن بالضيق     
 يف املائـة مـن     ٤٦,٢ يف املائة من ربات البيوت و      ٥٥,٦ويف احلقيقة، تعرضت    . من الزوج 

النساء الاليت بدون عمل إلهانات من أزواجهن، لكن ذلك ال حيدث بنفس املعـدل للنـساء                
 يف املائـة    ٣٤,٣املستقالت مالياً، واملوظفات واملوظفات الكتابيات حيـث تبلـغ النـسبة            

  يف املائة من النساء أو ضرهبن      ٢٦,١وقد قام الزوج أو العشري بصفع       .  يف املائة  ٢٨واملتقاعدات  
__________ 

نوع اجلنس والعنف والدميقراطية    "جيلينا رادولوفيتس يف إطار مشروع      .  قامت به احملاضرة األقدم د     استقصاء )١٥(
الذي نفذه مركز البحوث اجلنسانية يف جامعة أوسلو وكلية الفلسفة يف جامعـة اجلبـل               " يف غريب البلقان  
 .٢٠٠٧ام األسود يف ع
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ومثة ارتباط كبري بني حالة عمل املرأة وتعليمها وبني وجود مثـل هـذا           .  ما شيءباستخدام  
لـك   يف املائة من ربات البيوت الصفع والضرب، ولكن ذ     ٣٧,٤فقد خرب   . النوع من العنف  

 يف  ١٩,١حدث بشكل أقل إىل حد بعيد للنساء العامالت واملوظفات الكتابيات حيث بلغ             
 يف املائة   ٩,٣ يف املائة من النساء احلاصالت على تعليم ابتدائي و         ٤٢,١املائة، وحتديداً نسبة    

 يف املائة من النساء دفعـة       ٢٣,٤وقام األزواج بدفع    . للنساء احلاصالت على تعليم جامعي    
 يف املائة من النساء من الشعر أو قـاموا بـضرهبن،            ٧,٦وجذب األزواج   . أو عنيفة خفيفة  

.  يف املائة أكملن دراسـتهن اجلامعيـة       ٩,٣ومخس هذه النسبة أكملن دراستهن االبتدائية و      
 يف املائة من ٦,٦وأجرب األزواج .  يف املائة من النساء باستعمال سالح ما٣,٤وهدد األزواج 

 يف املائة من النساء احلوامل ٤,٥رة اجلنسية رغماً عنهن، يف حني هامجوا بدنياً        النساء على املعاش  
وغالباً ما تعاين النساء املساءة معاملتهن من العنف من أزواجهن وال يلتمسن            . أثناء فترة احلمل  

      . ونادراً ما يلتمسن العون مـن أفـراد األسـرة أو مـن املؤسـسات              . عوناً من أي شخص   
 يف املائة فحسب من النـساء يف        ٢,٣ يف املائة من النساء يف املناطق احلضرية و        ١٣,٦وتلتمس  

وأسباب عـدم   . املستوطنات الريفية العون من الشرطة من جراء العنف الذي يقترفه أزواجهن          
ففي كثري من األحيان، ال تعـرف النـساء         . التماس العون والدعم إلهناء عنف األزواج خمتلفة      

هتن سبب يف عدم التماسهن العون والدعم، وكثرياً ما حيدث ذلك بـسبب             املساءة معاملتهن ذا  
 يف املائة من النـساء      ٤٤ويف حالة تصاعد العنف، تترك      . اخلوف أو اخلزي أو رعاية األطفال     

ائة من النساء ولعدة     يف امل  ٢٧,٥وقد فعل ذلك ملرة واحدة      . بيوهتن ملدة ليلة واحدة على األقل     
  . النساء يف املائة من١٦,٥مرات 
ستة عشر يوماً   "وقد ميزت اآللية احلكومية للمساواة بني اجلنسني منذ إنشائها محلة             -١٣٤

سنوياً بالتعاون مع منظمات غري حكومية ومنظمـات        " من النشاط مناهضة العنف ضد املرأة     
فقد اشترك مكتب املساواة بني اجلنسني، وبعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لدى             . دولية

اجلبل اٍألسود، واملكتب التمثيلي ملعهد مؤسسة اجملتمع املفتوح يف اجلبل األسود وفريق األمم             
وكانت هذه  . ٢٠٠٨املتحدة القطري يف اجلبل األسود للمرة األوىل يف تنظيم احلملة يف عام             

احلملة خمتلفة عن احلمالت السابقة ألهنا دعت الرجال إىل املشاركة يف حل املشاكل بتعلـيم               
وكانت اجلماعة املـستهدفة يف     . جيال املستقبل أن العنف ليس هو الطريقة الصحيحة حللها        أ

 كاآلباء، واملديرين الفنيني، واملدرسني، واألعمـام واألخـوال،         -هذه احلملة هم الرجال     
وقـد  .  الذين يقضون وقتاً مع الصبيان قبل فترة املراهقـة وبعـدها     -واألشقاء، واملوجهني   

ى دعم من احتاد كرة املاء والسباحة، واحتاد كرة السلة، واحتـاد الكـرة              حصلت احلملة عل  
الطائرة واحتاد كرة القدم يف اجلبل األسود، وُعرضت شعارات إعالنية يف اجلو والفتات أثناء              

" العنف املرتيل ليس من اإلنـصاف     "، و "القوة ال تعين العنف   "املباريات الرياضية تشري إىل أن      
. وكتب الالعبون على قمصاهنم نفس الشعارات أثناء املباريـات        ". قدمأنت يف مسرية الت   "و

وباإلضافة إىل ذلك، محلت تسجيالت فيديو باإلرسال التلفزيوين وأغان بثتها اإلذاعة نفـس             
الرسالة أثناء احلملة، ومت وضع لوحات توعية يف مجيع بلديات اجلبـل األسـود، وتوزيـع                
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الصحية يف اجلبل األسود، وتنظيم برامج إذاعيـة يف         ملصقات يف شىت املؤسسات التعليمية و     
  .قنوات التلفزيون العامة واخلاصة ملناقشة هذا املوضوع

وتعمل منظمة اخلط الساخن لنجدة النساء واألطفال من ضحايا العنف بنـشاط يف               -١٣٥
العنف اجلبل األسود منذ أكثر من عقد لتوفري املساعدة القانونية والنفسانية للنساء من ضحايا              

ينـاير  /ويف كانون الثـاين . ومسك سجالت أرقام هواتف املكاملات اليت تلقتها من املواطنني 
يف مدينة نيكزيتش حيث توفر اإليواء للنساء       " مركز أزمات للنساء  "، أنشأت املنظمة    ٢٠٠٩

من ضحايا العنف، عالوة على تقدمي املساعدة القانونية والنفسانية والصحية هلـن، وتنظـيم      
وقد أنـشأت إدارة    .  ساعة يومياً ملساعدة الضحايا يف األزمات      ٢٤هاتفية على مدار    خدمة  

املساواة بني اجلنسني، بالتعاون مع املنظمة، خطوطاً ساخنة، وال سيما مع فرعي املنظمـة يف               
تتعلق بتنظيم حلقـات     بودغوريسا ونيكزيتش، حيث مت تنفيذ جمموعة من املشاريع املشتركة        

.  ووضع دراسات وتقارير عن العنف ضد املرأة يف اجلبل األسود واملنطقة           دراسية ومؤمترات، 
وقد سامهت هذه املنظمات بشكل كبري أيضاً يف وضع خطة عمل لتحقيق املـساواة بـني                

وهناك مـأوى واحـد     . اجلنسني يف اجلبل األسود، وحتديد العنصر املتعلق بالعنف ضد املرأة         
يف اجلبل األسود تديره منظمة مرتل آمن للنساء منذ         للنساء وآخر لألطفال من ضحايا العنف       

وباإلضافة إىل هذا املأوى، هناك أيضاً مأوى لألمهات الوحيدات واألمهات غري . ١٩٩٩عام 
  .٢٠٠٩املتزوجات من األحداث، تديره منظمة بيت الرجاء منذ عام 

  ٦املادة     
من املدونة اجلنائية للجبـل      ٤٤٤املادة  (أدخلت أحكام خاصة جبرمية االجتار بالبشر         -١٣٦
اجلريدة الرمسية جلمهوريـة اجلبـل      (للمرة األوىل يف القانون اجلنائي للجبل األسود        ) األسود

ومن خالل هـذا الـشكل األساسـي        ). ٤٧/٢٠٠٦ و ١٣/٢٠٠٤ و ٧٠/٢٠٠٣األسود  
 للجرمية، مت حتديد نطاق عريض من األعمال باعتبارها جرائم لالجتار بالبشر إذا كان الغرض             

منها العمل القسري، أو اإلجبار على العمل يف اخلدمة املرتلية، أو ارتكاب نشاط إجرامي، أو             
الدعارة أو التسول، أو إنتاج املواد اإلباحية، أو احلرمان من جزء من اجلـسم مـن أجـل                  

كما مت حتديد طرق ارتكاب     . استخدامه يف زرع األعضاء، أو اإلشراك يف املنازعات املسلحة        
كما تـنص   . ائم مبا يف ذلك القوة أو التهديد، والتحايل والتضليل، وخيانة األمانة          تلك اجلر 

       املدونة اجلنائية على أشكال خاصة من هذه اجلرائم إذا ما ارتكبـت ضـد حـدث، أو إذا                  
ما أحلقت إصابة بدنية جسيمة بشخص أثناء اقتراف الفعل، أو إذا ما تويف الشخص، أو إذا                

االجتـار  "كما تشمل نفس اجملموعة من اجلـرائم أفعـال          . بطريقة منظمة ما اقُترف الفعل    
  ".االسترقاق ونقل الرقيق"و" باألطفال هبدف التبين

ونؤكد .  من بروتوكول بالريمو٤٤٤لقد أُخذ تعريف جرمية االجتار بالبشر من املادة   -١٣٧
 الرقيق ضد حدث فإن     على أنه إذا ما ارتكبت جرمية االجتار بالبشر وجرمية االسترقاق ونقل          
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وهكذا مت تنسيق تشريع اجلبل األسود مع الصكوك الدوليـة الوثيقـة          . ذلك يعترب ظرفاً مشدداً   
وتتوقع املدونة اجلنائية نطاقاً عريضاً من اجلرائم اليت جيوز للطرف املضرور           . الصلة يف هذا امليدان   

تـالزم  (عمل واحـد أو أكثـر   أن يشري إليها أيضاً إذا ما كان اجلاين قد ارتكب عدة جرائم ب  
ففي مثل هذه احلاالت،    . ، ومنها مثالً االجتار بالبشر وعبور احلدود بشكل غري قانوين         )اجلرائم

 مـن   ٤٨حتدد احملكمة أوالً العقوبات لكل من هذه األفعال وتقضي حبكم واحد وفقاً للمادة              
جتار بالبشر، جيوز حماكمـة     وفضالً عن ذلك، إذا تعذر إثبات أركان جرمية اال        . املدونة اجلنائية 

  ).مثالً، تزوير املستندات الرمسية وتقدمي رشاوى(اجلاين على جرمية وثيقة الصلة أو أكثر 
وتتمثل القوانني األخرى أو التشريعات الثانوية املتعلقة باالجتار بالبشر يف اجلبل اٍألسـود               -١٣٨

 وقانون املدعي العام، وقانون محاية الشهود،       املدونة اجلنائية، وقانون اإلجراءات اجلنائية،    : فيما يلي 
  .وقانون الشرطة، وقانون وكالة األمن القومي، وقانون األجانب واتفاق التفاهم املشترك

ونظراً ألن اجلبل األسود بلد عبور لالجتار بالبشر، فإن هذه الظاهرة ليس هلا صـفة                 -١٣٩
وتوضح اإلحصاءات الرمسيـة    . ديةالواقعة، وإمنا قد تالحظ فقط على مستوى احلاالت الفر        

، أن األنظمـة  ٢٠٠٩-٢٠٠٣بشأن التهم اجلنائية املسجلة، واحملاكمات واألحكام يف الفترة  
، ٢٠٠٩يونيـه  / حىت أول حزيران٢٠٠٤ففي الفترة من عام . القانونية القائمة تطبق بكفاءة   

 مـن   ٤٤٤املادة   هتمة جنائية بشأن جرمية االجتار بالبشر مبوجب         ١٥وجهت دائرة الشرطة    
املدونة اجلنائية للجبل األسود، وهتمة جنائية واحدة بشأن جرمية االجتار باألطفال بغرض التبين   

ويف نفس الفتـرة، وجـه املـدعون        .  من املدونة اجلنائية للجبل األسود     ٤٤٥مبوجب املادة   
 مـن  ٤٤٤ شخصاً بارتكاب جرمية االجتار بالبشر مبوجب املـادة    ٣٨العامون اهتامات ضد    

 أشخاص بارتكاب جرميـة االجتـار       ٦املدونة اجلنائية للجبل األسود ووجهوا اهتامات ضد        
ويف الفتـرة   .  من املدونة اجلنائية للجبل األسـود      ٤٤٥باألطفال بغرض التبين مبوجب املادة      

  .)١٦( شخصا٤٤ً حكماً ضد ١٧نفسها، أصدرت احملاكم املختصة 
وتعمـل  . ألسود ويعاقب عليها بوصفها جنحـة     والدعارة ليست قانونية يف اجلبل ا       -١٤٠

اإلدارات املختصة يف دائرة الشرطة بكفاءة إىل حد معقول من حيث الكشف الوقائي هلـذه               
وعلى أي حال، ال ميكن وال جيب أن نعتقد بأننا كمجتمع على تلك الدرجة مـن                . القضية

 مجيع البلدان، ولكن ينبغـي     الكفاءة اليت جتعلنا حمصنني متاماً من مشكلة الدعارة املوجودة يف         
والتحريض على الدعارة غري قانوين ومعـرف يف املدونـة          . عدم إنكار وجود هذه الظاهرة    

كل شخص حيـض أو     : "٢١٠التحريض على الدعارة، املادة     ) د: (اجلنائية على النحو التايل   
حيرض شخصاً آخر على ممارسة الدعارة أو يشارك يف توصيل شخص ما إىل شخص آخـر                

ف ممارسة الدعارة أو يعمل بواسطة اإلعالم أو بوسائل أخرى مماثلة على الترويج للدعارة              هبد
وعندما ترتكب جرمية . أو اإلعالن عنها، يعاقب بغرامة أو السجن ملدة ال تتجاوز سنة واحدة

 من هذه املادة ضد حدث، يعاقب اجلاين بالسجن ملـدة           ١من اجلرائم املشار إليها يف الفقرة       
  ".بني سنة وعشر سنواتتتراوح 
__________ 

  .٢٠٠٩املكتب احلكومي ملكافحة االجتار بالبشر،  )١٦(
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ونظراً للعالقة السببية واملتكررة بني جرمية االجتار بالبشر والعبور غري القانوين حلدود              -١٤١
الدولة، يقوم مكتب مكافحة االجتار بالبشر بالتعاون مع وزارة الداخلية، برصـد حـاالت              

يواء املهاجرين غري   ويتم إ . اهلجرة غري القانونية عن كثب بتجهيز البيانات على أعلى مستوى         
القانونيني واملهربني يف مأوى حكومي لضحايا االجتار بالبشر حيث يزودون جبميـع أوجـه              
  .الرعاية الالزمة، واحلماية واملساعدة أثناء إقامتهم يف اجلبل األسود حلني استكمال التحقيقات

الوطنية ملكافحـة   ووفقاً خلطة العمل اليت حتقق األولويات املذكورة يف االستراتيجية            -١٤٢
. االجتار بالبشر، مت تصميم وتنفيذ عدد كبري من الدورات التدريبية ملوظفي مكتب االستخدام        

ومن ناحية أخرى، يقيم املكتب احلكومي تعاوناً ممتازاً مع مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف              
ات بودغوريسا الذي يستخدم موظفاً يتوىل مساعدة الشرطة رصد مجيع إعالنـات خـدم            

  .االستخدام املختلفة والتثبت من صحتها
 جمموعـة   ٢٠٠٤أبريل  /وتتضمن املدونة اجلنائية للجبل األسود السارية منذ نيسان         -١٤٣

القوادة والتمكني من االتـصال     "خاصة من اجلرائم املرتكبة ضد احلرية اجلنسية، مثل جرائم          
  ".عرض املواد اإلباحية"و" التحريض على الدعارة"، و"اجلنسي
ويف هذا  . وكما ذكر آنفاً، فإن اجلبل األسود هو أساساً بلد عبور لضحايا االجتار بالبشر              -١٤٤

الصدد، نعتقد أنه يتعني توطيد التعاون مع البلدان املعترف بأهنا منشأ تلك التجارة، وكذلك مـع                
ار بالبـشر، فلـن     ونظراً للطابع الدويل الغالب جلرمية االجت     . البلدان املعترف بأهنا مقصدها النهائي    

  .تتحقق الكفاءة يف مكافحة هذه الظاهرة إال إذا تكاتفت بلدان املنشأ وبلدان املقصد النهائي
ونظراً إىل أن اجلبل األسود بلد سياحي، فقد اختذ الكثري من التدابري الوقائية من أجـل          -١٤٥

ة نقـل    فندق ووكالة سفر وشـرك     ٢٠٠وقد وقع أكثر من     . جتنب حدوث السياحة اجلنسية   
يف " مدونة السلوك املتعلقة حبماية األحداث من االستغالل اجلنسي يف الـرحالت والـسياحة            "

:  حىت اليوم، وهي املدونة اليت يتعهدون مبقتضاها بتنفيذ املبـادئ التاليـة  ٢٠٠٦الفترة من عام  
        اتباع مبادئ أخالقية مشتركة يف مكافحة االسـتغالل اجلنـسي التجـاري لألطفـال؛              ) ١(
إدراج أحكام يف العقود املربمة مـع       ) ٣(تدريب املوظفني يف بلدان املنشأ وبلدان املقصد؛        ) ٢(

تزويد املسافرين مبعلومات   ) ٤(املوردين حتتوي على الرفض املعتاد لالستغالل اجلنسي لألطفال؛         
عن طريق أدلة مصورة وكتيبات وأفالم سينمائية خالل فصل الصيف، وتـذاكر املـسافرين،              

وباإلضافة إىل ذلك ُينظم تدريب مستمر للمـوظفني       . صفحات على شبكة الويب، إىل آخره     و
الذين ميكن أن يدركوا بسبب طبيعة عملهم بعض أنواع السلوك غري السوي الذي قد يشري إىل                

  .اجتار أو استغالل جنسي بشأن كيفية التصرف يف مثل تلك األحوال وكيفية التعرف عليها

  ٧املادة     
 مـن   ٤٥وتضمن املـادة    . حلق يف التصويت عام وشامل وُيمارس يف االنتخابات       ا  -١٤٦

 سنة من العمر فما فوق      ١٨الدستور احلق يف التصويت جلميع مواطين اجلبل األسود البالغني          
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وباإلضافة إىل املعايري الـيت يرسـيها       . ولديهم سنتني من اإلقامة يف اجلبل األسود على األقل        
 من قانون انتخاب أعضاء الربملان واجملالس تنص أيضاً على األهليـة            ١١الدستور، فإن املادة    

ومن الناحية الرمسية والقانونية فإن احلق يف التـصويت لـيس           . العملية ملواطين اجلبل األسود   
  .مقيداً مبعرفة القراءة والكتابة وال حبالة امللكية

ضى قانون املـساواة بـني      ويقوم برملان اجلبل األسود وحكومة اجلبل األسود، مبقت         -١٤٧
اجلنسني ويف نطاق اختصاصاهتما، بتطبيق مبادئ املساواة بني اجلنسني وال سيما مبدأ التمثيل             
املتوازن للجنسني أثناء االنتخابات والتعيني ملناصب معينة وإنشاء اهليئات العاملـة وحتديـد             

حـزاب الـسياسية يف      من القانون على أن حتدد األ      ١٢وتنص املادة   . تكوين الوفود الرمسية  
لوائحها طرائق وتدابري حتقيق التمثيل املتوازن بني الرجال والنساء يف هيئـات احلـزب، ويف               
قائمة املرشحني النتخابات الربملان وجملس الشيوخ، ويف نوادي أعـضاء الربملـان وجملـس              

  .الشيوخ املنتخبة ويف االنتخاب ملناصب اإلدارة على مجيع املستويات
ل خطة العمل لتحقيق املساواة بني اجلنسني بالتفصيل األنشطة الـيت ينبغـي             وتتناو  -١٤٨

االضطالع هبا من أجل توطيد مشاركة املرأة يف حياة جمتمع اجلبل األسود، وقـد مت حتديـد      
سلسلة من األهداف االستراتيجية عالوة على أدوات لتحقيقها، ومت االعتراف أيضاً بالشركاء 

  .االستراتيجيني
شف البيانات اخلاصة مبشاركة النساء يف اهلياكل التنظيمية لألحزاب الـسياسية           وتك  -١٤٩

اخنفاض مستوى متثيل املرأة يف عمل تلك اهلياكل، عالوة على ضعف متثيلـها يف املناصـب                
وقد ُجمعت البيانات اخلاصة مبـشاركة املـرأة يف اهلياكـل           . العليا اليت تشمل صنع القرار    
وتغطي البيانات مجيع   . ٢٠٠٩ إدارة املساواة بني اجلنسني يف عام        التنظيمية لألحزاب بواسطة  

  :األحزاب السياسية، فيما عدا االحتاد الدميقراطي والتحالف األلباين
  نادي أعضاء الربملان  اجلنة التنفيذية  اللجنة الرئيسية  الرئاسة  
  النساء  اجملموع  النساء  اجملموع  النساء  اجملموع  النساء  اجملموع  

  ٤  ٣٤  ١  ١٠  ٢٤  ١٣٩  ١  ١٦  شتراكيني الدميقراطيحزب اال
  ١  ٧  ١  ٦  ١١  ٨٢  ٢  ١٤  احلزب الدميقراطي االجتماعي

  ٣  ١٦  ٣  ٣٦  ٩  ١٠٧  -  -  حزب الشعب االجتماعي
  -  ٨  -  ٢١  ١٨  ١٨١  -  ٩  الدميقراطية الصربية اجلديدة

  ١  ٥  -  -  ١٩  ٨٥  ٢  ٢٠  حركة التغيري
  -  ١  -  -  ٥  ٣٠  ٢  ١٠  االحتاد الدميقراطي لأللبانيني
  -  ١  -  -  ٣  ١٩  -  -   فورسا-القوة الدميقراطية اجلديدة 

  صفر  ٣  صفر  ٥  ٣  ٦٥  ١  ١٥  حزب البوسنيني
  ١  ١  -  -  ١  ١٦  ١  ٩  املبادرة الكرواتية املدنية
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املبادرة ( مهام رئاسة احلزب     فيما يتعلق باألحزاب الربملانية، هناك امرأة واحدة تتوىل         -١٥٠
  .توىل امرأة مهام منصب نائب رئيس احلزب يف حركة التغيري، يف حني ت)الكرواتية املدنية

وال حتتوي برامج األحزاب السياسية على تدابري حمددة لزيـادة عـدد النـساء يف                 -١٥١
املناصب املسؤولة اليت تشمل صنع القرار، رغم أن غالبية األحزاب تشري يف لوائحها الداخلية              

وينص قانون األحزاب السياسية    . دافها األساسية إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني كأحد أه      
على أنه ينبغي للوائح الداخلية لألحزاب أن تتضمن طريقة لكفالة العمل اإلجيـايب لتحقيـق               

  .املساواة بني اجلنسني يف إجراءات تعيني هيئات احلزب
 اجتاهـاً حنـو   ٢٠٠٩مـارس  / آذار٣١وتوضح االنتخابات الربملانية اليت أجريت يف       -١٥٢
النسبة املئوية للمرأة يف القوائم االنتخابية      . فاض مشاركة املرأة يف القوائم االنتخابية لألحزاب      اخن

  :، بيانات قامت إدارة املساواة بني اجلنسني جبمعها٢٠٠٩لالنتخابات الربملانية لعام 
  النسبة املئوية  النساء املرشحات  العدد اإلمجايل  االئتالف/اسم احلزب

   ٪١٥  ١٢  ٨١  "Milo Dukanovic -سود األورويب اجلبل األ"ائتالف 
   ٪١٨  ١٥  ٨١  حزب الشعب االجتماعي

   ٪٢٢  ١٨  ٨١   بوسعنا أن نفعلها-حركة التغيري 
   ٪١٠  ٨  ٨١  الدميقراطية الصربية اجلديدة

   ٪٢١  ١٧  ٨١   صوت الشعب-االئتالف الشعيب 
   ٪٢٠  ١٦  ٨٠  غوران باتريتسفيتش.  د-من أجل جبل أسود خمتلف 

   ٪١٠  ٨  ٨١   حقوق الصرب-قائمة الصرب الوطنية 
   ٪١,٥  ١  ٦٦  حزب أرباب املعاشات واملعوقني باجلبل األسود

   ٪١٣  ٨  ٦٠  ألكسندر ستاماتوفيتش.  احملاضر األقدم د-" من أجل صرب حقيقيني"
   ٪٢٥  ١٤  ٥٥  " معاً ومتحدون-البوسنيون واملسلمون "ائتالف 
   ٪١٥  ٤  ٢٧   نظيف كونغو-فورسا 

   ٪١٣  ٤  ٣١  االحتاد الدميقراطي لأللبانيني
   ٪٨  ٥  ٦٠  شيوعيو اجلبل األسود

   ٪١٥  ٤  ٢٧   منظور-االئتالف األلباين 
   ٪١١  ٤  ٣٦   البديل األلباين لالحتاد الدميقراطي-القائمة األلبانية 

   ٪١٥  ١٣٨  ٩٢٩  اجملموع  

 ناخبـاً مـسجالً     ٤٩٨ ٨٢٥يف االنتخابات الربملانية األخرية، كان هناك من بني           -١٥٣
 يف املائة من    ٥٠,١٥ امرأة وهو ما ميثل      ٢٥٠ ١٦٥)  يف املائة من جمموع السكان     ٨٠,٤٤(

وظل عدد العضوات يف الربملان اجلديد بدون تغيري باملقارنة مع الربملـان الـسابق،              . الناخبني
  .ضاء يف املائة من األع١١ عضوات فقط وهو ما ميثل ٩ عضواً ٨١فكان هناك من جمموع 
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وعينت عضوتان فقط يف برملان اجلبل األسود لرئاسة إحدى جلانه، أال ومها جلنـة                -١٥٤
وتظهر جلنة املـساواة بـني   . املساواة بني اجلنسني وجلنة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية    

اجلنسني متثيل أكرب للمرأة، يف حني ال تضم جلنة األمن والدفاع، وجلنة االقتـصاد واملاليـة،                
  .نة السياحة واللجنة اإلدارية يف عضويتها أي امرأةوجل

  ٢٠٠٩بيانات قامت جبمعها إدارة املساواة بني اجلنسني، 
  عدد النساء  عدد األعضاء  اهليئات العاملة يف برملان اجلبل األسود
  ٢  ١١  جلنة األمور الدستورية والتشريعات

  ٢  ١٢  جلنة النظام السياسي والقضاء واإلدارة
  -  ١٢  ن والدفاعجلنة األم

  ١  ١٤  جلنة العالقات الدولية والتكامل األورويب
  -  ١٣  جلنة االقتصاد واملالية وامليزانية
  ٣  ١٣  جلنة حقوق اإلنسان وحرياته

  ٧  ١٠  جلنة املساواة بني اجلنسني
  -  ١٢  جلنة السياحة والزراعة واإليكولوجيا والتخطيط العمراين

  ١  ١٠  الرياضةجلنة التعليم والثقافة والعلوم و
  ٢  ١٠  جلنة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية

  -  ١٢  اللجنة اإلدارية للربملان
  ١  ٧  جلنة رصد ومراقبة إجراءات اخلصخصة

 عضواً يف ٢٨ويتوىل رجل إدارة جملس التكامل األورويب، يف حني أنه يوجد من بني          -١٥٥
  . يف املائة من العضوية٢٥ نساء فقط ميثلن ٧اجمللس 
كما تكشف البيانات على مستوى احلكم احمللي اخنفاض نسبة متثيل املرأة يف مناصب   -١٥٦

 ٢١ويف عموم البلديات البالغة     . إذ تشغل امرأة منصب العمدة يف بلدية واحدة       . صنع القرار 
 ٤وتشغل نساء مناصب رؤساء اجملالس البلدية يف        . بلدية، تشغل امرأتان منصب نائب عمدة     

 نساء مهام اإلداري الرئيسي يف بلديتني، يف حني تؤدي امرأة واحدة مهـام              وتتوىل. بلديات
وقد أنشأت جمالس بلديات بودفا وكوتور وبـار ونكـزيتش          . مدير املدينة يف بلدية واحدة    

كما أن هناك عدداً صغرياً جداً من النساء        . وسيتينج جملس املساواة بني اجلنسني كهيئة عاملة      
وعلى مستوى احلكم احمللي أيضاً تشغل النساء يف األغلب مناصب       . يةيف عضوية اجملالس البلد   

وفيما يلي بيانات عن عـدد أعـضاء        . يف قطاعات متصلة مبجاالت األسرة والثقافة والتعليم      
إدارة املساواة بني اجلنـسني جبمـع    وقد قامت. وعضوات جمالس البلديات يف اجلبل األسود   

  .٢٠٠٩البيانات يف عام 
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    لسأعضاء اجمل  
  ٪  النساء  اجملموع  البلدية
  ٢١,٨  ٧  ٣٢  تيفات

   ٪١٣  ٤  ٣١  موجكوفاك
   ٪١٣  ٤  ٣١  بلوتزين
   ٪٦  ٢  ٣٣  أولسينج
   ٪٩  ٣  ٣٢  بالف

   ٪٢٠  ٧  ٣٥  هريسيغ نويف
   ٪١٢  ٤  ٣٣  سيتينغ

   ٪٥  ٢  ٣٥  بلجيفلجا
   ٪٣  ١  ٣١  أندرجييفيسا
   ٪١٩  ٦  ٣١  تزابلجاك
   ٪٩  ٤  ٤١  نيكتزيتش

   ٪٥  ٢  ٣٥  بريانه
   ٪١٨  ٦  ٣٣  دانيلوفغراد
   ٪٩  ٣  ٣٣  روتزاج

   ٪١٠  ٤  ٣٨  بييلو بويل
   ٪١٩  ٦  ٣١  كوالتزين

   ٪١٤  ٥  ٣٦  بار
   ٪٢١  ٧  ٣٢  بودفا
   ٪٢١  ٧  ٣٣  كوتور

   ٪١٤  ٨  ٥٥  بودغوريسا
   ٪١٢,٧  ٩٢  ٧٢٤  اجملموع  

ـ  . هناك عدد كبري من النساء يف السلطة القضائية     -١٥٧ ام وتتوىل النساء مهام املـدعي الع
وفيما يلي بيانات عن مـشاركة النـساء يف احملـاكم           . األعلى للدولة ورئيس احملكمة العليا    

  ).٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١اجمللس القضائي يف : املصدر(
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  النسبة املئوية للنساء  رئيس احملكمة  العدد اإلمجايل للقضاة  عدد القاضيات  احملكمة  الرقم
   ٪٤٠  امرأة  ١٥  ٦  احملكمة العليا  ١
   ٪٣٣,٣  رجل  ٩  ٣  احملكمة اإلدارية  ٢
   ٪٥٥,٥  رجل  ٩  ٥  حمكمة االستئناف  ٣
   ٪٢٠  رجل  ٥  ١  احملكمة التجارية لبايلو بويل  ٤
   ٪٦٨,٤٢  رجل  ١٩  ١٣  احملكمة التجارية لبودغوريسا  ٥
   ٪١٣,٣٢  رجل  ١٥  ٢  احملكمة العليا لبايلو بويل  ٦
   ٪٦٧,٦٤  رجل  ٣٤  ٢٣  احملكمة العليا لبودغوريسا  ٧
   ٪٣٣,٣  رجل  ١٢  ٤  احملكمة األساسية لبار  ٨
   ٪٥٠  رجل  ١٠  ٥  احملكمة األساسية لبريان  ٩

   ٪٦١,٥٣  رجل  ١٣  ٨  احملكمة األساسية لبايلو بويل  ١٠
   ٪٤٠  رجل  ٥  ٢  احملكمة األساسية لستينج  ١١
   ٪٢٥  رجل  ٤  ١  احملكمة األساسية لدانيلوفغراد  ١٢
   ٪٥٥,٥  امرأة  ٩  ٥  ويفاحملكمة األساسية هلريسيغ ن  ١٣
   ٪٥٠  رجل  ٤  ٢  احملكمة األساسية لكوالزين  ١٤
   ٪٥٠  رجل  ١٤  ٧  احملكمة األساسية لكوتور  ١٥
   ٪٤٧,٠٥  رجل  ١٧  ٨  احملكمة األساسية لنيكتزيتش  ١٦
   ٪٣٣,٣  رجل  ٣  ١  احملكمة األساسية لبالف  ١٧
   ٪٧٥  رجل  ٨  ٦  احملكمة األساسية لبلجيفلجا  ١٨
   ٪٦٢,١٦  رجل  ٣٧  ٢٣  اسية لبودغوريسااحملكمة األس  ١٩
   ٪٢٥  رجل  ٤  ١  احملكمة األساسية لروتزاج  ٢٠
  صفر  رجل  ٥  صفر  احملكمة األساسية لألولسينج  ٢١
  صفر  رجل  ٣  صفر  احملكمة األساسية لتزابلياك  ٢٢

 نساء من بني أعضاء اجمللس البـالغ        ٣تدير امرأة اجمللس القضائي، يف حني أن هناك           -١٥٨
  . عضوات٤ أعضاء منهم ١٠وجملس االدعاء العام يضم . أعضاء ٩عددهم 
 يف  ٣٧,٥ عضوات ميـثلن     ٦ عضواً من بينهم     ١٦وتضم اللجنة االنتخابية للدولة       -١٥٩

وتكشف البيانات اخلاصة بعدد النساء يف اللجان االنتخابية للبلـديات يف           . املائة من العضوية  
رغم أن هناك بلديات متثل النـساء فيهـا   املتوسط عن مستوى منخفض من مشاركة املرأة،        

  .أكثر من نصف األعضاء
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  ٢٠٠٩بيانات قامت جبمعها إدارة املساواة بني اجلنسني، 
  اللجان االنتخابية للبلديات

  النسبة املئوية للنساء  اجملموع  نساء  رجال  البلدية  الرقم
   ٪٩,١  ٢٢  ٢  ٢٠  أندريفيسا  ١
   ٪٣٣,٣٣  ١٨  ٦  ١٢  بار  ٢
   ٪٢٨,٥٨  ٧  ٢  ٥  بريان  ٣
   ٪١٢,٥  ١٦  ٢  ١٤  بيلو بويل  ٤
   ٪٣٦,٣٦  ١١  ٤  ٧  بودفا  ٥
   ٪١٨,١٨  ١١  ٢  ٩  دانيلوفغراد  ٦
   ٪١٨,١٨  ١١  ٢  ٩  تزابلياك  ٧
   ٪٥٧,١٤  ٧  ٤  ٣  كوالتزين  ٨
   ٪٢٣,٥٣  ١٧  ٤  ١٣  كوتور  ٩

   ٪١٦,٦٦  ١٢  ٢  ١٠  مويكوفاك  ١٠
   ٪٢٣,٠٧  ١٣  ٣  ١٠  نيكتزيتش  ١١
   ٪١٨,١٨  ١١  ٢  ٩  بالف  ١٢
   ٪٤٥,٤٥  ١١  ٥  ٦  بلوتزين  ١٣
   ٪٣٥,٢٩  ١٧  ٦  ١١  بلجيفليا  ١٤
   ٪٣١,٥٨  ١٩  ٦  ١٣  بودغوريسا  ١٥
   ٪٧,١٤  ١٤  ١  ١٣  روتزاج  ١٦
   ٪٥٧,١٤  ٧  ٤  ٣  تيفات  ١٧
   ٪١٤,٢٨  ٧  ١  ٦  أولسينج  ١٨
   ٪٢٥  ٢٨  ٧  ٢١   نويف-هريسيغ   ١٩
   ٪٢٢,٧٢  ٢٢  ٥  ١٧  سيتينج  ٢٠
   ٪٢٨,٥٧  ٧  ٢  ٥  تزافنيك  ٢١
   ٪٢٥  ٢٨٨  ٧٢  ٢١٦  اجملموع    

 ٢٥ ٠٠٠ مستخدم منهم ٧٠ ٠٠٠تتألف نقابات العمال يف اجلبل األسود من حوايل         -١٦٠
وقد أصبحت الشبكة النسائية التابعة لالحتاد العام لنقابات عمال اجلبل          .  يف املائة  ٤٣امرأة أو   

