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  اإلطار العام  -أوالً   

ــرة       ــارة يف الفق ــضايا املث ــى الق ــرّد عل ــضايا ١ال ــة الق ــن قائم  م
)CEDAW/C/MNE/Q/1(  
ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل         قُدِّم التقرير األّويل عن تنفيذ اتفاق       -١

، بدالً من املوعد املتفـق      ٢٠١٠مايو  /اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف أيار        
  .وسامهت يف هذا التأخري عدة عوامل. ٢٠٠٧نوفمرب /عليه من قبل، وهو تشرين الثاين

وبعد ذلك  . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١حصل اجلبل األسود على استقالله بعد استفتاء          -٢
يونيه وأعلنت فيـه اجلبـل      / حزيران ٣أصدرت مجعية اجلبل األسود إعالن االستقالل يف        

ووفقـاً إلعـالن ومرسـوم      . األسود دولة مستقلة ذات سيادة وتضطلع بالتزاماهتا الدولية       
ا الـدولتان   االستقالل بدأ اجلبل األسود عملية شاملة خلالفة املعاهدات الدولية اليت وقّعته          

يوغوسـالفيا وصـربيا واجلبـل      ( ماالسابقتان اللتان كان اجلبل األسود يشكِّل جزءاً منه       
بدأ يف ذلك الوقت عملية إصالحات وإعادة تنظـيم للنظـام الـسياسي             كما  ). األسود

وكانت خمتلف اإلصالحات اليت أعقبت ذلك، إىل جانب عمليـة          . واالجتماعي الداخلي 
ولة، هبدف إنشاء نظام مستقر ومستدام وإقامة حكم دميقراطي، قـد           إعادة تنظيم إدارة الد   

وعرقلـت  . استتبعت مجيعاً عملية طويلة تنطوي على كثري من املهام اليت مل ُتستكَمل بعد            
أّدى إىل تأخري تقدميه، حىت      اهذه الظروف تنسيق ومجع البيانات الالزمة لصياغة التقرير، مم        

  .ه على النحو املالئمتوفّرت الظروف الالزمة الستكمال
وباإلضافة إىل ذلك مّرت اآلليات املؤسسية للمساواة بـني اجلنـسني يف اجلبـل                -٣

وأعيد تنظيم مكتب املساواة بني اجلنسني، الـذي كـان          . األسود بتغيُّرات تنظيمية كبرية   
يعمل يف إطار األمانة العامة حلكومة اجلبل األسود، ليصبح إدارة املساواة بـني اجلنـسني               

  .داخل وزارة حقوق اإلنسان واألقليات يف اجلبل األسود
  :ومرت عملية صياغة التقرير األّويل باملراحل التالية  -٤

بعد استالم االستبيان قامت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة             )أ(  
 كـل   بتشكيل فريق عمل مشَترك بني اإلدارات وأحالت االستبيان إىل اهليئات املعنيـة يف            

  إدارة؛
بعد مجع الردود قام فريق العمل املشَترك بني اإلدارات بتجميعها يف النّص              )ب(  

  النهائي للتقرير؛
أحالت إدارة املساواة بني اجلنسني االستبيان إىل املنظمات غري احلكومية،            )ج(  

  يف ذلك إجاباهتا على التقرير األّويل؛ امب
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ملوافقة عليـه يف جلـسة عقـدهتا        جرت عملية فحص التقرير األّويل وا       )د(  
 مببادرة من وزارة حقـوق اإلنـسان واألقليـات،          ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٥احلكومة يوم   

  وبعدها أُرسلت الوثيقة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛

   من قائمة القضايا٢الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
          اجلريـدة الرمسيـة للجبـل األسـود،         (٢٠١١ عامنية ل نّصت أحكام تشريع امليزا     -٥

على زيادة األموال املخّصصة لدعم أعمال مكتب حامي حقوق اإلنسان          ) ٧٨/٢٠١٠العدد  
 ١١١ ٨٤٢,٦٥ يف املائة عن السنة املاضية، وبذلك بلغ جمموع الزيادة           ٣١واحلريات بنسبة   

وأصبح مكتـب حـامي حقـوق       ). و يور ٤٨٥ ٩٤٥,٩٧ عاموتبلغ ميزانية هذا ال   (يورو  
  .اإلنسان واحلريات يقع اآلن يف وسط بودغوريكا، وحتّسنت ظروف عمله كثرياً

وبعد سّن دستور اجلبل األسود الذي أعطى حامي حقوق اإلنسان واحلريات دوراً              -٦
أكثر اتساعاً، ظهرت احلاجة إىل تغيري وتعديل القانون احلايل اخلاص حبامي حقوق اإلنسان             

ونظراً ألن نطاق التغيريات والتعديالت نطاق واسع فقد قررت وزارة حقـوق            . رياتواحل
وأعدت حكومة اجلبل األسود مشروع القـانون       . اإلنسان واألقليات صياغة قانون جديد    

وبعد مناقشة عامة   . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٤اخلاص حبامي حقوق اإلنسان واحلريات يوم       
  .وأحيل إىل اجلمعية للموافقة عليه) ٢٠١٠يوليه / متوز٢٩(مت تقدمي ُمقَتَرح هذا القانون 

، ٢٠١٠ديـسمرب   /وناقشت مجعية اجلبل األسود نّص املقَترح يف كـانون األول           -٧
  .وأعادته بسبب عدد التعديالت الداخلة فيه إىل احلكومة لتنقيحه

واعُتمد مقتَرح القانون املتعلِّق حبامي حقـوق اإلنـسان واحلريـات يف جلـسة                -٨
. وجتري حالياً مناقشة هذا املقَتـَرح يف اجلمعيـة        . ٢٠١١مارس  / آذار ١٧لحكومة يوم   ل

وجلنة املسائل الدسـتورية    ) أبريل/ نيسان ٦يف  (واستعرضته جلنة حقوق اإلنسان واحلريات      
ومن املتوقّع أن توافق اجلمعية على القانون بنهاية الربع الثاين مـن            ). أبريل/ نيسان ١١يف  (

  .هذا العام
ومبوجب القانون اجلديد اخلاص حبامي حقوق اإلنسان واحلريـات يـتم إنـشاء               -٩

املكتب باعتباره آلية وطنية ملنع التعذيب وغريه من أشكال املعاملة والعقوبـة الالإنـسانية              
وألداء هذه الوظائف، سيـشكّل املكتـب هيئـة استـشارية متعـددة             . واحلماية منها 

ملكتب برصد احترام حقـوق األشـخاص قيـد         التخصصات، تقوم باالشتراك مع ممثلي ا     
واستناداً إىل تقرير هذه اهليئة يقدِّم حامي حقـوق اإلنـسان واحلريـات آراءه       . االحتجاز

  .واقتراحاته وتوصياته بشأن طريقة حتسني حالة األشخاص املوضوعني قيد االحتجاز
ن آليـة   ونظراً ألن القصد هو إنشاء مكتب حامي حقوق اإلنسان واحلريات ليكو            -١٠

  .ملنع التمييز واحلماية منه فإن القانون اجلديد حيّدد هذه املسألة بناًء على هذا اهلدف
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. وينّص القانون املقترح على زيادة عدد نّواب حامي حقوق اإلنسان واحلريـات             -١١
وستتمثّل املسؤوليات الرئيسية هلؤالء النواب يف التركيز علـى ميـدان محايـة حقـوق               

، تجاز واألقليات اإلثنية واجملموعات اإلثنية األخرى األصـغر حجمـاً       األشخاص قيد االح  
. وحقوق األطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملساواة بني اجلنسني، واحلماية من التمييز          

ومن خالل أحكام القانون اجلديد بشأن حامي حقوق اإلنسان واحلريات، سـيتم تعزيـز              
يات بكفالة زيادة الـدعم املـايل وتعزيـز         استقاللية مكتب حامي حقوق اإلنسان واحلر     

  .القدرات اإلدارية للمكتب وسلطته إىل جانب كفالة أمن العاملني فيه

  الوضع القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي  -ثانياً   

   من قائمة القضايا٣الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
ابق وإدارة املساواة بني اجلنسني القائمـة اآلن        قام مكتب املساواة بني اجلنسني الس       -١٢

بعدد من األنشطة والتدابري هبدف تثقيف الناس، وخاصة القضاة وأعضاء النيابـة العامـة              
واحملامني بالطابع املُلزِم والتنفيذ املباشر التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،             

تعزيـز  "ويف سياق تنفيـذ مـشروع       . ة للمرأة وكذلك باحلقوق اليت متنحها هذه االتفاقي     
 الذي قامت إدارة املساواة بني      "احلقوق االقتصادية وحقوق العمالة للمرأة يف اجلبل األسود       

اجلنسني بتنفيذه بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وهيئـة األمـم املتحـدة               
يم حلقة دراسية ملدة يومني ملوظفي      للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، قامت اإلدارة بتنظ       