       قـط  نقابـات ف   ٣وتتوىل النساء رئاسة    . ٢٠٠٨األسود جزءاً ال يتجزأ من االحتاد يف عام         
أال وهي نقابة عمال السياحة واملطاعم، ونقابة       ( نقابة عمال قطاعية عضو يف االحتاد        ٢٤من  

، يف حني أن امرأة واحدة فقط تتـوىل         )عمال التجارة والغابات، ونقابة عمال جتهيز اخلشب      
وتضم مجعيـة   .  وكالة بلدية  ٢١رئاسة وكالة نقابة العمال يف بلدية موجكوباك من جمموع          

ومنسقة الشبكة  .  عضوات ٩ عضواً من بينهم     ٧١حتاد العام لنقابات عمال اجلبل األسود       اال
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 عضواً، من   ١٥ويضم اجمللس التنفيذي    . النسائية هي يف نفس الوقت عضو يف اجمللس البلدي        
ويشغل الرجال وظـائف    . بينهم امرأتان، إال أن هذه اهليئة ال تضم ممثلة من الشبكة النسائية           

وتتوىل النساء مهام رئـيس جلنـة التعلـيم         . واألمني العام واألمناء التنفيذيني   رئيس اجمللس   
  .)١٧(واإلعالم يف االحتاد واخلدمات التقنية للجبل األسود

 وزيراً توجد ١٧ومن بني . يشغل الرجال وظيفة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء  -١٦١
اب الوزراء ورؤساء اهليئـات     وتشغل النساء وظائف نو   . امرأة واحدة تشغل منصب الوزير    

ومن إمجايل عدد العاملني يف اهليئات العامـة يف اجلبـل           .  يف املائة من احلاالت    ٢٢العامة يف   
  .)١٨( يف املائة٤٦ يف املائة ونسبة الرجال ٥٤األسود، تبلغ نسبة النساء 

قاعدة  أن النساء، ك)١٩("البارومتر اجلنساين"وتكشف البيانات املأخوذة من استقصاء   -١٦٢
ويشارك كل من الرجال والنساء يف أكثر األحيان يف األحزاب  . عامة، أقل نشاطاً من الرجال    

السياسية وأعمال اخلري، ويلي ذلك التظاهرات االحتجاجية، وأنشطة اجملتمع احمللي، وأخـرياً            
وتتضح االختالفات الرئيسية بني الرجال والنساء يف حاالت        . قطاع املنظمات غري احلكومية   

التظاهرات االحتجاجية واملشاركة يف األحزاب، يف حني توجد أقل االختالفات يف حـاالت   
وعدد النساء األكثـر تعليمـاً العـضوات يف    . أعمال اخلري وأنشطة املنظمات غري احلكومية     

وتنضم النساء يف   . األحزاب يزيد يف كثري من األحيان مبقدار الضعف عن عدد غري املتعلمات           
 يف املائة من احلاالت فحسب، على خالف النساء         ٧ة إىل عضوية األحزاب يف      املناطق الريفي 

  . يف املائة من احلاالت١٧يف املدن الاليت ينتمني إىل عضوية األحزاب يف 
ومت القيام بعدد كبري من األنشطة التثقيفية للنساء والرجال من أعـضاء األحـزاب                -١٦٣

وقد توىل القيام باألنـشطة     . شاط السياسي ومتكينها  بغية زيادة مشاركة املرأة يف الن      السياسية
بإمكان املـرأة القيـام     "التثقيفية يف األغلب منظمات غري حكومية نسائية يف إطار مشروع           

، بالتعاون مـع مؤسـسيت      ٢٠٠٤وقد توىل مكتب املساواة بني اجلنسني منذ عام         ". بذلك
ل جمموعته املستهدفة يف نساء مـن  كونراد أديناور وإدورادو فراي، تنفيذ املشروع الذي تتمث   

ويف البداية، كان املشروع يتضمن عقد مؤمترات عن مواضـيع شـىت            . األحزاب السياسية 
 جيري تنفيذ دورة لثالثة أنشطة تثقيفية لنساء من         ٢٠٠٧خبصوص املرأة، يف حني أنه منذ عام        

. لـسياسي أحزاب سياسية هتدف لتمكينهن وإىل جعلهن يشاركن بشكل أنشط يف النشاط ا           
  .واستمرت إدارة املساواة بني اجلنسني يف تنفيذ هذا النشاط

يف " املنرب النسائي "و" النشاط النسائي "واستهلت املنظمتان النسائيتان غري احلكوميتني        -١٦٤
 يف  ٣٠ التوقيع على وثيقة تلزم األحزاب السياسية بأن تشكل النساء           ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢عامي  

__________ 

  .٢٠٠٩بيانات االحتاد العام لنقابات عمال اجلبل األسود،  )١٧(
  .٢٠٠٩أكتوبر /بيانات سلطة إدارة املوارد البشرية، تشرين األول )١٨(
  .٢٠٠٧ حلساب مكتب املساواة بني اجلنسني يف عام Altera MBأجرته وكالة استقصاء  )١٩(
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بيد أنه على الرغم من أن غالبية       .  االنتخابية يف االنتخابات املقبلة    املائة على األقل من قوائمها    
  .األحزاب السياسية وقعت على الوثيقة، فإنه مل يتم الوفاء بااللتزام هبا بعد

، فإن  )٢٠("حالة حقوق املرأة يف اجلبل األسود     "ووفقاً للبيانات املأخوذة من استقصاء        -١٦٥
كافياً من النساء يف احلياة السياسية للجبـل األسـود          ثلث الرجال يعتقدون أن هناك عدداً       

.  يف املائة من النساء يعتقدن أن العدد غري كاف  ٧٣,٣، يف حني أن ما يبلغ       ) يف املائة  ٣٠,٧(
ويكشف نفس املسح أن ثلث الرجال يقولون إن عدد النساء األعضاء يف الربملان ينبغـي أن                

وحيظى نفـس البيـان     )  يف املائة  ٢٩,٦(لسكان  يكون متناسباً مع عدد النساء اإلمجايل من ا       
وعالوة على ذلك، تكـشف البيانـات أن        ).  يف املائة  ٥٤,٦(بتأييد أكثر من نصف النساء      

 يف ٣٠,٥ يف املائة من النـساء و  ٣٨,٥(احلصة األكرب من كل من السكان الذكور واإلناث         
 أهم أسباب اخنفاض اهتمـام      يرون أن النظرة األبوية إىل العامل واحدة من       ) املائة من الرجال  

  .املرأة باملشاركة يف النشاط السياسي
ونظراً ألن مستوى متثيل النساء يف النشاط السياسي ومناصب صنع القرار، ال يزال               -١٦٦

منخفضاً، فإن إدارة املساواة بني اجلنسني يف وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات ستركز             
ويف . ادة مشاركة املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار       يف املستقبل على تكثيف جهودها لزي     

من خطـة   " النشاط السياسي وصنع القرار   "هذا الصدد، ستركز األنشطة على تنفيذ عنصر        
  .العمل املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني

  ٨املادة     
ظمات للمرأة احلق يف أن متثل احلكومة على الصعيد الدويل وأن تشارك يف عمل املن               -١٦٧

  .الدولية على قدم املساواة مع الرجل، وتتوافر هلا إمكانية القيام بذلك
توجـد  )  سـفرياً  ٢٠(ويف اجلبل األسود، من بني العدد اإلمجايل للسفراء املقيمني            -١٦٨

 ٩ سفرياً غري مقيمني، هناك      ٣٦ومن بني   ). يف أوكرانيا وبلغاريا  ) ( يف املائة  ٩,٢٥(سفريتان  
  ).ئة يف املا٢٥(سفريات 
 منـهم مقـيمني وغـري     ٦يف اجلبل األسود، هناك      وفيما يتعلق بالقائمني باألعمال     -١٦٩

يف اجلبل األسود قنصل عام واحد وسـبعة قناصـل           وهناك. مقيمني، من بينهم امرأة واحدة    
  .شرفيني من الرجال

وال توجد حاالت حلرمان املرأة من حقها يف متثيل بالدها أو املـشاركة يف عمـل                  -١٧٠
  .ملنظمات الدولية بسبب جنسهاا

__________ 

غري احلكومية بالتعاون مع طالبات من دراسات املرأة وناشـطات مـن            " أنيما"صاء منظمة   اضطلع باالستق  )٢٠(
  .٢٠٠٧قطاع املنظمات النسائية غري احلكومية، 
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 ٦٠ شخصاً منـهم     ٨٧ويستخدم الديوان العام لوزارة اخلارجية يف اجلبل األسود           -١٧١
 شخصاً معينني يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية للجبل        ٩٢ومن بني   ).  يف املائة  ٦٩(امرأة  

ة لتمثيل النساء الـاليت     وتبلغ النسبة املئوية اإلمجالي   ).  يف املائة  ٣٠( امرأة   ٢٧األسود، هناك   
  . يف املائة٤٩تعملن يف خدمات الشؤون اخلارجية 
  )٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠حىت (هيكل املوظفني يف وزارة اخلارجية 

  نساء  رجال  العدد اإلمجايل  الديوان العام
    ١  ١  الوزير

    ١  ١  مدير الشؤون السياسية
    ١  ١  سكرتري

  ١  ٢  ٣  نائب وزير
  ١    ١  مدير مكتب

  ١    ١   مراسممدير
  ٤  ٣  ٧  مدير دائرة

    ١  ١  مستشار أقدم فئة أوىل
  ٢    ٢  مستشار

    ٢  ٢  مستشار فئة أوىل
  ١    ١  موظف دولة أقدم
  ١  ١  ٢  رئيس مصلحة
        سكرتري أول
  ٤  ١  ٥  سكرتري ثان
  ٩  ٤  ١٣  سكرتري ثالث

  ١٤  ٣  ١٧  موظف دولة فئة رابعة
  ٤    ٤  متدرب

  ١٤  ٣  ١٧  اتفاق خدمة مؤقتة
    ٤  ٤  سفري

  ٤    ٤  غري معني
  ٦٠  ٢٧  ٨٧  اجملموع  

  
  نساء  رجال  العدد اإلمجايل  البعثات الدبلوماسية والقنصلية

  ٤  ١٧  ٢١  سفري
    ٢  ٢  قنصل عام
  ١  ٢  ٣  مستشار
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    ٣  ٣  قنصل
  ١  ١  ٢  نائب قنصل
  ٣  ٦  ٩  وزير مفوض

  ٤  ٦  ١٠  مستشار فئة أوىل
  ٦  ٦  ١٢  سكرتري أول
  ٣  ١  ٤  سكرتري ثان
  ١  ٤  ٥  الثسكرتري ث

  ٤  ١٧  ٢١  موظف دولة
  ٢٧  ٦٥  ٩٢  اجملموع  

.  يف املائـة   ٦٠تبلغ مشاركة النساء يف املؤمترات واالجتماعات الدولية يف املتوسط            -١٧٢
ويف معظم احلاالت، تشغل املرأة يف وفود اجلبل األسود منصب نائـب رئـيس الوفـد أو                 

  .مستشار
ستبيان إليها على    منظمة مت إرسال اال    ١٤   منظمة دولية من بني    ١١ومتثيل املرأة يف      -١٧٣

  :النحو التايل
 ٢٦ موظفاً منـهم  ٤٧ يتألف املوظفون احملليون من    -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       -١٧٤
وفيما يتعلق مبنصب مدير الـربامج،      ).  يف املائة  ٤٤,٧( رجالً   ٢١و)  يف املائة  ٥٥,٣(امرأة  

 يف  ٥٢( امـرأة    ١٣، يوجد   ) موظفاً ٢٥(ا املنصب   فمن بني العدد اإلمجايل للموظفني يف هذ      
 ٩ موظفاً يشغلون منصب مساعد برامج، هنـاك         ١٤، يف حني أنه من بني ما جمموعه         )املائة

 موظفني يشغلون منصب مدير عمليـات،       ٥ومن بني ما جمموعه     ).  يف املائة  ٦٤,٢٥(نساء  
ساعد عمليات، توجد    موظفني يشغلون منصب م    ٣، ومن بني    ) يف املائة  ٦٠( نساء   ٣توجد  

  .ويتوىل رجل مهام املمثل املقيم للربنامج).  يف املائة٣٣,٣٣(امرأة واحدة 
 من مواطين اجلبل األسـود املـستخدمني يف         ١١ من بني ما جمموعه      -اليونيسيف    -١٧٥

: والنساء يـشغلن املناصـب التاليـة      ).  يف املائة  ٨١,٨( نساء   ٩مكتب اليونيسيف، توجد    
وظف عمليات، وموظف يف جمال محاية األطفال، وموظف ملشروع قضاء أخصائي برامج، وم

األحداث، وموظف اتصاالت، ومساعد مايل، ومساعد يف مـشروع قـضاء األحـداث،             
  .وتتوىل امرأة رئاسة مكتب اليونيسيف. ومساعد برامج، ومساعد تنفيذي

 يف   شخـصاً مـستخدمني    ١٥ من بني    -مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني        -١٧٦
: يف املناصب التاليـة   )  يف املائة  ٥٤,٥٤( نساء   ٦ موظفاً حملياً من بينهم      ١١ هناك   -املكتب  

مساعد برامج، ومساعد مستشار مايل للشؤون العامة، وموظف إداري أقدم، يف حني تعمل             
ويتوىل رجل رئاسة مكتب املفوضية     . متطوعتان يف منصيب مساعد مشروع ومساعد عمليات      

  .يف بودغوريسا
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يف مكتـب منظمـة     ) ٢( من بني العدد اإلمجايل للموظفني       -منظمة الصحة العاملية      -١٧٧
  .الصحة العاملية يف اجلبل األسود، تشغل امرأتان منصيب رئيس املكتب القطري ومساعد إداري

 موظفات مـن مـواطين   ٤ موظفني، توجد   ٨ من إمجايل    -املنظمة الدولية للهجرة      -١٧٨
  ).١(واستشاري ) ٣(مساعد مشروع : غلن مناصباجلبل األسود؛ وهن يش

 موظفاً، مـن    ٣٧ يتألف املوظفون احملليون من      -منظمة األمن والتعاون يف أوروبا        -١٧٩
، يعملن بعقود حمددة املدة وموظفني مسؤولني عن تنفيذ         ) يف املائة  ٥٩,٤٥( امرأة   ٢٢بينهم  

ومساعد لإلعـالم، ومـساعد     برامج معينة؛ والنساء يشغلن مناصب مساعد لدعم الربامج،         
رئيس البعثة، ومترجم، وموظف للتدريب الوطين، وموظف للتثقيـف الـوطين، ومـساعد            
لربنامج إصالح الشرطة، ومساعد مايل، ومساعد يف جمال املوارد البشرية، وأخصائي نظافـة        

يـة،  عضو مشارك يف برنامج بناء الدميقراط: صحية، يف حني تعمل امرأتان يف املناصب التالية     
وعضو مشارك للتشريع الوطين، وعضو مشارك يف مشروع رصد احملاكم، وعضو مشارك يف             
مشروع إصالح الشرطة، وعضو مشارك يف برنامج إصالح الشرطة، ومـساعد لغـوي يف              

  .وتتوىل امرأة القيام بوظيفيت رئيس البعثة والسفري. مركز تدريب الشرطة يف دانيلوفغراد
 نـساء  ٣ موظفني حمليني من بينهم ٥ موظفني، يوجد ٦ايل  من إمج -جملس أوروبا     -١٨٠

يعملن يف مناصب املستشار القانوين، ومنسق مشروع إصالح احلكم احمللـي،        )  يف املائة  ٦٠(
  . وسكرترية

 نساء يف مناصب أخصائي اقتصاد،      ٣ موظفني، هناك    ٤ من إمجايل    -البنك الدويل     -١٨١
ويتوىل رجل  .  يف املائة من املوظفني احملليني     ١٠٠وموظف عمليات، ومساعد برامج، وميثلن      

  .منصب املمثل املقيم للبنك الدويل
 ٤  يوجد يف مكتب البنك األورويب لإلنشاء والتعمري       -البنك األورويب لإلنشاء والتعمري       -١٨٢

  .ويتوىل رجل رئاسة املكتب. منصيب حملل ومساعد إداريامرأتان تشغالن موظفني حمليني، منهم 
 ٦  موظفني من بينهم ٨ يتألف املوظفون إمجاالً من      -قاذ األطفال، اململكة املتحدة     إن  -١٨٣

 تشغل اثنتان منهن منصب مدير برامج وثالث نساء منصب         -)  يف املائة  ٧٥(نساء متفرغات   
  .منسق برامج، وامرأة واحدة تعمل لبعض الوقت كأخصائية نظافة صحية

 مواطنني من اجلبل األسود     ٤من بني ما جمموعه      -) NDI(املعهد الدميقراطي الوطين      -١٨٤
مدير مساعد مسؤولة عن    : مستخدمني يف املعهد، هناك ثالثة نساء يعملن يف املناصب التالية         

  .الربنامج الربملاين، ومدير مساعد مسؤولة عن برنامج األحزاب السياسية، ومنسقة برامج
رأة فرصاً متساوية يف متثيـل الـبالد     ومن منظور النظام القانوين الداخلي، ُمنحت امل        -١٨٥

وتأخذ وزارة اخلارجية يف اعتبارها عند تعيني موظفني        . واملشاركة يف عمل املنظمات الدولية    
  .ومتدربني جدد املساواة يف متثيل اجلنسني، إىل جانب املؤهالت والقدرات املهنية
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  ٩املادة     
اك يف اجلبـل األسـود مواطنـة        ُيعرِّف الدستور املواطنة بالنص على أن تكون هن         -١٨٦
اجلبل األسود، وأن حتمي الدولة حقوق ومصاحل مواطين اجلبل األسـود، وأال ُيطـرد               ألبناء

مواطنو اجلبل األسود أو يسلمون لدول أخرى إال وفقاً لاللتزامات الدولية للجبل األسـود              
  ).١٢املادة (

 الطبيعيني واجلبـل األسـود      واملواطنة يف اجلبل األسود رباط قانوين بني األشخاص         -١٨٧
  :ويتم احلصول على مواطنة اجلبل األسود بالطرق التالية. تشري إىل أي أصل وطين أو إثين وال

  املنشأ؛  )أ(  
  املولد يف أراضي اجلبل األسود؛  )ب(  
  القبول؛  )ج(  
  .مبوجب معاهدة دولية  )د(  
  :وحيصل الطفل على مواطنة اجلبل األسود عن طريق املنشأ  -١٨٨

  ا كان والداه من مواطين اجلبل األسود حلظة مولده؛إذ •
     إذا ولد يف أراضي اجلبل األسود، وكان أحد والديه من مـواطين اجلبـل األسـود         •

  حلظة مولده؛
إذا ولد يف أراضي دولة أخرى، وكان أحد والديه من مواطين اجلبل األسود حلظـة                •

   معروفة، أو غري معروف؛مولده، والوالد اآلخر عدمي اجلنسية، أو من جنسية غري
إذا ولد يف أراضي دولة أخرى، وكان أحد والديه من مواطين اجلبل األسود حلظـة                •

  .مولده، وكان سيصبح عدمي اجلنسية لوال ذلك
وجيوز منح شخص متزوج من مواطن للجبل األسود ملدة ثالث سنوات على األقل               -١٨٩

سود ملدة مخس سنوات على األقل جنسية اجلبل واختذ له إقامة قانونية غري منقطعة يف اجلبل األ
 ؛ اإلقامة القانونية؛   شروط إخالء الطرف   :إىل جانب (األسود إذا ما استوفيت شروط القانون       

  ).معرفة لغة اجلبل األسود؛ إثبات تسوية مجيع االلتزامات الضريبية والقانونية األخرى

  ١٠املادة     
املعمول هبا يف جمال التعليم فرص تعليم متـساوية         يوفر دستور اجلبل األسود والقوانني        -١٩٠

ويضمن دستور اجلبل األسود احلق يف التعليم مبوجب شروط         . للرجال والنساء يف اجلبل األسود    
وباإلضافة إىل ذلك، يـضمن الدسـتور       . متساوية يف حني أن التعليم االبتدائي إلزامي وجماين       

ويضمن ألبناء األقليات واجلماعات اإلثنية     . علميةاستقاللية اجلامعات واملؤسسات األكادميية وال    
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األخرى احلق يف التعليم بلغاهتم وحروف اهلجاء اخلاصة هبم يف املؤسسات العامـة، يف حـني                
  .تشمل املناهج الدراسية تاريخ وثقافات أبناء األقليات واجلماعات اإلثنية األخرى

تعليم قبل املدرسي، والتعليم االبتدائي، وينقسم النظام التعليمي يف اجلبل األسود إىل ال   -١٩١
، وتعليم الكبـار، وتعلـيم      )املدارس الثانوية (والتعليم الثانوي املهين، والتعليم الثانوي العام       

وهذه املراحل التعليمية   . األطفال والشباب من أصحاب االحتياجات اخلاصة، والتعليم العايل       
قـانون التعلـيم قبـل      : ٢٠٠٢الية يف عام    وقد اعتمدت القوانني الت   . تنظمها قوانني خاصة  

املدرسي، وقانون التعليم االبتدائي، وقانون املدارس الثانوية، وقانون التعليم املهين، وقـانون            
 وقانون  ٢٠٠٤ تعليم الكبار، وقانون تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة املعتمد يف عام          

 لتحديد  ٢٠٠٢  القانون العام للتعليم يف عام     كما اُعتمد . ٢٠٠٥التعليم العايل املعتمد يف عام      
  .املسائل املشتركة بني مجيع جماالت التعليم

وكانت التغيريات يف التعليم الواردة يف تلك القوانني حتتاج إىل بنية حتتية لتنفيـذها                -١٩٢
ومن أجل هذا، وأيضاً هبدف وقف تسييس النظام وحتريره         . ومواصلة تطوير النظام التعليمي   

قيود والبت يف القضايا التقنية وإتاحة مساعدة اخلرباء يف عملية صنع القـرار وإعـداد               من ال 
اللوائح التنظيمية يف ميدان التعليم، مت تفويض جمالس تقنية أسستها حكومة اجلبل األسـود،              

جملس التعليم العام، وجملـس     : سلطات ومسؤوليات وزارة التعليم والعلوم وهذه اجملالس هي       
  .ين، وجملس تعليم الكبار، وجملس التعليم العايلالتعليم امله

وينص القانون العام للتعليم على أن التعليم نشاط يهدف إىل حتقيق الصاحل العـام،                -١٩٣
وإىل توفري الفرصة للتنمية الشاملة لألفراد، بغض النظر عن جنسهم، أو خلفيتهم االجتماعية             

وينهم البدين والذهين، وأن املواطنني متساوون يف     والثقافية، أو انتمائهم الوطين والديين، أو تك      
ممارسة حقوقهم يف التعليم بغض النظر عن انتمائهم الوطين، أو عنصرهم، أو جنـسهم، أو               

وباإلضافة إىل ذلك، . لغتهم، أو دينهم، أو خلفيتهم االجتماعية، أو مساهتم الشخصية األخرى
مية يف أراضي اجلبل األسـود للمـواطنني   ينص القانون على أن يوفر توزيع املؤسسات التعلي      

  .فرصاً متساوية للحصول على التعليم
فاملؤسسات التعليميـة تنـشأ     . ومت حترير طريقة إنشاء املؤسسات التعليمية بالكامل        -١٩٤

وجيوز أن يكون مؤسس املؤسسة هو الدولـة أو البلديـة، أو            . كمؤسسات عامة أو خاصة   
وجيوز لشخص اعتباري أو طبيعي حملي أو أجـنيب أن          . خييةالعاصمة أو العاصمة امللكية التار    

ينشئ مؤسسة خاصة، مع وجود قيد مينع الشخص االعتباري أو الطبيعي األجـنيب مـن أن                
وجيوز إنشاء املدارس الثانوية كمؤسسة تعليمية عامة من جانب الدولة         . ينشئ مدرسة ابتدائية  

شأ املؤسسات العامة وفقاً لـشبكة املؤسـسات    وُتن. أو العاصمة أو العاصمة امللكية التارخيية     
املعتمدة من حكومة اجلبل األسود اليت حتدد نوع أنشطة املؤسسات العامـة وتوزيعهـا يف               

  .أراضي اجلبل األسود
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وأنشطة املؤسسات العامة ال هتدف إىل الربح، ومتول من امليزانية، وهناك نـصوص               -١٩٥
ليمية اخلاصة اليت تطبق مناهج دراسية تقرهـا        حتدد إمكانيات وشروط متويل املؤسسات التع     

وتبدأ املؤسسة يف العمل ما أن تقرر الوزارة املـسؤولة عـن            . احلكومة من اإليرادات العامة   
  .التعليم أن املؤسسة تفي باشتراطات التشغيل، أي حاملا تصدر قراراً بشأن الترخيص

من نظـام تعليمـي موحـد،       وتشمل مرحلة التعليم قبل املدرسي، باعتبارها جزءاً          -١٩٦
األطفال قبل سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي، وُتنفَذ يف مدارس رياض األطفال وحـضانات             

ويلتحق األطفال دون الثالثة . الرضع وغري ذلك من منظمات ومؤسسات التعليم قبل املدرسي   
 التعليم قبل من العمر حبضانات الرضع، يف حني يلتحق األطفال فوق الثالثة من العمر مبنشآت           

وتنفذ املؤسسات العامة . والتعليم قبل املدرسي ليس إلزامياً. املدرسي إىل أن يلتحقوا باملدارس  
برامج التعليم االبتدائي اليت ميكن أن تتألف من دوام ليوم كامل لفترة تتراوح بني ست وعشر         

 بـرامج   ساعات، ومن دوام لنصف يوم لفترة تتراوح بني أربع وست ساعات، عالوة على            
وميكـن إجنـاز    . أخرى وفقاً لقدرات املؤسسة واحتياجات واهتمامات األطفال والوالدين       

التعليم قبل املدرسي يف األسرة ويف وحدات تعليمية قبل مدرسية توجد يف املدارس االبتدائية              
ويتحمل اآلباء تكاليف تغذية األطفال يف مؤسسات التعليم قبل         . ويف كيانات قانونية أخرى   

. رسي العامة، بينما حتدد املؤسسة تلك التكلفة رهناً مبوافقة الوزارة املسؤولة عن التعلـيم             املد
     يبلـغ  ٢٠٠٦وكان عدد املنتفعني مبؤسسات التعليم قبل املدرسي يف اجلبل األسود يف عـام     

    ، يف حني بلـغ العـدد يف        ) يف املائة  ٤٧,٨( أنثى   ٥٠٣١ طفالً، منهم    ١٠ ٥١١ما جمموعه   
    ، بينمـا بلـغ يف   ) يف املائة٤٨( أنثى ٥ ٤٢١ طفالً منهم  ١١ ٢٧٧ ما جمموعه    ٢٠٠٧عام  
وتبلـغ  . )٢١() يف املائـة ٤٧,٥( أنثى ٥ ٧٤٠ طفالً منهم ١٢ ٠٨٤ ما جمموعه ٢٠٠٨عام  

 سـنوات الـذين     ٧نسبة أطفال الروما واألشكاليا ومصريي البلقان ممن تقل أعمارهم عن           
 يف املائـة، يف     ٦٧ينتظمون هبا     يف املائة، ونسبة من ال     ١٤سي  ينتظمون يف التعليم قبل املدر    

  . )٢٢( يف املائة منهم١٩حني ال يعرف شيئاً عن نسبة 
ويستمر التعليم االبتدائي لفترة    . وينفذ التعليم االبتدائي وفقاً لقانون التعليم االبتدائي        -١٩٧

ني ست سنوات ومخـس     تسع سنوات وهو إلزامي جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم ب         
ويتعني على الوالدين أو األوصياء أن يوفروا التعليم املدرسي لألطفـال، أي أن             . عشرة سنة 

وال جيوز للتلميذ الذي يبلغ من العمر مخسة عشر عاماً أثناء           . ميتثلوا للتعليم االبتدائي اإللزامي   
ق للتالميذ أن يواصـلوا     وحي. العام الدراسي أن يغادر املدرسة قبل انتهاء ذلك العام الدراسي         

وحيـصل األطفـال ذوي     . تعلم الفنون يف مدارس الفنون بالتوازي مع التعلـيم االبتـدائي          
ويقـَدم  . معاهد خاصة /االحتياجات اخلاصة على تعليم ابتدائي يف املدارس أو يف مؤسسات         

__________ 

 .٢٠٠٨الكتاب اإلحصائي السنوي للجبل األسود،  )٢١(
           /قاعدة بيانات عن عدد سكان الروما واألشكاليا ومصريي البلقان يف اجلبـل األسـود، تـشرين األول                 )٢٢(

 .٢٠٠٨أكتوبر 
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ملدرسة أو يف فصول خاصة يف ا) بالغون(التعليم االبتدائي ملن جتاوزوا اخلامسة عشر من العمر  
  .يف مباين املنشآت اليت تقدم تعليم الكبار

ومـستويات التعلـيم املهـين األدىن    . وينفذ التعليم املهين وفقاً لقانون التعليم املهين     -١٩٨
ويستمر التعليم املهين األدىن ملدة سنتني وتقدمه مدارس للتعليم         . والثانوية وبعد الثانوية متاحة   

يم املهين الثانوي ملدة ثالث أو أربع سنوات وتقدمه املدارس املهنية           املهين األدىن؛ ويستمر التعل   
وينفذ التعليم الثانوي العام وفقاً لقانون التعليم الثانوي؛ وتقوم بتقدميـه املـدارس             . الثانوية

  .الثانوية ويستمر ملدة أربع سنوات
انوية إىل تفاوتات   وال تشري البيانات اخلاصة بعدد الطالب يف املدارس االبتدائية والث           -١٩٩

وبالتحديد، كان هناك بني العدد  . كبرية يف نسبة البنني والبنات يف هاتني املرحلتني من التعليم         
 تلميذاً يف املدارس االبتدائية     ٧٥ ١١٦ البالغ   ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلمجايل لتالميذ السنة الدراسية     

 يف  ٤٨,١٦أو   فتـاة،    ٣٦ ١٧٩ يف املائة، يف حني كان هناك        ٥١,٨٤ صبياً أو    ٣٨ ٩٣٧
 تلميذاً يف املدارس    ٧٥ ٠٥٨، كان هناك من بني      ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف السنة الدراسية    . املائة

 يف  ٤٨,٢ فتاة أو    ٣٦ ٢٥٣ يف املائة بينما كان هناك       ٥١,٧ صبيان أو    ٣٨ ٨٠٥االبتدائية  
من بـني   :  على النحو التايل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وكانت البيانات اخلاصة بالسنة الدراسية      . املائة
 صبياً  ٣٨ ١٤٩ تلميذاً، كان هناك     ٧٤ ٢٢٠دد اإلمجايل لتالميذ املدارس االبتدائية البالغ       الع
  .)٢٣( يف املائة٤٨,٦ فتاة أو ٣٦ ٠٧١ يف املائة بينما كان هناك ٥١,٣٩ أو

كان هنـاك يف الـسنة      : وكانت البيانات اخلاصة باملدارس الثانوية على النحو التايل         -٢٠٠
 من  ١٥ ٩٤٤ طالباً   ٣١ ٥٧١ني العدد اإلمجايل للطالب البالغ       من ب  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسية  

 يف املائة؛ ويف السنة الدراسـية       ٤٩,٥ من الطالبات أو     ١٥ ٦٢٧ يف املائة و   ٥٠,٥الطالب أو   
 ١٥ ٨٤٧هناك    طالباً، كان  ٣١ ٣٨١، من بني العدد اإلمجايل للطالب البالغ        ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 يف املائـة؛ ويف الـسنة       ٤٩,٥ الطالبات أو     من ١٥ ٥٣٤ يف املائة و   ٥٠,٤٩من الطالب أو    
 ١٥ ٧٦١ طالباً   ٣١ ٣٣٣ ، كان هناك من بني العدد اإلمجايل البالغ       ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسية  

  .)٢٤( يف املائة٤٩,٦  من الطالبات أو١٥ ٥٧٢ يف املائة و٥٠,٣من الطالب أو 
 األسود للمرة   وينص قانون تعليم الكبار، الذي نظم هذا النوع من التعليم يف اجلبل             -٢٠١

األوىل بقانون خاص، على أن من أحد أهداف تعليم الكبار إتاحة إمتام التعلـيم االبتـدائي                
وال يدفع الكبار رسـوم تعلـيم يف        . واحلصول على وظيفة أوىل على األقل جلميع املواطنني       

 الوطنية، وعندما   مرحلة التعليم االبتدائي أو التعليم املهين األدىن، فهذا التعليم ممول من امليزانية           
يواصلون أشكاالً أخرى من التعليم والتدريب فإهنم يدفعون رسوماً وفقاً للقـانون اخلـاص              

وتبعاً لطريقة تقدمي تعليم الكبار واملكان الـذي        . ولالئحة التنظيمية للجهات املقدمة للتعليم    

__________ 

 .بيانات وزارة التعليم والعلوم )٢٣(
 .املرجع السابق )٢٤(
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ـ                وحيـصل  . امييقدم فيه، من اجلائز أن يكون هذا التعليم نظامياً أو شبه نظامي أو غري نظ
الكبار على تعليم نظامي، أي تعليم يف املدارس بالطريقة املنصوص عليها يف القانون اخلـاص               
بشأن جمال التعليم، يف حني يتم التثبت من صحة التعليم شبه النظامي وغري النظامي بواسطة               

  . امتحانات ينفذها مركز االمتحانات
ت اخلاصة على التعليم اإللزامـي، أي       وينص قانون تعليم األطفال ذوي االحتياجا       -٢٠٢

التعليم وإعادة التأهيل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة منذ حلظة حتديد احتياجات الطفل            
لنمـو  ويوفر تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مستوى من التعليم يناسب ا          . اخلاصة

وُيقبل الطفل ذو االحتياجـات اخلاصـة يف        . البدين والثقايف والعاطفي واالجتماعي للطفل    
. مؤسسات التعليم قبل املدرسي، أو املدارس أو املعاهد اخلاصة استناداً إىل قـرار اإلحالـة              

ويقـصد بـه حتديـداً أن حيـال الطفـل ذو            . ويشكل التعليم اجلامع جتديداً يف هذا اجملال      
ت اخلاصة الذي ميكن ضمه إىل فصول أو جمموعات عادية إىل مؤسسات عاديـة،              االحتياجا

مع توفري مساعدة مهنية إضافية ومناهج دراسية مالئمة الحتياجاته اخلاصـة، يف حـني أن               
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الذين ال يستطيعون احلصول على تعليم يف املدارس يـتم              

ظراً إىل الدعم املطلوب والصلة الوثيقة بـني التربيـة          معاهد خاصة ن  /تعليمهم يف مؤسسات  
  .والتعليم وإعادة التأهيل

وينص قانون التعليم العايل على أن يتاح التعليم العايل وفقاً للشروط اليت ينص عليها                -٢٠٣
وحيظر التمييز يف ممارسة احلق يف التعليم       . القانون واللوائح الداخلية ملؤسسات التعليم األعلى     

 على أساس اجلنس أو العنصر أو احلالة الزواجية أو اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقدات         العايل
السياسية وغري السياسية، أو اخللفية اإلثنية أو غريها، أو االنتماء إىل مجاعة إثنية، أو امللكية أو             

  .أو استناداً إىل أسس أو أوضاع أو حاالت مماثلة) العجز(اإلعاقة 
وتقوم احلكومة بإنشاء   . مؤسسات التعليم العايل كمؤسسات عامة أو خاصة      وُتنشأ    -٢٠٤

وميول التدريس والبحوث واألعمال الفنية يف تلك املؤسسات من امليزانية          . املؤسسات العامة 
وجيوز للمؤسسات اخلاصة أن حتصل على أموال من الدولة من أجـل التـدريس              . الوطنية

وابتـداًء  . ك بناء على اقتراح من جملس التعليم العايل       والبحوث اليت حتقق مصلحة عامة، وذل     
  .، مت جتديد الربامج الدراسية امتثاالً إلعالن بولونيا٢٠٠٣من عام 
وتوفر هذه األحكام الدستورية والقانونية اليت حتدد القضايا الرئيسية املتعلقة مبمارسـة              -٢٠٥

 على التعليم بغض النظر عـن       احلق يف التعليم الفرصة، أي تشكل أساس تكافؤ فرص احلصول         
يتعلق باحلصول على    اجلنس، مبعىن إتاحة أوضاع وظروف بداية متساوية للرجال والنساء فيما         

حتتوي على أي شـكل ميكـن        ومن اخلصائص املشتركة بني كل تلك القوانني أهنا ال        . التعليم
ع اجلـنس، أي أن  التعرف عليه من التمييز اجلنساين، باستثناء أن النصوص ليست مراعية لنـو           

. الصيغ الذكورية تستخدم عند اإلشارة إىل الطالب أو املدرسني أو إىل مـدراء املؤسـسات              
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وحيث إن مجيع املدارس يف اجلبل األسود خمتلطة، فإن املناهج الدراسية واملدرسـني ومبـاين               
  .املدارس واملعدات يف التعليم النظامي متساوية متاماً لكال اجلنسني

تعليم يف املدارس االبتدائية والثانوية ويف أقسام اجلامعات على أساس املناهج           ويقدم ال   -٢٠٦
ومجيـع  . الدراسية، أي برامج دراسية موحدة للبنني والبنـات، أي الطـالب والطالبـات            

املؤسسات التعليمية خمتلطة، أي أنه يتم تعليم البنني والبنات يف مجيـع املؤسـسات العامـة                
علم نفس املواضيع احملددة يف املناهج الدراسية يف ميـدان تعليمـي            واخلاصة معاً وجيوز هلم ت    

وأمساء املناهج الدراسية واملهن يف التعليم املهين مراعية لنوع اجلنس، وهو ما يـشكل              . معني
صـيغة   (-فنيو جتهيـز األخـشاب   : مثالً، اسم املنهج الدراسي (جتديداً يف نظامنا التعليمي     

  .))أنثوية/ذكورية
 املناهج الدراسية يف املدارس الثانوية مواضيع إلزامية واختيارية علـى حـد             وتشمل  -٢٠٧
كما تقوم املدارس املهنية بتدريس مواضيع إلزامية حيضرها مجيع الطـالب يف قطـاع           . سواء

وخيتار الطالب املواضيع االختيارية اليت يرتبط مضموهنا باملهنة تبعاً الهتمامـاهتم           . مهين معني 
ح منهج دراسي ما تنفذه مؤسسة خاصة صاحلاً من وجهة النظر احلكومية            ويصب. وتفضيالهتم

وتنشر الوزارة املناهج الدراسية اليت أقرهتا احلكومة قبـل ثالثـة           . ما أن يقره اجمللس املختص    
  .أشهر من تطبيقها

وإجراءات االلتحاق باملدارس الثانوية واألقسام اجلامعية علنية وتنص عليها القوانني            -٢٠٨
صة بكل جمال من جماالت التعليم كما تنص عليها تشريعات ثانوية؛ وذلك يكفل لكـل               اخلا

فرد، بغض النظر عن جنسه، أن ينتظم يف املدرسة أو قسم اجلامعة املتاح له وأن يستفيد من                 
  .الفرص تبعاً الختياراته وتفضيالته

العـادي يف الـسنة     ووصل العدد اإلمجايل للتالميذ الذين أكملوا التعليم االبتدائي           -٢٠٩
وبلـغ  .  يف املائة  ٤٨,٤ فتاة أو    ٤ ٣٦٨ تالميذ منهم    ٩ ٠٠٧ إىل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسية  

 فتاة ٤ ٢٥١ طالباً منهم ٨ ٤٨٠العدد اإلمجايل للطالب الذين أكملوا التعليم الثانوي العادي 
  .)٢٥( يف املائة٥٠,١١أو 

األسود عن تعداد السكان يف     وتبني البيانات املأخوذة من املكتب اإلحصائي للجبل          -٢١٠
ومن هـذا اجملمـوع،     .  أمياً ١٢ ٦١٧، أن عدد األميني يف اجلبل األسود كان         ٢٠٠٣عام  

 ٢ ٠٠٦ امرأة، يف حني كان عدد الرجـال األمـيني     ١٠ ٦١١ -كانت الغالبية من النساء     
     ٨ ٢٤٥ -وتبني البيانات أنه كان هناك عدد أكرب من األميني يف املنـاطق الريفيـة               . رجال
وكان عدد األميات أكرب من عدد األميني يف        .  أمياً يف املناطق احلضرية    ٤ ٣٧٢ مقابل   -أمياً  

  ).٧ ٠٣٩(واملناطق الريفية ) ٣ ٥٧٢(كل من املناطق احلضرية 

__________ 

 .٢٠٠٩الكتاب اإلحصائي السنوي،  )٢٥(



CEDAW/C/MNE/1 

61 GE.10-44293 

 أميـاً، مـن     ٥٨٠كان العدد اإلمجايل لألمـيني        سنة، ٢٤-١٥ويف الفئة العمرية      -٢١١
ذه الفئة العمرية، كان يعيش يف املناطق احلضرية عدد         ويف ه .  نساء ٣٠٨ رجالً و  ٢٧٢ بينهم

 يف حني كـان يعـيش يف        - امرأة   ٣٣٣ رجالً و  ١٩٤ أمياً منهم    ٤٢٧ -أكرب من األميني    
  .  امرأة٧٥ رجالً و٧٨ - أمياً ١٥٣املناطق الريفية 

 ٣٦٢  أمياً، منهم٩٥٤ سنة، كان العدد اإلمجايل لألميني ٤٤-٢٥ويف الفئة العمرية      -٢١٢
ويف هذه الفئة العمرية، كان يعيش يف املناطق احلضرية عدد أكرب مـن             .  امرأة ٦١٢جالً و ر

        يف حني كـان يعـيش يف املنـاطق         - امرأة   ٣٥٠ رجالً و  ١٩٣ أمياً منهم    ٥٤٣ -األميني  
  .  امرأة٢٤٢ رجالً و١٦٩ - أمياً ٤١١الريفية 
 أميـاً،   ١ ٠٣٦ لألمـيني     سنة، كان العدد اإلمجـايل     ٥٩-٤٥ويف الفئة العمرية      -٢١٣
ويف هذه الفئة العمرية، كان يعيش يف املناطق الريفية عـدد           .  امرأة ٧٩٣ رجالً و  ٢٤٣ منهم

 يف حني كـان يعـيش يف        - امرأة   ٤٩١ رجالً و  ١٥١ أمياً منهم    ٦٤٢ -أكرب من األميني    
  . امرأة٣٠٢ رجالً و٩٢ - أمياً ٣٩٤املناطق احلضرية 

      أميـاً،  ٩ ٣٧٤ - سنة فما فوق على معظم األمـيني         ٦٠واشتملت الفئة العمرية      -٢١٤
ويف هذه الفئة العمرية، كان يعيش يف املناطق الريفية عدد          .  امرأة ٨ ٤٥٣ رجالً و  ٩٢١منهم  

 يف حني كان يعيش يف      - امرأة   ٥ ٩٦٧ رجالً و  ٧٣٠ أمياً منهم    ٦ ٦٩٧ -أكرب من األميني    
  .  امرأة٢ ٤٨٦ رجالً و١٩١ - أمياً ٢ ٦٧٧املناطق احلضرية 

 مـن   ٧ إىل   ٤ من سكان اجلبل األسود الصفوف مـن         ٤٠ ٦٦٥وإمجاالً، أكمل     -٢١٥
 يعيـشون يف  ١٣ ٦٠٨ امرأة؛ وكـان   ٢٧ ٥٢٨ رجالً و  ١٣ ١٢٧التعليم االبتدائي، منهم    

 يف املنـاطق    ٢٧ ٠٤٧ويعـيش   .  امرأة ١٠ ١٣٨ رجالً و  ٣ ٤٧٠ منهم   -املناطق احلضرية   
  . امرأة١٧ ٣٩٠ رجالً و٩ ٦٥٧ -الريفية 
 ٥٠ ٦٧١ من سكان اجلبل األسود التعليم االبتـدائي، منـهم          ١١٣ ٠٨٥وأكمل    -٢١٦

      ٢٤ ٩٤٥ - يعيـشون يف املنـاطق احلـضرية         ٦٠ ٤١٢ امرأة؛ وكان    ٦٢ ٤١٤رجالً و 
       ٢٥ ٧٢٦ - يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة         ٥٢ ٦٧٣ امرأة؛ وكـان     ٣٥ ٤٦٧رجالً و 
  . امرأة٢٦ ٩٤٧رجالً و
  )٢٦(انات عن الطالب امللتحقني بالتعليم اجلامعيبي  -٢١٧

  
  
  

__________ 

 .املكتب اإلحصائي للجبل األسود: املصدر )٢٦(
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  التوزيع حبسب اجلنس، ٪
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  العدد اإلمجايل  السنة

٤٣,٥  ٥٦,٥  ٣ ٥٩٦  ٤ ٦٧٥  ٨ ٢٧١  ٢٠٠١-٢٠٠٠  
٤٢,٩  ٥٧,١  ٣ ٣٧٥  ٤ ٥٠٣  ٧ ٨٧٨  ٢٠٠٢-٢٠٠١  
٤١,٣  ٥٨,٧  ٣ ٤٤٢  ٤ ٨٩١  ٨ ٣٣٣  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
٣٨,٩  ٦١,١  ٣ ٧٩٨  ٥ ٩٦١  ٩ ٧٥٩  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  
٤٠  ٦٠  ٤ ٣٨١  ٦ ٦٣٠  ١١ ٠١١  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
٤٠,٣  ٥٩,٧  ٥ ١٩١  ٧ ٧١٢  ١٢ ٩٠٣  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  
٤٢,٨  ٥٧,٢  ٦ ٩٢٥  ٩ ٢٤٨  ١٦ ١٧٣  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٤٦,٤  ٥٣,٥  ٨ ٣٥٨  ٩ ٦٥١  ١٨ ٠٠٩  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  
٤٦  ٥٣,٩  ٩ ٤٤٢  ١١ ٠٤٨  ٢٠ ٤٩٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  )٢٧(بيانات عن خرجيي اجلامعات  -٢١٨

  التوزيع حبسب اجلنس، ٪
  ذكور  إناث  ذكور  إناث   اإلمجايلالعدد  السنة

٤٢,٦  ٥٧,٤  ٣٧٤  ٥٠٥  ٨٧٩  ٢٠٠٠  
٤١,٩  ٥٨,١  ٤٢٩  ٥٩٦  ١ ٠٢٥  ٢٠٠١  
٤٧,٢  ٥٢,٨  ٦٠١  ٦٧٣  ١ ٢٧٤  ٢٠٠٢  
٤٢,٨  ٥٧,٢  ٥٤٤  ٧٢٧  ١ ٢٧١  ٢٠٠٣  
٤٠,٧  ٥٩,٣  ٥٩٢  ٨٦٤  ١ ٤٥٦  ٢٠٠٤  
٤٢,٢  ٥٧,٨  ٦٩٨  ٩٥٨  ١ ٦٥٦  ٢٠٠٥  
٤١,٨  ٥٨,٢  ٧٨٠  ١ ٠٨٧  ١ ٨٦٧  ٢٠٠٦  
٢٩,٤  ٧٠,٥  ٧٠٤  ١ ٦٨٥  ٢ ٣٨٩  ٢٠٠٧  
٣٦,٢  ٦٣,٧  ١ ٠٢٠  ١ ٧٩٢  ٢ ٨١٢  ٢٠٠٨  

__________ 
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  )٢٨(بيانات عن احلاصلني على درجة املاجستري  -٢١٩
  التوزيع حبسب اجلنس، ٪

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  العدد اإلمجايل  السنة
٤٧,١  ٥٢,٩  ٨  ٩  ١٧  ٢٠٠٠  
٤٦,٧  ٥٣,٣  ٧  ٨  ١٥  ٢٠٠١  
٥٦,٣  ٤٣,٧  ٩  ٧  ١٦  ٢٠٠٢  
٦٢  ٣٨  ١٣  ٨  ٢١  ٢٠٠٣  
٤٦,٩  ٥٣,١  ١٥  ١٧  ٣٢  ٢٠٠٤  
٦٢,٥  ٣٧,٥  ٢٥  ١٥  ٤٠  ٢٠٠٥  
٤٨,٧  ٥١,٣  ١٨  ١٩  ٣٧  ٢٠٠٦  
٤٤  ٥٥,٩  ٨٢  ١٠٤  ١٨٦  ٢٠٠٧  
٥٠,٧  ٤٩,٢  ٧١  ٦٩  ١٤٠  ٢٠٠٨  

 حبـسب ميـدان     ٢٠٠٧بيانات عن احلاصلني على درجـة املاجـستري يف عـام              -٢٢٠
  )٢٩(التخصص

  لتوزيع حبسب اجلنس، ٪ا
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  العدد اإلمجايل  

  ٤٤  ٥٥,٩  ٨٢  ١٠٤  ١٨٦  اجملموع
العلوم االجتماعية، ودراسـة    

  األعمال، والقانون
٤٠,٨  ٥٩,١  ٤٧  ٦٨  ١١٥  

ــة، ــا،  اهلندس والتكنولوجي
  واهلندسة املدنية

٧١,٤  ٢٨,٥  ١٥  ٦  ٢١  

  ٤٦,٦  ٥٣,٣  ٧  ٨  ١٥  الفنون والعلوم اإلنسانية
يات، العلوم الطبيعية، والرياض  
  وتكنولوجيا املعلومات

٣٣,٣  ٦٦,٦  ٨  ١٦  ٢٤  

__________ 
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  )٣٠(بيانات عن احلاصلني على درجة الدكتوراه  -٢٢١

  التوزيع حبسب اجلنس، ٪
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  العدد اإلمجايل  السنة

٧٢,٨  ٢٧,٢  ٨  ٣  ١١  ٢٠٠١  
٨٠  ٢٠  ٨  ٢  ١٠  ٢٠٠٢  
٨٠  ٢٠  ٤  ١  ٥  ٢٠٠٣  
٧٠  ٣٠  ٧  ٣  ١٠  ٢٠٠٤  
٥٨,٩  ٤١,١  ١٠  ٧  ١٧  ٢٠٠٥  
٧١,٥  ٢٨,٥  ٥  ٢  ٧  ٢٠٠٦  
١٠٠  -  ٦  ٦  ٢٠٠٧  -  
٧٨,٥  ٢١,٤  ١١  ٣  ١٤  ٢٠٠٨  
٧٢,٨  ٢٧,٢  ٨  ٣  ١١  ٢٠٠١  

 حبـسب ميـدان     ٢٠٠٨بيانات عن احلاصلني على درجة الـدكتوراه يف عـام             -٢٢٢
  )٣١(التخصص

  التوزيع حبسب اجلنس، ٪
  ذكور  إناث  ذكور  إناث العدد اإلمجايل  

  ٧٨,٥  ٢١,٤  ١١  ٣  ١٤  اجملموع
العلوم االجتماعية، ودراسة 

  القانونواألعمال، 
٨٠  ٢٠  ٨  ٢  ١٠  

اهلندسة والتكنولوجيا، واهلندسة، 
  املدنية

٧٥  ٢٥  ٣  ١  ٤  

  -  -  -  -  -  الفنون والعلوم اإلنسانية
العلوم الطبيعية والرياضيات 

  وتكنولوجيا املعلومات
-  -  -  -  -  

وُتمنح زماالت  .  ممولة من امليزانية الوطنية    متنح وزارة التعليم والعلوم الطالب قروضاً       -٢٢٣
.  زمالـة علـى التـوايل      ٥٠ و ٣٥ -دراسية لطالب املدارس الثانوية واجلامعات املوهوبني       

إلعداد (وخيصص قطاع العلوم يف وزارة التعليم منحاً لطالب الدراسات العليا يف اجلامعات             
) ٦٤/٢٠٠٢اجلريدة الرمسيـة    (عليم  وينص القانون العام للت   ). رسائل املاجستري والدكتوراه  

__________ 
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اإلقامـة  : على احلقوق واملسؤوليات املرتبطة مبستوى الطالب، وهو ما مينح الطالب احلق يف           
والوجبات يف مساكن الطالب؛ والزماالت الدراسية للطالب املوهوبني؛ وتغطية جلزء مـن            

علـى احلقـوق    ) ٦٠/٢٠٠٣اجلريدة الرمسيـة    (وينص قانون التعليم العايل     . تكاليف النقل 
اإلقامة : واملسؤوليات املرتبطة مبستوى الطالب، وهو ما مينح طالب املؤسسات العامة احلق يف 

والوجبات يف مساكن الطالب؛ وقروض الطالب؛ والزماالت ألوائل الطالب؛ وتغطية جلزء           
 من تكاليف االنتقال على خطوط النقل احلضرية وخطوط النقل داخل املدن للطالب املمولني            

  .من امليزانية؛ وتنمية املهارات املهنية، والرعاية الصحية
. ومجيع احلقوق اليت يتوخاها القانون متاحة للطالب والطالبات على قدم املـساواة             -٢٢٤

وحيق للطالب والطالبات احلصول على قدم املساواة على الزماالت الدراسية وأشكال الدعم،           
ويتألف التشريع الـذي يـنظم حقـوق        . راساهتمواملعيار الوحيد يف ذلك هو النجاح يف د       

  .ومسؤوليات الطالب من القانون العام للتعليم وقانون التعليم العايل
   )٣٢(الزماالت الدراسية املمنوحة مفصلة حبسب اجلنس  -٢٢٥

    ٪ للزماالت املمنوحة  الزماالت املنوحة  طالب اجلامعات طالب املدارس الثانوية
  اجملموع  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث

١٣٣  ٣٣  ٦٧  ٤٤  ٨٩  ٢٥  ٥٩  ١٩  ٣٠  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  
١٧٤  ٣٠  ٧٠  ٥٣  ١٢١  ٢٩  ٧٥  ٢٤  ٤٦  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
١٨٣  ٣٠  ٧٠  ٥٦  ١٢٧  ٣٤  ٧٦  ٢٢  ٥١  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  
٢٢٣  ٣١  ٦٩  ٦٨  ١٥٥  ٤١  ١٠٩  ٢٧  ٤٦  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  

بتدائي إلزامي وأنه   ووفقاً ألحكام قانون التعليم االبتدائي اليت تنص على أن التعليم اال            -٢٢٦
يتعني على اآلباء أن يكفلوا االمتثال هلذا االلتزام، فإن سلطات احلكم احمللي مطالبة بأن تقدم               
إىل فرادى املدارس قائمة باألطفال الذين هم يف سن الدراسة من املناطق القريبة اليت تغطيهـا               

تبلغ تفتيش التعليم املختص    فرباير من كل عام؛ واملدارس مطالبة بأن        /املدرسة قبل شهر شباط   
واملدارس مطالبة بتقدمي هـذه     . بأمساء والدي أي طفل مل يلتحق باملدرسة أو غري منتظم فيها          

 يوماً من املوعد النهائي لتاريخ االلتحاق هبا، أي من تاريخ االنقطاع عن             ١٥التقارير خالل   
  .التعليم االبتدائي

 أو قانون املدارس الثانوية أو قانون التعلـيم         ال توجد أحكام يف قانون التعليم املهين        -٢٢٧
بيد أنه تقدم   . العايل تؤثر يف املتابعة الدراسية للطالب يف املدارس الثانوية أو الكليات اجلامعية           

وبالتحديد، جيوز للطالب الذي ينقطع عـن التعلـيم    . للطالب فرص وحوافز إلمتام تعليمهم    
ه وضع الطالب بالـدخول يف امتحـان مـع          املدرسي النظامي أن يستمر دون أن يكون ل       

االعتراف بدرجات النجاح اليت حصل عليها أثناء التعليم املدرسي النظامي يف هنايـة الـسنة     
__________ 
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وباإلضافة إىل ذلك، تنص القوانني املذكورة علـى    . الدراسية السابقة أو يف االمتحان السابق     
يار مهنة خمتلفة داخل نفـس      خيارات للطالب للتحويل إىل نوع خمتلف من املدارس، أو اخت         

املدرسة، أو ألن يصبح مؤهالً يف مهنة أخرى بعد احلصول على مؤهالت يف واحدة منـها،                
  .وذلك كله بالدخول يف امتحان إضايف، خمتلف

وما سبق ذكره يبني أنه ال توجد أحكام حمددة يف قوانني التعليم حتفز الفتيات بوجه                 -٢٢٨
ناداً إىل البيانات اخلاصة بدعاوى اجلنح الـيت رفعتـها          واست. خاص على استكمال تعليمهن   

وزارة التعليم والعلوم ضد اآلباء الذين قصروا يف إحلاق أطفاهلم باملـدارس، أي قـصروا يف                
 ٨٠متكني األطفال من االنتظام يف املدارس، ميكن التوصل إىل استنتاج مفاده أن مـن بـني                 

 يف املائة من احلاالت فتيات من ٩٠ة، تشمل  دعوى جنحة مرفوعة يف السنوات األربع السابق      
وكان من  . املناطق الريفية انقطعن عن الدراسة بعد إكمال الصف الرابع من التعليم االبتدائي           

سوء احلالة املالية؛ والعجز عن دفع مثن الكتب        : بني األسباب اليت قدمها آباء هؤالء األطفال      
تغال الفتيات يف املزرعة ويف بيت األسرة؛ وُبعد        الدراسية واألحذية واملالبس؛ واحلاجة إىل اش     
ويتعرض هؤالء اآلباء لتبعات اجلنح اليت يعاقب       . املدارس عن بعض املناطق الريفية، إىل آخره      

ويف غالبية احلاالت، ُيفرض احلد األدىن من الغرامة ألن األشـخاص املعنـيني             . عليها بغرامة 
يقـوم   ولكن ما أن تفرض الغرامة وال. أغلب األحواليعانون سوء احلالة املالية أو البطالة يف   

  .اآلباء بعدها بإحلاق أطفاهلم باملدرسة أو كفالة انتظامهم فيها، جيوز فرض الغرامة مرة ثانية
وإىل جانب البيانات املقدمة بشأن الطالبات يف املدارس االبتدائية، فإنه ال توجد أي               -٢٢٩

بات املدارس الثانوية املتـسربات، وحتديـد األسـباب         بيانات متاحة عن النسبة املئوية لطال     
الرئيسية لتسرب طالبات املدارس االبتدائية والثانوية يتطلب حتليالً مهنياً كامالً تقـوم بـه               

ومـع  . املؤسسات املختصة، سواء تلك املشاركة يف التعليم أو مؤسسات أخرى وثيقة الصلة        
 يف جمال التعليم متنح األطفال الذكور واإلناث ذلك، فعلى الرغم من أن مجيع القوانني السارية   

فرصاً متساوية يف التعليم، فإن من اجللي أن هناك تفاوتاً يف التعليم، وهو تفـاوت أوضـح                 
ورغم أن التعليم االبتدائي إلزامي، فإن االنطباع السائد أن عدد          . يكون يف املناطق الريفية    ما

ي أكرب من الرقم املقدم من الوزارة، ورمبا متـس          األطفال الذين ال يكملون تعليمهم االبتدائ     
  .احلاجة إىل حتديد آلية أكثر كفاءة من تلك القائمة لكفالة التعليم االبتدائي للفتيات

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧وفيما يلي هيكل العاملني يف املؤسسات التعليمية يف السنتني الدراسـيتني              -٢٣٠
  :)٣٣(٢٠٠٩-٢٠٠٨و
  
  
  

__________ 
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  التعليم الثانوي  التعليم االبتدائي  درسيالتعليم قبل امل
  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  عدد العاملني

٢ ٩٤٦ ١ ٨٥٥  ١ ١٠٩  ٦ ٦٢٧ ٤ ٥٤٨  ٢ ٠٧٩  ١ ٣٦٧  ١ ٣٠٦  ٦١  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  
٣ ٠٢٠ ١ ٩٠٤  ١ ١١٦  ٦ ٧٥٩ ٤ ٦٨٥  ٢ ٠٧٤  ١ ٤٧٨  ١ ٤٠٧  ٧١  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧يـة يف الـسنتني الدراسـيتني        هيكل النظار يف املؤسسات التعليم      -٢٣١
  :)٣٤(٢٠٠٩-٢٠٠٨و

  التعليم الثانوي  التعليم االبتدائي  التعليم قبل املدرسي
  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  عدد النظار

٤٩  ٥  ٤٤  ١٦١  ٢٣  ١٣٨  ٢٠  ١٤  ٦  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  
٤٩  ٥  ٤٤  ١٦٢  ٢٦  ١٣٦  ٢١  ١٤  ٧  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

ك حصة غالبة جلية للنساء يف مؤسسات التعليم قبل املدرسي، حيـث يعملـن              هنا  -٢٣٢
وميكن تفسري ذلك بوجود ميل إىل اعتبـار هـذه املهنـة            . كمعلمات وكمديرات كذلك  

كما أن املدرسات غالبات يف املدارس االبتدائية والثانوية، غري أن احلال خيتلـف             ". نسائية"
أما البيانات اخلاصة   . د النظار الذكور أعلى بكثري جداً     كلية فيما يتعلق باإلدارة، حيث إن عد      

ومن الواضح أن البيانات املعروضة تبني أن       . بنواب النظار فهي مواتية بدرجة أكرب إىل حد ما        
  .الرجال يشغلون مناصب اإلدارة وصنع القرار يف املؤسسات التعليمية

ـ         -٢٣٣ ساوية يف التربيـة البدنيـة      وتتمتع الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، بفرص مت
وال توجد أي قواعد تنظيمية حتظر على الفتيات والنساء املـشاركة يف            . واأللعاب الرياضية 

وال توجد أي قواعد تنظيمية بشأن املالبس متنع الفتيـات          . التربية البدنية واأللعاب الرياضية   
ل وصـول الفتيـان     ويـسه . والنساء من املشاركة يف األلعاب الرياضية على قدم املساواة        

وال يوجد أي مـادة يف      . إىل املرافق الرياضية على قدم املساواة      والفتيات، والرجال والنساء،  
  .قانون الرياضة تنص على التمييز ضد حقوق املرأة

 نساء، يف بـرامج     ٦٠٣ شخصاً، منهم    ٢ ٠٨٦ويف السنوات اخلمس املاضية، انتظم        -٢٣٤
تعمل ثالثة مـن هـذه      ( مراكز تعليم    -قة لتعليم الكبار    تعليم الكبار املنفذة يف مؤسسات عري     

وعلى مدار الـسنوات    ).  يف بودغوريسا ونيكزيتش وهريسيغ نويف     -املراكز يف اجلبل األسود     
اخلمس املاضية، اشترك يف برامج تعليم الكبار يف اجملتمعات احمللية الثالثة عدد أكرب من الرجال               

 ٢٩ امـرأة يف نيكـزيتش؛ و      ٣٨٠ رجالً و  ٦١٢؛ و  امرأة يف بودغوريسا   ٣٨٠ رجالً و  ٨٤٠(
يرغب يف   ، رغم أنه مت توفري سبل وصول متساوية لكل من         ) امرأة يف هريسيغ نويف    ١٥رجالً و 

 امرأة، يف برامج حمـو األميـة     ٣٣ مشتركاً، من بينهم     ٧٥والتحق  . االنضمام إىل تلك الربامج   
__________ 

 .جع السابقاملر )٣٤(
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 حمو األمية والتدريب املهين من أجل       -ة  فرصة ثاني "الوظيفية األساسية املنفذة يف إطار مشروع       
  .للروما يف بلدييت بودغوريسا ونيكزيتش" االندماج االجتماعي

ويقوم بتنفيذ الربامج مدرسون على نفس مستوى تعليم ومـؤهالت املدرسـني يف               -٢٣٥
ويتم التعاقد مع مدرسني أكثر خربة من أجل تنفيذ الربنامج على حنو أفضل          . املدارس النظامية 

وملا كان تعليم الكبار يتطلب هنجاً وطريقة عمل حمددين، فقد اسـتهدفنا يف             . نجاح أكرب وب
السنة املاضية تدريب املدرسني املشاركني يف تعليم الكبار على تقنيات هذا التعليم، للعمل مع              

لزيـادة فعاليـة    و). من خالل حلقات دراسية وحلقات عمل، إىل آخره       (املشاركني الكبار   
إىل جانب املدرسني،    بتدائي وبرامج حمو األمية اخلاصة بالروما، يشترك يف النشاط،        التعليم اال 

  .مساعدون من الروما، يتم تدريبهم أيضاً هلذا الغرض
وإىل جانب هذه الربامج، فقد راعينا اشتراك النـساء يف الـربامج املنفـذة يف تلـك         -٢٣٦

لسنوات اخلمس املاضية، بلـغ     ويف ا .  دورات للحاسوب ودورات لتعلم اللغات     -املؤسسات  
.  امـرأة  ١ ٥٣٦ مـشترك، منـهم      ٢ ٩٠٢العدد اإلمجايل للمشتركني يف دورات احلاسوب       

 ١ ١٦٢ نساء مـن عـدد إمجـايل يبلـغ           ٨١٠(وكانت النساء ميثلن الغالبية يف بودغوريسا       
، يف حـني أن     ) مشتركاً ٤٥٧ امرأة من عدد إمجايل يبلغ       ٢٨٥(، ويف هريسيغ نويف     )مشتركاً

 ١ ٢٨٣ مـن عـدد إمجـايل يبلـغ          ٨٤٠(عظم املشتركني يف نيكزيتش كانوا من الرجال        م
 ١ ٤٢٤وعلى مدار السنوات اخلمس املاضية، انتظم يف دورات اللغات األجنبيـة            ). مشتركاً

 ٢٤٠(وكانت النساء ميثلن األغلبيـة يف بودغوريـسا     .  امرأة ٧٢٦شخصاً إمجاالً، كان منهم     
، يف حني كـان     ) مشتركاً ٥٣٣ امرأة من    ٣٣٨( هريسيغ نويف    ويف)  مشتركاً ٣٧٥امرأة من   

  ). مشتركا٥١٦ً رجالً من ٣٦٨(معظم املشتركني يف نيكزيتش من الرجال 
ووفقاً لبيانات برنامج األمـم     . وتواجه نساء الروما أكرب العقبات يف التعليم والتعلم         -٢٣٧

، فمن بني الالجئني    ٢٠٠٣لعام  املتحدة اإلمنائي ومعهد الدراسات االستراتيجية والتشخيص       
 يف املائة منهم على     ١٧,٦ سنة، أقدم حوايل     ١٨-١١املتسربني من التعليم من الفئة العمرية       

 يف املائة بسبب نقص املوارد املالية، أو النقل، أو          ٣٠ذلك بسبب االفتقاد إىل حافز، وحوايل       
  .يف العمل يف املائة أن يبدأوا ١٧,٦الكتب املدرسية، يف حني تعني على 

ووفقاً لبيانات مؤسسة الزماالت الدراسية للروما ومكتب االستخدام، فمن بني أبناء             -٢٣٨
 يف املائة منهم تعليم     ٦٣,١، مل يكن لدى     )٣٥(الروما احملليني املقيمني يف أراضي اجلبل األسود      

م االبتدائي،   يف املائة التعلي   ٩,٢ يف املائة التعليم االبتدائي، وأكمل       ٢١,٣نظامي، ومل يكمل    
 يف املائـة ثـالث      ٢,٥ يف املائة سنتني من التعليم الثانوي املهين املوجه، وأكمل           ١وأكمل  

 ٠,٣ يف املائة التعليم املهين، وحـصل    ٢,٣سنوات من التعليم الثانوي املهين املوجه، وأكمل        
  .يف املائة على درجة جامعية

__________ 

 .٢٠٠٦ بلديات يف عام ٩ من أبناء الروما احملليني يف ٢ ٠٠٠مسح مشل حوايل  )٣٥(
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 غري احلكومية يف نيكتـزيتش   (SOS)ويظهر املسح الذي اضطلعت به منظمة النجدة          -٢٣٩
.  يف املائة من عائالت الروما ليس هلا دخل شهري منتظم          ٨١,٤واملمول من اليونيسيف أن     

 ١٠-٥ يف املائة منها يتألف من       ٧٠فأكثر من   : وعائالت الروما كبرية على وجه اخلصوص     
 املائـة مـن      يف ٤٥وال يدري   .  أفراد ١٠ يف املائة منها يضم أكثر من        ١٠أفراد، وأكثر من    

واآلباء .  يف املائة منهم على دراسة أطفاهلم      ٣١اآلباء شيئاً عن حتركات أطفاهلم، وال يشرف        
 يف املائة من    ٧٠يف طائفة الروما أميون بالدرجة األوىل أو مل يكملوا تعليمهم االبتدائي؛ فحوايل             

 ٧٥ويف  . اين واللغة األلبانية   يف املائة من اآلباء هي لغة الروم       ٥٤نسبة  لواللغة األم   . اآلباء أميون 
 ١٣يف املائة من العائالت، يتخذ اجلد أو الوالد أو االبن القرارات املتعلقة بتعليم األطفال؛ ويف                

 يف املائة من العـائالت      ١٢؛ ويف   تيف املائة من العائالت يشترك الوالدان يف اختاذ تلك القرارا         
 يف  ٤٠ يف املائة من أطفال الروما؛ ويقول        ٢٥ويعمل حوايل   . تتخذ األم أو األخ تلك القرارات     

    وأكثـر  . املائة من اآلباء إهنم سيجعلون بناهتم يتركن املدرسة إذا ما ظهرت آفاق لـزواجهن             
  .جيدون دعماً أو مساعدة يف التعليم  يف املائة من أطفال الروما ال٥٦من 
لوظيفيـة األساسـية    الذي مشل مشتركني يف برامج حمو األميـة ا  )٣٦(ووفقاً للمسح   -٢٤٠

 يف املائـة    ٦ يف املائة من نساء الروما مل حيصلن على تعليم نظـامي، و            ٨١,٨وأسرهم، فإن   
 يف املائـة أكملـن الـصف     ٣منهن أكملن الصف الدراسي األول من املدرسة االبتدائية، و        

 ويف اجملموعـة املـستهدفة،    .  يف املائة أكملن الصف الدراسي الثالث      ٩,١الدراسي الثاين، و  
 ٢٤,٢ يف املائة من نساء الروما يف بودغوريسا ونيكتزيتش أميات، فيما كانت             ٧٥,٨كانت  

 يف  ٩٤ويتكلم  .  يف املائة من الرجال أميني     ٦٠يف املائة منهن يعرفن القراءة والكتابة؛ وكان        
 يف املائة من نـساء      ٦٦,٦وأعربت  .  يف املائة ال يتكلموهنا    ٦املائة اللغة الرمسية، يف حني أن       

 يف املائة من النساء ٢٧,٢ سنة، و٣٠ و١٥الروما غري املتزوجات الاليت تتراوح أعمارهن بني 
 ٦٧وكـان   .  يف املائة من املطلقات عن استعدادهن ملواصلة التعليم والتعلم         ٦,١املتزوجات و 

ومل تكـن   .  يف املائة مطلقـني    ٣ يف املائة متزوجني و    ٣٠يف املائة من رجال الروم أعزاب و      
 يف املائـة مـن      ٥١,٥ املائة من النساء مسجالت يف مكاتب االستخدام، مقابل           يف ٤٨,٥

 يف ٣٨,٢ يف املائة من الرجال مسجلني يف املكاتـب و    ٦١,٨وكان  . املسجالت يف املكاتب  
 يف املائة من نساء الروما أي معارف أو مهـارات           ٧٢,٧ومل يكن لدى    . املائة غري مسجلني  

تفصيل املالبـس   ( املائة منهن معارف ومهارات حمددة        يف ٢٧,٣حمددة، يف حني كان لدى      
 يف املائة من رجال الروما أي معـارف أو مهـارات            ٤٠ومل يكن لدى    ). وتصفيف الشعر 

عمل يـدوي،   ( يف املائة منهم ميلكون مثل هذه املعارف أو املهارات           ٦٠كان   حمددة، فيما 
 يف املائة من نساء الروما      ٩٠أعرب  و). موسيقى، رسم، جنارة، بناء، إعادة تدوير املواد اخلام       

أن يصبحن عامالت جتميل، أو مشتغالت بتفصيل املالبس، أو    (عن رغبتهن يف تعلم حرفة ما       
مصففات للشعر، وكان البعض منهن يرغنب أيضاً يف أن يصبحن عامالت يف املتاجر، أو يف               

__________ 

 .٢٠٠٧لروما، لمؤسسة الزماالت الدراسية  )٣٦(
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غال مبهن يف   يف حني أعربت نسبة صغرية جداً منهن عن طموحات خبصوص االشت          ) السياحة
 يف املائـة مـن      ٦١ يف املائة من نساء الروما و      ٩٣,٩ومل يكن لدى    . جمال الفنون أو العلوم   
 يف املائة من نساء الروما حيصلن علـى دعـم مـن             ٤٥,٤وكانت  . الرجال أي خربة عمل   

 يف املائة   ١٨ يف املائة منهن حيصلن على إعانات الرعاية االجتماعية، و         ٣٣,٣آبائهن، وكان   
 يف املائة من رجال الروما راضني عن دخلـهم  ٨٧,٩ومل يكن . يعملن بني حني وآخر   منهن  