ومشلـت  .  هبدف تثقيفهم بأسس املـساواة بـني اجلنـسني         ٢٠١٠ عامإنفاذ القانون يف    
احملاضرات تثقيفاً بالصكوك القانونية على الصعيدين الوطين والدويل مع االهتمام خاصـة            

ألسود، باألسـبقية   باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة اليت تتمتع، وفقاً لدستور اجلبل ا           
  .على التشريع الوطين

، ختطِّط إدارة املساواة بني اجلنسني ملواصـلة        ٢٠١١ عامويف الوقت احلاضر، يف       -١٣
تثقيف األشخاص املشاركني بالنظام القانوين يف صدد تنفيذ القانون الوطين والدويل يف هذا             

ي بذل جهود يف هذا االجتاه      ومن الضرور . امليدان، وذلك اعترافاً منها بأمهية هذه األنشطة      
. ومواصلة تعزيز قدرات األشخاص وتعريفهم باألمثلة اإلجيابية من املمارسـات القانونيـة           

ولكفالة تعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة بصورة مستمرة ويف األجـل الطويـل              
القانون، الذي  ستقوم اإلدارة بتوقيع مذكرة التفاهم املتباَدل مع مركز تثقيف موظفي إنفاذ            

سيدمج التدريب يف موضوع التمييز على أساس نوع اجلنس يف منهجه العـادي هبـدف               
وعلى هذا، لن يقتصر األمر على إدخال التدريب        . حتقيق التثقيف املستمر يف هذا املوضوع     

وسيكون . الذي يتناول قضايا املساواة والتمييز ولكن سيتم تنظيمه أيضاً على أساس منتظم           
وسيـشمل  . عارف بصورة مستمرة جزءاً من الثقافة التنظيمية يف اإلدارة القضائية         تطوير امل 
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تطوير القدرات رحالت دراسية مجاعية للعاملني من مركز تثقيف موظفي إنفاذ القـانون             
والقضاة واملّدعني العامني إىل إحدى البلدان األوروبية اليت تسود فيها املمارسات اجلّيـدة؛             

لممارسات القضائية يف تنفيذ التشريعات الوطنيـة والدوليـة املتـصلة         والقيام بتحليالت ل  
بالتمييز على أساس نوع اجلنس يف اجلبل األسود وكذلك تنظيم حلقات دراسية وتدريبات             

  .يف جمال املساواة بني اجلنسني
وتشكِّل احملاضرات وأعمال التثقيف بشأن اتفاقية القضاء على التمييز ضد املـرأة              -١٤

يتجزأ من برامج مجيع احللقات الدراسية والتدريبية اليت تنظمها إدارة املساواة بني             الجزءاً  
سيتم أيضاً تقدمي التثقيف للمدرسـني وهيئـات        (اجلنسني ملختلف اجملموعات املستهَدفة     

). السالمة املهنية ومكاتب تفتيش العمل إخل، إىل جانب اجملموعات الـيت سـبق ذكرهـا              
يف ذلك وعي املرأة خاصة، واحلقـوق الـيت متنحهـا            اماهريي مب وتوخياً لرفع الوعي اجل   

االتفاقية يتم تصميم الربامج املذاعة على التليفزيون الوطين بشأن موضوع حقـوق املـرأة              
واملساواة بني اجلنسني حبيث تنطوي على إيالء اهتمام خاص للترويج لالتفاقية واحلقـوق             

ن مكتب املساواة بني اجلنسني السابق قام بنـشر         ومن املهم أيضاً أن نذكر أ     . الواردة فيها 
  .االتفاقية وتوزيعها على مجيع املؤسسات واملنظمات احلكومية واملدنية ذات الصلة

   من قائمة القضايا٤الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 شكوى قُدِّمت إىل حـامي حقـوق اإلنـسان واحلريـات يف             ٤٨١من جمموع     -١٥
وكانت ).  يف املائة  ٢٥,٩٨( شكوى   ١٢٥لشكاوى املقّدمة من النساء      بلغت ا  ٢٠١٠ عام

واحملـاكم  )  يف املائـة   ٣٢/ شكوى ٤٠(معظم شكاوى النساء تتعلق بأعمال إدارة الدولة        
واإلدارة )  يف املائـة   ١٨,٤/ شكوى ٢٣(واخلدمات العامة   )  يف املائة  ٢٥,٦/ شكوى ٣٢(

ومكتب املـّدعي   )  يف املائة  ٤,٨/اوى شك ٦(والشرطة  )  يف املائة  ٩,٦/ شكوى ١٢(احمللية  
وكانت الشكاوى تعترض على انتهاكات حقـوق       . إخل)  يف املائة  ٢,٤/ شكاوى ٣( عامال

النساء بسبب تأخري أو توقُّف اإلجراءات القضائية واملشاكل القائمة يف إنفـاذ األحكـام              
ألحيـان علـى   فعلته أو أغفلته اإلدارة العامة، وتعترض يف معظـم ا  ما والنهائية للمحاكم 

  .، أي إخفاق اإلدارة يف التصّرف يف حاالت بعينها"صمت اإلدارة"
وكانت احلاالت اليت اشتكت فيها النساء من انتهاك حقوقهن القانونيـة تتـصل               -١٦

  :بالتعّدي على
  احلقوق الناشئة عن العمل واحلقوق يف العمل؛  )أ(  
  حقوق األطفال؛  )ب(  
  بل األسود؛احلق يف احلصول على جنسية اجل  )ج(  
  احلق يف اإلقامة؛  )د(  
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  احلق يف احلماية من املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة؛  )ه(  
  احلق يف امللكية والتمّتع بامللكية بصورة سلمية؛  )و(  
  احلق يف احلصول على معاش تقاعدي والتأمني يف حالة العجز؛  )ز(  
  حقوق االستحقاقات االجتماعية؛  )ح(  
   املمتلكات؛استرداد  )ط(  
  احلق يف احلرية واألمن الشخصي؛  )ي(  
  .احلق يف الرعاية الصحية والتأمني الصحي إخل  )ك(  

واضطلع حامي حقوق اإلنسان واحلريات بعدد من التدابري واألنشطة واملبـادرات         -١٧
 ٩٧وبلغ عدد احلاالت اليت مت حلّها من شكاوى النـساء           . حلماية حقوق اإلنسان للنساء   

. ، ولكن عدداً معّيناً من الشكاوى مل يكن داخالً يف سلطة مكتبه           ) يف املائة  ٧٦,٩٨(حالة  
وبالتحديد، طلبت مقدمات الشكاوى يف عدد من احلاالت إعادة النظر يف أحكام حمـاكم              
ُملزِمة قانونياً وكان بعض الشكاوى يتصل هبيئات الدولة أو هيئـات اإلدارة احملليـة، أو               

أن بعض الشكاوى مل يتضّمن     كما  . رى ذات مسؤوليات عامة   هيئات ووكاالت إدارية أخ   
ويف . البيانات الالزمة ومل يتم تقدمي البيانات يف املوعد احملّدد حسب طلب حامي احلقـوق             

 شكوى  ١٧وكانت  . يدل على انتهاك احلقوق    ماعدد من احلاالت مل جيد حامي احلقوق        
  .تتصل بقضايا التمييز على أساس نوع اجلنس

صل إدارة املساواة بني اجلنسني أنشطة زيادة الوعي بُسُبل االنتصاف القانونية           وتوا  -١٨
الواردة يف قانون املساواة بني اجلنسني، الذي ينّص على أن املواطنني ميكنهم تقدمي طلبات              

ونوِقش هـذا   . تتعلق بالتمييز على أساس نوع اجلنس إىل وزارة حقوق اإلنسان واألقليات          
 الـوطين، عـن   "أطلس"ت من الربنامج الذي أذيع على التليفزيون املوضوع يف ست حلقا 

وجـذب  . موضوع التمييز ضد املرأة يف سوق العمل وحقوق املرأة االقتصادية والعماليـة           
. الربنامج اهتماماً عريضاً يدل عليه زيادة عدد الشكاوى املقّدمة يف الفترة اليت تلت إذاعتـه  

 اليت مل يتم فيها تقدمي أي طلبات هلـذا الـسبب، مت          ٢٠١٠ عاموباملقارنة بالفترة السابقة ل   
  . شكاوى إىل الوزارة بعد بث الربنامج تتضّمن اّدعاء التمييز على أساس نوع اجلنس٤تقدمي 
وتوصيات الوزارة ليست ُملزِمة ولكنها استشارية فقط، ولكـن يـتم إرسـال               -١٩

هاك حقوق اإلنسان املعترف هبـا يف       التوصيات إىل املؤسسات املعنية لتوجيه انتباهها إىل انت       
القانون الوطين والدويل، وإبالغها حبلّ املشكلة على سبيل االستعجال ومطالبتها بإرسـال            

  .بيانات عّما اختذته من إجراءات
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   من قائمة القضايا٥الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
بار وبودفا  :  بلديات هي  ١٠وقّعت إدارة املساواة بني اجلنسني مذكرة تعاون مع           -٢٠

قامـت  كمـا   . نويف وسيتينيي وبييلوبوليا وبريان وبلييفليا وأولسينيي      - وكوتور وهرسك 
اإلدارة أيضاً باعتماد خطط عمل حملية لتحقيق املساواة بني اجلنسني مع ست بلديات مـن           

اجلنـسني  وتشكّلت جمالس املساواة بني     . البلديات اليت وقّعت اإلدارة معها مذكرة التعاون      
يف مخس بلديات، ويف الوقت نفسه مت تعيني جهات اتصال ملسائل املساواة بني اجلنـسني               

وميوَّل تنفيذ األنشطة يف جزء منـها مـن         .  بلديات ١٠جمموعه   ماعلى الصعيد احمللي يف     
ميزانية البلدية املعنية يف حني ُيموَّل اجلزء األخري من األموال املخصصة للمشاريع، اليت يتم              

  .حلصول عليها بعد عرض املشاريع على منظمات ومؤسسات دولية لتمويلهاا

   من قائمة القضايا٦الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
يف ظل إعادة تنظيم وزارة حقوق اإلنسان واألقليات مت نقل اختصاص املـساواة               -٢١

ن دخل املكتـب حتـت      وبعد أ . بني اجلنسني من األمانة العامة للحكومة إىل هذه الوزارة        
مسؤولية هذه الوزارة تغيَّر مركز املكتب إىل إدارة واكتسب بذلك مزيداً مـن الـسلطة               

  .السياسية للتأثري على السياسات الرمسية واملشاركة بنشاط يف تشكيل القوانني
يوجـد   ال موظفني يف اإلدارة ف    ٧ورغم أن خمطّط اهليكل التنظيمي توّخى وجود          -٢٢

  . يعمالن يف اإلدارةاآلن سوى اثنني
وتندرج األموال املخصصة يف امليزانية سنوياً لـدعم أعمـال اإلدارة يف امليزانيـة                -٢٣

  .الشاملة لوزارة حقوق اإلنسان واألقليات، وهي حمدودة جداً بسبب األزمة املالية
ونعرض يف الصفحات التالية مسحاً لألنشطة اليت قامت هبا إدارة املـساواة بـني                -٢٤
  .، بالتعاون مع املنظمات الوطنية والدولية٢٠١٠ عامني أثناء اجلنس
واعترافاً مبشكلة العنف ضد املرأة، قامت وزارة حقـوق اإلنـسان واألقليـات               -٢٥

بالتعاون مع منظمات التعاون مع منظمة التعاون واألمن يف أوروبا يف اجلبل األسود بتنظيم              
وكـان تركيـز    . "القائم على نوع اجلنس    ملناهضة العنف    محالت الناشطني  يوماً من    ١٦"

وميثِّل اعتماد هذا القانون خطوة هامة      . احلملة ينصّب على قانون احلماية من العنف املرتيل       
وتظهر أمهيته من خالل تعزيز تنسيق مجيع املؤسسات الـيت          . ملكافحة هذه الظاهرة السلبية   

 ضحايا العنف املرتيل ومحايتهم،     توفِّر احلماية لضحايا العنف املرتيل واإلحلاح على مساعدة       
ومبوجب قرار اختذتـه    . واالهتمام مبصاحلهم الفُضلى، وااللتزام القانوين بالتبليغ عن الُعنف       

  . سنة ملكافحة العنف املرتيل٢٠١٠ عامحكومة اجلبل األسود أُعِلن 
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وقامت وزارة حقوق اإلنسان واألقليات ووزارة األشغال والرعايـة االجتماعيـة             -٢٦
ارة العدل ومنظمة األمم املتحدة يف اجلبل األسود يف سنة مكافحـة العنـف املـرتيل                ووز

والعنف ضد املرأة بتنظيم مناقشة مائدة مستديرة بشأن موضوع تنفيذ قانون احلماية مـن              
، اليت تعاِلج   "نوع اجلنس والعنف  "مت أيضاً ترمجة ونشر الدراسة املعنونة       كما  . العنف املرتيل 

  .قائم على نوع اجلنس الذي يؤثّر على الشبابموضوع العنف ال
وبذلت وزارة حقوق اإلنسان واألقليات، بالتعاون مع الوكاالت الوطنية األخرى            -٢٧

واملنظمات الدولية يف اجلبل األسود، يف سياق أنشطتها العاديـة، جهـوداً يف موضـوع               
يادة إشراكها يف هياكل    التمكني السياسي للمرأة ومشاركتها يف احلياة العامة والسياسية وز        

وبالنظر إىل أن عملية تغيري التشريع االنتخايب يف اجلبل األسود جتـري يف             . ُصنع القرارات 
املـرأة  "الوقت احلاضر، فقد قامت الوزارة بتنظيم مناقشة حلقة مستديرة بشأن موضـوع             

دخـال  ، كان اهلدف منها توضيح ضـرورة إ   " اجلبل األسود  يفيف احلياة السياسية    ومكاهنا  
تقوم الوزارة سنوياً بالتعـاون     كما  . إصالحات يف النظام االنتخايب وتطبيق نظام للحصص      

مع مؤسسيت كونراد أديناور وإدواردو فراي بتنظيم سلسلة من التـدريب للمـرأة مـن               
  .األحزاب السياسية هبدف تثقيفها وحتسني مهاراهتا ومعارفها السياسية

ات غري احلكومية والقطاع املدين األوسع يف تعزيز        وتعترف الوزارة مبسامهة املنظم     -٢٨
املساواة بني اجلنسني والكفاح من أجل حتقيق حقوق اإلنسان للمرأة ودورها يف املعركـة              
ضد مجيع أشكال التمييز القائم على نوع اجلنس والعنف ضد املرأة يف امليادين األخـرى،               

وير وتوسيع تعاون مـستمر مـع       ويف ضوء هذا االعتراف تقوم الوزارة بإبراز ضرورة تط        
القطاع املدين من خالل بناء عالقات تستند إىل حوار بّناء وعن طريق إنشاء منوذج إجيـايب     
للعملية التشاورية يف نطاق املهمة املؤسسية هلذه املنظمات، واعتبار هذا التعـاون أساسـاً              

ويف هـذا   . عنيةجملتمع دميقراطي، يقوم على مشاركة واسعة ونشطة من مجيع األطراف امل          
الصدد واصلت الوزارة جهودها لتنظيم منتدى للحوار مع منظمات اجملتمع املدين يف جمال              

  .املساواة بني اجلنسني
ويف إطار محلة الوزارة بشأن التمكني االقتصادي للمرأة نظَّمت الـوزارة يف الفتـرة      -٢٩

نساء من املناطق الريفية يف ثالث      املاضية تدريباً على املهارات احلاسوبية للنساء العاطالت ولل       
الـسياسية  تعزيـز احلقـوق     "ويف إطار مـشروع     . بلييفليا وبار ونيكسيتش  : بلديات هي 

 الذي تضطلع به الوزارة بالتعاون مع صـندوق         "واالقتصادية للمرأة يف صربيا واجلبل األسود     
 املـساواة بـني     األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة مت بثّ أربعة برامج تليفزيونية عـن موضـوع            

وكان تركيز هذه الربامج ينصّب على العمالة ومحاية حقوق العمال وكذلك علـى      . اجلنسني
ومت حتليل ميزانيات بلديات    . اجلوانب األخرى لعمل املرأة وحقوقها االقتصادية واالجتماعية      

 نويف من املنظور اجلنساين حيث كـان ذلـك جـزءاً            -بار وبلييفليا ونيكسيتش وهرسك     
  .تجزأ من هذا املشروع، وُعرَضت نتائج هذه الدراسة االستقصائية يف هذه الربامجي ال
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 قامت إدارة املساواة بني اجلنـسني يف وزارة حقـوق اإلنـسان            ٢٠١٠ عامويف    -٣٠
  :واألقليات بإعداد ونشر بضع مطبوعات ونشرات عن موضوع املساواة بني اجلنسني

 القائم على نوع اجلنس وكيف       دراسة عن العنف   -نوع اجلنس والعنف      )أ(  
  يؤثّر على الشباب؛

  ؛٢٠١٠ عامالنساء والرجال يف اجلبل األسود يف   )ب(  
  كيف استطيع أن أمارس حقوقي؟  )ج(  
  . نشرة-التمييز ضد املرأة يف العمل   )د(  

  العنف ضد املرأة  -ثالثاًُ   
يل وحتقيقاً لـذلك    ظلّت مديرية الشرطة توجِّه اهتماماً خاصاً لضحايا العنف املرت          -٣١

يكفي من املساعدة والدعم ومحايتهم      اقامت بسلسلة من األنشطة لتزويد هؤالء الضحايا مب       
ويف سياق النظام األساسي ملديرية الشرطة، ويف       . واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة العنف     
ـ  ٢٠٠٧ عاموصف الوظائف الذي بدأ العمل به منذ         ة ، مشلت وحدات الـشرطة اإلقليمي