 ٢٠٠ و ٥٠ يف املائة من الروما على دخل شهري رئيسي يتراوح بني            ٦٧وحيصل  . الشهري
  . يورو٣٠٠ يف املائة منهم حيصلون على دخل شهري يزيد على ٦,١يورو، يف حني أن 

، فمن بني العـدد  )٣٧(روما واألشكاليا ومصريي البلقانووفقاً لقاعدة بيانات أهايل ال      -٢٤١
يكمل   سنة فما فوق الذين حصَّلوا شيئاً من التعليم، مل  ١٥اإلمجايل لألهايل البالغني من العمر      

 منهم التعلـيم    ٢ ٧٥٨ومن بني هذا العدد اإلمجايل، أكمل       .  منهم التعليم االبتدائي   ٢ ٧٢٩
 ١٧٤ - شخصاً التعليم الثانوي     ٢٥٠وأكمل  . ة امرأ ١ ٩٧٢ رجالً و  ١ ٦٨٦ -االبتدائي  

 شخصاً فقط من أهايل هذه الفئات شهادة أعلى من شـهادة            ١٤وحيمل  .  امرأة ٧٦رجالً و 
 سنة  ١٥ من الذين جتاوزت أعمارهم      ٢ ٤٣٤وكان  .  نساء ٦ رجال و  ٨ -التعليم الثانوي   

  . امرأة١ ٥٩٢ رجالً و٨٤٢ -من هذه الفئات أميني 
ديل للمناهج الدراسية للمدارس االبتدائية ألغراض التعليم االبتـدائي         وقد أُجري تع    -٢٤٢

مدة التعليم؛ واالختبـارات    : وتناول التعديل تنفيذ املناهج الدراسية    . للكبار يف اجلبل األسود   
اإللزامية وطريقة التقييم؛ واشتراطات االلتحاق؛ واشـتراطات حتقيـق تقـدم يف التعلـيم              

كما مت تعديل املنهج الدراسي ذاته، فألغيت احملتويات  . املدرسنيواستكماله؛ وتطوير مهارات    
ومن شأن  . غري املالئمة للمشتركني الكبار وأدرجت احملتويات العملية املطلوبة للحياة اليومية         

ذلك أن يوفر فرصة هلؤالء الكبار، الذين تسربوا من التعليم املدرسي املنتظم لسبب أو آلخر               
  .بتدائي، للحصول على ذلك التعليمومل يكملوا التعليم اال

 ٦ويتألف الربنـامج مـن      . مت وضع برنامج حملو األمية الوظيفية األساسية لألميني         -٢٤٣
؛ ويـتعني تنظـيم     ) درساً ١٥٠(حمو األمية اللغوية األساسية باللغة األم       : جماالت مواضيعية 

 ٧٢(امج املقدمة باللغة األلبانية     استخدام اللغة الرمسية باعتبارها غري اللغة األم فيما يتعلق بالرب         
؛ والتثقيف اخلاص باألبوة واألسـرة ومبـادئ        ) درساً ١٢٠(؛ والرياضيات األساسية    )درساً

؛ والتعليم من أجـل     ) دروس ١٠(؛ والتعليم من أجل محاية البيئة       ) درساً ٢٠(التربية الصحية   
  ). درسا٢٠ً(؛ واملهارات الوظيفية ) دروس١٠(احلياة يف اجملتمع 

ويتمثل أحد اجملاالت املواضيعية يف إطار برنامج حمو األمية الوظيفية يف التثقيـف يف                -٢٤٤
ويتضمن ذلك الربنامج   . جمال تنظيم األسرة والعالقات داخل األسرة ومبادئ التربية الصحية        

  :ما يلي

__________ 

 .٢٠٠٨املكتب اإلحصائي للجبل األسود،  )٣٧(
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  وشكلها ووظائفها؛األسرة مفهوم  •
  مراحل حياة األسرة؛ •
  ألساسية؛حقوق أفراد األسرة ومسؤولياهتم ا •
املؤازرة والصرب، واالتفاق، واالحتـرام     (الطرق املختلفة الختاذ القرارات يف األسرة        •

  ؛)املتبادل، ووضع القواعد والتقيد هبا
 طرق -، واختاذ القرارات يف األسرة    األسرةالعالقات العاطفية يف    (العالقات األسرية    •

 وعدم املساواة يف األسـرة،      اختاذ القرارات يف األسرة، وتبيان الفروق بني املساواة       
  ؛)والروابط ما بني أفراد األسرة واالفتقاد إىل تلك الروابط

  االحتياجات األسرية املشتركة؛ •
يف حياة األسرة وطرق التغلـب عليهـا        ) املشاكل(االختالالت الوظيفية األساسية     •

أنواع املشكالت، والقرارات املتضاربة، ومواطن القـوة والـضعف يف األسـرة،            (
  ؛)عقوبات، والعنف يف األسرةوال

  .تنظيم األسرة •
ويشمل اجملال املواضيعي املتعلق بالتربية الصحية العناصـر األساسـية الـضرورية              -٢٤٥

  :للمحافظة على الصحة البدنية والذهنية وصحة األسرة وحتسينها
  املخاطر الصحية وعوامل احملافظة على الصحة وحتسينها؛ •
  النظافة الصحية الشخصية؛ •
  ؛)الفيتامينات، واملواد الغذائية، والتحضري الوايف(ذية التغ •
  اإلدمان؛ •
  القيام باإلسعافات األولية؛ •
  الدعم املؤسسي واالجتماعي يف حالة املشاكل الصحية؛ •
  .املعرفة األساسية الالزمة لتحديد أعراض أمراض حمددة ومواجهتها على حنو سليم •
 مكتب االستخدام يف اجلبل األسود، مهناً       وحدد مركز التعليم املهين، باالشتراك مع       -٢٤٦

ووضع برامج تدريب جديدة للتـدريب      ) تعد يف املرتبة الثانية تبعاً ملستوى تعقيدها      (بسيطة  
احلـد  "ومشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن " الفرصة الثانية"املهين يف إطار مشروع   

وقد . ، الذي نفذ يف اجلبل األسود     "لمن ضعف الروما واألشكاليا ومصريي البلقان يف الداخ       
  .استخدمت هذه الربامج لتدريب أهايل الفئات الثالث هبدف إدماجهم يف ميدان العمل

وأعد مركز التعليم املهين مشروعني يستهدفان األقليات، وبالدرجة األوىل الرومـا             -٢٤٧
 أوضاع الروما يف    حمو األمية من أجل التدريب املهين وحتسني      : "واألشكاليا ومصريي البلقان  

واملشروع األول هو متابعـة منطقيـة للممارسـة         ". التغيري خطوة خطوة  "و" اجلبل األسود 
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، ويعاجل مشاكل حمـو أميـة       "الفرصة الثانية "املستهلة بنجاح واليت نفذت يف إطار مشروع        
. الكبـار الفئات الثالث ومتوله الوكالة األوروبية للتعمري واملؤسسة األملانية الدولية لتعلـيم            

 تعليمي نشط ودائم يشمل الوالدين      -ويهدف املشروع اآلخر إىل استهالل برنامج اجتماعي        
، ويغطي مواضـيع األسـرة والبيئـة    )ممن لديهم أطفال يف سن التعليم قبل املدرسي      (الروما  

  .الصحية وتعزيز مهارات االتصال وحتسني االندماج يف اجملتمع
تعليم الكبار منذ سنوات، جنباً إىل جنب مع مؤسـسات          ويشجع مركز التعليم املهين       -٢٤٨

، كان قد مت تنظـيم      ٢٠٠٩وحبلول عام   ". مهرجان تعليم الكبار  "الشراكة االجتماعية، بتنظيم    
ويشارك مركز التعليم املهين، يف تنظيم وتنفيذ       . سبعة مهرجانات لتعليم الكبار يف اجلبل األسود      

 مكتب االستخدام، وغرفة التجارة، ومركـز تنميـة         :تلك املهرجانات، مع املؤسسات التالية    
، )إدارة يف الوقت الراهن   (، ومكتب املساواة بني اجلنسني      CRNVO -املنظمات غري احلكومية    

وسلطة إدارة املوارد البشرية، ومعهد الصحة العامة يف اجلبل األسود، واجلهات املقدمة لتعلـيم              
ق أهداف مهرجان تعليم الكبار بـإعالم اجلمهـور         وتتعل. الكبار، واملدارس املهنية، إىل آخره    

بصورته عامة، وتعزيز مفهوم التعليم والتثقيف مدى احلياة، وتعزيز اجملتمع الذي يواصل التعلم،             
وأمهية التعليم والتعلم يف تنمية مهارات األفراد واجملتمع، عالوة على ممارسة تعليم الكبار غـري               

يت نظمت حىت احلني، مت تنظيم أشكال شىت لتعلـيم املـرأة            ويف املهرجانات السبعة ال   . املتاحة
موائد مـستديرة،   (بالتعاون مع مكتب املساواة بني اجلنسني هبدف حتقيق املساواة بني اجلنسني            

  ).وحماضرات، وحلقات عمل، إىل آخره
ووفقاً الستقصاء أجري عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلبـل             -٢٤٩
 ٥٣,٤ يف املائة من اجمليبات يستخدمن احلاسوب، يف حني مل تكن            ٤٦,٦، كان   )٣٨(األسود

ويتعني التأكيد على أن نسبة اإلناث اجمليبات من اإلقليم الـشمايل           . يف املائة منهن يستخدمنه   
الاليت يستخدمن احلاسوب كانت أقل النسب، مبا يبني وجود فجوة رقمية بني األقـاليم يف               

حاجـة إىل تعلـم اسـتخدام       )  يف املائة  ٦٠(كن لدى معظم اجمليبات     ومل ي . اجلبل األسود 
وفيما بني النساء الـاليت كـن يـستخدمن         . احلاسوب أو مل يكن مهتمات شخصياً بذلك      

 يف املائة منهن اإلنترنت، وذلك بالدرجة األوىل مـن أجـل            ٧٧,٧احلاسوب، استخدمت   
ألحاديث؛ وكان ذلـك ممارسـة      إرسال الربيد اإللكتروين، والبحث عن معلومات وتبادل ا       

ومما ال ريب فيه أن مثـة حاجـة إىل          .  يف املائة من اجمليبات    ٤٥,٧يومية معتادة بالنسبة إىل     
 يف املائة من اجمليبات على هذا القول، وكان متوسط عمر الاليت   ٣٧مواصلة التعليم؛ ووافقت    

  . سنة٢٤يرغنب يف املزيد من التعليم 

__________ 

 .٢٠٠٨معهد الدراسات والتشخيص االستراتيجيني،  )٣٨(
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  ١١املادة     
رد، مبوجب دستور اجلبل األسود، أن يعمل وأن خيتار مهنته ووظيفتـه            حيق لكل ف    -٢٥٠

). ٦٢ املادة(حبرية، وأن حيظى بشروط عمل نزيهة وإنسانية وباحلماية أثناء تعطله عن العمل             
وينص الدستور على أن يتمتع الشباب والنساء واملعوقون حبماية خاصة يف مكـان العمـل               

  ).٦٢ من املادة ٤الفقرة (
ألساس الضروري الختاذ قرارات متميزة يف رسم سياسة االستخدام تتيحه جمموعة من            وا  -٢٥١

اجلريدة الرمسية للجبـل األسـود،      (سيما قانون العمل     القوانني واملراسيم واللوائح التنظيمية، وال    
). ٢١/٢٠٠٨ و ٥/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية للجبـل األسـود،       (وقانون االستخدام   ) ٤٩/٢٠٠٨

الالئحة التنفيذية بـشأن املـساعدة يف       : املتعلقة بعمل مكتب االستخدام وهي    واللوائح األخرى   
، والالئحة التنفيذيـة بـشأن      )٥٢/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود      (االستخدام  

، وقـانون   )١/٢٠٠٤ و ٥٢/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود      (اإلعداد لالستخدام   
، والالئحـة   )٦٩/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود       (العمل وسجالت االستخدام  

اجلريـدة الرمسيـة    (التنفيذية عن أنواع سجالت االستخدام التكميلية وطرق وأدوات مـسكها           
، وقانون إعادة التأهيل املهين لذوي اإلعاقة واسـتخدامهم         )٥٢/٢٠٠٢جلمهورية اجلبل األسود    

، وقانون اسـتخدام وعمـل األجانـب        )٤٩/٢٠٠٨ألسود  اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل ا    (
  .، إىل آخره)٢٢/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية للجبل األسود (

وحيظر قانون العمل أي متييز مباشر أو غري مباشر ضد األشخاص الباحثني عن عمل،      -٢٥٢
عالوة على األشخاص املستخدمني، على أساس اجلنس أو املولد أو اللغة أو العنصر أو الدين               
أو اللون أو العمر أو احلمل أو الظروف الصحية، أي اإلعاقة، واجلنسية، واحلالة الزواجيـة،               
واملسؤوليات العائلية، وامليل اجلنسي، واملعتقدات الـسياسية وغـري الـسياسية، واألصـل             
االجتماعي، وامللكية، وعضوية املنظمات السياسية أو النقابـات العماليـة، أو أي مسـات              

وأي معاملة ألي سـبب  . حيدد القانون مفاهيم التمييز املباشر وغري املباشر  و. شخصية أخرى 
من األسباب اآلنفة الذكر تضع الشخص الباحث عن العمل، أو الـشخص املـستخدم، يف               
وضع أضعف باملقارنة مع األشخاص اآلخرين يف احلاالت املطابقة أو املماثلة، تشكل متييـزاً              

دث التمييز غري املباشر عندما يؤدي شـرط أو معيـار أو            ومبوجب هذا القانون، حي   . مباشراً
ممارسة حتديداً إىل وضع شخص باحث عن العمل أو شخص مستخَدم، أو قـد يـضعه، يف    

  .وضع أضعف، بسبب ضعفه أو حالة أو توجه أو معتقد
  :والتمييز، باملعىن املقصود يف هذا القانون، حمظور بالنسبة إىل  -٢٥٣

  ام واختيار املرشحني لعمل حمدد؛اشتراطات االستخد  )أ(  
  ظروف العمل ومجيع حقوق االستخدام؛  )ب(  
  التعليم والتدريب والتنمية املهنية؛  )ج(  
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  الترقية يف العمل؛  )د(  
  .إهناء عقد االستخدام  )ه(  
كما حيظر قانون العمل أي حترش أو حترش جنسي يف العمل أو متـصل بالعمـل؛                  -٢٥٤

غري مرغوب فيه ناتج عن أي من األسس اآلنفـة الـذكر،            ويعرف التحرش بأنه أي سلوك      
عالوة على التحرش بواسطة الرقابة الصوتية أو املرئية اليت هتـدف إىل مـضايقة الـشخص                

أو تشكل تعدياً على كرامته، وتولد خوفاً أو بيئـة    الباحث عن العمل أو الشخص املستخدم     
  .عدائية أو مهينة أو مسيئة

سي، يف القانون، أي عمل شفهي أو غري شـفهي أو بـدين             ويقصد بالتحرش اجلن    -٢٥٥
أو يشكل تعـدياً علـى       يهدف إىل مضايقة شخص باحث عن العمل أو شخص مستخدم،         

كرامته، يف جمال احلياة اجلنسية، ويسبب خوفاً أو يولد بيئة عدائية أو مهينة، أو غري مرحية أو                 
 حالة اإلبالغ، أي اإلدالء بشهادته      وال جيوز أن يتعرض املوظف لألذى يف      . مسيئة أو عدوانية  

ويف حالة التمييز، جيوز للشخص الباحث عن       . بشأن حترش أو حترش جنسي يف مكان العمل       
  .العمل أو املستخدم أن يرفع دعوى قضائية أمام احملكمة املختصة وفقاً للقانون

مـرأة  وتشري بعض مواد قانون العمل، من مجلة أمور، إىل توفري محايـة خاصـة لل                -٢٥٦
، حبيث أنه ال جيوز نقل املرأة املستخدمة أثناء فترة احلمل، أو املرأة املستخدمة اليت   )١١ املادة(

لديها طفل أقل من مخس سنوات من العمر، أو الوالدة الوحيدة اليت لديها طفل أقل من سبع                 
ـ                شاب سنوات من العمر، أو الوالدة املستخدمة اليت لديها طفل لديه حالة عجز حـادة، وال

 سنة أو املستخدم ذي اإلعاقة، إىل مكان عمل آخر بعيد           ١٨املستخدم الذي يقل عمره عن      
  .عن مكان اإلقامة املؤقتة أو الدائمة

حبماية املرأة  ) الباب السادس، محاية املستخدمني   (ويتعلق فرع مستقل من قانون العمل         -٢٥٧
فال جيوز أن تكلف    .  محاية خاصة  والشباب وذوي اإلعاقة، الذين حيق هلم مجيعاً احلصول على        

 سنة بأعمال تنطوي يف املقام األول على        ١٨امرأة مستخدمة أو شاب مستخدم يقل عمره عن         
عمل يدوي ثقيل على وجه اخلصوص، أو العمل حتت سطح األرض أو حتت سطح املـاء أو                 

مادة حمـددة   وتتعلق  . أعمال قد تضر بالصحة واحلياة أو تزيد من املخاطر على الصحة واحلياة           
حبماية املرأة يف الصناعة ويف صناعة البناء، مبعىن أنه ال جيوز أن يكلف امرأة مستخدمة تعمل يف                 
الصناعة ويف صناعة البناء بالعمل ليالً؛ ويكون ذلك ممكناً فقط بشكل استثنائي، عندما تقتضي              

 اإلضرار باملواد   الضرورة مواصلة العمل بدون انقطاع من جراء وقوع كوارث طبيعية، أي ملنع           
وال يسري هذه احلظر على النساء العامالت يف اإلدارة أو اللوايت يؤدين            . اخلام أو املواد األخرى   

  .وظائف يف الرعاية الصحية أو احلماية االجتماعية أو خالفه
وحيدد قانون العمل محاية خاصة للمرأة بسبب احلمل ورعايـة األطفـال، حبيـث                -٢٥٨

ن يرفض إبرام عقد عمل مع امرأة حامل أو أن ينهي عقد عمل علـى               جيوز لرب العمل أ    ال
وباملثل، جيوز المرأة، استناداً إىل ما يتوصل إليه طبيب خمتص   . أساس احلمل أو إجازة األمومة    
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وتوصياته، أن ُتنقل بشكل مؤقت إىل عمل آخر أثناء فترة احلمل وأثناء الرضاعة الطبيعية، إذا               
فإذا مل يكن مبقدور رب العمل      . افظة على صحتها أو صحة طفلها     ما كان ذلك يف صاحل احمل     

أن يوفر النقل، فإن من حق املرأة املستخدمة أن حتصل على إجازة بدون أجر من العمل، مع                 
تعويضها عن أجرها مبا يتفق مع االتفاقية اجلماعية مببلغ ال يقل عن الراتب الـذي كانـت                 

لعاملة، خالل فترة نقلها املؤقت إىل عمل آخـر، أن          وحيق للمرأة ا  . لتحصل عليه يف وظيفتها   
وال جيوز المـرأة    . حتصل على الراتب املتعلق بالوظيفة اليت كانت تعمل فيها أصالً قبل نقلها           

عاملة أثناء فترة احلمل أو إذا كان لديها طفل يقل عمره عن ثالث سنوات أن تعمل فتـرة                  
ويف حاالت استثنائية، جيوز المـرأة      . ليالًتزيد على ساعات عمل اليوم الكامل أو أن تعمل          

  .عاملة لديها طفل يقل عمره عن سنتني أن تعمل ليالً إذا ما قدمت موافقة مكتوبة على ذلك
وُينص يف الفرع اخلاص حبماية األمومة وحقوق املستخدمني الذين يقومون برعايـة              -٢٥٩

دة الطفل ورعاية الطفل أن حتصل      أطفال، على أن من حق املرأة العاملة أثناء فترة احلمل ووال          
وجيوز للمـرأة العاملـة، إن      .  يوماً ابتداء من يوم والدة الطفل      ٣٦٥على إجازة أمومة ملدة     

 يومـاً مـن   ٤٥رغبت، أن تستأنف العمل قبل هناية فترة اإلجازة القانونية، ولكن ليس قبل       
اية إجازة األمومة أن حتصل،     وحيق للمرأة العاملة، إذا ما استأنفت العمل قبل هن        . والدة الطفل 

وال حيـق للمـرأة     .  دقيقة إضافية للرضاعة الطبيعية    ٦٠باإلضافة إىل فترة راحة يومية، على       
وحيـق للمـرأة    . العاملة، ما أن ُتنهي إجازة األمومة وتستأنف العمل، أن تستأنف اإلجازة          

 مع القانون واالتفاقية  العاملة، أثناء إجازة األمومة، أن حتصل على تعويض عن أجرها مبا يتفق           
وجيوز لألب أن يستخدم هذا احلق يف احلصول على إجازة أبوة، أي إجازة لرعاية              . اجلماعية

الطفل إذا ما هجرت األم الطفل أو توفيت أو يكون ممنوعاً عليها أن تستخدم هـذا احلـق                  
، أو  وحيق للمرأة العاملة  ).  مدة حبس، مرض حاد، إىل آخره      يتقض(ألسباب وجيهة أخرى    

والد الطفل، احلصول خالل هذه اإلجازة، على تعويض عن الراتب مبا يتمشى مع القـانون               
  .واالتفاقية اجلماعية

فإذا ما ولـدت أم     . ويتوخى القانون محاية املرأة العاملة يف حالة والدة جنني ميت           -٢٦٠
 حيق هلا أن متد اإلجـازة  عاملة جنيناً ميتاً أو إذا ما توىف الوليد قبل انتهاء إجازة األمومة، فإنه     

للفترة اليت حيددها طبيب أخصائي مصرح له لكي ُتشفى من الوالدة ومن األحوال النفسانية              
 يوماً؛ وحيق هلا خالل هذه الفترة احلصول على         ٤٥اليت تسبب فيها فقدها للطفل، وحبد أدىن        

  .مجيع احلقوق الناجتة عن إجازة األمومة
، فإن املتعطلني عن العمل متساوون يف ممارسـة         )٣املادة   (ووفقاً لقانون االستخدام    -٢٦١

احلق يف العمل، بغض النظر عن اجلنسية أو العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الـدين أو العقيـدة      
السياسية أو غري السياسية، أو التعليم، أو األصل االجتماعي، أو املمتلكات، أو غري ذلك من               

ون مسائل االستخدام، وتأمني البطالة، وحقوق مجيـع  وينظم هذا القان. اخلصائص الشخصية 
املتعطلني عن العمل، وشروط وإجراءات ممارسة تلك احلقوق، وطريقة التمويـل والقـضايا             
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وهبذا املعىن، تسري مجيع أحكام القـانون       . األخرى اهلامة بالنسبة لالستخدام املنظم واملنتج     
  .ق املرأة بوجه خاصعلى مجيع املتعطلني وال يوجد حكم واحد حيدد حقو

  :ومبوجب هذا القانون، حيق جلميع املتعطلني عن العمل احلصول على ما يلي  -٢٦٢
  معلومات عن فرص االستخدام وشروطه؛  )أ(  
  التوسط يف االستخدام واالرتباط بعمل؛  )ب(  
  املشاركة يف برامج سياسة االستخدام اإلجيابية؛  )ج(  
  اإلعداد لالستخدام؛  )د(  
   ضد البطالة؛التأمني  )ه(  
  املساعدة املالية؛  )و(  
  . التأمني الصحي  )ز(  
، اعتمدت حكومة اجلبل األسود االسـتراتيجية الوطنيـة         ٢٠٠٨ويف منتصف عام      -٢٦٣

واالستراتيجية، فيمـا يتعلـق     . لالستخدام واملوارد البشرية، اليت حتدد األهداف لفترة معينة       
. دمها الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب        باحملتوى واملنهجية، مماثلة لتلك اليت تـستخ      

يتعلق باحملتوى والتوجيهات الرئيسية وهيكل األهداف احملددة تـشكل االسـتراتيجية            وفيما
توليفاً للمعارف اخلاصة مبشكلة البطالة يف اجلبل األسود وتوجز سبل تقليل معدل البطالة، مع              

وقد ُحددت األهداف والتـدابري     . ة املقبلة  يف املائة يف الفتر    ١٠التطلع إىل خفضه إىل أقل من       
واألنشطة مبا يتمشى مع السمات واملبادئ التوجيهية العامة لسياسة االسـتخدام يف االحتـاد       

ويشري أحد املبادئ التوجيهية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز يف سوق العمل             . األورويب
  .وإتاحة الفرص للجميع على قدم املساواة

 التدابري املتعلقة بتنفيذ االستراتيجية كفالة املساواة بني اجلنسني يف سـوق            ومن بني   -٢٦٤
وتعكس زيادة معدل تشغيل املرأة جهداً كبرياً من        . العمل واملنع الفعال للتمييز يف هذا اجملال      

ومن العوامـل اهلامـة     . أجل املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق باالستخدام والبطالة واألجور        
اركة املرأة مشاركة نشطة التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة العائلية، ويتجلى ذلك،            لزيادة مش 

والشركاء االجتماعيون هلم . يف املقام األول، يف شكل توفري احلماية لألطفال واملسنني املعالني        
  .دور هام يف كفالة املساواة بني اجلنسني

  :ال املساواة بني اجلنسني يف االستخداموحتدد االستراتيجية التدابري واألنشطة يف جم  -٢٦٥
إنشاء شكل كفؤ وحسن التوقيت من احلماية القانونية من مجيع أشكال التعـدي               •

على احلق يف املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل وتنفيذ يتسم بالكفاءة للتـدابري              
  املالئمة يف حاالت التعدي على تلك احلقوق؛

  لتمييز يف االستخدام وآليات للقضاء عليها؛إدخال معايري لتحديد شىت أشكال ا •
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. إدخال تدابري تيسر عودة املرأة إىل العمل بعد احلصول على فترة إجازة بدون أجر              •
وميكن تنفيذ ذلك أيضاً بواسطة عقد حيدد التفاصيل ملنع فقدان املرأة الـيت تعتـزم               

  إجناب أطفال وظيفتها؛
تعطى األفضلية يف الفترة املقبلـة      عند منح قروض لبدء تنظيم مشروع ما وحتفيزه،          •

  للمشاريع اليت تنفذها نساء؛
  تنفيذ الربامج املستهدفة للنساء يف سوق العمل؛ •
تعزيز دوافع املرأة للتعليم والتدريب باتباع هنج مهين، من أجل كفالة مـشاركتهن              •

  بشكل أكرب يف برامج التدريب، وخباصة على املهن غري التقليدية؛ 
ملنازل ألهنن ينهضن مبسؤوليات عائلية عديدة وألن مسامهتهن        حتسني وضع ربات ا    •

األسرة واجملتمع ال تقدر بثمن؛ ولذلك يتعني حتديد وضـعهن بـشكل قـانوين              يف
وتقدير املقابل املايل لعملهن، من أجل متكينهن من حتقيق االسـتقالل االقتـصادي             

  .بقدر اإلمكان
  :وتشمل مؤشرات رصد التنفيذ ما يلي

  ستخدام والبطالة بالنسبة للرجل واملرأة؛معدالت اال •
 رواتب الرجال والنساء؛ •

 ).حصة املرأة يف املناصب العليا(اهليكل املهين حبسب اجلنس  •

وأنسب املؤسسات لتنفيذ التدابري يف جمال االستخدام يف اجلبل األسود هـي مكتـب              -٢٦٦
التوسط (تعطلني عن العمل    ويتمثل نشاطه الرئيسي يف مساعدة امل     . االستخدام يف اجلبل األسود   

يف االستخدام وتقدمي املشورة املهنية للمتعطلني عن العمل والشباب؛ وتنفيذ برنـامج سياسـة              
هبدف إدماجهم بشكل أسـرع وأيـسر يف سـوق          ) االستخدام النشطة؛ والتأمني ضد البطالة    

  ). يف املائة٧٤,٤٢( امرأة ٢٥٩ موظفاً، منهم ٣٤٨ويضم املكتب . العمل
فضت زيادة منو األنشطة االقتصادية وتنفيذ تدابري سياسة االستخدام النشطة مبعـدل            وأ  -٢٦٧

أسرع إىل زيادة كبرية يف الطلب على العمالة، وهو ما ساهم يف حـدوث تنـاقص يف البطالـة                   
 متعطل يف النصف    ٤ ٠٠٠ إىل أقل من     ٢٠٠٠ متعطل يف منتصف عام      ٨٥ ٠٠٠ من   -املسجلة  

واخنفـض معـدل    . ٢٠٠٨ متعطل يف هناية عام      ٣٠ ٠٠٠قل من    وإىل أ  ٢٠٠٦األول من عام    
 يف املائـة  ١٥إىل أقل من    ) ٢٠٠٠منتصف عام   ( يف املائة بشكل طفيف      ٣٢البطالة من أكثر من     

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ يف املائة يف ١٠,٧٥مث إىل ) ٢٠٠٦منتصف عام (
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بـل األسـود إىل احلاجـة إىل        ويشري اهليكل اجلنساين للمتعطلني عن العمل يف اجل         -٢٦٨
ونسبة املرأة مـن العـدد اإلمجـايل        . االعتراف هبذا اجلانب للعرض عند حتليل سوق العمل       

  . )٣٩( يف املائة٤٥للمتعطلني عن العمل تبلغ حوايل 
  :وفيما يلي عدد املتعطلني عن العمل حبسب السنة مع بيان نسبة النساء  -٢٦٩
 التاريخ الرقم

سمرب دي/ كانون األول٣١ ١
٢٠٠٦ 

ديسمرب / كانون األول٣١
٢٠٠٧ 

ديسمرب / كانون األول٣١
 ٢٠٠٩مارس / آذار١٥ ٢٠٠٨

 نساء اجملموع نساء اجملموع نساء اجملموع نساء اجملموع ٢

٣ 
٣٩ ٣٨٧  

١٧ ٩٧٥ 
)٣٢ ٠١١ )٪٤٥,٦٣  

١٤ ٢٥٠ 
)٢٨ ٤٧٨ )٪٤٤,٥  

١٢ ٧٨٥ 
)٢٩ ١٣٠ )٪٤٤,٨٩  

١٣ ٠١٧ 
)٤٤,٦٨٪( 

  
   بطالة الرجالمعدل  معدل بطالة النساء  
  ٪١٤,٠٨  ٪١٦,٠٢  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١
  ٪١١,٦٨  ٪١٢,٧٠  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١
  ٪١٠,٣٢  ٪١١,٤٠  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١
  ٪١٠,٥٩  ٪١١,٦٠  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥

ففترات . تشكل البطالة الطويلة األمد خاصية أخرى للعرض املسجل يف سوق العمل            -٢٧٠
 عن العمل الطويلة جداً شائعة بالنسبة جلميع مستويات املـؤهالت املهنيـة ولكـال               البحث
  .اجلنسني
  :وفيما يلي بيان باملتعطلني عن العمل حبسب طول فترة البحث عن العمل  -٢٧١

  

__________ 

 . اجلبل األسودالبيانات الواردة يف هذا الفصل مأخوذة من مكتب االستخدام يف )٣٩(
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  التاريخ  الرقم

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١  ١
  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  طول الفترة الزمنية ٢
٪٤٧٫٧٥ ٧٣٣ ٣ ٨١٨ ٧   أشهر٦حىت  ٣  ٤٤٫٩٤ ٦٤٧ ٣ ١١٥ ٨٪  ٤٩٫٤٩ ٠٤٣ ٤ ١٧٠ ٨٪  ٤٦٫٧٧ ١٨٢ ٤ ٩٤١ ٨٪  

٪٤٣٫٩٥ ٣٣٣ ١ ٠٣٣ ٣   أشهر٩-٦ ٤  ٤٦٫٥٣ ٨٧٢ ٨٧٤ ١٪  ٤٩٫٠٥ ٣٩٣ ١ ٨٤٠ ٢٪  ٥٤٫٧٨ ١٤٦ ١ ٠٩٢ ٢٪  

٪٣٨٫٤٦ ٣٢٥ ١ ٤٤٥ ٣   شهرا١٢-٩ ٥  ٤٨٫٠٦ ٩٦٤ ٠٠٦ ٢٪  ٤٧٫٤٢ ٧٧٣ ٦٣٠ ١٪  ٤٧٫٠٦ ١٢٢ ١ ٣٨٤ ٢٪  

٪٤٤٫٧٠ ٣٩١ ٦ ٢٩٦ ١٤  حىت سنة  ٦  ٤٥٫٧١ ٤٨٣ ٥ ٩٩٥ ١١٪  ٤٩٫١٢ ٢٠٩ ٦ ٦٤٠ ١٢٪  ٤٨٫٠٧ ٤٥٠ ٦ ٤١٧ ١٣٪  

٪٤٢٫٤٧ ٩٨١ ٤ ٧٢٨ ١١   سنوات٣-١ ٧  ٤١٫٩٧ ٨٩٠ ٣ ٢٦٨ ٩٪  ٤١٫١١ ٠٥٥ ٣ ٤٣١ ٧٪  ٤٣٫٥١ ٠٢٥ ٣ ٩٥٣ ٦٪  

٪٤٢٫٥٢ ٩٩٠ ١ ٦٨٠ ٤   سنوات٥-٣ ٨  ٣٨٫٨١ ٩٤٧ ١ ٠١٧ ٥٪  ٣٦٫٩٥ ٣٨١ ١ ٧٣٧ ٣٪  ٣٥٫١٤ ٤٠٨ ١ ٠٠٧ ٤٪  

٪٤٥٫٧٢ ٣٤٦ ١ ٩٤٤ ٢   سنوات٨-٥ ٩  ٤٢٫٩٢ ٨٠٩ ٨٨٥ ١٪  ٣٨٫٢٩ ٧٢٣ ٨٨٨ ١٪  ٣٧٫١٥ ٧٤٦ ٠٠٨ ٢٪  

٪٥٦٫٩٣ ٢٦٧ ٣ ٧٣٩ ٥   سنوات٨أكثر من  ١٠  ٥٥٫١٥ ١٢١ ٢ ٨٤٦ ٣٪  ٥٠٫٩٣ ٤١٧ ١ ٧٨٢ ٢٪  ٥٠٫٥٦ ٣٨٨ ١ ٧٤٥ ٢٪  

٪٤٦٫١٧ ٥٨٤ ١١ ٠٩١ ٢٥  أكثر من سنة واحدة إمجاالً ١١  ٤٣٫٨٠ ٧٦٧ ٨ ٠١٦ ٢٠٪  ٤١٫٥٢ ٥٧٦ ٦ ٨٣٨ ١٥٪  ٤١٫٧٩ ٥٦٧ ٦ ٧١٣ ١٥٪  

٪٤٥٫٦٤ ٩٧٥ ١٧ ٣٨٧ ٣٩  ١١+٦اجملموع  ١٢  ٤٤٫٥٢ ٢٥٠ ١٤ ٠١١ ٣٢٪  ٤٤٫٨٩ ٧٨٥ ١٢ ٤٧٨ ٢٨٪  ٤٤٫٦٩ ٠١٧ ١٣ ١٣٠ ٢٩٪  

يشكل هيكل املتعطلني عن العمل حبسب مستوى التعليم أو املؤهالت املهنية املعيار الرئيسي لتحديد أهم خصائص العرض يف                    -٢٧٢
  .ويكمل عنصرا نوع اجلنس والعمر الصورة بالنسبة إلمكانية عمل املرشحني الذين يتعني إدراجهم يف سوق العمل. سوق العمل
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  : عن العمل حبسب مستوى املؤهالت املهنيةوفيما يلي عدد املتعطلني  -٢٧٣
 التاريخ   الرقم

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ ١
  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  التعليم الثانوي ٢
٣ I ١٦٫٩٣ ٠٤٣ ٣ ٠٠٠ ٨٪  ١٥٫٦٥ ٢٣٠ ٢ ٤٥٨ ٦٪  ١٧٫٣٦ ٢١٩ ٢ ١٤٩ ٦٪  ١٧٫٦١ ٢٩٢ ٢ ٣٦٦ ٦٪  