وقامت مديريـة   . للمرة األوىل وظائف مفّوض شرطة ورقيب شرطة ملكافحة العنف املرتيل         
الشرطة بسلسلة من األنشطة، يف نطاق أنشطتها العادية ويف سياق تنفيذ التدابري املـستمدة          

وإىل جانب سعيها لتطوير ضباط شرطة يستطيعون مكافحـة العنـف           . من اخلطة الوطنية  
دهم بتدريب خاص يف هذا املوضوع، عمدت مديرية الشرطة، هبـدف           املرتيل بفعالية بتزوي  

تثقيف وزيادة وعي ضباط الشرطة مبشاكل وعواقب العنف املرتيل وبأمهية الوقاية واملعاقبة            
الفّعالة للجناة، من خالل شراكة مع أكادميية الشرطة يف دانيلوفغراد وخمَتلف املنظمات غري             

بدعم سلسلة من األنشطة الـيت بـدأهتا   ) يع بني آخرين ومع هاتف اإلنقاذ السر   (احلكومية  
ومت تنظيم التثقيف والتدريب مع استخدام التقنيات املعاصـرة         . الناشطات هبذه املنظمات  

  .لتعليم الكبار

   من قائمة القضايا٩الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
أو األسرة املعيـشية يف      جرمية من جرائم العنف املرتيل يف األسرة         ٥١١مت تسجيل     -٣٢
 اهتاماً جبرائم   ٤٩٩وأحيلت هذه القضايا إىل جهات االّدعاء املعنية إىل جانب          . ٢٠٠٦ عام

 يف املائة من هذه القضايا من الـذكور،         ٩٥وكان اجلناة يف    .  شخصاً ٥١٤جنائية مشلت   
لعنـف  وبلغ عدد ضحايا ا   . من هؤالء من اجملرمني املعاودين    )  يف املائة  ٣٦,٤ (١٨٧وكان  

وُسـّجل  .  يف املائة من النـساء     ٧٢,٨ شخصاً، منهم    ٥٧١يف األسرة أو األسرة املعيشية      
 يف املائة منهم من األطفـال دون        ٥٠ حادثة كان    ٥٣األحداث كضحايا للعنف املرتيل يف      

  .سن الرابعة عشر
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 ٢٠٠٧ عـام  جرمية عنف مرتيل يف األسرة أو األسرة املعيـشية يف            ٥٦٥وُسجِّلت    -٣٣
ومت حتويل هذه القـضايا إىل      .  يف املائة عن السنة السابقة     ١٠,٥ذلك ميثّل زيادة بنسبة     وكان  

 ٩٥وكان اجلنـاة يف     .  شخصاً ٥٨٠ هتمة جنائية ضد     ٥٥٦جهات االّدعاء املعنية مع توجيه      
وبلغ . من اجملرمني املعاودين  )  يف املائة  ٤٤ (٢٥٥يف املائة من هذه القضايا من الذكور منهم         

وُسـجِّل  . من النساء )  يف املائة  ٧٢,٩ (٤٩٣ شخصاً، منهم    ٦٧٦ العنف املرتيل    عدد ضحايا 
  . يف املائة منهم أطفاالً دون سن الرابعة عشر٧٢ قضية وكان ٥٥األحداث كضحايا يف 

 جرمية عنف مرتيل يف األسرة أو األسرة املعيشية         ٥٠٧ مت تسجيل    ٢٠٠٨ عامويف    -٣٤
وأُحيلت هذه القضايا إىل جهات     . عن السنة السابقة   ١٠,٣وكان ذلك ميثّل هبوطاً بنسبة      

 يف املائة   ٩٤وكان اجلناة يف    .  شخصاً ٥٢٠ هتم جنائية ضد     ٥٠٣االّدعاء املعنية إىل جانب     
.  يف املائة منهم يف نفس اجلرمية من قَبل        ٤٠,٨من هذه احلوادث من الذكور، وسبق تورُّط        

 يف  ٨١ (٤٥٤ شخصاً، منهم    ٥٦١عيشية  وبلغ عدد ضحايا العنف يف األسرة أو األسرة امل        
 يف  ٢٥,٥ حادثة وكان    ٤٧وُسجِّل األحداث كضحايا للعنف املرتيل يف       . من النساء ) املائة

  .املائة منهم من األطفال دون سن الرابعة عشر
حالـة مـن العنـف املـرتيل خـالل          ) ٥٠٧ (٤٨٧وسّجلت مديرية الشرطة      -٣٥
وأُحيلت كل هذه   . ٢٠٠٨ عام يف املائة مقارنة ب    ٤ميثّل هبوطاً بنسبة     ما، وهو   ٢٠٠٩ عام

وكـان  .  شخصاً ٤٩٢ هتمة جنائية إىل     ٤٨٥القضايا إىل جهات االّدعاء املعنية مع توجيه        
منهم مـن   )  يف املائة  ٣٨ (١٨٧ و من الذكور، )  يف املائة  ٩٥(معظم اجلناة يف هذه اجلرائم      

 ٤٣٣ شخـصاً، منـهم      ٥٣٣يل  وبلغ جمموع عدد ضحايا العنف املرت     . اجملرمني املعاودين 
 يف املائة   ٣٦ حادثة وكان    ٣٠وُسجِّل األحداث كضحايا يف     . من النساء )  يف املائة  ٨١,٢(

  .منهم من األطفال دون سن الرابعة عشر
 ٣٨٥ومت تسجيل   .  استمر اجتاه اهلبوط يف معدالت العنف املرتيل       ٢٠١٠ عامويف    -٣٦

 يف املائة   ٢١ميثّل هبوطاً بنسبة     ماشية، وهو   جرمية عنف يف األسرة أو األسرة املعي      ) ٤٨٧(
 اهتامـاً  ٣٦٦وأُحيلت تلك القضايا إىل جهات االّدعاء املعنية مـع          . مقارنة بالسنة السابقة  

وكـان  .  يف املائة من احلوادث من الذكور      ٩٤وكان اجلناة يف    .  شخصاً ٣٩٣جنائياً ضد   
رطة يف أكثر من مناسـبة بـسبب   منهم قد سبق التبليغ عنهم إىل الش      )  يف املائة  ٣١ (١٢٢

 شخـصاً  ٤١٦وكان ضحايا العنف يف األسرة أو األسرة املعيـشية       . ارتكاهبم هذه اجلرمية  
 حادثة مـن    ٢٠وُسجِّل األحداث كضحايا يف     . من النساء )  يف املائة  ٧٩,٦ (٣٢٧منهم  

  . يف املائة منهم من األطفال١٥العنف املرتيل وكان 
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يف )  من القانون اجلنائي للجبل األسـود      ٢٢٠املادة  (رتيل  عدد التحقيقات يف العنف امل    
  :احملاكم االبتدائية حسب السنوات

 عدد التحقيقات  السنة
٨٥  ٢٠٠٧  
٨٦  ٢٠٠٨  
١١٣  ٢٠٠٩  
٨٣  ٢٠١٠  
  ٣٦٧  اجملموع  

)  من القانون اجلنائي للجبل األسـود      ٢٢٠املادة  (عدد أحكام اإلدانة يف العنف املرتيل       
 : حسب السنواتيف احملاكم اجلنائية

  عدد اإلدانات  السنة
١٥٢  ٢٠٠٧  
٢١٥  ٢٠٠٨  
٢٢٥  ٢٠٠٩  
١٨٥  ٢٠١٠  
  ٧٧٧  اجملموع  

  :وأُقيمت ست دعاوى أمام احملكمة العليا يف بودغوريكا يف جرائم قتل ست نساء  -٣٧
أحالت احملكمة جمرماً واحداً إىل مؤسسة أمراض عقلية للخضوع لعـالج             )أ(  

 تـشرين   ٢وحـدث ذلـك يـوم       . دَّدة بسبب قتل زوجتـه    نفسي إلزامي لفترة غري حم    
  ؛٢٠٠٧أكتوبر /األول

.  سنة بسبب قتـل زوجتـه      ٢٠ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة         )ب(  
  وأثناء نظر الدعوى توفّي اجلاين وُشطَبت القضية؛

 سنوات بسبب قتل شـريك      ١٠ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة         )ج(  
  ؛٢٠١١نوفمرب / الثاين تشرين٨وصدر احلكم يوم . حياته

.  سنوات بسبب قتـل زوجتـه      ١٠ُحِكم على شخص واحد بالسجن        )د(  
  وجيري استصدار نسخة من احلكم؛

  .توقَّفت اإلجراءات ضد متهم واحد بسبب وفاته  )ه(  
وأقيمت الدعوى ضد شخصني أمام احملكمة العليا يف بييلو بوليا، يف جرمييت قتـل                -٣٨

  :زوجتيهما
، ُحِكم على املتهم بالسجن ملدة تـسع        ٢٠٠٧ عاماألوىل من   يف القضية     )أ(  

  ؛٢٠٠٩ عاموبدأ تنفيذ احلكم يف . سنوات مبوجب حكم احملكمة االبتدائية
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 ٢٠، ُحِكم على املتهم بالـسجن ملـدة   ٢٠٠٨ عاميف القضية الثانية من     )ب(  
حملكمة سنة مبوجب حكم صادر عن احملكمة االبتدائية، ولكن حمكمة النقض ألغت حكم ا            