٤ II ٥٫٨٩ ٠٥٩ ١ ١٣٤ ٢٪  ٥٫٤٠ ٧٦٩ ٦٦٧ ١٪  ٥٫٦٦ ٧٢٤ ٥٢٦ ١٪  ٥٫٥٢ ٧١٨ ٥٢٢ ١٪  

٥ III ٢٥٫٦٦ ٦١٢ ٤ ٤٩٤ ١٢٪  ٢٤٫٨٤ ٥٣٩ ٣ ٨١١ ٩٪  ٢٤٫١٦ ٠٨٩ ٣ ٢٩٨ ٨٪  ٢٤٫٢١ ١٥٢ ٣ ٥٤٣ ٨٪  

٦ IV ٤٠٫٢٣ ٢٣٢ ٧ ٦٧٢ ١٢٪  ٣٩٫٠٨ ٥٦٩ ٥ ٧٦٣ ٩٪  ٣٨٫٥٦ ٩٣٠ ٤ ٦٦٤ ٨٪  ٣٨٫٤٣ ٠٠٢ ٥ ٨٠١ ٨٪  

٧ V ٠٫٢٥ ٤٥ ٤٢٤٪  ٠٫٢٧ ٣٩ ٥٣٨٪  ٠٫٢٨ ٣٦ ٤٩١٪  ٠٫٢٨ ٣٦ ٤٧٠٪  

٨ VI٤٫٦١ ٨٢٩ ٦٠٥ ١ ١٪  ٥٫١٨ ٧٣٨ ٤٦٥ ١٪  ٤٫٣٦ ٥٥٨ ١٩٣ ١٪  ٤٫٣٣ ٥٦٣ ٢٢٤ ١٪  

٩ VI٠٫٠١ ١ ١١ ٢٪  ٠٫٠١ ١ ٩٪  ٠٫٠١ ١ ٦٪  ٠٫٠١ ١ ٦٪  

١٠ VII٦٫٣٢ ١٣٦ ١ ٠١٠ ٢ ١٪  ٩٫٣٦ ٣٣٤ ١ ٢٤٩ ٢٪  ٩٫٤١ ٢٠٣ ١ ١٠٥ ٢٪  ٩٫٤٤ ٢٢٩ ١ ١٥٨ ٢٪  

١١ VII٠٫٠٩ ١٧ ٣٤ ٢٪  ٠٫٢٠ ٢٩ ٤٨٪  ٠٫١٨ ٢٣ ٤٣٪  ٠٫١٧ ٢٢ ٣٨٪  

١٢ VIII ٠٫٠١ ١ ٣٪  ٠٫٠١ ٢ ٣٪  ٠٫٠٢ ٢ ٣٪  ٠٫٠٢ ٢ ٢٪  

٪٤٥٫٦٤ ٩٧٥ ١٧ ٣٨٧ ٣٩ اجملموع ١٣  ٤٤٫٥٢ ٢٥٠ ١٤ ٠١١ ٣٢٪  ٤٤٫٨٩ ٧٨٥ ١٢ ٤٧٨ ٢٨٪  ٤٤٫٦٩ ٠١٧ ١٣ ١٣٠ ٢٩٪  



 

 

C
E

D
A

W
/C

/M
N

E
/1 

 

81 
G

E
.10-44293  

  :هليكل العمري للمتعطلني عن العملا  -٢٧٤
 التاريخ  الرقم

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١  ١
  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  ٪  نساء  اجملموع  الفئة العمرية ٢
  ٤٥ ٨٩  ٤١ ٧٥  ١٥ ٢٢  ٢ ٧   سنة١٨أقل من  ٣

٪٤٢٫٦١ ٢٧٢ ٢ ٣٣٢ ٥   سنة٢٥-١٨ ٤  ٤٦٫٤٥ ٠٣٠ ٢ ٣٧٠ ٤٪  ٤٧٫٦١ ٠٢٢ ٢ ٢٤٧ ٤٪  ٤٥٫٧٤ ٠٧٧ ٢ ٥٤١ ٤٪  

٥ 
جمموع من هم أقل من     

   سنة٢٥
٤٢٫٥٩ ٢٧٤ ٢ ٣٣٩ ٥٪  ٤٦٫٥٦ ٠٤٥ ٢ ٣٩٢ ٤٪  ٤٧٫٧٣ ٠٦٣ ٢ ٣٢٢ ٤٪  ٤٥٫٨٣ ١٢٢ ٢ ٦٣٠ ٤٪  

٪٤٧٫٧٢ ٧٢٠ ٢ ٧٠٠ ٥   سنة٣٠-٢٥ ٦  ٥٢٫٠٦ ١٠٢ ٢ ٠٣٨ ٤٪  ٥٠٫٥٩ ٥٥١ ١ ٠٦٦ ٣٪  ٤٩٫٥٢ ٦٠٥ ١ ٢٤١ ٣٪  

٪٥٢٫١٢ ٧٦٥ ٤ ١٤٢ ٩   سنة٤٠-٣٠ ٧  ٥٤٫٣١ ٣٩٤ ٣ ٢٤٩ ٦٪  ٥٥٫١٣ ٥٥٢ ٢ ٦٢٩ ٤٪  ٥٤٫٣٢ ٦٤٢ ٢ ٨٦٤ ٤٪  

٪٥٢٫٣٣ ٦٣٢ ٤ ٨٥١ ٨   سنة٥٠-٤٠ ٨  ٤٩٫٣٣ ٤٠٦ ٣ ٩٠٤ ٦٪  ٥٢٫٢٤ ٢٣٤ ٣ ١٩١ ٦٪  ٥٢٫٦٣ ٢٩٦ ٣ ٢٦٣ ٦٪  

٪٣٤٫٦١ ٥٨٤ ٣ ٣٥٥ ١٠   سنة٥٠أكثر من  ٩  ٣١٫٦٧ ٣٠٣ ٣ ٤٢٨ ١٠٪  ٣٢٫٩٦ ٣٨٥ ٣ ٢٧٠ ١٠٪  ٣٣٫٠٨ ٣٥٢ ٣ ١٣٢ ١٠٪  

١٠ 
فـوق  من هم   جمموع  

   سنة٢٥
٤٦٫١١ ٧٠١ ١٥ ٠٤٨ ٣٤٪  ٤٤٫١٩ ٢٠٥ ١٢ ٦١٩ ٢٧٪  ٤٤٫٣٩ ٧٢٢ ١٠ ١٥٦ ٢٤٪  ٤٤٫٤٧ ٨٩٥ ١٠ ٥٠٠ ٢٤٪  

٪٤٥٫٦٤ ٩٧٥ ١٧ ٣٨٧ ٣٩  ١٠+٥جمموع  ١١  ٤٤٫٥٢ ٢٥٠ ١٤ ٠١١ ٣٢٪  ٤٤٫٨٩ ٧٨٥ ١٢ ٤٧٨ ٢٨٪  ٤٤٫٦٩ ٠١٧ ١٣ ١٣٠ ٢٩٪  
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  :املتعطلون عن العمل حبسب سنوات اخلدمة  -٢٧٥
  التاريخ  الرقم

١  
 كانون ٣١

  ٢٠٠٦ ديسمرب/األول
 كانون ٣١

  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول
 كانون ٣١

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٨  ديسمرب/األول
  نساء  اجملموع  نساء  اجملموع  نساء  اجملموع  نساء  اجملموع  سنوات اخلدمة  ٢
  ٣ ٢٣٧  ٦ ٧٧٠  ٣ ٢٨٤  ٦ ٦٧٨  ٣ ٨٣٢  ٧ ٧٢٦  ٤ ٩٧٣  ١٠ ٦٠٣  ال توجد ٣
  ١ ٥١٧  ٢ ٩٦٧  ١ ٤٤٨  ٢ ٧٤٠  ٢ ٠٩٦  ٣ ٩٧٨  ٢ ٩٠١  ٥ ٦٧٣  حىت سنة ٤
  ١ ٠٣٦  ١ ٧٣٩  ٩٥٧  ١ ٦١٤  ١ ٢٨٥  ٢ ٠٧٠  ١ ٦٨١  ٢ ٨٩١   سنة٢-١ ٥
  ٥٢٨  ٩٣٠  ٤٩٣  ٨٤٧  ٦١٨  ١ ٠٧٨  ٨٥٣  ١ ٥٢٢   سنة٣-٢ ٦
  ٧١٢  ١ ٢١٨  ٦٧٦  ١ ١٢١  ٨٣٣  ١ ٤١٠  ١ ٠٦٨  ١ ٩٢٩   سنة٥-٣ ٧
  ١ ٠٢٤  ١ ٨٧٨  ٩٧٧  ١ ٧٤٤  ١ ٠٦١  ٢ ٠٧٢  ١ ٤٦١  ٢ ٨٦٢   سنة١٠-٥ ٨
  ١ ٥٤٨  ٣ ٣٧٨  ١ ٤٨٩  ٣ ٣٣١  ١ ٤٣١  ٣ ٦٨١  ١ ٩٩٤  ٤ ٧٦٧   سنة٢٠-١٠ ٩

  ٢ ٩٨١  ٧ ٦٨٥  ٣ ٠١٥  ٧ ٧٤٧  ٢ ٦٢٣  ٧ ٣١٤  ٢ ٦٣٢  ٦ ٩٩٤   سنة٣٠-٢٠ صفر
  ٤٣٤  ٢ ٥٦٥  ٤٤٦  ٢ ٦٥٦  ٤٧١  ٢ ٦٨٢  ٤١٢  ٢ ١٤٦   سنة٣٠أكثر من  ١
 ١٣ ٠١٧  ٢٩ ١٣٠  ١٢ ٧٨٥  ٢٨ ٤٧٨  ١٤ ٢٥٠  ٣٢ ٠١١ ١٧ ٩٧٥  ٣٩ ٣٨٧  جملموعا   ٢

ما  وإذا.  يف املائة من املتعطلني عن العمل يف اجلبل األسود         ٤٥تشكل النساء حوايل      -٢٧٦
نظرنا يف هيكل مؤهالت املتعطالت عن العمل، فإن غلبة احلاصالت منهن على تعليم ثانوي              

 يف املائة منـهن أمتمـن       ٢٤ن أمتمن املستوى الرابع؛ وحوايل       يف املائة منه   ٣٩فحوايل  : جلية
ولقد كانت اخلـصائص    .  يف املائة منهن ليس لديهن مؤهالت      ١٦املستوى الثالث؛ وحوايل    

الرئيسية للحالة واالجتاهات يف جمال استخدام النساء يف اجلبل األسود على مدار الـسنوات              
 يف املائة ٤٥,٦٤: ار يف العدد اإلمجايل للمتعطلنياألخرية تتمثل يف تناقص نسبة النساء باستمر 

؛ ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون ٣١ يف املائة يف     ٤٤,٥٢؛ و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  
 ١٥ يف املائـة يف      ٤٤,٦٩؛ و ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ يف املائة يف     ٤٤,٨٩و

النساء يف صناعات معينة وقد تأثر هذا االجتاه بالزيادة اهلامة يف استخدام       . ٢٠٠٩مارس  /آذار
وباإلضافة ). البيع بالتجزئة، والضيافة والسياحة، إىل آخره     (أكثر استخداماً للنساء يف العادة      

عن عمل، فيقبلن الوظائف الـيت تقـدم إلـيهن    إىل ذلك، فإن النساء أكثر إجيابية يف البحث    
التـدريب  (ل األسـود    ويستجنب لربامج اإلعداد للعمل اليت ينظمها مكتب االستخدام يف اجلب         

  ).املهين، وإعادة التدريب، ومواصلة التدريب
ونظراً إىل افتقار األشخاص الذين يكملون املدارس الثانوية إىل املهارات العملية فـإهنم      -٢٧٧

تنقصهم الكفاءة والتهيؤ لسوق العمل؛ ولذا فإن تدابري سياسة االستخدام النشطة ُتستخدم على             
وإذا ما أُخذت تلك الـسياسة      . ة بني العرض والطلب يف سوق العمل      وجه الدقة لتضييق الفجو   

وتستجيب النـساء بـشكل   .  يف املائة سنويا٥٧ًيف االعتبار، فإهنا ُتظهر أن حصة املرأة حوايل       
أفضل بصفة عامة لربامج التدريب اليت ينظمها مكتب االستخدام وهن أكثر استعداداً لقبـول              
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وقد كفل مكتب االستخدام    .  كان العمل خارج إطار مهنتهن     الوظيفة اليت تقدم هلن حىت ولو     
ويبلـغ  . يف مشروعه شروطاً متساوية لكال اجلنسني يف مجيع املراحل يف نطـاق اختـصاصه             

ونسبة . استخدام املرأة أعلى درجاته يف قطاعات اخلدمات مثل الفنادق والضيافة والبيع بالتجزئة           
خباصة التعليم قبل املدرسي كما يذكر أن حصة املـرأة          النساء مرتفعة أيضاً يف قطاع التعليم، و      

وهناك عدد قليل من النساء يف املناصـب العليـا          . أعلى يف الصناعات اليت تقل فيها الرواتب      
  .ومناصب اإلدارة، وهن يشكلن األغلبية بني موظفي املكاتب ذوي املؤهالت الدنيا

      إلحصائي للجبل األسـود، فـإن     ووفقاً ملسح القوى العاملة الذي أجراه املكتب ا         -٢٧٨
 يف املائـة    ٥٨,٢( شخص   ٢٢١ ٢٠٠ بلغ   ٢٠٠٨عدد املستخدمني يف الربع الرابع من عام        

 يف املائة، وكانـت نـسبة       ٤٣,١وكان معدل االستخدام    ).  يف املائة نساء   ٤١,٨رجال و 
  . يف املائة٣٥,١ يف املائة والنساء ٥١,٦الرجال 
وأن   يف املائـة،   ٤٥رأة يف إمجايل املتعطلني عن العمل تبلـغ         وباإلضافة إىل أن نسبة امل      -٢٧٩

أسباباً أخرى   نسبة النساء بني املستخدمني أقل كثرياً وأن مستوى مؤهالهتن أضعف، فإن هناك           
فـأوالً النظـرة    . تدعو إىل تشجيع استخدامهن مبزيد من الكفاءة عن طريق الربامج اخلاصـة           

معينة أثرت ومن احملتمل أن يستمر تأثريها لبعض الوقـت، يف           التقليدية بشأن مالءمة املرأة ملهن      
تطور اهليكل الربناجمي وقدرات نظام التعليم السائد، وخباصة التعليم الثانوي، مما يـضيق مـن               

ولنفس األسباب، يتجنب أرباب العمل استخدام النساء، حىت        . نطاق اخليارات الوظيفية للنساء   
وتسبب إغالق الـشركات الكـربى يف       . ض األحيان يف وظائف تناسبهن بوجه خاص يف بع      

صناعة النسيج يف زيادة حادة يف عدد املتعطالت عن العمل الاليت لديهن خـربة يف العمـل يف       
 ٢٠وإىل جانب ذلك، كان لبعضهن فترة خدمة تصل إىل          . تلك الصناعة على وجه اخلصوص    

 ٥٠نت أعمـارهن تتجـاوز      سنة أو أكثر يف ميدان صناعة النسيج أو صناعة اجللود فقط وكا           
سنة، وهو ما خيلق صعوبات إضافية بالنسبة لالحتفاظ هبن يف العمل وجيعل أرباب العمل أقـل                

وبعض عامالت النسيج املتعطالت الاليت اعتدن العمل يف أقسام إعداد          . استعداداً الستخدامهن 
الغبـار  (واتيـة   وجتهيز املواد اخلام اخنفضت قدرهتن على العمل بسبب ظروف العمل غـري امل            

، وهذا ال يؤهلهن للدخول يف فئة خاصة مـن العجـز،   )والضوضاء ودرجة احلرارة، إىل آخره  
وأنواع الوظائف ومتطلبـات    . لكنه يشكل عقبة حىت يف األعمال اليت تدخل يف نطاق مهنتهن          

صناعات مثل التشييد وجتهيـز األخـشاب      لوشروط العمل، الراهنة واملتوقعة، والنمو الدينامي       
  .والنقل، وبعض الصناعات األخرى، لن تصاحبها زيادة يف فرص عمل النساء

وتشمل القطاعات اليت تعطي أفضلية الستخدام النساء، وينبغي لذلك إدراجهـا يف              -٢٨٠
  :شكل ما من االقتصاد االجتماعي، ما يلي

  الزراعة وإنتاج األغذية وجتهيزها؛ •
  صناعة النسيج واجللود؛ •
  افة والسياحة؛البيع بالتجزئة والضي •
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  اخلدمات الثقافية؛ •
  خدمات الطباعة؛ •
  ؛)رعاية األطفال، ورعاية املسنني، إىل آخره(اخلدمات االجتماعية  •
  املساعدة املرتلية؛ •
  تنظيف املباين، وأماكن العمل، واملرافق، والبيئة؛ •
  .تصميم املناظر الطبيعية وصيانة املساحات اخلضراء والبساتني واملترتهات، إىل آخره •
  :حملة عامة عن املتعطلني عن العمل حبسب البلديات  -٢٨١

  التاريخ  الرقم

١  
 كانون ٣١

  ٢٠٠٦ ديسمرب/األول
 كانون ٣١

  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول
 كانون ٣١

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٨  ديسمرب/األول
  إناث  اجملموع  إناث  اجملموع  إناث  اجملموع  إناث  اجملموع  البلدية  ٢
 ١٤١ ٣٤٥ ١٤٢ ٣٥٧ ١٧١ ٤٠٧ ١٨٨ ٤٥٤  أندرييفيسا ٣

 ٦٦٠ ٧١٩ ١ ٦٧١ ٧٣٣ ١ ٧٢٩ ٩٦٢ ١ ٨٣٩ ٣٣٢ ٢  بريان ٤

 ٢٦٨ ٤٣٩ ٢٣٣ ٣٩٦ ٢٩٨ ٤٥٠ ٤٢٢ ٦٤٨  بودفا ٥

 ٥٦٢ ١ ٥٨٩ ٣ ٦١٧ ١ ٥٥٢ ٣ ٨٤٣ ١ ٢٩٠ ٤ ٠٩٠ ٢ ٩٥٨ ٤  بييلو بويل ٦

 ٨٧٠ ٣٩٢ ١ ٨٢١ ٣١٤ ١ ٠٠٠ ١ ٦٦٦ ١ ٥٧٠ ١ ٥٧٩ ٢  بار ٧

 ٧٧٧ ٦٦٢ ١ ٧٧٤ ٦٧٤ ١ ٣٦٩ ٧٧٩ ٥١٥ ٠١٥ ١  سيتينجي ٨

 ٣١٠ ٧٢٨ ٣٢١ ٧٦١ ٣٢١ ٧٢٨ ٣٩٩ ٩٤٧  دانيلوفغراد ٩

 ٤٥٧ ٩٨٩ ٤٣٤ ٩٥٥ ٤٥٣ ٩٤٣ ٦٣٢ ٢١٣ ١  هريسيغ نويف ١٠

 ٣٨٧ ٩٩٠ ٣٧٤ ٩٧٥ ٣٨٨ ٠٥٣ ١ ٦١٣ ٤٣٣ ١  كوتور ١١

 ٢٧٤ ٦٩٩ ٢٨٤ ٧١٠ ٣٠٥ ٧٣٩ ٤٢٦ ٩٦١  كوالتزين ١٢

 ٢٧٨ ٧٥٢ ٢٣٣ ٦٤٢ ٢٧٨ ٧٥٩ ٣٥٨ ٠١٠ ١  مويكوفاس ١٣

 ٦٦٨ ١ ٣٥١ ٣ ٦٦٣ ١ ٢٦٨ ٣ ٨٧٩ ١ ٨٨٤ ٣ ٤٦٧ ٢ ٢٢١ ٥  نيكتزيتش ١٤

 ٧٧٣ ٢ ٩٠٠ ٥ ٦٩٦ ٢ ٨٢٤ ٥ ١٦١ ٣ ٧٢٣ ٦ ٠٨١ ٤ ٨٤٥ ٨  بودغوريسا ١٥

 ١٣٢ ٤٤٥ ١١٩ ٤٠٦ ١٨٣ ٤٩٧ ٢٨٢ ٧١٩  بالف ١٦

 ٥٥ ١٣٢ ٥٠ ١٢١ ٥٣ ١٢٢ ٨٣ ١٥٧  بلوتزين ١٧

 ١٠٣ ١ ٥٤٥ ٢ ١٠٦ ١ ٤٤٨ ٢ ٢٠٩ ١ ٧٢٣ ٢ ٣٢٤ ١ ٩٤٥ ٢  بلجيفلجا ١٨

 ٣٩١ ٣٣٣ ١ ٣٩٢ ٣٠٣ ١ ٤٥١ ٥٦٣ ١ ٣٨٥ ٢٣٢ ١  روتزاج ١٩

 ٦١ ١٨٩ ٦٨ ١٨٧ ٧٠ ١٩٨ ٩٤ ٢٤٤  تزافنيك ٢٠

 ٣٠٢ ٧٦٢ ٢٦٧ ٧١٩ ٣٢٩ ٨٩١ ٣٦٥ ٦٩٧  تيفات ٢١

 ٤٠٤ ٨٧٢ ٣٨٠ ٨٤٣ ٥٤٣ ٢٢٠ ١ ٦٢٢ ٣٥٧ ١  أولسينج ٢٢

 ١٤٤ ٢٩٧ ١٤٠ ٢٩٠ ٢١٧ ٤١٤ ٢٢٠ ٤٢٠  تزابلجاك ٢٣

 ٠١٧ ١٣ ١٣٠ ٢٩ ٧٨٥ ١٢ ٤٧٨ ٢٨ ٢٥٠ ١٤ ٠١١ ٣٢ ٩٧٥ ١٧ ٣٨٧ ٣٩  اجملموع ٢٤
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  معدل البطالة حبسب املنطقة  -٢٨٢
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١  اإلقليم
  ٪١٥,٢٣  ٪١٤,٨٦  ٪١٧,٢٩  ٪١٩,٥١  الشمال
  ٪٩,٤٦  ٪٩,٣٧  ٪٩,٨٤  ٪١٣,٠٢  األوسط

  ٪٨,٩٦  ٪٨,٦  ٪١٠,٠٨  ٪١١,٨٣  وباجلن

  وحبسب اجلنس
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١  
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  

  ٪١٥,٠١ ٪١٥,٥٨  ٪١٤,٣٥  ٪١٦,٦٥  ٪١٦,٩٢  ٪١٧,٨٨  ٪١٨,٩٤  ٪٢٠,٤١  الشمال
  ٪٨,٨٣ ٪١٠,٢٦  ٪٨,٧٨  ٪١٠,١٣  ٪٩,٢٢  ٪١٠,٦٤  ٪١٢,٣٨  ٪١٣,٨٦  األوسط
  ٪٨,٩٧  ٪٨,٩٥  ٪٨,٨٣  ٪٨,٣١  ٪١٠,٢٢  ٪٩,٩  ٪١٠,٨١  ٪١٣,٠٧  اجلنوب

يعكس معدل البطالة حبسب اجلنس، واملبني حبسب كل منطقة، وضع البطالة علـى               -٢٨٣
 كـانون   ٣١ووفقاً للبيانات املـأخوذة يف      . الصعيد الوطين، وهو أعلى ما يكون يف الشمال       

، كانت معدالت بطالة الرجال والنساء يف       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٥ و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  . اجلزء اجلنويب من البالد متطابقة تقريباً

وتتمثل أهم أنشطة مجيع مكاتب االستخدام العامة يف مسك السجالت والوسـاطة              -٢٨٤
ام علـى أن حتتـوي      وينص قانون السجالت يف ميادين العمل واالسـتخد       . يف االستخدام 

سجالت املتعطلني معلومات عن األشخاص الباحثني عن العمل املسجلني يف املكاتب الفرعية            
ويـتم مـسك    . ملكتب االستخدام واملختصة باألماكن اليت يقيم فيها هـؤالء األشـخاص          

السجالت بقيد معلومات يف األبواب الرئيسية للسجل عن املتعطلني، وتشمل أيضاً معلومات            
  .س الشخص الباحث عن العملعن جن
وينفذ مكتب االستخدام سياسة االستخدام النشطة ويسعى، بتنفيذ تدابري ووضـع             -٢٨٥

وهبـذا  . مشاريع تشمل خلق وظائف جديدة، لتحقيق اخنفاض يف عدد املتعطلني عن العمل           
 املفهوم، يتعلق احلق يف االستفادة من تدابري سياسة االستخدام النشطة باألشـخاص التـايل             

العمل جلـزء   (املتعطلون؛ والعاملون الذي يعملون أقل من ساعات يوم العمل الكامل           : بياهنم
؛ واألشخاص الذين مت توفريهم بسبب التغيريات التكنولوجيـة، واالقتـصادية،           )من الوقت 
 النشطة ليس حمدداً    مومن مث، فإن حق املرأة االستفادة من تدابري سياسة االستخدا         . والتنظيمية

  .خاص؛ وإمنا ُيفترض إعطاء حقوق متطابقة جلميع املتعطلني عن العملبوجه 
: ويندرج اإلعداد لالستخدام يف إطار تدابري سياسة االستخدام النـشطة ويـشمل             -٢٨٦

التوجيه الوظيفي؛ والتدريب املهين؛ وإعادة التدريب ومواصلة التدريب؛ وحتديث معـارف           
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مل لفترة تزيد على السنتني؛ وتدريب املتـدَربني        املتعطلني عن العمل الذين انتظروا فرصة ع      
ويف مفهـوم   . على العمل املستقل وفقاً ملؤهالهتم املهنية، وغري ذلك من أشكال التـدريب           

) الرجال( سنة   ٤٠القانون، يتعلق احلق يف اإلعداد للعمل باملتعطلني الذين تقل أعمارهم عن            
  ).النساء( سنة ٤٥و

دف التوفيق بني العرض والطلب يف سـوق العمـل،          ويقوم مكتب االستخدام، هب     -٢٨٧
استناداً إىل الطلبات احملددة ألرباب العمل ورصد احتياجات سوق العمـل، بتنظـيم شـىت           

تقليل البطالة؛ وتعزيز قابلية األشـخاص      : ويهدف التدريب إىل  . أشكال اإلعداد لالستخدام  
 االحتياجات الراهنة، ومتطلبات    الباحثني عن العمل لالستخدام بتطوير نوعية العرض؛ وتلبية       

  .وشروط العمل؛ وتضييق الفجوة بني العرض والطلب يف سوق العمل
 يف املائة من العدد اإلمجايل للمتعطلني الذين يتم تدريبهم          ٥٧تشكل النساء حوايل     و  -٢٨٨

على مدار السنة، يف إطار أشكال خمتلفة من التدريب املهين من أجل رب العمل احملـدد ويف                 
  ).التدريب املهين وبرامج احتياز معلومات حمددة(ار برامج اإلعداد لسوق العمل إط

ومن الربامج الناجحة لسياسة االستخدام النشطة اليت حتد من عواقب البطالة العلنية              -٢٨٩
واألشغال العامة هي خمططات استخدام حملية أو وطنية ُتنظَم لتنفيـذ           . برنامج األشغال العامة  

ماعية، والربامج التعليمية والثقافية واجملتمعية واإليكولوجية على أساس خدمـة          احلماية االجت 
وتعزز تلك الربامج خلق وظائف جديدة وتطوير       . اجملتمع احمللي والعمل غري اهلادف إىل الربح      

قدرات املتعطل على العمل ومعارفه ومهاراته، وتساعد يف نفس الوقت على تنمية احلكومات             
صة النساء يف العدد اإلمجايل لألشخاص املشاركني سنوياً يف األشغال العامـة      وتبلغ ح . احمللية

  . يف املائة٤٤حوايل 
ومكتب االستخدام منشغل على وجه اخلصوص بفئات املتعطلني الـذين يـصعب              -٢٩٠

ومن املؤكد أن الروما واألشكاليا ومصريي البلقان يف اجلبل األسود وذوي اإلعاقة            . تشغيلهم
وبغية التعجيل باستخدامهم، جيري تعزيـز      . الفئات اليت من الصعب تشغيلها    هم من أضعف    

وال هتدف هـذه الـربامج إىل حتـسني حالتـهم           . برامج معينة لسياسة االستخدام النشطة    
االجتماعية واملالية فحسب، ولكن إىل توفري التمكني النفساين واالندماج يف اجملتمع وتعزيـز             

 وتشجيع صنع القرارات املستقلة خبصوص القـضايا اهلامـة          ثقتهم يف أنفسهم ويف قدراهتم،    
  .حلياهتم املستقبلية

وينفذ مكتب االستخدام برامج وأنشطة شىت مصممة لتناسب قدرات ومعوقـات             -٢٩١
كمـا متـنح األولويـة إلدراج هـؤالء         . األشخاص الذين يواجهون عقبات يف االستخدام     
األشغال العامة؛ وقروض ملمارسة العمـل      : األشخاص يف برامج سياسات االستخدام النشطة     

احلر؛ والتدريب املهين على وظائف حمددة؛ والتمويـل املـشترك الشـتراكات الـضمان              
  .االجتماعي لفترة معينة من الوقت، عالوة على دفع رواتب للمتدربني
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وتعترب نساء الروما، يف سياق التمييز ولكوهنن يف فئة األشخاص الذين يصعب تشغيلهم،               -٢٩٢
فمن ناحية، هناك األمية ومستوى التعليم املـنخفض        . فئة من املتعطلني املعرضني لتمييز مضاعف     

  .ومعدل االستخدام البالغ االخنفاض، ومن ناحية أخرى، هناك تقاليد الروما
واستجابة النساء للمشاركة يف تدابري سياسة االستخدام النشطة املتاحة هلن منخفضة             -٢٩٣

الزواج املبكر، وسلطة األزواج القوية؛ وعدم وجود وقت        : باب عدة إىل حد ما، وذلك ألس    
يسمح اآلباء لبناهتم باالنتظام يف املدارس  وال. للتدريب بسبب كثرة األطفال، واألمية املتفشية

وهذا هو السبب يف أن الرجال، اآلباء،       . أو التدريب خشية تعرضهن لالتصال باجلنس اآلخر      
  .والتدريب، إىل آخره، ما أن يشعروا بوجود مثل هذا اخلطرخيرجن الفتيات من املدارس 

، الذي اشترك يف تنفيذه مؤسسة الزماالت الدراسية        "الفرصة الثانية "وركز مشروع     -٢٩٤
للروما ومكتب االستخدام يف اجلبل األسود ومركز التعليم املهين واملؤسسة األملانية الدوليـة             

وقد مت متويل املشروع من     . عات املستضعفة وهتميشها  لتعليم الكبار، على احلد من فقر اجلما      
  .االحتاد األورويب من خالل الوكالة األوروبية للتعمري

. واشتمل املشروع على التدريب، بدءاً مبحو األمية الوظيفية وانتهاًء بالتدريب املهين            -٢٩٥
. ٢٠٠٨من عام   وقد مت تنفيذ مكون التعليم والتدريب املهنيني يف املشروع يف النصف األول             

 يف املائـة منـهم مـن    ٤٠ شخصاً من الروما واألشكاليا ومصريي البلقان،  ٦٠وقد أكمل   
. النساء، التدريب للعمل كموظفي دعم يف صناعة التشييد، والضيافة، واخلدمات الشخصية          

وفضالً عن هذا التدريب، اكتسب معظم املرشحني مهارات حاسوبية أساسية وجنحـوا يف             
  .املركبات من الفئة باءامتحان قيادة 

مكتب االستخدام يف اجلبل األسود بالشراكة مع مكتب برنـامج األمـم             وقد قام   -٢٩٦
املتحدة اإلمنائي يف اجلبل األسود بتنفيذ مشروع احلد من ضعف الروما واألشكاليا ومصريي             

لرومـا  واملشروع هو جهد مبذول لالرتقاء باملؤهالت املهنية ألهـايل ا         . البلقان يف الداخل  
ويف إطار أحد املشاريع احملددة اليت تتعلق بتحـسني         . وتعزيز فرص جناحهم يف سوق العمل     

 شخصاً واحداً من برامج التدريب املتاحة فيما بني تـشرين           ٥٧خدمات االستخدام، أكمل    
 امرأة ٢٢؛ واشتمل العدد اإلمجايل على     ٢٠٠٨ديسمرب  / وكانون األول  ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

  . املائة من اإلمجايل يف٣٨,٦يشكلن 
وكانت املهن تدخل يف نطاق املستوى األدىن من املؤهالت، وكانت هناك قوالـب               -٢٩٧

منطية بشأن اختيار املهنة، مبعىن أن معظم الرجال تقدموا بطلبات للتدريب علـى ميكانيكـا            
  .السيارات، يف حني أن معظم النساء أكملن التدريب على تصفيف الشعر

املشاريع إىل دعم روح املبادرة بتقدمي منح إلنشاء مـشاريع أعمـال            ويهدف أحد     -٢٩٨
 باالشتراك مـع عـشر نـساء        -خاصة؛ وقد قُدمت إحدى املنح المرأة من الروما أنشأت          
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إلدارة متجر  " Rukatnica"أخريات ومبساعدة من منظمة غري حكومية من نيكتزيتش، تعاونية          
  .لتفصيل املالبس وصالون لتصفيف الشعر

  ):٢٠٠٩مارس / آذار١٥يف (بيانات عن البطالة بني الروما واألشكاليا ومصريي البلقان   -٢٩٩
  الفئات الثالثمن أبناء النشطون   الفئات الثالثمجيع أبناء 

  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  البلدية  
  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الرقم
  صفر  صفر  صفر  ٣  ٢  ١  إندريفيسا  ١
  ٢  صفر  ٢  ١٠٤  ٤٠  ٦٤  بريانه  ٢
  ١  صفر  ١  ٢١  ١٢  ٩  بودفا  ٣
  ٧  ١  ٦  ١٨٧  ٩١  ٩٦  بيلو بويل  ٤
  ٨  ٥  ٣  ١١٣  ٥٧  ٥٦  بار  ٥
  ٢  ١  ١  ٢٠  ١١  ٩  سيتينجي  ٦
  ١  صفر  ١  ١١  ٦  ٥  دانيلوفغراد  ٧
  ١١  ٦  ٥  ٨٣  ٤٧  ٣٦  هريسيغ نويف  ٨
  ٤  ٢  ٢  ٥١  ٢٦  ٢٥  كوتور  ٩

  صفر  صفر  صفر  ١  صفر  ١  كوالتزين  ١٠
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  موجكوباك  ١١
  ٣٣  ١٧  ١٦  ١٦٧  ٧٥  ٩٢  نيكتزيتش  ١٢
  ٣٨  ٩  ٢٩  ٣٣٢  ١٣٦  ١٩٦  بودغوريسا  ١٣
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  بالف  ١٤
  ٢  صفر  ٢  ٢  صفر  ٢  بلوتزين  ١٥
  صفر  صفر  صفر  ١  صفر  ١  بليفلجا  ١٦
  صفر  صفر  صفر  ١  ١  صفر  روتزاج  ١٧
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  تزافنيك  ١٨
  ١٢  ٨  ٤  ٥٣  ٣٢  ٢١  تيفات  ١٩
  ٨  ١  ٧  ٤٠  ١٠  ٣٠  أولسينج  ٢٠
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  تزابلجاك  ٢١
  ١٢٩  ٥٠  ٧٩  ١١٩٠  ٥٤٦  ٦٤٤  اجملموع    ٢٢
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ووفقاً لقاعدة البيانات املتعلقة بالروما واألشكاليا ومـصريي البلقـان يف اجلبـل                -٣٠٠
 يف ٧٧نة  س١٥، يشكل الذكور النشطون من تلك الفئات ممن تزيد أعمارهم عن )٤٠(األسود

 يف ٣ يف املائة على دخل خاص، وال يشارك ٦ يف املائة منهم بينما حيصل      ٩املائة، ويتم إعالة    
وتشكل نساء تلك الفئات النشطات     .  يف املائة  ٥املائة يف أي عمل، وال توجد معلومات عن         

 يف  ٧ يف املائة منهن، وحتصل      ٧١ يف املائة، يتم إعالة      ١٧ سنة   ١٥الاليت تزيد أعمارهن عن     
 يف ٣ يف املائة يف أي عمل، وال توجد معلومات عـن       ٢املائة على دخل خاص، وال تشارك       

  .املائة
ويقوم مكتب االستخدام باستمرار بتنفيذ مشاريع السـتخدام األشـخاص ذوي             -٣٠١

  .اإلعاقة وإدماجهم اجتماعياً
  ):الفئتان الثانية والثالثة(بيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة   -٣٠٢

  التاريخ    مالرق
١  

  
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠٠٦  
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠٠٧  
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠٠٨  
مارس / آذار١٥

٢٠٠٩  
  إناث اجملموع  إناث  اجملموع  إناث  اجملموع  إناث  اجملموع  البلدية  ٢
  ٢  ٥  ٢  ٥  ٢  ٥  ٣  ٦  أندريفيسا  ٣
  ٥٦  ٢٢٢  ٥٦  ٢٢١  ٥٧  ٢٣٧  ٦٥  ٢٥٩  بريانه  ٤
  ٣  ٤  ٣  ٥  ٢  ٤  ٢  ٥  بودفا  ٥
  ١٢٢  ٣٠٥  ١٢٧  ٣٠٩  ١٤٣  ٣٦٨  ١٥٩  ٤٠٧  بيلو بويل  ٦
  ١٤  ٢٥  ١٦  ٢٤  ١٧  ٣١  ٢٠  ٤٠  بار  ٧
  ١٤  ٢٢  ١٣  ٢٢  ٢  ٦  ٢  ٣  سيتينج  ٨
  ٣٠  ٦٤  ٣٠  ٦٨  ٢٨  ٦٣  ٢٧  ٦٣  دانيلوفغراد  ٩