  .تزال الدعوى جارية الو. العليا وأعيدت القضية للمحاكمة من جديد
ولزيادة الوعي بضرورة تنفيذ قانون احلماية من العنف املرتيل قامت وزارة العـدل               -٣٩

باألنشطة التالية، بالتعاون مع إدارة املساواة بني اجلنسني ووزارة العمل والرعاية االجتماعية            
  :ة اإلمنائي يف اجلبل األسودومكتب األمم املتحد

 يف  ٢٠١٠ عـام املشاركة يف تنظيم مناقـشات مائـدة مـستديرة يف             )أ(  
  بودغوريكا؛

 لتلبية احتياجات دائـرة    "التمييز ضد املرأة يف العمل    "إصدار نشرة معنونة      )ب(  
  التفتيش على العمل؛

جلنـسني  تنظيم حلقات دراسية ملوظفي إنفاذ القانون بشأن املساواة بني ا           )ج(  
  .مع التركيز خاصة على حقوق العمل واحلقوق االقتصادية للمرأة

   من قائمة القضايا١٠الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
ميثّل هبوطاً   ما، وهو   ٢٠٠٧ عامجناية ضد احلرية اجلنسية يف      ) ٤٣ (٣٠ارُتِكَبت    -٤٠

قضية اغتصاب، هببوط   ) ١١ (٧يغ عن   ومت التبل .  يف املائة مقارنة بالفترة املناِظرة     ٣٠بنسبة  
 ظلّ دون تغيري عّما   ) ٣( يف املائة يف حني أن عدد قضايا حماوالت االغتصاب           ٣٦,٦بنسبة  

 ٤ و جناية نشاط جنسي غري مشروع    ) ٢١ (١٢ومت تسجيل   . كان عليه يف الفترة املناظرة    
كَب جناة  وارَت. قضايا تسهيل الدعارة  ) ٢ (ايا اعتداء جنسي على أحداث وثالث     قض) ٤(

وقامت الشرطة حبلّ ست قـضايا  . غري معروفني سبع جنايات من اجلنايات املذكورة أعاله       
وأُحيلت اجلنايات ضد احلرية اجلنسية إىل جهات       . من هذه القضايا اجلنائية   )  يف املائة  ٨٥(

.  شخصاً منهم سبعة جمرمني معـاودين      ٢٧ اهتاماً جنائياً ضد     ٢٥االّدعاء املعنية مع توجيه     
  . امرأة٢٧ شخصاً منهم ٣١بلغ عدد ضحايا هذه اجلرائم و

 ١٦,٦ جناية ضد احلرية اجلنسية، بزيادة قـدرها     ) ٣٠ (٣٥ ُسجِّلت   ٢٠٠٨ عامويف    -٤١
 من هذه اجلرائم ومت حـلّ       ٧وارَتكَب جناة غري معروفني     . يف املائة مقارنة بالفترة املناظرة    

وبلـغ عـدد حـاالت      . ات اجلنائيـة  عن طريق التحقيق  )  يف املائة  ٨٥(ست قضايا منها    
 يف املائة، يف حني     ١٤٠حالة متثّل زيادة بنسبة     ) ٧ (١٧االغتصاب املسّجلة يف هذه الفترة      

) ١٢ (١٤ومت تسجيل   . ظلّ دون تغيري عن الفترة السابقة     ) ٣(أن عدد حماوالت االغتصاب     
هات االّدعـاء  وأحيلت اجلنايات ضد احلرية اجلنسية إىل ج      . قضية نشاط جنسي غري مشروع    

وبلـغ عـدد    .  من معاودي اإلجرام   ١٥ شخصاً منهم    ٣٦املعنية مع توجيه ُتهم جنائية ضد       
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 حدثاً بني هـؤالء الـضحايا،       ٣٤ومت تسجيل   .  امرأة ٣١ شخصاً منهم    ٣٦ضحايا اجلرائم   
  . من الضحايا أطفاال١٣ً من صغار األحداث، يف حني كان ١٠ و أكرب سّنا١١ًمنهم 
جرمية جنائية ضد احلرية اجلنسية، باخنفـاض       ) ٤٢ (٣٦ وقعت   ٢٠١٠ عامويف    -٤٢

حاالت اغتـصاب وُسـجِّلَت     ) ٩ (٥ووقعت  . ٢٠٠٩ عام يف املائة مقارنة ب    ١٤,٢بنسبة  
 يف املائـة  ٦٦,٦ و يف املائة٤٤,٤ميثّل اخنفاضاً بنسبة  ما، وهو )٣(حماولة اغتصاب واحدة    

) ٣ (٤ و  نشاطاً جنسياً غـري مـشروع      )٢١ (١٣ووقع  . عن الفترة املناظرة على التوايل    
 ٣ جرائم جنائية لتسهيل الدعارة مع التواطـؤ اجلنـائي، و          ٨ و حاالت من تسهيل الدعارة   

جرائم جنائية لالتصال اجلنسي حبدث وجرمية جنائية واحدة لالتصال اجلنـسي بـشخص          
) ٣٦(ومـن بـني جممـوع اجلـرائم         . معاق وجرمية جنائية واحدة إلظهار مواد إباحية      

جرائم جنائية قد ارتكبها أحد اجلناة غري املعروفني، ومت حلها مجيعاً عن طريـق               ٤ نتكا
وأحيلت جرائم جنائية ضد احلرية اجلنسية إىل جهات االّدعاء املعنية مـع            . التحقيق اجلنائي 

 شخصاً منهم باعتبارهم جناة     ١٤ شخصاً، ومت حتديد هوية      ٣٧ هتمة جنائية إىل     ٢٤توجيه  
 شخصاً كضحايا هلذه اجلرائم     ٢٦ومت تسجيل   . رائم اجلنائية أكثر من مرة    ارتكبوا نفس اجل  

 أحداث كبـار    ٩ حدثاً منهم    ١٥ومن بني الضحايا    . من النساء )  يف املائة  ٨٥ (٢٢منهم  
  .وحدثان صغريان وأربعة أطفال

  :اجلرائم اجلنائية ضد احلرية اجلنسية
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  ٥  ٩  ١٧  ٧  ١١  االغتصاب
  ١  ٣  ٣  ٣  ٣  حماولة االغتصاب

  ١٣  ٢١  ١٤  ١٢  ٢١  الفعل اجلنسي الفاحش
      ١  ١  ٢  حماولة فعل جنسي فاحش

  ١  ٢        فعل جنسي فاحش مع شخص معاق
  ٤  ٣    ٣  ٢  تسهيل الدعارة

    ٢        القوادة وتسهيل االتصال اجلنسي
  ٣  ١    ٤  ٤  االتصال اجلنسي مع حدث

اتصال جنسي قسري عن طريق إساءة 
    ١        ال املنصباستعم

  ٨          تسهيل الدعارة والتواطؤ اجلنائي
  ١          إظهار مواد خليعة

  ٣٦  ٤٢  ٣٥  ٣٠  ٤٣  اجملموع  
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  احملكمة العليا يف بودغوريكا  -١  
اسُتكِملت ست دعاوى قانونية ضد ستة أشخاص يف احملكمة العليا يف بودغوريكا              -٤٣
  :٢٠٠٧ عاميف 

وأصبح احلكم هنائياً يـوم     .  سنوات ٣ُحِكم على شخص واحد بالسجن        )أ(  
  ؛٢٠٠٩مارس / آذار٢٧

 من القانون اجلنائي للجبل األسود      ٨٦أدين شخص واحد مبوجب املادة        )ب(  
   من القانون اجلنائي للجبل األسود؛٩٣وُحكم عليه بالسجن ملدة سنتني مبوجب املادة 

 ٢٠-٢٠٤/١اولة اغتصاب مبوجب املادة     ُحكم على شخص واحد يف حم       )ج(  
  ؛٢٠٠٧مارس / آذار٧وأصبح احلكم هنائياً يف . باحلبس ملدة سنة وستة أشهر

. ُحكم على شخص واحد بالسجن ملدة ثالث سـنوات وسـتة أشـهر              )د(  
  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٤وأصبح احلكم هنائياً يف 

وأصـبح احلكـم   . ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة مخس سنوات         )ه(  
  ؛٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٥هنائياً يف 
وأصبح . ُحكم على شخص واحد بالسجن ملدة سبع سنوات وستة أشهر           )و(  

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٧احلكم هنائياً يف 
واسُتكِملَت مخس دعاوى قانونية ضد مخسة أشـخاص يف احملكمـة العليـا يف                -٤٤

  :٢٠٠٨بودغوريكا يف 
أصـبح احلكـم    و. ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة ست سنوات         )أ(  
  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان٧هنائياً يف 
وأصبح احلكم هنائياً   . ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة سنة واحدة         )ب(  

  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان٢يف 
وأصبح احلكم هنائيـاً يف     . ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة سنتني        )ج(  

  ؛٢٠١٠أبريل / نيسان١٦
وأصبح احلكم هنائيـاً    .  سنوات ٤ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة         )د(  

  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف 
وأصـبح احلكـم    . ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة ست سنوات         )ه(  
  .٢٠١٠فرباير / شباط١٢هنائياً يف 

واسُتكِملت سبع دعاوى قانونية ضد تـسعة أشـخاص يف احملكمـة العليـا يف                 -٤٥
  :٢٠٠٩ عامبودغوريكا يف 
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وأصبح احلكم هنائيـاً يف     . شخص واحد بالسجن ملدة سنتني    ُحِكم على     )أ(  
  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان١٤

وأصبح احلكم هنائياً   . ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة سنة واحدة         )ب(  
  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢٥يف 

وأصبح احلكم هنائيـاً    .  سنوات ٤ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة         )ج(  
  ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٥يف 

وأصبح احلكم هنائيـاً    .  سنوات ٤ِكم على شخص واحد بالسجن ملدة       ُح  )د(  
  ؛٢٠١٠مايو / أيار١١يف 

وأصبح احلكم هنائيـاً    .  سنوات ٤ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة         )ه(  
  ؛٢٠١٠مايو / أيار٤يف 

ُحِكم على شخصني بالسجن ملدة ثالث سنوات وثالث سنوات ونصف            )و(  
  ؛٢٠١٠مارس / آذار١٣ئياً يف وأصبح احلكم هنا. على التوايل

ُحِكم على شخصني حبكم غري هنائي بالسجن ملدة ثالث سنوات وسـتة              )ز(  
  .أشهر وثالث سنوات على التوايل

واسُتكِملت ثالث دعاوى قانونية ضد أربعة أشـخاص يف احملكمـة العليـا يف                -٤٦
  .٢٠١٠بودغوريكا يف 

. تة أشهر على التـوايل    ُحِكم على شخصني بالسجن ملدة سنتني وملدة س         )أ(  
  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١وأصبح احلكم هنائياً يف 

وأصبح احلكم هنائياً   . ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة سنة واحدة         )ب(  
  ؛٢٠١١فرباير / شباط٢١يف 

وأصبح احلكم هنائيـاً يف     . ُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة سنتني        )ج(  
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠

  احملكمة العليا يف بييلو بوليا  -٢  
صدر ُحكم باإلدانة ضد شخص واحد يف احملكمـة العليـا يف بييلـو بوليـا يف                   -٤٧
  .، وُحِكم على هذا الشخص بالسجن ملدة ثالث سنوات٢٠٠٧ عام
، وُحِكم على ثالثة    ٢٠٠٨صدرت ثالثة أحكام باإلدانة على مخسة أشخاص يف           -٤٨

 سنة وُحِكم   ١١منهم وُحِكم على واحد منهم بالسجن ملدة        منهم بالسجن ملدة سنة لكل      
  .على شخص واحد بالسجن ملدة سنتني وستة أشهر

بالـسجن ملـدة سـت       اصدر حكمان باإلدانة ضد شخصني ُحِكم على أحدمه         -٤٩
  .سنوات
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  . وُحِكم على شخص واحد بالسجن ملدة سنتني٢٠١٠صدر ُحكم باإلدانة يف   -٥٠

  ساء والفتيات واستغالهلن يف الدعارةاالجتار بالن  - رابعاً  

   من قائمة القضايا١١الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ١٣اعتمدت حكومة اجلبل األسود يف جلستها يف          -٥١

 ١تقريراً عن تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وخطة العمل للفترة مـن              
، كان قد أعّده مكتب احلكومة ملكافحـة        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يناير إىل   /اينكانون الث 

واسُتعمِِلَت نفس املنهجية لوضع اقتراح لتقييم تنفيذ التدابري احملّددة يف خطة           . االجتار بالبشر 
واعتَمد الفريق العامل هذا االقتراح يف اجتماع ُعقد        . ٢٠١٠ عامالعمل للنصف الثاين من     

  . ومن املتوقّع أن تعتمده احلكومة يف جلستها قريبا٢٠١١ًرباير ف/شباط ٢يوم 
: وحىت اآلن اعَتَمد اجلبل األسود الصكوك التالية وأدجمها يف إطـاره التـشريعي              -٥٢

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبـة             
ألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة        االجتار باألشخاص، وخباصة النساء وا    

صدَّق على اتفاقية جملـس أوروبـا املتعلقـة         كما  ،  )٢٠٠٠(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
مبكافحة االجتار بالبشر واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الربوتوكول االختياري التفاقيـة           

تغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة       اسبغاء األطفال و  بيع األطفال و  ب املتعلقحقوق الطفل   
ـ  املتعلقوالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       ـ     راكبإش  ات األطفـال يف الرتاع

  .، الذي يتعلق باشتراك األطفال يف احلروبةاملسلّح
واستمر رصد تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مـع               -٥٣

يتضح يف عملية صياغة االقتراح بشأن تعديالت        ما املصاِحب هلا، وهو     بروتوكول بالريمو 
وبدأت صياغة نّص اقتراح هذا القـانون مـع         . وإضافات القانون اجلنائي للجبل األسود    

احلصول على اخلربات الالزمة بشأن امتثال القانون اجلنائي احلايل يف اجلبل األسود للمعايري             
 ذلك االمتثال لألحكام اخلاصة باجلرائم اجلنائية املتصلة باجلرمية         يف االدولية يف هذا اجملال، مب    

وأّدى اعتماد قانون تعديالت وإضافات القانون اجلنـائي إىل         . املنظمة والفساد الواردة فيه   
لكي ميَتثل التفاقيـة األمـم      ) ٤٤٤املادة  (تغيري احلكم بشأن اجلرمية اجلنائية لالجتار بالبشر        

مـن الوثـائق     امية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكول بالريمو، وغريمه      املتحدة ملكافحة اجلر  
  .القانونية الدولية ذات الصلة

   / نيـسان  ٢٢املعَتمـد يف    (ومبوجب قانون تعديالت وإضافات القانون اجلنـائي          -٥٤
) ٢٥/٢٠١٠، العـدد    "اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود    " واملنشور يف    ٢٠١٠أبريل  

ن يشمل تعديل احلكم اخلاص باالجتار بالبشر ليشكِّل جرمية منفصلة مبوجـب            أصبح القانو 
  ).٤٤٤ من املادة ٤الفقرة (هذا احلكم، الذي حيظر استعمال خدمات ضحايا االجتار بالبشر 
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اجلريـدة الرمسيـة    "(ودخل قانون تأكيد اتفاقية التعويض لضحايا اجلرمية العنيفة           -٥٥
حيِّز التنفيـذ يف اجلبـل      ) ٦/٢٠٠٩عاهدات الدولية، العدد     امل - "جلمهورية اجلبل األسود  

واهلدف هو سّن قانون منفصل يتسق مع هذه االتفاقية،         . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١األسود يوم   
ويتوّخى جدول أعمـال احلكومـة      . وحيدِّد اآلليات الوطنية حلماية ضحايا اجلرمية العنيفة      

  . من السنة صياغة هذا القانون يف الربع الرابع٢٠١١ عامل
ومت تعيني ممثّل مكتب مكافحة االجتار بالبشر ليكون جهة االتصال املسؤولة عـن               -٥٦

التعاون مع أمانة فريق اخلرباء املعين بالعمل ملكافحة االجتار بالبشر، الذي يقوم برصد تنفيذ              
وقّعـت  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر يف مجيع الدول اليت             

  .على االتفاقية
وتلقّى اجلبل األسود استبياناً لتقييم تنفيذ اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بـإجراءات              -٥٧

، مع التخطيط يف الوقت نفسه لقيام وفـد         ٢٠١١فرباير  /مكافحة االجتار بالبشر يف شباط    
 ٢٠١١ر  أكتـوب /من خرباء جملس أوروبا بزيارة اجلبل األسود يف الفترة بني تشرين األول           

ومهمة ممثل املكتب هي تنسيق أنشطة اهليئات ذات الصلة يف عملية           . ٢٠١٢فرباير  /وشباط
وتواصل وزارة الشؤون الداخلية واإلدارة العامة رصد تنفيذ اتفاقيـة          . استكمال االستبيان 

وتشارك وزارة الشؤون اخلارجيـة   . جملس أوروبا املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر      
مل األورويب، من خالل نشاطها الدبلوماسي، وعن طريق إرسال تقارير إىل املمثّلني            والتكا

الدبلوماسيني أو القنصليني للجبل األسود وإىل املنظمات الدولية بشأن التدابري اليت اختـذهتا             
هيئات الدولة ذات الصلة، مشاركة نشطة يف رصد تنفيذ اتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة               

وإىل جانب ذلك تقوم وزارة الشؤون اخلارجية واإلدارة        . ة االجتار بالبشر  بإجراءات مكافح 
العامة باملشاركة يف عملية تسوية الوضع القانوين مبوجب املعاهدات الدولية الـيت تتخـذ              