  ١٣  ٦٣  ١١  ٥٧  ١٧  ٦٢  ١٧  ٦٣  هريسيغ نويف  ١٠
  ١٦  ٥٣  ١٧  ٥٤  ٢١  ٥٨  ٢١  ٦٠  كوتور  ١١
  ١٥  ٤٣  ١٥  ٤٥  ١٦  ٤٧  ٥  ٢٤  كوالتزين  ١٢
  ٣٧  ١٧٨  ٣٧  ١٧٤  ٣٨  ١٨٥  ٣٨  ١٩٢  موجكوفاك  ١٣
  ٤٩  ١٧٥  ٥٠  ١٧٦  ٥٦  ١٨٤  ٦١  ١٩٨  نيكتزيتش  ١٤
  ١٢٠  ٤٠٠  ١١٧  ٤١٩  ١٢٩  ٤٥٠  ١٣٩  ٤٨٠  بودغوريسا  ١٥
  ١  ٣  ١  ٣  ١  ٥  ١  ٥  بالف  ١٦
  صفر  ١  صفر  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  بلوتزين  ١٧
  ٦٤  ٢٨٧  ٦٤  ٢٨٨  ٦٦  ٣٠٢  ٦٨  ٣١٣  بليفلجا  ١٨
  ٦٤  ٢٨٧  ٦٤  ٢٨٨  ٦٦  ٣٠٢  ٦٨  ٣١٣  روتزاج  ١٩

__________ 

 .٢٠٠٨أكتوبر /ولالروما واألشكاليا ومصريي البلقان يف اجلبل األسود، تشرين األعن قاعدة بيانات  )٤٠(
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  ٢  ٧  ٢  ٧  ٢  ٧  ٣  ٨  تزافنيك  ٢٠
  ٢  ٢٢  ٢  ١٩  ١  ٢٢  ٢  ٧  تيفات  ٢١
  ٢  ١٠  ٢  ١٠  ٣  ١٣  ٣  ١٤  أولسينج  ٢٢
  ٢  ١٠  ٢  ١٠  ٢  ١١  ٣  ١٣  تزابلجاك  ٢٣
 ٥٧١ ١٩٥٨  ٥٧٥  ١٩٧٦  ٦١٢  ٢١٢٣  ٦٤٨  ٢٢٢٦  اجملموع    ٢٤

  :الشباب املصنفون  -٣٠٣
  التاريخ    الرقم
١  

  
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠٠٦  
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠٠٧  
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠٠٨  
 مارس  آذار١٥

٢٠٠٩  
  إناث  اجملموع  إناث  اجملموع  إناث  اجملموع  إناث  اجملموع  البلدية  ٢
  ١  ٦  ١  ٦  ١  ٦  ١  ٦  أندريفيس  ٣
  ١٨  ٥٧  ١٩  ٥٨  ١٧  ٥٣  ١٤  ٥١  بريانه  ٤
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  بودفا  ٥
  ٣٣  ٧٧  ٣٤  ٧٩  ٣٥  ٨٠  ٢٩  ٦٩  بيلو بويل  ٦
  ١٦  ٣٨  ١٤  ٣٢  ٨  ٢٧  ١٤  ٣٤  بار  ٧
  ٥  ١٨  ٥  ١٨  ٥  ١٧  ٦  ١٧  سيتينج  ٨
  ٧  ١٥  ٧  ١٥  ٧  ١٥  ٨  ١٦  دانيلوفغراد  ٩

  ٤  ١٠  ٤  ١٠  ٥  ١١  ٥  ١٣  هريسيغ نويف  ١٠
  ٦  ١٣  ٦  ١٢  ٦  ١٠  ٦  ٩  كوتور  ١١
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ كوالتزين  ١٢
  ٤  ١٥  ٤  ١٥  ٤  ١٥  ٤  ١٥  موجكوفاك  ١٣
  ١٩  ٣٦  ١٨  ٣٣  ١٨  ٣٤  ٢٣  ٤١  نيكتزيتش  ١٤
  ٨٢  ٢٠٢  ٨٣  ٢٠٢  ٨١  ٢٠٤  ٧٤  ٢٠٥  بودغوريسا  ١٥
  ٤  ١٤  ٤  ١٤  ٥  ١٦  ٥  ١٥  بالف  ١٦
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  بلوتزين  ١٧
  ٢٥  ٤٤  ٢٧  ٤٩  ٢٣  ٤٥  ٢٦  ٥١  بليفلجا  ١٨
  ٣  ١٢  ٣  ١٢  ٣  ١١  ٣  ٩  روتزاج  ١٩
  صفر  ٣  صفر  ٣  صفر  ٤  صفر  ٤  تزافنيك  ٢٠
  ٢  ٥  ١  ٤  ٣  ٧  ٢  ٦  تيفات  ٢١
  ٦  ١٣  ٦  ١٣  ٦  ١٤  ٦  ١٥  أولسينج  ٢٢
  ١  ٣  ١  ٣  ١  ٣  ١  ٣  تزابلجاك  ٢٣
  ٢٣٨  ٥٨٣  ٢٣٩  ٥٨٠  ٢٣٠  ٥٧٤  ٢٢٩  ٥٨١  اجملموع    ٢٤
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 شخص مـن ذوي     ٢٦٠٠تشمل سجالت مكتب االستخدام كل سنة يف املتوسط           -٣٠٤
وهو ) ني من األشخاص املصنف   ٦٠٠ عامل معاق من الفئتني الثانية والثالثة و       ٢ ٠٠٠(اإلعاقة  

ويفقد العمال املعـاقون    .  يف املائة من العدد اإلمجايل للمتعطلني عن العمل        ٩ما يبلغ حوايل    
وتبلغ حصة النـساء يف     . وظائفهم بسبب إفالس الشركات أو تصفيتها، أو االستغناء عنهم        

     وعدد املتعطلني من ذوي اإلعاقة أكرب ما يكـون يف بلـدييت            .  يف املائة  ٢٩هذه الفئة حوايل    
     يف املائـة   ٢٨ يف املائة يف بيلو بويل وحوايل        ٤٠حصة النساء حوايل    (بيلو بويل وبودغوريسا    

  ).يف بودغوريسا
 :وتركز تدابري سياسة االستخدام النشطة على حتسني وضع املعاقني  -٣٠٥

 ؛)املتعدد السنوات" الورشة املشمسة"مشروع (املشاركة يف األشغال العامة  •

  بشروط مواتية؛قروض العمل احلر •

 التدريب املهين على مهن معينة؛ •

 االشتراكات املدعومة؛ •

 .إنشاء مركز إلعادة التأهيل •

الورشـة  "ونفذ مكتب االستخدام بصفة مستمرة نشاط األشغال العامة املـسمى             -٣٠٦
، الذي يهدف إىل التشغيل األكفأ واألسرع لذوي اإلعاقة، باعتبار أن ذلك واحد             "املشمسة

وتبلغ حصة املرأة يف نشاط األشغال      . شكالت اليت تواجه جمتمعنا وأطوهلا أجالً     من أصعب امل  
  . يف املائة٥٣,٨العامة هذا حوايل 

 ١٠، متت املوافقة علـى      ٢٠٠٨ديسمرب  / وكانون األول  ٢٠٠٦مايو  /وفيما بني أيار    -٣٠٧
اء  مشاريع لنس  ٤ومن ذلك العدد، منحت     . مشاريع للعمل احلر ألشخاص من ذوي اإلعاقة      

ومنحت واحدة ملتجر للمالبس واألحذيـة  ) ثالثة يف بلدية بار(لبدء ورش للخدمات احلرفية    
  ).بلدية تيفات(

وبرنامج العمل احلر هو واحد من الربامج اليت ينفذها مكتب االستخدام يف اجلبـل                -٣٠٨
األسود يف إطار سياسة االستخدام النشطة وذلك، من مجلة أمور، هبدف التعجيل بتحقيـق              

ومن اجللي أن املنشآت النسائية حتقق جناحاً له شأنه، ليس فقط يف . املساواة بني الرجل واملرأة
فئة مشاريع األعمال الصغرية وإمنا يف القطاعات اليت كانت تعترب حىت وقت قريـب غـري                
معهودة بالنسبة لصاحبات األعمال مثل تكنولوجيا املعلومات، وصناعة اآلالت، وصـناعة           

  .صناعات أخرى كثريةالتشييد، و
ويريد مكتب االستخدام حتفيز النساء الاليت يسلكن مسار تنظيم األعمال، أو بـصدد           -٣٠٩

 ٣ولذلك، فقد متت هيكلة سعر الفائدة لكي تصبح         . ذلك، بغية كفالة الوظائف والتنمية املهنية     
البلديات الشمالية، وذلك   يف املائة سنوياً لتمويل املشاريع اليت تنفذها النساء وتلك اليت ُتنفذ يف             

  . يف املائة٤ويبلغ سعر الفائدة السنوي بالنسبة لبقية املشاريع . كحافز خاص لالستخدام
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 مشروعاً  ٩٥٩، متت املوافقة على     ٢٠٠٩فرباير  / وشباط ٢٠٠٦مايو  /وفيما بني أيار    -٣١٠
ملائة من العدد    يف ا  ٣٩,٣٣بالنسبة ملنشآت قائمة أو يزمع إنشاؤها متلكها نساء؛ وهو ما يبلغ            

 ٣٥٥وتستخدم هذه املشاريع    . اإلمجايل للمشاريع اليت متت املوافقة عليها خالل هذه الفترة        
  . يورو٥ ٠٨٩ ١٩٧ شخصاً وتبلغ ميزانية تنفيذها ١

ومتت املوافقة على معظم مشاريع صاحبات األعمال احلالية واملزمـع إقامتـها يف               -٣١١
)  يف املائـة   ٨(وبيفلجـا   )  يف املائـة   ١٢,٦١(يسا  وبودغور)  يف املائة  ٢٥,٩٥(نيكتزيتش  
واحلصة األكرب من املشاريع ختص     . وغريها)  يف املائة  ٦,٨(وبريانه  )  يف املائة  ٧,٥(وروتزاجه  

، واخلدمات احلرفيـة    ) يف املائة  ٢١,٦(، والتجارة   ) يف املائة  ٤٦,٦٤(الزراعة وصيد األمساك    
ونظـراً ألن  . ، إىل آخره ) يف املائة  ٦,٨(ياحة  ، والضيافة والس  ) يف املائة  ١٣,٤٣(والشخصية  

زهاء نصف املشاريع اليت متت املوافقة عليها ختص الزراعة وصيد األمساك، فإن من الضروري              
فإذا ما استخدمت األموال اليت متت املوافقة       . أن نشري إىل حافز آخر للمشاريع يف هذا اجملال        

 يتمشى مع األغراض احملددة وميا يتمـشى مـع          عليها يف تنفيذ أفكار املشروع يف الزراعة مبا       
ولوال العقبـات   .  يف املائة من القرض    ٣٠امليزانية الزراعية، فإنه ُيتوخى شطب ما يقرب من         

املتعلقة برهون القروض اليت تطلب النساء احلصول عليها لكانت نسبة القـروض املمنوحـة              
ليت تنطوي على غلبة الرجـال يف       فتقاليد اجلبل األسود ا   . للنساء أكرب من ذلك على األرجح     

حيازة صكوك امللكية تشكل عقبة أمام حصول النساء على قروض، ألن املصارف تطلـب              
  .رهناً تتجاوز قيمته قيمة القرض

    ويف إطار برنامج دعم الدولة ومساعدهتا للمنشآت الصغرية واملتوسـطة احلجـم يف              -٣١٢
 الصغرية واملتوسطة احلجم، بالتعاون مـع       ، وافقت دائرة تنمية املشاريع    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  
 يف إطار    مشروعاً ٨٨، على ما جمموعه     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ف التجارية، حىت    املصار

 مشروعاً  ٣٠ومتت املوافقة على    ". تعزيز روح املبادرة  "و" بدء التشغيل "ل التسهيلني االئتمانيني   
 ١٠؛ وكان املؤسسون واملـديرون يف       "عمالتشجيع بدء نشاط األ   "يف إطار التسهيل االئتماين     
 مشروعاً يف   ٥٨ومتت املوافقة على    .  مشروعاً املتبقية من الرجال    ٢٠ل مشاريع من النساء، ويف ا    

 مشاريع من النساء، يف حني      ٨، وكان املديرون يف     "تعزيز روح املبادرة  "إطار التسهيل االئتماين    
  .الرجالة من ي مشروعاً املتبق٥٠ل كان املديرون يف ا

فمن بني  . وليست املهن املسجلة يف سجالت مكتب االستخدام مراعية لنوع اجلنس           -٣١٣
. قائمة طويلة من املهن، هناك مهن تكون الغلبة فيها للمرأة تقليدياً، مثل صـناعة النـسيج               

  .وهناك مهن تكون الغلبة فيها للرجال حبكم التقاليد، مثل األشغال املعدنية
، ٢٠٠٨ اإلمجايل لألشخاص الذين حصلوا على وظائف مومسية يف عام           ومن بني العدد    -٣١٤

        وقـد مت  .  يف املائة منهم من النساء وفقـاً لبيانـات مكتـب االسـتخدام             ٥٠كان أكثر من    
استخدام عدد أكرب من النساء، يف إطار املستوى األول من املؤهالت، للعمل كعامالت نظافة أو               

 تقريبـاً    يف املائـة   ١٠٠الرجال يف نفس الفئة من املؤهالت بنسبة        بائعات جتزئة؛ وقد اسُتخدم     
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ويف إطار املستوى الثاين،    . للعمل كعمال بناء، وعاملني يف جمال الضيافة والسياحة، ومحالني        
عينت النساء معاونات يف صناعة املالبس، وعامالت يف جمال غسل مالبـس، ومـشرفات              

جتهيز أغذية، ومعاونات توريد أغذية، ومعاونات      بائعات جتزئة، ومشرفات تغذية، وعامالت      
، ومعاونات طابعات على    ) يف املائة فعلياً   ١٠٠(طهاة، ومعاونات خبازين، وخادمات فنادق      

، ومعاونات يف تصفيف شعر النساء، ومـساعدات عـامالت          ) يف املائة  ١٠٠(اآللة الكاتبة   
 األوىل للعمل مساعدي خبازين،     ويف إطار املستوى الثاين، اسُتخدم الرجال بالدرجة      . جتميل

ومساعدي جنارين، ومساعدي مسكرية، وعمال يف ميكانيكا السيارات، وعمال بناء تابعني،           
ويف إطار املستوى الثالث، اسُتخدم عدد      . ومساعدي جناري بناء، ومساعدي بنائني، وخفراء     

حذيـة،  أكرب من النساء للعمل يف تفصيل وصناعة املالبـس وحياكتـها، ويف صـناعة األ              
. وكمساعدات بائعات، وموظفات خمازن، وعامالت يف احلانات، ومصففات شعر للنـساء          

مزارعو نباتات، : وحصل الرجال بشكل حصري على الوظائف التالية يف إطار نفس املستوى       
ومزارعو حماصيل، وبائعو زهور، ومشغلو آالت طحن، وصناع أقفـال، وعمـال حلـام،              

. سيارات، وكهربائيو سيارات، وجنارو إنشاءات، وبنـاءون      وميكانيكيو سفن، وميكانيكيو    
ويف إطار املستوى الرابع، كانت النساء هن النسبة الغالبة كفنيات بيع بالتجزئـة وفنيـات               

وُعّين عدد أكرب من الرجال كفنيي هندسة       . جتاريات، وممرضات، وأخصائيات عالج طبيعي    
وُعني املتعطلون من كال اجلنـسني يف       . قةآالت، وفنيي هندسة كهربائية لإللكترونيات والطا     

اخلامس والفرع األول من السادس والفرع الثاين       (وظائف يف مستويات أخرى من املؤهالت       
  ). من السادس والفرع األول من السابع والفرع الثامن من السابع

ومبوجب قانون العمل، حيق للشخص املؤمن عليه الذي أُنهيت خدمته بدون طلـب       -٣١٥
و موافقته أو بدون خطأ ارتكبه، والذي يكون قد عمل ساعات عمل كاملة لدى رب               منه أ 

 ١٨ل  شهراً متقطعة يف ا    ١٢عمل أو أكثر ملدة تسعة أشهر على األقل بدون انقطاع أو ملدة             
شهراً السابقة، أن حيصل على إعانة نقدية إذا ما تقدم بطلب إىل مكتب االستخدام خـالل                

وحيق للشخص املؤمن عليه الذي أهنى نشاطاً يف تنظيم املـشاريع           .  يوماً من إهناء خدمته    ٣٠
  .احلصول على اإلعانة نفسها مبوجب نفس الشروط

      اجلريـدة الرمسيـة للجبـل األسـود،          (وينص قانون تعديالت قانون االستخدام        -٣١٦
 بريـل أ/ نيـسان  ٤، الذي دخل حيز النفاذ يف       )٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧، املؤرخة   ٢١العدد  
، على أنه حيق للمتعطل عن العمل أن حيصل على إعانة مالية تعـادل احلـد األدىن                 ٢٠٠٨

للمعاش التقاعدي املنصوص عليه يف قانون املعاشات والتأمني ضد العجز إىل أن يصبح مؤهالً              
للحصول على معاش، أي حىت يسري أحد أسباب إهناء احلق يف احلصول على إعانة نقديـة                

  : عند إمتاممبوجب هذا القانون،
وعشر سنوات يف سجل    ) نساء( سنة من العمر     ٥٥، أو   )رجال( سنة من العمر     ٦٠ •

 التأمني على األقل؛

  . سنة من العمر كحد أدىن٥٠ سنة يف سجل التأمني وبلوغ ٣٠ •
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وحتدد مادة منفصلة من القانون حقوقاً إضافية للنساء فيما يتعلق باإلعانة النقديـة،               -٣١٧
قوق احملددة سابقاً مبوجب القانون أثناء فترات احلمـل والـوالدة،           حبيث يستمر سريان احل   

كما حيق لذوي اإلعاقة الذين     . وإجازة األمومة املعترف هبا للعامالت وفقاً لتشريعات العمل       
مت تدريبهم يف مؤسسة للحماية االجتماعية أو أسرة أخرى، احلصول على إعانة نقدية يف أثناء  

  . حبثه عن عمل
  :٢٠٠٩أبريل / نيسان٩لون على اإلعانات النقدية يف احلاص  -٣١٨

  إناث  ذكور  اجملموع  الفئة  الرقم
   ٥٠إناث أكرب من 
  سنة من العمر

  ١ ١٧٣  ٢ ٧٨٦  ٣ ٧٤٨  ٦ ٥٣٤  إعانة نقدية  ١
  ١ ٤٤٦  ١ ٤٤٩  ٢ ٩٣٦  ٤ ٣٨٥  زيادة يف اإلعانة النقدية  ٢
  ٢ ٦١٩  ٤ ٢٣٥  ٦ ٦٨٤  ١٠ ٩١٩  اجملموع    ٣

  ١٢املادة     
 أهداف سياسة الرعايـة     ٢٠٢٠دد سياسة الرعاية الصحية يف اجلبل األسود حىت         حت  -٣١٩

وهتدف سياسة الرعاية الصحية إىل احليلولـة  . الصحية اليت تشمل تقليل التفاوتات يف الصحة      
دون تعميق تلك التفاوتات، وإىل تقليلها من خالل تدابري فعالة وحمددة اهلدف لتوزيع أصول              

  .ية على شرائح اجملتمع الضعيفةوموارد الرعاية الصح
وباعتماد استراتيجية احملافظة على الصحة اإلجنابية وحتسينها، اعتمد اجلبـل األسـود              -٣٢٠

 إىل حتسني   إعطاء املواقف والسياسات الرامية   ونفذ، توصيات منظمة الصحة العاملية الداعية إىل        
ويشكل حتـسني صـحة     . صحة األمهات واألطفال مكانة خاصة يف سياسة الرعاية الصحية        

  .األمهات واألطفال إحدى األولويات يف مجيع الورقات االستراتيجية حلكومة اجلبل األسود
وأتاح اعتماد قانون الرعاية الصحية فرصاً متساوية ملمارسة احلق يف الرعاية الصحية              -٣٢١

  ).٤ملادة ا(بغض النظر عن اجلنس أو اجلنسية أو الدين أو اإلقليم أو أي انتماءات أخرى 
ويرمي قانون الرعاية   . ومتلك املرأة نفس سبل احلصول على الرعاية الصحية كالرجل          -٣٢٢

احملافظة على صـحة املـواطنني ومحايتـها        : إىل إجياد ظروف من أجل    ) ٢املادة  (الصحية  
وحتسينها؛ وحتسني نوعية املعيشة بالنسبة للصحة؛ وكفالة إمكانية احلصول علـى الرعايـة             

روط متساوية؛ والرعاية اخلاصة للفئات الضعيفة واحملرومة اجتماعيـاً ويف جمـال            الصحية بش 
  .الصحة، وحتسني كفاءة ونوعية خدمات الرعاية الصحية

وتنص أحكام قانون الرعاية الصحية على تقدمي رعاية صحية جمانية للنساء أثناء احلمل،         -٣٢٣
عاية الصحية ذات األولوية، وفقاً ألحكام      كما تشمل تدابري الر   . ووالدة األطفال وفترة األمومة   

، باإلضافة إىل حتـسني الـصحة واكتـشاف األمـراض           )١٠املادة  (قانون الرعاية الصحية    
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واإلصابات والوقاية منها وتوفري العالج الضروري والتثقيف يف جمال الصحة، تقـدمي رعايـة              
  .واحلمل والوالدة واألمومةصحية أيضاً لألطفال والشباب والنساء فيما يتعلق بتنظيم األسرة 

ومجيع مؤسسات الرعاية الصحية على كافة املستويات متاحة أمام النساء، جنبـاً إىل               -٣٢٤
وال توجد مؤسسات خاصة وعاملون خمصـصون       . جنب مع مجيع العاملني يف تلك املؤسسات      

يـة الـصحية   لتلبية االحتياجات الصحية للنساء، فيما عدا أقسام أمراض النساء يف مراكز الرعا     
  .األولية واملستشفيات، وعنابر الوالدة وعيادات أمراض النساء يف مراكز عيادات اجلبل األسود

، متثلت األسباب الرئيسية )٤١(ووفقاً لبيانات من معهد الصحة العامة يف اجلبل األسود          -٣٢٥
بب ؛ وهذا هو أيـضاً الـس      )٤ ٨٠١(للحاالت املَرضية للنساء يف أمراض األوعية الدموية        

  ).١ ٧٨٧(الرئيسي يف وفيات النساء 
، فقد ُسجلت حالة وفـاة      ٢٠٠٧ووفقاً لبيانات كتاب اإلحصاءات السنوي لعام         -٣٢٦

  . واحدة يف أثناء الوالدة
، يف حني بلغ معدل وفيـات       ٠,٣ يبلغ   ٢٠٠٧وكان معدل املواليد املوتى يف عام         -٣٢٧

، ٢٠٠٧ يف عـام  ٥٨ املتوفني البـالغ  ومن بني العدد اإلمجايل للرضع. ٧,٤األطفال الرضع  
، بالنـسبة   ٢٠٠٧وكانت أهم أسباب وفاة الرضَّع يف عام        .  أنثى ٢٢ ذكراً و  ٣٦كان هناك   

  . أنثى، الظروف السابقة للوالدة١٥ ذكراً و٢٦إىل 
ويبلغ العمر املتوقع لألطفال احلديثي الوالدة األحياء، وفقاً آلخر احلسابات بالنـسبة         -٣٢٨
  ). سنة للنساء٧٦,٠٩ سنة للرجال و٦٩,٧٦( سنة ٧٣,٢٥وايل ، ح٢٠٠٤لعام 
 طفالً، من ٧ ٨٣٤، كان العدد اإلمجايل حلديثي الوالدة األحياء     )٤٢(٢٠٠٧ويف عام     -٣٢٩
      وكان النمو الطبيعـي للـسكان يف نفـس الـسنة              .  ذكراً ٤ ١٣٦ أنثى و  ٣ ٦٩٨بينهم  
 نـسمة، مـن        ٥ ٩٧٩ يف نفس الـسنة      وبلغ العدد اإلمجايل للمتوفني   .  نسمة ١ ٨٥٥يبلغ  

، ومعدل  ٣,٠١،  ٢٠٠٧وبلغ معدل منو السكان يف عام       .  ذكراً ٣ ٠٤٨ أنثى و  ٩٣١بينهم  
  .٩,٧، ومعدل الوفيات ١٢,٧١املواليد األحياء 

وتتمع مجيع النساء بالرعاية السابقة للوالدة مبا يتمشى مع قانون التـأمني الـصحي           -٣٣٠
  .وقانون الرعاية الصحية

      طفـالً،   ٧ ٨٣٤، كان العدد اإلمجايل حلديثي الـوالدة األحيـاء          ٢٠٠٧ويف عام     -٣٣١
 ٣٥ ألمهات أكرب مـن      ٩٦١ سنة من العمر، و    ٢٠ مولودين ألمهات أصغر من      ٣٩٤منهم  

  .سنة من العمر

__________ 

 .٢٠٠٧الكتاب السنوي لإلحصاءات ملعهد الصحة العامة،  )٤١(
 .املرجع السابق )٤٢(
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وتوفر البيانات املأخوذة من مسح أُجري من أجل استراتيجية الـصحة اإلجنابيـة،               -٣٣٢
 يف  ٨,٢ يف املائة باستخدام الرفال؛ و     ١٣,٩:  أساليب منع احلمل انتشاراً    معلومات عن أوسع  

 يف املائة   ٦,٦ يف املائة باستخدام حبوب منع احلمل؛ و       ٤,٧املائة باستخدام العازل األنثوي؛ و    
  . يف املائة باستخدام طرائق أخرى٢٠,٥باستخدام وسائل منع محل أخرى؛ و

ية أمام حصول املرأة على خدمات الرعاية الصحية        وال توجد عقبات قانونية أو ثقاف       -٣٣٣
  .يف اجلبل األسود

 عـامالً يف    ٧ ٥٧٧، فمـن بـني      ٢٠٠٦ووفقاً لبيانات معهد الصحة العامة لعام         -٣٣٤
 من العاملني يف اخلدمات الطبيـة       ٥ ٦٩٩مؤسسات الصحة العامة يف اجلبل األسود، هناك        

ووفقـاً  .  العاملني يف اخلدمات الطبيـة      من غري  ١ ٨٧٨واملساعدين الطبيني، يف حني يوجد      
 موظف يف قطاع الرعاية الصحية والعمـل        ١٥ ٣٠٠لبيانات مكتب اإلحصاءات، فمن بني      

  . من النساء١٠ ٩٠٠ من الرجال و٤ ٤٠٠االجتماعي، يوجد 
عملية ) ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٧املعتمد يف   (وينظم قانون شروط وإجراءات إهناء احلمل         -٣٣٥

رف القانون باحلق يف حتديد عدد األطفال واملباعدة بينهم حبريـة، وحيتـرم يف              ويعت. اإلجهاض
الوقت نفسه كرامة الفرد ومحايته، ويضع الشروط املتعلقة بإهناء احلمل الذي ينبغي أال يـتم إال               

إن إناطة هذا الـشكل مـن الرعايـة الطبيـة           . يف مؤسسة من املستوى الثاين أو الثالث فقط       
ى الثاين والثالث، إىل جانب إنشاء جلنة األخالقيات يف مركـز عيـادات    مبؤسسات من املستو  

اجلبل األسود كهيئة توفر االستعراض املهين لسالمة األسس اليت يقوم عليها إهناء احلمل فيما بني           
 من تاريخ بدء احلمل، يهدف إىل محاية الـصحة وتقليـل احتمـاالت              ٣٢ و ٢٠األسبوعني  

  .راحي إىل أدىن حد، واحملافظة على الصحة اإلجنابية للمرأةالتعقيدات الالحقة للتدخل اجل
وينص القانون على أنه ال جيوز إهناء محل القصر واألشخاص اخلاضعني للوصاية إال               -٣٣٦

وميكن إهناء احلمل بعد هناية األسبوع العاشر حىت األسبوع العشرين مـن            . مبوافقة الوالدين 
ئي، ألسباب طبية، أنه ال توجد طريقة أخـرى إلنقـاذ          إذا ما رُ  ) ٦املادة  (تاريخ بدء احلمل    

احلياة أو جتّنب ضرر بالغ بصحة األم أثناء فترة احلمل أو الوالدة أو بعد الوالدة؛ أو إذا مـا                   
كان من املتوقع، ألسباب طبية، أن يولد الطفل مصاباً بعجز بدين أو عقلي حاد؛ أو إذا كان                 

ملرأة ستواجه حالة شخصية أو عائلية صعبة أثناء احلمل أو احلمل مرتبطاً جبرمية؛ أو إذا كانت ا 
     . ويتم إقرار إهناء احلمل مبوجب هذه املادة من قبل جلنة معنية بإهنـاء احلمـل              . بعد الوالدة 

. ٦ أسبوعاً من تاريخ احلمل إال ألسباب طبية وفقـاً للمـادة           ٢٠وال جيوز إهناء احلمل بعد      
 من تاريخ احلمل قتـل للجـنني،    ٣٢ و ٢٤ بني األسبوعني    وجيب أن يسبق إهناء احلمل فيما     

وتقوم جلنة أخالقيـات مركـز   . كتدخل طيب، لتجنب مولد جنني حي ولكن مصاب بأذى   
وتتحمل املرأة  . ٦ من املادة    ٢ و ١عيادات يف اجلبل األسود بإقرار إهناء احلمل وفقاً للفقرتني          

 ١٨وحتظر املادة   . العاشر من تاريخ احلمل   احلامل نفقات إهناء احلمل يف الفترة حىت األسبوع         
  . من القانون إهناء احلمل بسبب الرغبة يف اختيار اجلنس
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ومعدل اإلجهاض على الصعيد الوطين غري معروف، نظراً إىل عدم تقدمي القطـاع               -٣٣٧
وهلذا السبب، ُتستخدم البيانات املقدمة من مؤسسات الصحة العامة يف          . اخلاص ألي بيانات  

. عدالت اإلجهاض؛ ذلك جيعل املؤشر غري مناسب لتفسري اإلجهاض يف اجلبل األسود           تقدمي م 
 عملية يف عـام     ٥٧٩وعلى مستوى مركز عيادات اجلبل األسود، بلغت عمليات اإلجهاض          

؛ ومبقارنة ذلك بالسنوات العشرين السابقة، يتبني أن هناك اخنفاضاً جليـاً يف عـدد               ٢٠٠٦
لك قد ُيعزى إىل فتح عدد كبري من العيادات اخلاصة يف أثناء       حاالت إهناء احلمل، وإن كان ذ     

تلك الفترة وجلوء نسبة من النساء، وبالدرجة األوىل األصغر سناً، إىل تلك العيادات إلهنـاء               
  .محلهن ومن مث جلوء عدد صغري جداً من الشابات والفتيات القّصر إىل مركز العيادات

ويف حالة وجود دواعي طبية، فإن التأمني الصحي   . وفحص األجنة قبل الوالدة متاح      -٣٣٨
ويف مجيع احلاالت األخرى، تتحمل املرأة احلامل النفقات املتـصلة بالعمـل       . يغطي النفقات 

وليس هناك بيانات دقيقة خبصوص عدد هذه العمليات يف اجلبل األسود سنوياً، أو           . واالنتقال
  .، أو نواتج حاالت احلمل تلكسبب القيام هبا، أو النتائج املتعلقة جبنس اجلنني

 ١ ٦٨٣، فقد مت تـسجيل      )٤٣(ووفقاً لبيانات معهد الصحة العامة يف اجلبل األسود         -٣٣٩
 سنة ٢٠وكان عدد حاالت إجهاض النساء األقل من . حالة إجهاض يف مجيع الفئات العمرية

  . حالة١ ٠٥١ سنة ٣٥ حالة وإجهاض النساء فوق ٧٣من العمر يبلغ 
لتعقيم الطوعي متاح، ولكن ال توجد بيانات دقيقة عن عدد مـن قـاموا              وخيار ا   -٣٤٠

  .بإجراء التعقيم من النساء والرجال
وال يسمح القانون بأي تشويه لألعضاء التناسلية لإلناث، وهذا التشويه ليس جزءاً              -٣٤١

  .من التقاليد، ومن مث فإنه ميكن اعتبار هذه املشكلة غري قائمة يف اجملتمع
تمدت حكومة اجلبل األسود اسـتراتيجية مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة              واع  -٣٤٢

اإليدز اليت وضعتها كإطار ملدة مخس سنوات لوضع برامج فـريوس نقـص املناعـة               /البشري
وقد مت حتديد الـربامج التاليـة باعتبارهـا مـن           . اإليدز وتنفيذها ورصدها وتقييمها   /البشري

اإليدز بني الفئات اليت حتظى     /وس نقص املناعة البشري   منع انتشار فري  : األولويات يف هذا اجملال   
الشباب، والبحارة، والعاملون يف جمال السياحة والضيافة، ومتعـاطو املـؤثرات           (بأمهية خاصة   

العقلية، واملشتغلون باجلنس التجاري، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، والرومـا،            
ات الرعاية الصحية؛ ومكافحة الوصم والتمييز ضـد        ؛ واحلماية والوقاية يف مؤسس    )واملساجني

  .حاملي الفريوس واملصابني به؛ وتطوير اإلشراف على الربامج ورصدها وتقييمها
وتستند االستراتيجية إىل مبادئ احترام حقوق اإلنسان، وتكافؤ فرص احلصول على             -٣٤٣

ططت االستراتيجية لكفالـة   وقد خ . الرعاية الصحية، وطابع البيانات املتعدد األبعاد وسريتها      
اإليدز واليت تـشكل    /تنسيق نطاق عريض من األنشطة املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري         

__________ 

 .املرجع السابق )٤٣(
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. جزءاً من برامج واستراتيجيات الوقاية احلكومية، والقوانني واالتفاقيات واإلعالنات الدوليـة          
ويبني تفصيل البيانات   . يةوقد متت بلورة تلك األنشطة يف خطة العمل املتعلقة بتنفيذ االستراتيج          

حبسب اجلنس أن الرجال يشكلون األغلبية فيما بني حاالت اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة               
 يف املائة؛ ويبني التوزيع حبسب العمر       ٧٦اإليدز يف اجلبل األسود، حيث تبلغ نسبتهم        /البشري

  .)٤٤()ائة يف امل٤٢,٦ (٣٩-٣٠أن معظم احلاالت املسجلة توجد يف املرحلة العمرية 
ومن منظور محاية صحة املرأة، حتتل برامج الوقاية املتصلة مبكان العمل أمهية كـبرية         -٣٤٤

يف جمال الضيافة والسياحة، نظراً حلجم العمالة النسائية، إىل جانب برنامج محاية املـشتغلني              
ة األوىل  باجلنس التجاري، نظراً ألن النساء يشكلن األغلبية يف هذا القطاع ويتعرضن بالدرج           

ويعـاجل الربنـامج    . لشىت أشكال العنف، وحقوقهن اإلنسانية وصحتهن معرضة للخطـر        
 النـساء والفتيـات     -احتياجات كال اجلنسني، دون أن مييز االحتياجات احملددة للنـساء           

  .والشابات، والسجينات، واألمهات العامالت، إىل آخره
ويتراوح العمـر يف  : سود آخذ يف االرتفاعوعمر املرأة عند الوالدة األوىل يف اجلبل األ    -٣٤٥

 يف  ٢٩,٩( سـنة    ٢٤-٢٠، تليه الفئة العمريـة      ) يف املائة  ٣١,٤( سنة   ٢٩ و ٢٥األغلب بني   
ويف هذا الصدد،   ).  يف املائة  ٢١( سنة   ٣٤ و ٣٠، ويتراوح أيضاً يف كثري من األحيان بني         )املائة

      .اصة بتأخري الزواج وإجنـاب األطفـال      جياري اجلبل األسود االجتاهات الدميغرافية احلديثة اخل      
 سنة ويتزوج الرجـال يف سـن   ٢٤ و٢٠إذ تتزوج النساء بالدرجة األوىل يف سن تتراوح بني         