حيث توفِّر الوثائق األصلية وتعطي آراءهـا       (هيئات الدولة ذات الصلة مبادرات لتوقيعها       
وتوفِّر يف بعض احلاالت نصوص االتفاقيات اليت       ) االنضمام/وتقوم بصياغة آليات التصديق   

  .ترى أنه ينبغي النظر يف توقيعها بدون أن ُيطلَب منها ذلك
وبالتصديق علـى   . وصّدق اجلبل األسود على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها         -٥٨

 تقـدمي تقـارير      بالتزام ، من االتفاقية  ٤٤هذه االتفاقية اضطلع اجلبل األسود، وفقاً للمادة        
دورية إىل جلنة حقوق الطفل عن أساليب تنفيذ االتفاقية وعّما إن كانت هـذه احلقـوق                

ومن هذا املنظور أصدرت وزارة العمل والرعاية االجتماعيـة التقريـر           . حتظى باالحترام 
   صـدر أيـضاً   كما  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦األّويل عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف الفترة بني          

 التقرير األّويل عن تنفيذ الربوتوكول االختياري املتعلّـق ببيـع   ٢٠٠٩يونيه /انحزير ٢يف  
 ٢٠٠٦ املواد اإلباحية خالل الفتـرة مـن         األطفال يف  بغاء األطفال واستغالل  األطفال و 

يف ) CRC/C/MNE/1(وبعد استعراض التقرير األّويل املقدَّم من اجلبل األسـود          . ٢٠٠٨ إىل
 تـشرين   ١ قامت اللجنة يف جلستها يـوم        ٢٠١٠سبتمرب  /يلول أ ٢٠الدورة املعقودة يف    
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وتوخياً لتنفيذ هـذه التوصـيات أدجمـت        .  بإصدار توصيات هنائية   ٢٠١٠أكتوبر  /األول
ومن أجل تنـسيق    . املؤسسات ذات الصلة هذه التوصيات يف خطط عملها للفترة القادمة         

لطفل قام رئيس مكتـب  األنشطة اجلارية بشأن بعض التوصيات الصادرة عن جلنة حقوق ا         
مكافحة االجتار بالبشر وممثل اليونيسيف يف اجلبل األسـود بترتيـب اجتمـاع ملناقـشة               

زيادة الوعي باالجتـار  "إمكانيات التعاون يف تنفيذ املشروع الذي أقره معهد التثقيف باسم        
مكنـة  ونوِقش يف هذا االجتماع أيضاً ُسبل العمل امل       . "باألطفال من خالل النظام التعليمي    

بـني   ماجمموعتان مت تعيينه   اواألطفال اليتامى، ومه   ماملنع االجتار باألطفال من مجاعة الرو     
ووضع مكتب مكافحة االجتار بالبـشر      . اجملموعات الضعيفة بصورة خاصة يف هذا الصدد      

عدة تقارير وأرسلها إىل خمَتلف املنظمات الدولية اليت تقوم برصد احلالة املتعلقة باالجتـار              
وبدأ املكتب أيضاً أعمال حتديث دليل املؤسسات واملنظمات اليت         . لبشر يف اجلبل األسود   با

سيساعد على إنشاء دليل إقليمـي،   ماتتناول مشكلة االجتار بالبشر يف اجلبل األسود، وهو  
ولصياغة وتعزيز التعاون اإلقليمي والتعاون عرب احلـدود يف معاجلـة           . وفقاً خلطط املكتب  

ر بالبشر، حضر رئيس مكتب مكافحة االجتار بالبشر عدة مؤمترات وحلقات           مشكلة االجتا 
املركز الدويل لتطـوير سياسـات      (دراسية نظّمتها املفوضية األوروبية واملنظمات الدولية       

جوء والالجئني ومنظمة التعـاون واألمـن يف        اهلجرة واملبادرة اإلقليمية بشأن اهلجرة واللّ     
ناً مع بعثة منظمة التعاون واألمن يف أوروبا يف اجلبل األسود،           وقام املكتب، متعاو  ). أوروبا

 ٢٦ و ٢٤بتنظيم اجتماع إقليمي للمنسِّقني الوطنيني ملكافحة االجتار بالبشر يف الفترة بـني             
وكان هدف هذا االجتمـاع هـو تبـادل اخلـربات           .  يف ميلوتشري  ٢٠١٠فرباير  /شباط

البشر، مع التشديد خاصة على صياغة أكثر       واملعارف العملية يف مكافحة مشكلة االجتار ب      
  .اآلليات فعالية للتعاون اإلقليمي يف هذا اجملال

ويف اجلزء املتصل بتقييم حالة اجلرمية يف ميدان االجتار بالبشر قامت اللجنة الثالثية               -٥٩
 وينـّسقها ممثـل مـن    -السلطات القضائية وسلطات االّدعاء وممثل من مديرية الشرطة      (

بوضع سّجل يقوم املكتب بتحديثه اسـتناداً إىل التقـارير          ) حة االجتار بالبشر  مكتب مكاف 
ويتضّمن هذا الـسجل مجيـع      . اإلحصائية الشهرية املقّدمة من املؤسسات املذكورة أعاله      

البيانات املتعلقة بالُتَهم اليت توجِّهها الشرطة والُتَهم اليت يوجِّهها مّدعى الدولة والـدعاوى             
 وحـىت   ٢٠٠٣كام الصادرة يف القضايا املتصلة باالجتار بالبشر يف الفترة من           اجلنائية واألح 

وهبذه الطريقة يتم بصورة منتظمة إصدار البيانات اإلحصائية الالزمة لتقيـيم           . ٢٠١٠هناية  
 من القانون اجلنائي للجبل األسـود       ٤٤٤مدى وانتشار جرمية االجتار بالبشر عمالً باملادة        

 مـن   ٤٤٦ و ٤٤٤، املادتان   ٢٥/٢٠١٠هورية اجلبل األسود، العدد     اجلريدة الرمسية جلم  (
وتوخياً لالحتفاظ بسجل للضحايا واجلناة يف جرم االجتار بالبشر أنـشأ           ). القانون اجلنائي 

املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة، وهو منظمة دولية، برجمية قاعدة بيانـات جديـدة           
وتسمح الربجمية اجلديدة بعرض الرسوم البيانية      . وعصرية يف مكتب مكافحة االجتار بالبشر     

  .وتوضيح اجتاهات قضايا االجتار بالبشر يف أوروبا
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وقد بدأ تنفيذ القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية يف جانبه املتصل باألحكام الـيت               -٦٠
إدارة قمـع اجلرميـة املنظمـة والفـساد     (وبدأ مّدعي الدولة األعلى     . دخلت حيِّز التنفيذ  

 مفهوم االّدعـاء يف     -بتنفيذ قانون مدّونة اإلجراءات اجلنائية      ) رهاب وجرائم احلرب  واإل
ويف مناقشة  . وأقّرت حكومة اجلبل األسود مشروع قانون بشأن جنوح األحداث        . التحقيق

مفتوحة أعقبت ذلك أُتيحت الفرصة ملمثلي النظام القضائي والقطاع االجتماعي واملـدين            
. ساعد على حتسني نوعية هذا القـانون       ماهتم واعتراضاهتم، وهو    لعرض أفكارهم واقتراحا  

 مبوجب صك االحتاد األورويب    املمّول   "قضاء األحداث "ومتت املوافقة على توسيع مشروع      
وُنظم عدد من احللقات الدراسية واالجتماعات واجلوالت       . ملساعدة قبل االنضمام  لتقدمي ا 

األعلـى   عـام هنية للممثّلني من مكتب املّدعي الالدراسة اجلماعية هبدف دعم الكفاءات امل    
  .ومديرية الشرطة ملكافحة االجتار بالبشر

وُنظِّمت ثالث دورات تدريبية ملمثلي مفتشية العمل ومفتشية السالمة والـصحة             -٦١
املهنيتني ومركز العمل االجتماعي أثناء فترة التقرير، هبدف تعزيز الكفاءات املهنية هلـاتني             

منظمات اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع مشكلة االجتار بالبشر، وزيادة كفاءة           املفتشتني و 
وبناًء على طلب من مكتب مكافحة االجتـار        . أعمال تعيني الضحايا احملَتملني هلذه اجلرمية     

ونظّم رئيس  . بالبشر قامت مديرية الشرطة بتعيني منسِّق ملكافحة االجتار بالبشر يف املديرية          
وتقـوم  . االجتار بالبشر عدة اجتماعات مع ممثلي املنظمات غري احلكومية        مكتب مكافحة   

 وهي منظمة غري حكومية، وتدير البيت       "جمموعة الضغط النسائية يف اجلبل األسود     "منظمة  
 بتزويد املكتب بنشرات يومية وشـهرية تتـضّمن بيانـات           ،اآلمن لضحايا االجتار بالبشر   