 سنة من   ٢٠ يف املائة من النساء قبل أن يبلغن         ١٤,٣وتتزوج نسبة   .  سنة ٢٩ و ٢٥تتراوح بني   
  .)٤٥(٢٠٠٣ حالة يف عام ١٢ حالة زواج يبلغ ١٠٠وكان عدد حاالت الطالق لكل . العمر
 املتعلق بالصحة   )٤٦("البارومتر اجلنساين "ويستنتج من البيانات املأخوذة من استقصاء         -٣٤٦

أن الرجال يصفون حالتهم الصحية يف كثري من األحيان بأهنا ممتازة وأهنم يصفوهنا بأهنا سيئة               
نة مبعدل أكرب مما يفعلـه      وتشري النساء إىل إصابتهن بأمراض مزم     . مبعدل أقل مما تفعله النساء    

 يف املائة من الرجـال      ٥١ يف املائة من النساء الاليت مشلتهن العينة و        ٤٦الرجال، يف حني أن     
وتذهب النساء األفضل تعليماً إىل األطباء بـشكل        . تذهب إىل األطباء يف حالة املرض فقط      

ملائة من النساء الريفيـات      يف ا  ٤٨وتذهب  . أكرب وأكثر انتظاماً مما تفعله النساء األقل تعليماً       
 يف املائة من النساء الاليت      ٥٤؛ وينطبق ذلك على ما يصل إىل        "عند املرض فقط  "إىل األطباء   

 يف  ١٦وتذهب  .  يف املائة من النساء يف املدن      ٣٧يعشن على أطراف املناطق احلضرية، مقابل       
 املائة منهن إىل هؤالء      يف ٢٨املائة من النساء إىل أطباء أمراض النساء بصفة منتظمة، ويذهب           

 يف املائة من النساء الريفيات قط إىل        ٤٣ومل يذهب ما يقرب من      . األطباء بصفة غري منتظمة   
وأظهر االستقصاء أن النساء    .  يف املائة من نساء املدن     ٢٨أطباء أمراض النساء، باملقارنة مع      

__________ 

 .اإليدز/بيانات من استراتيجية فريوس نقص املناعة البشري )٤٤(
 .٢٠٠٣السكان لعام بيانات من تعداد  )٤٥(
 . حلساب مكتب املساواة بني اجلنسني٢٠٠٧ يف عام Altera MBاستقصاء قامت به وكالة  )٤٦(
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يسخدمن العقاقري املسكنة   يدخن مبعدل أقل من الرجال ويتعاطني الكحول مبعدل أقل؛ بيد أهنن            
 ١٢ يف املائة من الرجال و     ٢٢(وتشارك النساء يف الترفيه بدرجة أقل من الرجال         . بدرجة أكرب 

، وهو ما يبني أن املرأة ليس لديها وقت فعلياً للترفيه ورمبا ال يكـون               )يف املائة فقط من النساء    
ئل منع احلمل، أظهر االستقـصاء      وفيما يتعلق باستعمال وسا   . ذلك من اهلوايات املنتشرة بينهن    

 يف املائة مـن  ٤٤ يف املائة فقط من اإلناث اجمليبات عن أسئلته يستخدمنها، باملقارنة مع ٣٢أن  
       وُتستخدم وسائل منع احلمل بالدرجة األوىل من قبل اجليل األوسـط مـن النـساء              . الرجال

  .ت وسائل منع احلمل يف املائة من النساء الريفيا١٧وتستخدم ).  يف املائة٤٠(
والنساء الريفيات ونساء مجاعات األقليات لديهن عموماً فرص أقـل للـتحكم يف               -٣٤٧

صحتهن وهن أكثر تعرضا لضغوط قواعد السلوك التقليدية اليت تزيد من املخاطر الـصحية              
حـىت مخـس    : بيد أنه لوحظ حدوث بعض التقدم، فمثالً يف حالة نساء الروما          . على املرأة 
 يف  ٥ يف املائة منهن يلدن يف املرتل، وتفعل ذلك يف الوقت احلـايل              ٦٠مضت كان   سنوات  

ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف إناث الروما اجمليبات عن االستقصاء        . )٤٧(املائة فقط منهن  
  .عدد األطفال يف نيكتزيتش يعتقدن أهنن ال يستطعن تنظيم أسرهن، أي التأثري على

املساواة بني اجلنسني وصحة املرأة يف اجلبـل        "ذة من استقصاء    وتظهر البيانات املأخو    -٣٤٨
 أن حصة كبرية من النساء يف اجلبل األسود لديها مشاكل متصلة بالصحة البدنيـة               )٤٨("األسود
 يف  ٧,٨وال هتـتم    . وقد ذكرت معظم النساء أهنن ال يعاجلن صحتهن بشكل واف         . والعقلية

يف املائة منهن بصحتهن بشكل كاٍف رغم أنه ينبغـي           ٣٨املائة منهن بصحتهن البتة؛ وال هتتم       
 يف املائة منهن وقتاً لالهتمام بصحتهن رغم أهنن يرغنب يف           ١٠,٤هلن أن يفعلن ذلك؛ وال جتد       

 يف املائة من النساء     ١١فال هتتم   . وينخفض االهتمام بالصحة مع زيادة عمر املرأة      . القيام بذلك 
 يف املائة مـن النـساء       ١٧,٩وال جتد   . ة بصحتهن  سن ٥٤ و ٤٠الاليت تتراوح أعمارهن بني     

 سنة  ٤٤-٤٠ يف املائة من النساء البالغات من العمر         ١٣,٨ سنة و  ٣٤-٣٠البالغات من العمر    
 اهتمامهـا   وال يوجد ارتباط بني احلالة الزواجية للمرأة وتعليمها وبني        . وقتاً لالهتمام بصحتهن  

 يف املائة منهن يف اإلقليم      ٥يف اإلقليم الشمايل و    يف املائة من النساء      ١٣,٦وال هتتم   . بصحتها
وال متارس نـسبة كـبرية مـن        .  يف املائة منهن يف اإلقليم اجلنويب بصحتهن       ٤,٨األوسط و 
 ١٩,٣ومتارس  .  يف املائة، أي نشاط بدين، وهو ما يعرض صحتهن للخطر          ٤٧,٧اجمليبات،  

 ٢٤,١؛ و )يف مكان العمل أو يف الزراعة      (يف املائة من النساء نشاطاً بدنياً بانتظام أثناء العمل        
يف ( يف املائة يف نشاط بدين طوال اليوم         ٨,٩؛ و )متارين رياضية ومشي  (يف املائة خارج العمل     
 يف املائة من النساء لفحص أمراض نـسائية يف          ٤٤,٥وقد خضعت   ). العمل وخارج العمل  

__________ 

جيدر باملالحظة أن هذا التفاوت يرجع جزئياً على األقل إىل اختالف العينات، إذ يشري الرقم األول إىل نساء                  )٤٧(
 . يف نيكتزيتشالروما يف البلد ككل، بينما يشري الرقم الثاين إىل نساء الروما

نوع اجلنس، والعنف والدميقراطية    "جيلينا رادولوفيتش، احملاضرة األقدم، يف إطار مشروع        .  قامت به د   حبث )٤٨(
، الذي نفذه مركز البحوث اجلنسانية يف جامعة أوسلو وكلية الفلسفة يف جامعـة اجلبـل                "يف غريب البلقان  
 .٢٠٠٧األسود يف عام 
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راض النساء عنـدما ميرضـن      يف املائة من النساء إىل طبيب أم       ٤٤,٥وتذهب  . السنة املاضية 
وهناك إحصائياً تناظر   .  يف املائة منهن بزيارة طبيب أمراض النساء البتة        ١١,٤فقط، ومل تقم    

 يف املائـة    ٣١,٦فلم تذهب   . ملحوظ للغاية بني عمر املرأة وذهاهبا إىل طبيب أمراض النساء         
 يف املائة ١٣,٧قابل  سنة إىل طبيب أمراض النساء البتة، م٢٤من النساء ممن يقل عمرهن عن 
 يف املائة من النساء البالغات من العمـر         ١٢ سنة، و  ٢٩ -٢٥من النساء البالغات من العمر      

 يف املائة من ربات البيوت إىل طبيب أمراض النساء عندما ٥٦,٦وتذهب .  سنة فما فوق   ٥٠
ائة من  يف امل١٥,١ يف املائة من طالبات اجلامعات و٣٩,٤وال تذهب . ميرضن أو حيملن فقط 

 يف املائة من النـساء يف       ٣٩,٨وال تذهب   . النساء املتقاعدات إىل طبيب أمراض النساء البتة      
 يف املائة من النساء الريفيات إىل طبيب أمراض النـساء إال عنـدما            ٥٢,٤املناطق احلضرية و  

ويبلغ متوسط العمر الذي تبدأ عنده النساء يف اجلبـل األسـود يف             . ميرضن أو حيملن فقط   
 يف املائة من اإلناث اجمليبات      ٩٣,٦ومارست  .  سنة ٢٠,٥ القة جنسية للمرة األوىل   ارسة ع مم

ومثة تباين إحصائي ملحوظ بني املناطق فيما يتعلق بسن الفتيـات الـاليت             . عالقات جنسية 
 يف املائة من الفتيات يف اإلقليم األوسط        ٣٠,٢إذ متارس   . ميارسن عالقة جنسية للمرة األوىل    

 يف املائة يف اإلقليم اجلنويب العالقة اجلنسية عندما         ٣١,٩املائة يف اإلقليم الشمايل و     يف   ٢١,١و
  . سنة من العمر١٨يبلغن 
ونظم مكتب املساواة بني اجلنسني العديد من املؤمترات املكرسة هلذا املوضوع وذلك              -٣٤٩

وم الـصحة   بغية توعية النساء بصحتهن، وصحتهن اإلجنابية على وجه اخلصوص، واحتفل بي          
العاملي، وأصدر مطبوعات عن هذا املوضوع وشارك يف أنشطة لالحتفال بـشهر مكافحـة           

وتعزز مراكز الرعاية الصحية يف اجلبل األسود أنـشطتها لتوعيـة النـساء             . سرطان الثدي 
حبقوقهن اإلجنابية، وبأمهية الفحص الطيب املنتظم، وخباصة توعية اجلمهور بالكشف املبكـر            

الكـشف املبكـر    "الً، نشر مركز الرعاية الصحية يف دانيلوفغراد دليالً عـن           فمث. للسرطان
مت توزيعه على مجيع النساء يف البلدية إىل جانب توجيه دعوة إلجراء فحص             " لسرطان الثدي 

  . وتضطلع مراكز الرعاية الصحية يف بلديات أخرى، على سبيل املتابعة، بأنشطة مماثلة. طيب

  ١٣املادة     
اجلريدة الرمسية جلمهوريـة اجلبـل      (انون احلماية االجتماعية ومحاية الطفل      ينص ق   -٣٥٠

على حق األسرة يف احلصول على إعانة نقدية كإعانة اجتماعية ألسرة           ) ٧٨/٢٠٠٥األسود  
وينص القانون على اشتراطات إعمال هذا احلق، وهي تتصل بتقييم      . يف حالة حاجة اجتماعية   

  .لكاتالعجز عن العمل والدخل واملمت
وجيوز ألسرة أو ألحد أفراد أسرة أن حيصل على حقوق أساسية أخـرى تتعلـق                 -٣٥١

بدل اإلعاقة الشخصية؛ وإعانة املـساعدة؛ واإليـداع يف         : باحلماية االجتماعية وفقاً للقانون   
مؤسسة؛ واإليداع يف أسرة أخرى؛ واملساعدة يف تنشئة وتعليم األطفـال والـشباب ذوي              
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.  والرعاية الصحية؛ وتغطية نفقات اجلنازة؛ وعالوة نقدية ملرة واحـدة          االحتياجات اخلاصة؛ 
: وباإلضافة إىل ذلك، جيوز لألسرة أن حتصل على احلقوق األساسية املتعلقة حبماية الطفـل             

إعانة للوازم اخلاصة بالطفل احلديث الوالدة؛ وعالوة طفل؛ وتعويض عن راتـب نـصف              
  .ساعات العمل الكاملة؛ وإعانة طفل

اجلريدة الرمسية جلمهوريـة اجلبـل      (وينص قانون احلماية االجتماعية ومحاية الطفل         -٣٥٢
على أنه جيوز ألسرة أو ألحد أفراد أسرة أن ميارس احلق يف إعانة نقدية              ) ٧٨/٢٠٠٥األسود  

  :لألسرة يف حالة
  العجز عن العمل؛  )أ(  
  :القدرة على العمل يف حالة  )ب(  

 املرأة احلامل؛ •

 ه؛شخص يعول نفس •

أب أو أم يعول ابناً قاصراً أو ابناً بالغاً لكنه عاجز عن العمل وحدثت إعاقته  •
  سنة من العمر؛١٨قبل بلوغه 

شخص أكمل تعليمه وفقاً لربنامج تعليمي مع تعديل تنفيذه وتقدمي مساعدة        •
 مهنية إضافية أو وفقاً لربنامج تعليمي خاص؛

ل على أساس عقد غري حمدد      طفل بدون رعاية الوالدين، عند التحاقه بالعم       •
  .املدة أو العمل لفترة حمددة تزيد على ستة أشهر

 من قانون احلماية االجتماعية ومحاية الطفـل علـى أن املـواطنني             ٥وتنص املادة     -٣٥٣
متساوون يف ممارسة حق الرعاية االجتماعية واحلق يف محاية الطفل، بغض النظر عن اجلنسية              

  .ل االجتماعي أو أي خصائص شخصية أخرىأو العنصر أو الدين أو األص
وال يتم أي متييز بني الذكور واإلناث خبصوص ممارسة احلقوق يف جمـال احلمايـة                 -٣٥٤

االجتماعية، إال فيما يتعلق مبمارسة حق األسرة يف اإلعانة النقدية، إذ تعترب املـرأة احلامـل                
املرأة املتزوجة يف ميـدان     وللمرأة العزباء نفس حقوق     . شخصاً عاجزاً عن العمل والكسب    

  .احلماية االجتماعية
الاليت ميارسن احلـق يف اإلعانـة النقديـة    ) الطفالت والبالغات (ويبلغ عدد النساء      -٣٥٥

وتشمل هـذه   . ١٨ ٣٦٤) األطفال والبالغون (، بينما يبلغ عدد الرجال      ٢٠ ٦٧٤لألسرة  
ني اجلنسني بالدرجة األوىل إىل     وترجع الفجوة ب  .  أباً وحيداً  ٥٥ أماً وحيدة و   ١ ٨٧٨األعداد  

أنه عند انفصام رابطة الزواج أو الزواج العريف فإن الوصاية على األطفال متنح لـألم وإىل أن            



CEDAW/C/MNE/1 

GE.10-44293 102 

بعض اآلباء ال يقومون بإعالة أطفاهلم وفق ما تقضي به قرارات احملاكم، ومن مث فإن األمهات    
  . )٤٩(الوحيدات مينحن إعانة نقدية لألسرة

حكام قانون احلماية االجتماعية ومحاية الطفل، تدفع اإلعانة النقديـة مـن    ووفقاً أل   -٣٥٦
  .ميزانية الدولة مباشرة

  .وتدفع إعانات الرعاية لألسرة مباشرة، أي لألفراد  -٣٥٧
ومتارس النساء ذوات اإلعاقة احلقوق يف جمال احلماية االجتماعية ومحاية الطفل وفقاً              -٣٥٨

اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة اجلبـل األسـود          (محاية الطفل   لقانون احلماية االجتماعية و   
اإلعانة النقدية لألسرة؛   : وتتمثل حقوق احلماية االجتماعية األساسية فيما يلي      ). ٧٨/٢٠٠٥

وبدل اإلعاقة الشخصية؛ وإعانة املساعدة؛ واإليداع يف مؤسسة؛ واإليداع يف أسرة أخـرى؛    
الحتياجات اخلاصـة وتعلـيمهم؛ والرعايـة       واملساعدة يف تنشئة األطفال والشباب ذوي ا      

وتتمثل حقوق محايـة الطفـل      . الصحية؛ وتغطية نفقات اجلنازة؛ وعالوة نقدية ملرة واحدة       
إعانة لشراء لوازم الطفل احلديث الوالدة؛ وإعانة الوالدة؛ وتعويض عن          : األساسية فيما يلي  

  .راتب نصف ساعات العمل الكاملة؛ وإعانة الطفل
 والرجال يف اجلبل األسود حقوق متساوية يف احلصول على مجيـع أنـواع              وللنساء  -٣٥٩

بيد أن عدم املساواة يتبدى بالدرجة األوىل فيما يتعلق ببعض أنـواع            . القروض واالئتمانات 
وقد تواجه امرأة مشكلة يف احلصول على هـذا االئتمـان،           . االئتمانات اليت حتتاج إىل رهن    

 معظم احلاالت هو الرجل، رغم أن للرجل واملرأة حقوقاً          حيث يكون احلائز لصك امللكية يف     
  .متساوية أمام القانون يف حيازة ووراثة املمتلكات

وال توجد عوائق متنع املرأة يف اجلبل األسود من املشاركة يف األنشطة التروجيية، أو                -٣٦٠
  .الرياضية أو الثقافية

، يعتقد عدد أكرب    )٥٠(" اجلبل األسود  حالة حقوق املرأة يف   "ووفقاً لبيانات استقصاء      -٣٦١
من الرجال أن حجم االستثمارات متماثل بالنسبة لرياضات الذكور ورياضـات اإلنـاث             

 ٢٦,٦وعدد أكرب جداً من النساء      ).  يف املائة من النساء    ٢١,٣ يف املائة من الرجال و     ٣٢,٢(
 تشجيع رياضات النساء  ال يعرفن إن كان يتم- يف املائة من الرجال ١٩,٣ مقابل -يف املائة 

  .ورياضات الرجال بنفس الدرجة يف اجلبل األسود
" أسبوع النشاط الثقايف النـسائي    "ونظم مكتب املساواة بني اجلنسني نشاطاً بعنوان          -٣٦٢

 ٨، خالل أسبوع االحتفال بيوم املـرأة الـدويل يف           ٢٠٠٨ ويف عام    ٢٠٠٦مرتني يف عام    
نهوض بالعمل الثقايف النسائي يف شـىت اجملـاالت،         وكان النشاط يهدف إىل ال    . مارس/آذار

__________ 

 .٢٠٠٧جتماعية،  العمل والرعاية االةبيانات وزار )٤٩(
غري احلكومية بالتعاون مع طالبات من قسم الدراسات النسائية وناشطات          " أنيما"استقصاء قامت به منظمة      )٥٠(

 .٢٠٠٧من قطاع املنظمات غري احلكومية النسائية، 
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واشتمل على تنظيم معارض وعروض مسرحية وأنشطة أدبية، وبرامج للفنـون والثقافـة، إىل              
ومن اجلدير باإلشارة أن األنشطة ُنظمت يف مجيع أحناء البالد واشتملت على عـروض              . آخره

وباعتبار الثقافة جماالً هاماً من منظور قمع       . وأعمال ثقافية وفنية للنساء األلبانيات ونساء الروما      
التمييز ضد املرأة، فقد اعُترف هبا يف قانون املساواة بني اجلنسني وخطة العمل املتعلقة بتحقيـق                

بيد أنه مل جتر أي حبوث يف اجلبل األسود تبني وجـود            . ٢٠١٢-٢٠٠٨املساواة بني اجلنسني    
املهم العمل على وضع استراتيجية للثقافـة املراعيـة         متييز مباشر يف ميدان الثقافة، ومن مث فمن         

لنوع اجلنس، أي استراتيجية تركز على متكني املرأة للمشاركة يف الثقافة وعلى تدعيم اإلنتـاج           
  .، امللتزم بالتغلب على القوالب النمطية اجلنسانية)النشر واملسرح واألدب، إىل آخره(الثقايف 

  ١٤املادة     
ل األسود احلق يف امللكية واملرياث، عالوة على احلق يف تنظـيم            يضمن دستور اجلب    -٣٦٣

  .وتستند مجيع احلريات واحلقوق إىل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة. املشاريع
ووفقاً للتشريعات، تتمتع النساء الريفيات حبق امللكية واملرياث على قدم املساواة مـع               -٣٦٤
 تزال حتتفظ بالنهج التقليدي، حبيث تتنـازل املـرأة يف           بيد أن بعض املناطق الريفية ال     . الرجال

البـارومتر  "ووفقاً الستقـصاء  . إجراءات املرياث عن حصتها من امللكية لصاحل أقارهبا الذكور        
 يف املائة   ٣٨ -، فإن النساء الريفيات ميلكن املرتل أو الشقة أو يشاركن يف ملكيتهما             "اجلنساين

.  يف املائة إمجاالً   ٢٤ -حيازات أو مشاركتهن يف ملكيتها أقل       إمجاالً، ولكن معدل ملكيتهن لل    
  . يف املائة من النساء الريفيات سيارات١٩ومتلك 
، فإن جمموع السكان الزراعيني النشطني يف اجلبـل     )٥١(ووفقاً لبيانات تعداد السكان     -٣٦٥

 بـني   ومن.  يف املائة  ٤٧,٨١ امرأة، أو    ١٥ ٧٩٠ نسمة، من بينهم     ٣٣ ٠٢٥األسود يبلغ   
 امرأة يف   ١٣ ٩٤٤ امرأة يف الزراعة يف املناطق احلضرية، وتعمل         ١ ٨٤٦ذلك الرقم، تعمل    

 نسمة،  ١٤ ٠٦٧ويبلغ السكان الزراعيون النشطون يف اجلبل األسود        . الزراعة املناطق الريفية  
يف املناطق   امرأة   ٤٣٩ومن بني هذا الرقم، تعمل      .  يف املائة  ٣٠,١ امرأة أو    ٤ ٢٤١من بينهم   
ومن جمموع السكان الزراعيني النـشطني، يعمـل     .  امرأة يف املناطق الريفية    ٣ ٨٠٢احلضرية و 

 نسمة يف نشاط زراعي فردي، أي يعملون بشكل مستقل يف حيازات ميلكوهنـا أو               ١٢ ٧٠١
 يف املائـة، تعمـل      ٣١ امرأة، أو    ٣ ٩٥٠ومن بني هذا الرقم، هناك      . ميلكها أشخاص آخرون  

ويبلغ عدد املعالني من    .  امرأة يف املناطق الريفية    ٣ ٦٩٢ناطق احلضرية و   امرأة يف امل   ٢٥٨ منهن
؛ ويبلغ عـدد    ) يف املائة  ٦٠,٩( امرأة   ١١ ٥٤٩ نسمة من بينهم     ١٨ ٩٥٨السكان الزراعيني   

 ربة مـرتل يف املنـاطق       ٤ ٥٣٨ ربة مرتل يف املناطق احلضرية و      ٣٣٦ (٤ ٩١٩ربات البيوت   
 رجـالً غـري     ٣٤ ٧٧٧ نساء غري متزوجات و    ٢٣ ٠١٠يفية  ويوجد يف املناطق الر   ). الريفية

__________ 

 .٢٠٠٣مكتب اإلحصاءات يف اجلبل األسود،  )٥١(
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 امرأة، يف حني يبلغ عدد الرجال املتـزوجني         ٥٣ ٣٥٤ويبلغ عدد النساء املتزوجات     . متزوج
 ٣ ٦٢٦ أرملة وعدد الرجال األرامـل       ١٤ ٩٩٥ويبلغ عدد النساء األرامل     .  رجالً ٥٣ ٢٢٥
 أسرة  ٦١ ٢٢٤ أسرة من بينها     ١٦٢ ١٥٣ويبلغ جمموع عدد األسر يف اجلبل األسود        . أرمالً

 ١٣ ٩٩٢ويبلغ عدد املتزوجني الذين مل ينجبوا أطفاالً يف املناطق الريفيـة            . يف املناطق الريفية  
 أمـاً   ٧ ١٤٨ زوجاً، واألمهات الاليت لديهن أطفـال        ٣٨ ٠٩٣زوجاً والذين لديهم أطفال     
  . أبا١ً ٩٩١واآلباء الذين لديهم أطفال 

اية االجتماعية ومحاية الطفل على االشتراطات اخلاصة مبمارسـة         وينص قانون احلم    -٣٦٦
وعلى هذا األساس، . حقوق احلماية االجتماعية، وهي حقوق متماثلة بالنسبة جلميع املواطنني

تتمتع النساء الريفيات بفرص احلصول على احلماية االجتماعية مماثلة لفرص سائر املواطنني،            
وال توجد بـرامج     .ية االجتماعية ومحاية الطفل اآلنفة الذكر      من قانون احلما   ٥وفقاً للمادة   

  .خاصة يف جمال احلماية االجتماعية تعاجل أحوال النساء الريفيات فقط
وعلى حنو ما سبق ذكره، يوفر القانون فرصاً متساوية ملمارسة احلـق يف الرعايـة                 -٣٦٧

ويف . نساء يف املناطق احلضرية   الصحية، ومن مث فإن للنساء الريفيات حقوقا متساوية حلقوق ال         
  .الوقت احلايل، ال توجد سياسة وطنية خبصوص توفري خدمات تنظيم األسرة للنساء الريفيات

وتتاح للنساء الريفيات خدمات تنظيم األسرة واالستشارات اخلاصة بذلك يف إطـار              -٣٦٨
يقوم طبيـب   (قروية  خدمات الرعاية الصحية اليت يقدمها أخصائيو أمراض النساء يف املراكز ال          

أمراض نساء من مركز الرعاية الصحية بزيارة املراكز القروية، إن كانت متاحة، عدة مـرات               
وال تقـدم   ). كل أسبوع، ويقدم خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك خدمات أمراض النساء           

متاحة يف  هذه اخلدمات حتديداً للنساء الريفيات نظراً إىل أن خدمات الرعاية الصحية تلك غري              
  .املناطق الريفية؛ إال أهنا متاحة باجملان يف مركز الرعاية الصحية املختص

وتتاح خدمات الرعاية الصحية املتصلة باستخدام وسائل منع احلمل اآلمنة للنـساء              -٣٦٩
وميكن للنساء الريفيات، عنـد     . الريفيات أثناء زيارات أطباء أمراض النساء للمراكز القروية       

  .ستشرن أيضاً املمارس العام املتفرغ لرعاية صحة سكان القرىاحلاجة، أن ي
وكانت املنظمات غري احلكومية هي األكثر نشاطاً حىت احلني فيما يتعلق بتثقيـف               -٣٧٠

النساء الريفيات، عن طريق تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل ترمي إىل تعزيـز املعرفـة               
كني النساء الريفيات وتشجيعهن على القيـام       حبقوقهن اإلنسانية ومبشكلة العنف املرتيل، ومت     
  .بدور نشط يف حل املشاكل يف جمتمعاهتن الريفية

، هناك اهتمام كبري مبواصلة التعليم فيما بـني         "البارومتر اجلنساين "ووفقاً الستقصاء     -٣٧١
 يف املائة من النساء الاليت مل حيصلن على نصيب مـا مـن              ٣٦فما يقرب من    . نساء الريف 

  . يف املائة من رجال الريف١٩ يردن احلصول عليه، باملقارنة مع التعليم
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ويشمل الوضع الصعب للغاية الذي تعيشه نساء الريف، باإلضافة إىل ما يقمن به من   -٣٧٢
األعمال املرتلية العادية، زراعة األرض أيضاً ومحل السلع إىل األسواق، ومن مث فإهنن يسامهن              

وال يتبقى للمرأة، مع عبء العمل هذا، وقـت كـبري           . عيشيةبالكامل يف ميزانية األسرة امل    
  .للمشاركة يف وضع ورسم السياسات االقتصادية والثقافية

وتتاح األموال اليت ختصصها الدولة لالئتمان الزراعي وغريه من األغراض للرجـال              -٣٧٣
  .والنساء على قدم املساواة، حيث ُتمنح وفقاً خلطط نشاط األعمال املقدمة

 ٩٠وهناك مناطق حمددة لبيع املنتجات الزراعية وغريها من السلع يف مجيع املدن؛ و              -٣٧٤
يف املائة من هذه السلع تبيعها النساء الاليت ينتجن السلع املعروضة أو الاليت يكسنب رزقهـن                

  .ببيع هذه السلع
تسبت وهناك برنامج يف اجلبل األسود خيص فئات السكان الضعيفة اجتماعياً اليت اك             -٣٧٥

وهؤالء أشخاص عملوا يف الزراعة يف املناطق الريفية        . احلق يف احلصول على إعانة الشيخوخة     
، ٢٠٠٧ويف عـام  . وتقدم اإلعانة على أساس شـهري . طوال حياهتم وليس هلم دخل آخر 

أعلى من نسبة الرجـال     )  يف املائة  ٥٨,٥(كانت نسبة النساء املستفيدات من هذا الربنامج        
 يف املائة من العدد اإلمجايل      ٤٥ امرأة، أو    ٢ ٧٩٧ومن مث فإن ما جمموعه      ). ئة يف املا  ٤١,٥(

ميارسن حقهن تلقائياً، سواء كن غري متزوجات أو أرامل أو          ) الذكور واإلناث (للمستفيدين  
 يف املائة من العـدد اإلمجـايل للمـستفيدين          ١٢ امرأة، أو    ٧٩٠وإمجاال، هناك   . مطلقات

ت؛ بيد أنه ينبغي اإلشارة إىل أنه ليس من النادر أال يفي الرجـل              متزوجا) الذكور واإلناث (
وكانت النـسبة املئويـة للنـساء       . باشتراطات السن، حبيث متارس املرأة هذا احلق      ) الزوج(

  .)٥٢( يف املائة٥٩,٩ تبلغ ٢٠٠٩املستفيدات من الربنامج يف عام 
      )٥٣("أة يف اجلبـل األسـود     حالة حقوق اإلنسان اخلاصة باملر    "ويبني البحث املعنون      -٣٧٦

     أن الرجال يذكرون يف املقام األول عبء العمل الثقيل باعتبـاره أكـرب مـشاكل النـساء             
.  يف املائـة   ٥,٧ - مث الفقر    - يف املائة    ٢٦ - يليه نقص التعليم     - يف املائة    ٣٧,٤ -الريفيات  

 يف املائـة،  ٣٢,٥ -ثقيـل  عبء العمـل ال : وحددت النساء عوامل مشاهبة أو متطابقة تقريباً     
  . يف املائة٧,٧ - يف املائة، والبطالة ٨,٩ - يف املائة، والتنشئة األبوية ٣٠,٥ -ونقص التعليم 

ونظراً ألنه ال توجد بعد أي برامج خاصة موجهة إىل النساء الريفيـات يف اجلبـل                  -٣٧٧
يكرس اهتمـام   األسود ومل جير استقصاء شامل بشأن حاجاهتن وأوضاعهن يف اجملتمع، فـس           

  .خاص يف الفترة املقبلة لتحديد حاجاهتن وحتسني أوضاعهن

__________ 

 .بيانات وزارة الزراعة والغابات وإدارة املياه )٥٢(
غري احلكومية بالتعاون مع طالبات من قسم الدراسات النسائية وناشطات          " أنيما"نظمة  استقصاء قامت به م    )٥٣(

 .٢٠٠٧من قطاع املنظمات غري احلكومية النسائية، 
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  ١٥املادة     
النساء والرجال متساوون متاماً يف اجلبل األسود فيما يتعلق باألهلية القانونيـة إلبـرام       -٣٧٨

 من دستور اجلبل األسود حظر التمييز املباشر أو غري          ٨وتتوخى املادة   . العقود وإدارة املمتلكات  
 فـاجلميع   -ملباشر على أي أساس كان؛ كما يضمن الدستور وحيمي احلقـوق واحلريـات              ا

 من دستور   ١٧املادة  (متساوون أمام القانون بصرف النظر عن أي خصائص حمددة أو شخصية            
وتضمن الدولة املساواة بني النساء والرجال وتضع سياسات تكافؤ يف الفـرص  ). اجلبل األسود 

وينص قانون اإلجراءات املدنية علـى أنـه جيـوز ألي    ). جلبل األسود من دستور ا١٨املادة  (
شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون طرفاً يف نزاع، يف حني ينص قانون االلتزامات علـى أن                 
األطراف يف العالقات املتصلة بااللتزامات ميكن أن يكونوا أشخاصاً طبيعيني أو اعتبـاريني وأن          

  ). من قانون االلتزامات٢ملادة ا(أطراف هذه العالقات متساوون 
.  من قانون األسـرة    ٣٠٧ إىل   ٢٨٥وتنظم عالقات امللكية بني األزواج املواد من          -٣٧٩

ويقوم كـل   . وتنص هذه األحكام على أنه جيوز لألزواج حيازة أموال مستقلة أو مشتركة           
. ذلـك بشكل منفصل، مامل يتفق على خالف        زوج بالتصرف يف األموال املستقلة وإدارهتا     

وجيوز للزوجني، أثناء الزواج أو قبل االرتباط بالزواج، تنظيم عالقاهتما املتصلة مبلكية األموال 
وحيق للمرأة أن تربم العقـود      ).  من قانون األسرة   ٣٠١املادة  (الراهنة أو املستقبلية باالتفاق     

  .باألصالة عن نفسها على قدم املساواة مع الرجل
ستور اجلبل األسود أال ُيحرم أي شخص من حقوق امللكية           من د  ٥٨وتتوخى املادة     -٣٨٠

أمواهلما املشتركة أثناء الـزواج      وينص قانون األسرة على أن يدير الزوجان      . أو تقيد حقوقه  
بشكل مشترك وباالتفاق املتبادل، وأنه جيوز هلما أيضاً أن يتفقا على أن يقوم أحدمها بإدارة               

  . أجزاء منهااألموال املشتركة والتصرف فيها أو يف
وينص قانون عالقات امللكية القانونية على أنه حيق للمالك أن حيتفظ مبوجوداته وأن               -٣٨١

، يف حني   ) من القانون  ٦املادة  (يستخدمها ويتصرف فيها يف احلدود اليت ينص عليها القانون          
مـن   ١٨املـادة   (يضمن الدستور املساواة بني املرأة والرجل ويرسم سياسة تكافؤ الفرص           

 مـن  ٢٨٥املادة (وجيوز للزوجني أن ميتلكا أمواالً منفصلة ومشتركة      ). دستور اجلبل األسود  
؛ واألموال املنفصلة هي األموال اليت حيتازها أحد الـزوجني قبـل االرتبـاط              )قانون األسرة 

بالزواج عالوة على األموال اليت حيتازها أثناء الزواج من خالل املرياث أو اهلبة أو أشـكال                
بـشكل   ويدير كل من الزوجني أمواله املنفصلة ويتصرف فيهـا        . رى من االحتياز احلر   أخ

  ). من قانون األسرة٢٨٦املادة (مستقل، مامل ُيتفق على غري ذلك 
وتعكس ملكية األموال األعراف اليت ال تزال تتصف بالطابع التقليدي حيال امللكية              -٣٨٢

 أن اإلنـاث    )٥٤("البارومتر اجلنـساين  "تقصاء  وقد بني اس  . وضعف القدرة االقتصادية للمرأة   
__________ 

 . حلساب مكتب املساواة بني اجلنسني٢٠٠٧ يف عام Altera MBاستقصاء أجرته وكالة  )٥٤(
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بيد أن غالبية اجمليـبني     . اجمليبات ميلكن أمواالً عقارية وسيارات مبعدل أقل من اجمليبني الذكور         
 يف املائة فقط من اجمليـبني ميلكـون أو          ٢٥فمثالً، كان   . ذكرت أهنا ال متلك أمواالً عقارية     
 يف املائـة    ٢٢د اإلمجايل للمجيبات، كـان      ومن بني العد  . يشاركون يف ملكية شقق سكنية    

ميلكن أو يشاركن يف ملكية شقق سكنية؛ وكانت النسبة املقابلة فيما بني اجمليبني الذكور تبلغ 
 سنة  ٥٠ و ٢٠ويعين ذلك أن احتمال متلك النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني           .  يف املائة  ٢٨

لك الرجال من نفس الفئة العمرية للشقق،        يف املائة من احتمال مت     ٢٠شققاً سكنية أقل بنسبة     
 يف املائـة  ٤٠أقـل بنـسبة   ) مالكات أو مشاركات يف امللكية(وأن احتمال متلكهن منازل     

وتزداد ملكية الشقق السكنية مع ارتفاع العمر،       . باملقارنة مع الرجال من نفس الفئة العمرية      
 سنة ميلكن هـذا     ٢٩ و ٢٠هن بني    يف املائة فقط من النساء الاليت تتراوح أعمار        ٣ولذا فإن   

 يف املائة من النساء من الفئات العمريـة الـيت مشلـها        ١٥النوع من العقارات، باملقارنة مع      
فاحتمـال  . وباإلضافة إىل ذلك، تزداد امللكية أيضاً مع ارتفاع املستوى التعليمي       . االستقصاء

 يف  ٣(أقل االحتمـاالت    متلك النساء احلاصالت على أدىن مستوى تعليمي شققاً سكنية هو           
، يف حني يزداد االحتمال بالنسبة للحاصالت على شهادات امتام الدراسة الثانويـة أو              )املائة

ومن املثري لالهتمام ظهـور املـرأة       ).  يف املائة  ١٣(على درجات جامعية بأربعة أمثال تقريباً       
ما يصل إىل   (و مرتل   الريفية يف كثري من األحيان كمالكة أو مشاركة يف ملكية شقة سكنية أ            

 يف املائـة    ٢٤(، ولكن يف أحيان أقل كمالكة حليازات من األراضـي           ) يف املائة إمجاالً   ٣٨
فحصة النساء املالكات لـسيارات أو      . ويتجلى أبرز التفاوتات يف ملكية السيارات     ). إمجاالً

 املدن الكبرية    يف املائة من النساء يف     ٣٠ يف املائة، ومتلك     ٢٦,٢املشاركات يف ملكيتها تبلغ     
  .  يف املائة يف املناطق الريفية١٩سيارات أو يشاركن يف ملكيتها باملقارنة مع 

 من اتفاقية القضاء على ١٥وأوفت دولة اجلبل األسود متاماً مبسؤولياهتا مبوجب املادة   -٣٨٣
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، حيث ال حيتوي النظام القانوين الوطين على أحكـام تقيـد               

  .حقوق املرأة
فيحق لكل فرد   . وفيما يتعلق باحلق يف احملاكمة، ال يوجد أي متييز بني املرأة والرجل             -٣٨٤

أن حياكم حماكمة عادلة وعلنية خالل فترة معقولة وأمام حمكمة مستقلة ونزيهة ُتنشأ مبقتضى              
ة كاملة أن   وجيوز ألي طرف لديه قدرة جتاري     ).  من دستور اجلبل األسود    ٣٢املادة  (القانون  

وللمرأة احلرية يف اختيار    ).  من قانون اإلجراءات املدنية    ٧٧املادة  (يتخذ بنفسه إجراًء قانونياً     
 من قانون األسـرة علـى أن        ٤٣؛ كما تنص املادة     ) من الدستور  ٦٢املادة  (املهنة والعمل   

 يف احملكمة وجيوز للمحاميات أن ميثلن عمالئهن. للزوجني احلرية يف اختيار عملهما ومهنتهما    
 من قانون احملاماة شـروط      ٧ و ٦ و ٥ و ٤وتطرح املواد   . وفقاً لشروط مماثلة لشروط الرجال    

 مـن   ٧٠وجيوز اختيار املرأة حملفاً مبوجب الشروط املنصوص عليها يف املادة           . ممارسة املهنة 
  .قانون احملاكم
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 باحلـصول علـى     وال يوجد متييز بني املرأة والرجل يف اجلبل األسود فيما يتعلـق             -٣٨٥
وينص الدستور على أن لكل فرد احلق يف االطالع على املعلومات الـيت             . اخلدمات القانونية 

).  من دستور اجلبل األسود    ٥١املادة  (حتتفظ هبا السلطات واملنظمات اليت متارس سلطة عامة         
 مـن دسـتور اجلبـل       ٢١ و ٢٠املادتان  (ولكل فرد احلق يف احلصول على مساعدة قانونية         

  .؛ وجيري العمل يف صياغة واعتماد قانون بشأن املساعدة القانونية اجملانية)سوداأل
وال يوجد متييز بني املرأة والرجل فيما يتعلق بشدة اجلزاءات املوقعة حتت ظـروف                -٣٨٦

وينص دستور اجلبل األسود على احلق يف حماكمة عادلة وعلنية خـالل            . متطابقة أو متماثلة  
 من دستور اجلبـل     ٣٢املادة  (كمة مستقلة ونزيهة ُتنشأ مبقتضى القانون       فترة معقولة وأمام حم   

؛ وال حتتـوي    )٣املـادة   (كما تنص املدونة اجلنائية على شروط توقيع اجلزاءات         ). األسود
  .الشروط على أي متييز بني الرجل واملرأة

ائية اليت  ومل جير أي حبث يف اجلبل األسود خبصوص استدالل احملاكم والسوابق القض             -٣٨٧
  .قد تؤثر على النساء والرجال بشكل خمتلف

وال توجد مفاهيم قانونية يف دستور اجلبل األسود وتشريعاته تشري إىل املـرأة دون                -٣٨٨
  .الرجل
وال تفرض  .  من دستور اجلبل األسود على حرية االنتقال واإلقامة        ٣٩وتنص املادة     -٣٨٩

  .ارسة هذا احلقالعادات والتقاليد قيوداً على املرأة يف مم
وللنساء والرجال حقوق قانونية متساوية يف حرية االنتقال واختيار مكان اإلقامـة،              -٣٩٠

وباملثل، ينص قانون األسـرة     ). ٣٩املادة  (وهو احلق املضمون مبوجب دستور اجلبل األسود        
  ). من قانون األسرة٤٢املادة (على اختيار الزوجني ملكان إقامتهما باتفاق مشترك 

، وحريـة   )١٨املـادة   (ويضمن دستور اجلبل األسود املساواة بني املرأة والرجـل            -٣٩١
  ).٣٩املادة (االنتقال واإلقامة، عالوة على حرية مغادرة اجلبل األسود 

  ١٦املادة     
مبوجب قانون األسرة الوطين، تكون ألفراد األسرة حقوق وواجبـات متـساوية              -٣٩٢

ينشأ ذلك عن املبدأ الدستوري األعم بشأن حظـر         و. بصرف النظر عن جنسهم أو وضعهم     
وحكم قـانون   ).  من دستور اجلبل األسود    ٨املادة  (أي شكل من أشكال التمييز يف اجملتمع        

األسرة الذي ينص على املساواة الكاملة بني وضع الرجل واملـرأة يف احلقـوق الشخـصية                
، إذ يربز التميز عن     )سرة من قانون األ   ٣٩املادة  (وحقوق امللكية واضح على وجه اخلصوص       

العالقات األسرية األبوية اليت كانت سائدة يف املاضي واليت كان للمرأة فيها عادة وضع غري               
  .متساوٍ وكانت خاضعة كزوجة وأم وحاضنة ووصية وفرد من أفراد األسرة بوجه عام
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ـ  )١/٢٠٠٧اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود      (وقانون األسرة     -٣٩٣ افة إىل  ، باإلض
قانون األسرة املوضوعي، ينظم أيضا فرادى اإلجراءات القانونية واإلدارية يف املسائل القانونية            

 ).  من قانون األسرة٣٧٢ -٣١٦املواد ( قانون األسرة اإلجرائي -املتعلقة بالعالقات األسرية 

واملعـايري  . اوال تشكل القواعد الدينية والقانون العريف مصدراً لقانون األسرة لـدين         -٣٩٤
املطبقة لغرض التصنيف القانوين لألسر هي األسس احملددة إلنشاء األسرة ولنطاق األقـارب             

األسرة الناجتة عـن الـزواج      : ووفقاً ألسس األسرة، فإن هناك ثالثة أنواع منها       . املشمولني
د أطفـال   وتنشأ اٍألسرة الناجتة عن الزواج بوجو     . واٍألسرة غري الناجتة عن ذلك وأسرة التبين      

وتتكون تلك األسرة من    . يولودون يف كنف الزوجية، كاحتاد بني رجل وامرأة ينظمه القانون         
أما األسرة غري الناجتة عن الزواج فتمثل احتاداً واقعياً بني رجل وامـرأة             . الزوجني وذريتهما 
يولدون ويستند هذا النوع من األسر إىل الزواج العريف واألطفال الذين           . يولد يف ظله أطفال   
قرار (وتنشأ األسرة الناجتة عن التبين بشكل اصطناعي، وتستند إىل تنظيم  . يف ظل هذا الزواج   

وبني طفل قاصر مـن أبـوين       ) أو زوجني (حيدد العالقة األبوية بني شخص بالغ       ) أو اتفاق 
ووفقاً لنطاق األقارب املشمولني، فإن األسر تقسم إىل األسـرة النـواة واألسـرة              . خمتلفني

وتتألف األسرة النواة من الزوجني أو الشريكني يف زواج عريف وذريتهما من الدرجة    . وسعةامل
  .وتتألف األسرة املوسعة من الوالدين وأوالدمها البالغني وأزواجهم. األوىل من القرابة

حرية الفرد يف الزواج،    )  من دستور اجلبل األسود    ٧١املادة  (وحيدد املبدأ الدستوري      -٣٩٥
كما أن هذه   . ل خيار عقد الزواج أو عدم عقده واختيار الشريك يف الزواج حبرية           واليت تشم 

).  من قانون األسـرة    ٣املادة  (احلرية تنظمها، إىل حد ما، األحكام األساسية لقانون األسرة          
واليوم، ميكن القـول بـأن      . وال حيتوي القانون الوطين على أي أحكام ُتلزم فرد ما بالزواج          

وينعكس ذلك من خالل الوساطة والتدخل االجتماعيني      . علق بالصاحل العام  الزواج مؤسسة تت  
والقواعد املستخدمة لتنفيذ هـذا التـدخل       . املالئمني يف إبرام الزواج وحتقيقه وانفصام عراه      

الذي يشترط موافقة كل    ) ١٦املادة  (قطعية يف املقام األول؛ ويسري ذلك على قانون األسرة          
ى الزواج كشرط أساسي مسبق إلبرام زواج صحيح؛ ويعين ذلك أن           من الطرفني املقدمني عل   

 .الزواج الصحيح ال ميكن إبرامه إذا مل تكن هناك مثل هذه املوافقة

ويترتب على عقد الزواج حقوق وواجبات معينة للزوجني يتوخاها القانون؛ وكال             -٣٩٦
وعدد األحكام  ). رة من قانون األس   ٤٠ و ٣٩املادتان  (الزوجني متساويان يف هذا اخلصوص      

القانونية هبذا الشأن متواضع إىل حد ما، رغم أن مضمون الزواج هو جوهره ألن مـضمون                
حقوق الزوجني والتزاماهتما هو مضمون أخالقي يف األساس ومن مث غري مناسب للترتيبـات       

مـا  القانونية؛ كما أنه بالنظر إىل تزايد ما للزوجني من استقالل ذايت وحريات وحقوق، فإهن             
 .مكلفان بتنظيم عالقاهتما املشتركة

وحيتوي تشريع األسرة الوطين على حظر عقد زواج جديد لشخص متزوج بالفعـل               -٣٩٧
ال ميكن ألي فرد أن يعقد زواجاً جديداً بعد انتـهاء الـزواج             ). " من قانون األسرة   ١٩املادة  (
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يطلـب مـن    ( الزوجات   ويتوخي قانون األسرة تدابري مانعة معينة هبدف منع تعدد        ". السابق
األزواج املقبلني تقدمي شهادات ميالد ال يكون قد مر على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر، إىل                

وال يعتـرب   . وباإلضافة إىل املنع، فإن القانون يتوخى تدابري قمعية معينة لتعدد األزواج          ). آخره
 مـن قـانون     ٤٧ املادة    من ١الفقرة  (تعدد األزواج   جرمية  إلغاء الزواج، املتوخى كجزاء ضد      

 من املدونة ٢١٣املادة (كافياً يف هذه احلالة؛ ولذلك وضع تعريف جلرمية تعدد األزواج         ) األسرة
بـزواج جديـد    ارتباط شخص متزوج بالفعل     : شكالنوهلذه اجلرمية   ). اجلنائية للجبل األسود  

). ٢فقـرة   ال(، أو ارتباط شخص ما بزواج من شخص يدرك أنه متزوج بالفعـل              )١الفقرة  (
 .ويعاقب على هذه اجلرمية بغرامة أو بالسجن ملدة تصل إىل سنتني

ونتج عن املبدأ الدستوري منح األطفال املولودين خارج كنف الزوجية نفس احلقوق              -٣٩٨
      ؛ )٧٢ مـن املـادة      ٣الفقـرة   (وااللتزامات اخلاصة باألطفال املولودين يف كنف الزوجيـة         

 مولـودين يف     وعليهما التزامات متساوية إزاء األطفال سواء كانوا       ولذلك فإن للوالدين حقوقاً   
ويعترف قانون األسرة باحملافظة فقط     ).  من قانون األسرة   ٦املادة  (كنف الزوجية أو خارجها     

على آثار الزواج العريف واآلثار القانونية املتعلقة بامللكية، وهو ما يعين أن احتاداً طويل األجل               
يصبح مساوياً للزواج فيما يتعلق باإلعالة املتبادلة وغري ذلـك  ) زواج عريف(بني رجل وامرأة   

من العالقات القانونية املرتبطة بامللكية، إذا مل تكن هناك عقبـات حتـول دون قيـام زواج                
 ).١٢املادة (صحيح 

وباإلضافة إىل احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني، هناك حقوق وحريات فردية   -٣٩٩
. ومن تلك احلقوق النشاط املهين للـزوجني      . ة ميارسها كل من الزوجني بصفة منفردة      معين

، فيما ينص قانون األسرة     )٦٢املادة  (فالدستور يضمن لكل فرد احلق يف اختيار عمله حبرية          
 ).٤٣املادة (على أن كل زوج مستقل يف اختيار عمله ومهنته 

معينة يتوخاهـا القـانون ويكـون       ويترتب على الزواج حقوق وواجبات زواجية         -٤٠٠
 ). من قانون األسرة٤٤ و٤٠ و٣٩املواد (الزوجان متساويني فيها 

واألموال املشتركة، مبوجب تشريع األسرة الوطين، هي أموال حيتازها الزوجان أثناء             -٤٠١
واألمـوال  ).  من قـانون األسـرة     ٢٨٨املادة  (الزواج، عالوة على اإليرادات النامجة عنها       

ة للزوجني هي مفهوم حمدد للملكية يتصل بقانون األسرة وحائز سند ملكيـة هـذه       املشترك
ويسفر عدم حتديد حصة الـزوجني يف األمـوال         .  الزوج والزوجة معاً   -األموال ثنائي هو    

ال جيوز ألحد الزوجني التصرف يف      ) أ: (املشتركة عن قاعدتني ينص عليهما القانون صراحة      
ة بشكل فردي، وال أن يثقلها مبسائل قانونية تشمل أشخاصاً          حصته من األموال غري املقسم    

تسجل حقوق الزوجني يف األموال غري املنقولة       ) ب(؛ و ) من قانون األسرة   ٢٩٠املادة  (أحياء  
اليت تعترب أمواالً مشتركة يف سجل العقارات وغريه من السجالت الوثيقة الصلة باسم كـال               

فإذا ما كان أحد الزوجني قد      . ديد حلصص فردية  الزوجني على أهنا أموال مشتركة بدون حت      
ُسجل وحده فقط يف السجل العقاري وغريه من السجالت الوثيقة الصلة على أنه صـاحب               
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األموال املشتركة، وهو ما حيدث يف كثري من احلاالت يف حقيقة األمر، فيعترب ذلك التسجيل               
لى اتفاق مكتـوب فيمـا بـني        باسم الزوجني معاً، ما مل يكن ذلك التسجيل قد مت بناء ع           

 ).٢٨٩املادة (الزوجني 

وتقضي تشريعات األسرة يف اجلبل األسود بأن من حق كال الزوجني بدء إجـراء                -٤٠٢
وحيتوي قانوننا على  . وهذا حق عام وذايت لكل منهما     ). ٣٢٣املادة  (قانوين من أجل الطالق     

ال جيوز للزوج   : "٥٨وفقاً للمادة   ف. تقييد واحد مؤقت للحق يف القيام بإجراء يف هذا الشأن         
     شهراً من العمـر،     ١٢أن يسعى لطالق زوجته أثناء محلها، وحتديداً حىت يصل طفلهما إىل            

وقد أُدخل هذا التقييد حلماية مصاحل النـساء احلوامـل          ". ما مل توافق الزوجة على الطالق     
 الدستوري اخلـاص باحلمايـة      ويتفق هذا املبدأ مع املبدأ    . واألمهات واألطفال حديثي املولد   

 ). من دستور اجلبل األسود٧٣املادة (االجتماعية اخلاصة لألمهات واألطفال 

وباإلضافة إىل النتائج الشخصية للطالق، مثة نتائج معينة ذات طابع قـانوين يتعلـق      -٤٠٣
باألموال، اليت يؤثر تنظيمها بشكل مباشر جداً وإىل أقصى حد ممكن على حيـاة الـزوجني            

وتنص أحكام قـانون    . ومن بني تلك النتائج تقسيم األموال املشتركة      . لسابقني وأوضاعهما ا
وباإلضافة . األسرة على أنه جيوز للزوجني أن يطلبا الطالق استناداً إىل اتفاق مشترك بينهما            

إىل تقدمي التماس بطالق ودي، يكون الزوجان مطالبني بتقدمي اتفاق مشترك بشأن ممارسـة              
فإذا مل يتم التوصل إىل اتفـاق ُتقـّسم   ). ٥٧املادة (وة وتقسيم األموال املشتركة   حقوق األب 

 ).٢٩٤املادة (أموال الزوجني إىل حصص متساوية 

وال يقوم احلق، أي االلتزام، باإلعالة املشتركة بني الزوجني أثناء فترة الزواج فقـط                -٤٠٤
ك الذي ليس لديه من املوارد املالية       وحيق للشري . وإمنا يف أعقاب الطالق وفقاً لشروط معينة      

ما يغطي حاجاته، أو غري القادر على العمل، أو غري العامل، أن حيصل على إعالة يف أعقاب                 
وحيـق  ).  من قانون األسـرة    ٢٦٢املادة  (الطالق بشكل يتناسب مع قدرات الطرف اآلخر        

لطالق قبل اختتـام  للشريك الذي ليس لديه ما يكفي حاجاته أن يطلب إعالته يف إجراءات ا        
وجيوز للطرف الذي مل يطلب     ). ٢٦٣ من املادة    ١الفقرة  (اجللسة الرئيسية للنظر يف الدعوى      

إعالة من الطرف اآلخر يف غضون إجراء الطالق أن يتقدم، بشكل استثنائي ورهناً بتقـدمي               
لك أسباب وجيهة، بتلك املطالب يف إجراء منفصل خالل فترة أقصاها سنة بعد الطالق، وذ             

فقط إذا كانت أسباب احلصول على اإلعالة قد نشأت قبل الطالق واستمرت بدون انقطاع              
حىت اختتام اجللسة الرئيسية للنظر يف اإلجراء اخلاص باإلعالة، أو يف حالة اإلصابة خالل فترة               
زمنية حمددة بإعاقة عن العمل ترجع إىل إصابة جسمانية أو أضرار صحية قبل وقوع الطالق               

 ).٢٦٣ من املادة ٢ة الفقر(

وإذا ما اتفق الزوجان يف حالة الطالق على اإلعالة، أو إذا شارك أحـد الـزوجني                  -٤٠٥
بدون اتفاق صريح يف إعالة اآلخر، بدفع مبالغ معينة من املال أو بالسماح باستخدام أموالـه      

من تاريخ آخـر   يبدأ ٢أو خبالف ذلك، فإن احلد الزمين النهائي للمطالبة بإالعالة من الفقرة   
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). ٢٦٣ مـن املـادة   ٣الفقـرة  (دفعة بغرض اإلعالة، أي من تاريخ استعادة الزوج ألمواله     
ومبقتضى القانون الوطين، فإن ختلف شخص حتددت واجباته مبوجب حكم من احملكمـة أو              
تسوية قابلة لإلنفاذ من قبل احملكمة أو أي سلطة خمتصة أخرى، عن تقدمي إعالـة، بـاملبلغ                 

قة املنصوص عليهما يف احلكم، أو التسوية، يشكل جرمية يعاقب عليها بالغرامـة أو              وبالطري
 ). من املدونة اجلنائية٢٢١املادة (احلبس ملدة تصل إىل سنة واحدة 

وتنظم أحكام قانون األسرة تقسيم األموال املشتركة بـني الـزوجني يف أعقـاب                -٤٠٦
ركة باتفاق مشترك عـن طريـق حتديـد         فيجوز للزوجني أن يقسما األموال املشت     . الطالق

احلصص يف األموال اإلمجالية أو يف حصة واحدة من األموال أو يف أصل واحد، عالوة على                
قيام كال الزوجني بأخذ أصول أو حقوق فردية ناجتة عن أموال معينة، أو بواسطة قيام أحد                

 من ١ تقضي به الفقرة وجيب صياغة االتفاق الذي. الزوجني بدفع القيمة النقدية حلصة اآلخر
وإذا مل يتم التوصل إىل اتفاق، فإن أموال الـزوجني تقـسم إىل حـصص               . هذه املادة كتابة  

وتقوم احملكمة، بناًء على طلب أحد الزوجني الذي يثبت أن مـسامهته يف احتيـاز               . متساوية
تركة تبعـاً   األموال املشتركة كانت أكرب بكثري من مسامهة الزوج اآلخر، بتقسيم األموال املش           

وال تأخذ احملكمة يف اعتبارها، عند حتديد حصة كل زوج، دخل وراتـب      . ملسامهة كل طرف  
كل منهما فقط، وإمنا ما يقدمه كل منهما من مساعدة لآلخر يف العمل ويف األسرة املعيـشية                 

مل ويف العائلة، والرعاية املقدمة لتنشئة األطفال وتربيتهم، عالوة على أي شكل من أشكال الع             
 ). من قانون األسرة١٤املادة (والتعاون يف إدارة األموال املشتركة واحملافظة عليها وزيادهتا 

يدوم لفتـرة طويلـة     ) زواج عريف (ومبوجب قوانينا، يعترب أي احتاد بني رجل وامرأة           -٤٠٧
 ١٢ادة  امل(مكافئاً للزواج من حيث احلق يف اإلعالة املشتركة وعالقات امللكية القانونية األخرى             

وفيما يتعلق باإلعالة، إذا ما انتهى الزواج العريف، حيق لكل مـن الرجـل              ). من قانون األسرة  
واملرأة احلصول على إعالة من اآلخر مبوجب الشروط السارية بالنسبة لـألزواج، إذا مـا دام                

قـات  وتسري األحكام القانونية بشأن عال).  من قانون األسرة٢٦٨املادة  (االحتاد لفترة طويلة    
 ). من قانون األسرة٣٠٦املادة (امللكية بني األزواج على العالقات بني طريف الزواج العريف 

وال حيتوي قانون األسرة على أحكام بشأن احلماية من العنف املرتيل ألنه ُرئي أنـه                 -٤٠٨
ينبغي أن ُتقترح هذه القواعد املوضوعية واإلجرائية بشأن هذه العالقات، اليت هي عالقـات              

ويشكّل العنف املرتيل مـشكلة     . حمددة من حيث الطابع واملنشأ واحلماية، يف قانون منفصل        
 كبرية يف اجملتمعات احلديثة، ولذلك فإن عدداً متزايداً من التشريعات، مبا فيهـا تـشريعاتنا،              

 من املدونة اجلنائية، اجلريدة الرمسيـة للجبـل األسـود           ٢٢٠املادة  (ينص على هذه اجلرمية     
، وثالثـة أشـكال جـسيمة       )١الفقرة  (، وتتخذ هذه اجلرمية شكالً أساسياً       )٤٧/٢٠٠٦

عنـدما  ) ١الفقرة  (وحيدث الشكل األساسي    ). ٥الفقرة  (، وشكالً خاصاً    )٤-٢الفقرات  (
ويتعلـق  . تتعرض السالمة البدنية أو العقلية ألحد أفراد األسرة للخطر نتيجة استخدام العنف        

فاسـتخدام  . بطريقة اقترافه، أي األداة املستخدمة فيـه      ) ٢الفقرة  (حدوث الشكل اجلسيم    
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األسلحة أو األدوات اخلطرة أو غريها من األدوات اليت ميكنها إحداث إصابات حادة باجلسم         
). ١الفقـرة   (أو أضرار حادة يف الصحة عند اقتراف الشكل األساسي تعترب ظروفاً مشددة             

 أفعال من األفعال املذكورة يف الفقرتني       إذا ما أسفرت  ) ٣الفقرة  (وحيدث شكل جسيم آخر     
.  عن إصابة بدنية جسيمة أو أضرار صحية جسيمة لقاصر أو ارتكبت ضـد قاصـر               ٢ و ١

إذا ما أسفرت أفعال مـن األنـواع احملـددة يف           ) ٤الفقرة  (وحيدث أكثر األشكال جسامة     
 لكفالـة  )٥الفقرة (ويوجد الشكل اخلاص .  عن موت أحد أفراد األسرة٣ و٢ و١الفقرات  

فرض جزاءات ضد انتهاك تدابري احلماية من العنف املرتيل املنصوص عليها يف قانون األسرة،              
 .مبا أن القانون ال يتوخى فرض أي جزاءات يف تلك احلاالت

فلكل فرد احلق يف أن يقرر حبريـة أن         . وينظم قانون األسرة احلق يف حرية اإلجناب        -٤٠٩
 أن يتيحا ويوفرا الظروف الالزمة، لنموهم النفساين والبدين    ينجب أطفاالً، وللوالدين احلق يف    

 ).٧ من املادة ١الفقرة (الصحي يف العائلة واجملتمع 

وينظم املبدأ الدستوري السياسة الوطنية املتعلقة بتنظيم األسرة حبيث ختلق الدولـة              -٤١٠
انون األسرة على   وعالوة على ذلك، ينص ق    ). ٧٣املادة  (الظروف اليت تيسر إجناب األطفال      

الظروف الالزمة ملمارسة األبوة بشكل حر ومسؤول، عـن طريـق تـدابري         أن هتيئ الدولة  
احلماية االجتماعية والصحية والقانونية، وبواسطة نظام التعليم واإلعالم، وسياسة االستخدام،  

صـاحل  وسياسة اإلسكان والسياسة املالية، وعن طريق تنمية مجيع األنشطة األخرى ملا فيـه              
 ).٧ من املادة ٢الفقرة (األسرة وأفراد األسرة 

). ٧٢املادة   من٢الفقرة (وينص الدستور على مسؤولية الوالدين عن رعاية األطفال    -٤١١
الرعاية، والتربية، والتنشئة، والتعليم، والتمثيـل، واإلعالـة، وإدارة         : وتشمل رعاية األطفال  

 ). من قانون األسرة٦٩املادة  من ٢الفقرة (أموال الطفل والتصرف فيها 

وجيوز للزوجني، عند الزواج، أن يتفقا على االحتفاظ بأمسائهما العائليـة أو اختـاذ          -٤١٢
األمساء العائلية ألحدمها اسم عائلة مشترك أو أن يستخدما اسم عائلتيهما معاً أو أن يضيف               

وينص قانون االسم   ). سرة من قانون األ   ٤١املادة  (أحدمها اسم عائلة اآلخر إىل اسم عائلته        
وحيـدد  . على طريقة حتديد اسم الطفل    ) ٤٧/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية للجبل األسود     (األول  

الوالدان اسم الطفل باالتفاق املشترك؛ وميكن أن حيمل الطفل اسم عائلة أحـد والديـه أو                
 ).٦املادة (كليهما 

صرف كوصي على أطفاهلمـا؛     وال جيوز ألحد الوالدين، سواء األم أو الوالد، أن يت           -٤١٣
. وعوضاً عن ذلك فإهنما ميارسان حقوق الوالدين بصفة مشتركة باالتفـاق فيمـا بينـهما              

ويوضع الطفل احملروم من رعاية أبوية أو الشخص البالغ غري القادر على رعاية نفسه وحقوقه               
 ). من قانون األسرة١٧٨املادة (ومصاحله والتزاماته حتت الوصاية 
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وقد مت إضفاء طابع رمسـي علـى        . على الطفل " الطبيعيان"دان مها الوصيان    والوال  -٤١٤
الفرق بني الوصي الطبيعي واملعني حبيث ال يكون للوصي حقوق الوالدين وإمنا تكون عليـه               

 .  وواجبات الوالدين-مهام 

ورغم أن للطفل احلق يف أن يعيش مع والديه معاً، فإن ذلك ال يصبح ممكنـاً بعـد                    -٤١٥
واحملكمة ملزمة بأن حتدد مبقتضى حكم الطالق من يستمر يف رعاية األطفـال مـن               . قالطال

وُيدخل قانون األسرة للمرة األوىل يف تشريعنا أحكاماً        . الوالدين، مراعية يف ذلك مصاحل الطفل     
جتيز للوالدين أن يستمرا يف ممارسة حقوق الوالدين بشكل مشترك حىت عندما يتوقفـا عـن                 

ة أن يوقعا اتفاقاً بشأن املمارسة املشتركة هلذه احلقوق وأن ترى احملكمة أن مثل              املساكنة، شريط 
وهكذا ميكن للوالدين أن ميارسا مجيع      ). ٧٦ من املادة    ٢الفقرة  (هذا االتفاق يف مصلحة الطفل      

يف حالـة   (احلقوق والواجبات من منظور حقوق الوالدين حىت بعد أن يتوقفا عن املـساكنة              
ومن مث يقومان جبهود إضافية لتجنب الشعور العدائي والـسخط إزاء    ) واج العريف الزواج أو الز  

 .قرار احملكمة بإعطاء حق ممارسة هذا احلق لواحد منهما فقط

وتبني البيانات الواردة يف اجلدول أدناه بوضوح أن حضانة الطفل متـنح يف املقـام                 -٤١٦
 .)٥٥(األول لألم

حاالت 
  :انة األطفال يف أعقاب الطالقضحالطرف الذي مينح     الطالق

لديهم من 
  آخرون  الزوج  الزوجة  أطفال معالون

  

  سنتان  سنة     اجملموع
 سنوات ٣

  سنتان سنة   اجملموع  فأكثر
 سنوات ٣

  سنتان  سنة   اجملموع  فأكثر
 سنوات ٣

  اجملموع  فأكثر
  ١  صفر  ١  صفر  ٣٢  ٦  ١١  ١٥  ٩٢  ١٥  ٣٠  ٤٧  ١٢٥  ٢٥٩ ١٩٨٠
٢٠  ٧  ١٢  ١  ٤٣  ١٢  ١١  ٢٠  ٢٠٠  ٢٩  ٧٢  ٩٩  ٢٦٣  ٤٣٥ ٢٠٠٠  
١٩  ١٠  ٨  ١  ٤٠  ١٠  ١٢  ١٨  ٢٤٨  ٢٤  ٩٢  ١٣٢  ٣٠٧  ٤٩٢ ٢٠٠١  
  ١٧  ٣  ١٤ صفر  ٣٥  ٧  ١٥  ١٣  ٢٤٨  ٣٣  ٩١  ١٢٤  ٣٠٠  ٥٠٦ ٢٠٠٢
  ١٩  ٧  ١٢ صفر  ٥٧  ١٦  ٢٤  ١٧  ١٩٨  ٢٧  ٨٥  ٨٦  ٢٧٤  ٤٩٤ ٢٠٠٣
  ١١  ٥  ٦ صفر  ٤٦  ١٠  ١٨  ١٨  ٢٣٠  ٢٨  ٨٣  ١١٩  ٢٨٧  ٥٠٥ ٢٠٠٤
٢٢  ١٠  ١١  ١  ٣١  ٥  ١٥  ١١  ٢٢٤  ٣٢  ٧٩  ١١٣  ٢٧٧  ٤٩٩ ٢٠٠٥  
  ١٦  ٧  ٩ صفر  ٢٧  ٧  ٨  ١٢  ٢٢٤  ٤٧  ٧٦  ١٠١  ٢٦٧  ٤٧٠ ٢٠٠٦

  ١٠  ٣  ٧ صفر  ٢١  ٥  ٧  ٩  ١٨٠  ٢٤  ٥١  ١٠٥  ٢٣٨  ٤٥٣ ٢٠٠٧

__________ 

 .مكتب اإلحصاءات )٥٥(
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         مـن  ١٣املـادة   ( سـنة    ١٨ن الرشد عندما يبلغ من العمر       ـيصل الطفل إىل س     -٤١٧
  ).قانون األسرة

بتحديـد سـن          . ريـة ة األعمال التجا  سن األهلية للزواج هو سن األهلية ملمارس        -٤١٨
أهلية كال اجلنسني للزواج بثمانية عشر عاماً، طبق املشّرع حرفياً املبدأ الدستوري للمساواة             

وجيوز للمحكمـة أن تـسمح، بـصفة        ).  من دستور اجلبل األسود    ١املادة  (بني اجلنسني   
 من  ٢٤املادة  (ق قانون خاص    رتباط بالزواج وف   عاماً باال  ١٦استثنائية، لقاصر يقل عمره عن      

 )قانون األسرة

 .وال يشكّل القانون العريف مصدراً لقانون األسرة لدينا  -٤١٩

وال تشري أنظمتنا الوضعية إىل اخلطبة بني األطفال، أي أهنا خارج إطار األحكـام                -٤٢٠
 .القانونية

أشخاص مل يبلغوا   وال جدال يف أن مثة حاجة إىل جترمي األفعال اجلنسية املرتكبة ضد               -٤٢١
مجيـع   بيـد أن  . مستوى كاٍف من النمو اجلسماين والنفساين من أجل إقامة عالقة جنسية          

 سنة كمتوسط عمر    ١٤وحدد املشروع سن    . األفراد ال يبلغون مستوى النمو يف نفس العمر       
ولذلك، فإن اغتصاب من هـن دون     . يبلغ عنده معظم األفراد نضجاً جنسياً بيولوجياً كامالً       

وللجرميـة  ).  من املدونة اجلنائية   ٢٠٦املادة  (ن القانونية يشكل، مبقتضى قانوننا، جرمية       الس
 اغتصاب من ١وجترم الفقرة ). ٣ و٢الفقرتان (وشكالن جسيمان ) ١الفقرة (شكل أساسي 

ويشمل .  سنة ١٤هم دون السن القانونية أو ارتكاب فعل مماثل ضد طفل، أي شخص دون              
حدوث إصابات جسمانية بالغة    :  الظروف املشددة التالية   ٢ الفقرة   الشكل اجلسيم الوارد يف   

وحتـدث  . للطفل، واشتراك أكثر من شخص يف ارتكاب اجلرمية أو تسببها يف حدوث محل            
 على أسباب   ٤وتنص الفقرة   .  إذا ما أسفر الفعل عن وفاة الطفل       ٣أخطر األشكال يف الفقرة     

وحتديداً، ال تكون هناك جرمية عنـدما ال توجـد          . التجاوز عن اجلرمية بالنسبة جلناة معينني     
 .اختالفات هلا شأهنا بني اجلاين والطفل من ناحية ونضجهما العقلي والبدين

علـى أن   ) ٤٧/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية للجبل األسـود،      (وينص قانون السجالت      -٤٢٢
ددها القانون  السجالت تشمل املواليد وحاالت الزواج والوفيات واملعلومات األخرى اليت حي         

بشأن حالة األفراد والعائالت من مواطين اجلبل األسود، أو املعلومات اليت هتمهم واليت يكون              
مصدرها اجلبل األسود أو يف دولة أخرى، عالوة على معلومات ختص مواطين دول أخرى أو    

 وحيصل الزوجان عقب انتهاء مراسم    . أشخاصاً عدميي اجلنسية يكون مصدرها اجلبل األسود      
 ). من قانون األسرة٣٨ و٣٧املادتان (الزواج مباشرة على شهادة زواج رمسية تثبت الزواج 

وأزال قانون األسرة اجلديد، الذي يطبق املبدأ الدستوري لفصل الكنيسة عن الدولة،              -٤٢٣
).  من دستور اجلبل األسـود     ١٤املادة  (تأثري الدين واملنظمات الدينية على الزواج واألسرة        

وال ميكـن   .  الزواج والعالقات األسرية ينظمها القانون وختضع الختصاص الدولة        فعالقات
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تطبيق قواعد املنظمات الدينية يف املمارسة القضائية واإلدارية، والطقوس الدينيـة احملتملـة             
اجلريدة الرمسية (ووفقاً لقانون اإلرث . خبصوص الزواج والعالقات األسرية ليس هلا أثر قانوين   

يتساوى املواطنون يف اإلرث    ) ٢٢/٧٨ و ١٠/١٩٧٦ و ٤/١٩٧٦جلبل األسود،   جلمهورية ا 
 ).٤املادة . (وفقاً للشروط نفسها

. وال يفرض القانون على الزوجني أي ترتيبات ختص إدارة شؤون األسرة املعيـشية              -٤٢٤
فالزوجان مستقالن ومتساويان يف هذا الصدد ويقرران باالتفاق طريقة تنظـيم العالقـات             

  ).  من قانون األسرة٤٤املادة ( الشؤون املتصلة بالزواج، أي األسرة وإدارة

        