  . أي فترة زمنيةيف من البيت اآلإحصائية عن عدد األشخاص املقيمني يف
        شخصاً يقيمون يف البيت اآلمن أثناء الفتـرة الـيت يغطيهـا التقريـر               ١٦وكان    -٦٢

وبعد تقييم حالتهم الـصحية     ). ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١-يناير/ كانون الثاين  ١(
ة االجتار بالبـشر،  وقام مكتب مكافح. مت تزويدهم مجيعاً باملساعدة النفسية والطبية الكافية 

 بوضع منشور يتـضّمن معلومـات   "جمموعة الضغط النسائية يف اجلبل األسود"متعاوناً مع  
، بـدأ   ٢٠١٠ويف هنايـة    . أساسية عن حقوق الضحايا وقواعد السلوك يف البيت اآلمـن         

 ١٩املكتب أنشطة إعادة االندماج اخلاصة بإحدى النـساء املقيمـات يف البيـت منـذ                
  :يلي اقام مبكما  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  املساعدة يف احلصول على الوثائق الشخصية وإصدار وثائق سفر مؤقتة؛  )أ(  
توفري موظف مهين طّبي قام باستعراض السجل الطيب هلذه املـرأة وقـرر               )ب(  

  إن كانت قادرة على السفر ومواصلة عملية إعادة االندماج؛ ما
كافحة االجتار بالبشر يف بلـد      إقامة اتصال مع الوكاالت املسؤولة عن م        )ج(  

  منشأ الضحية، وكذلك مع ممثل سفارة ذلك البلد؛
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احلصول على موافقة إلدخال الضحية يف برنامج إعادة االندماج واحلماية            )د(  
  .لضحايا االجتار بالبشر الذي تديره منظمة غري حكومية يف بلغراد

اجلة مشكلة االجتار بالبشر بـني      يتعلق باجلزء املتصل بزيادة الوعي بأمهية مع       ماوفي  -٦٣
اجلمهور حتّدث ممثلو املكتب يف مناسبات عديدة إىل وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية            
معاً هبدف دعم رسالة وأنشطة املكتب بني اجلمهور وبالتايل زيادة الوعي باملشكلة العامليـة       

ة اإلنترنت اليت تتـضّمن     ويقوم املكتب بانتظام بتحديث صفحاته يف شبك      . لالجتار بالبشر 
القوانني احلاكمة يف هذا اجملال، ودليل املؤسسات واملنظمات العاملة يف هذا اجملال يف اجلبل              
األسود واملواد الدعائية للمكتب والتسجيالت السمعية والفيديوية من املؤمترات وظهـور           

  .ممثلي املكتب يف وسائط اإلعالم
اعدة العاجلـة لـضحايا االجتـار بالبـشر         وأطلق املكتب خطاً هاتفيـاً للمـس        -٦٤

وعمل على كفالة استمرار تشغيله بدون انقطاع وتـوافره علـى           ) ١١ ٦٦ ٦٦ ورقمه(
ويف الوقت نفسه، أطلق املكتب محلة تروجيية مشلت وضع إعـالن           .  ساعة يومياً  ٢٤ مدى

ت بأربع  ُنشر(بالفيديو أذيع على مجيع حمطات التليفزيون يف اجلبل األسود وتوزيع نشرات            
وإقامة عدد كبري من امللصقات يف مفارق الطرق وحمطات القطارات وكـثري مـن              ) لغات

وبالتعاون مع مديرية الشرطة، ويف إطـار مـشروع         . األماكن العامة واملؤسسات األخرى   
، أُطلقت أنشطة كثرية موّجهة حنو إعالم اجلمهور عامة مبشاكل          "رجل الشرطة يف اجملتمع   "

توّخته خطة العمل، تقوم مديرية الشرطة       اووفقاً مل . خلط اهلاتفي للمساعدة  االجتار بالبشر وا  
يف سياق أنشطتها العادية مبراجعة اإلعالنات موضع الشبهات اليت قد تشري إىل خـدمات              

  .البيع اليت تندرج يف جرم االجتار بالبشر
 أعلن مكتب مكافحة االجتار بالبـشر شـهر         ٢٠١٠سبتمرب  /ويف منتصف أيلول    -٦٥

 تشرين  ١٨وعلى سبيل االحتفال بيوم     . أكتوبر شهراً ملكافحة االجتار بالبشر    /تشرين األول 
أكتوبر باعتباره اليوم األورويب ملكافحة االجتار بالبشر، قام املكتب، بالتعـاون مـع             /األول

. "الفن ضد االجتار بالبـشر    "وزارة التعليم والرياضة ووزارة الثقافة بإطالق محلة حتت اسم          
أوقفـوا االجتـار    " األنشطة اليت مت القيام هبا مسابقة ألفضل رسم بشأن موضوع            ومشلت
أسـباب  " وختصيص احلصة األوىل يف مجيع املدارس االبتدائية والثانوية ملوضـوع            "بالبشر

  ."وعواقب االجتار بالبشر
وعقد ممثلو مكتب مكافحة االجتار بالبشر، وهم متـدّربون يف ميـدان االجتـار                -٦٦

. حلقات تدريبية مالئمة بشأن موضوع التدابري الوقائية يف مكافحة االجتار بالبشر          بالبشر،  
 مـا الرو( مـا وُعقدت حلقات تدريبية لألطفال يف ملجأ بييال، ولألطفال من طائفـة الرو          

يف معسكر الالجـئني يف فـريال ريبنيكـا، يف ضـواحي            ) واألشكاليا واملصريون البلقان  
غـري احلكوميـة مت     "منتدى اجلبل األسود  "نيسيف ومنظمة   وبالتعاون مع اليو  . بودغوريكا

  .توزيع مواد دعائية بشأن حقوق األطفال
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ومع تتّبع االجتاهات اإلقليمية والوطنية الحظنا أن األطفال املتسّولني واألشـخاص     -٦٧
املشّردين الذين مت استقباهلم وإيواؤهم يف اجلبل األسود من مجهوريات يوغوسالفيا السابقة            

وقمنا أيضاً بإيالء االهتمـام     .  مّزقتها احلروب، ميثّلون جمموعات ضعيفة يف هذا الصدد        اليت
يف ذلك تثقيـف     االدقيق لألطفال اليتامى باعتبارهم جمموعة حتتاج إىل إجراءات وقائية، مب         

وبعـد معرفـة ذلـك      . هذه اجملموعة مبشكلة االجتار بالبشر وزيادة مقومات املناعة لديها        
نشطة الوقائية واحلماية هلذه اجملموعات أثناء فترة التقرير تتطلّب تعاون عـدد            أدركنا أن األ  
  .من املؤسسات

 يف  ٢٠١٠فرباير  /وعقب انتهاء أعمال املؤمتر اإلقليمي للمنّسقني الوطنيني يف شباط          -٦٨
ميلوتشري، الذي أشار إىل اختيار أفضل الُسبل لتنسيق اآلليات اإلقليمية حلمايـة األطفـال              

ولني، قام مكتب مكافحة االجتار بأحباث أّدت إىل إبراز األنشطة اليت يتعّين القيام هبـا               املتس
وكثّفت مديريـة الـشرطة     . لزيادة مقومات مناعة األطفال املتسولني ضد االجتار بالبشر       
، ومت يف سياقها أخـذ     "لاملتسوِّ"أنشطة عملياهتا املنتظمة حيث قامت بعملية ُيرمز هلا باسم          

 حيـث ُوضـعوا     "مركز ليوبوفيتش لألطفال والشباب   "ملتسولني واملتشردين إىل    األطفال ا 
ويتم أيضاً تـوفري املـساعدة      . حتت اإلشراف أثناء إقامتهم النهارية يف هذا املرفق التعليمي        

علمـاء الـنفس    (النفسية واخلدمات االستشارية لألطفال من جانب املختصني املهنـيني          
وبدأت وزارة التعليم والرياضة تنفيذ أحكـام       . هبذا املرفق ) واملعلّمون املختصون باألطفال  

القانون اليت تنص على معاقبة اآلباء لعدم إرسال أطفاهلم إىل املدرسة نظـراً ألن األطفـال                
وفقاً لتشريعات اجلبل األسود يتمتعون حبق الذهاب إىل املدرسة ولكنهم أيـضاً ُملَزمـون              

 العمل لزيادة مقومات مناعة األطفال من طائفـة         وواصلت الوزارة . بالذهاب إىل املدرسة  
واألطفال اليتامى إزاء االجتار بالبشر من خالل توفري التدريب واحللقات التدريبيـة             ماالرو

وقام ممثلو مكتب مكافحة االجتار بالبشر بزيـارة        . وتنظيم أنشطة التعليم من خالل األقران     
قدموا حماضرات ووزعـوا مـواد تعليميـة    األطفال يف ملجأ األيتام يف بييال عدة مرات، و    

غري "منتدى اجلبل األسود  "وجيري أيضاً، يف إطار التعاون مع منظمة        . مالئمة لسن األطفال  
الذين سبق تدريبهم للقيام بأعمال تعلـيم        مااحلكومية تنظيم اجتماعات أسبوعية ألطفال الرو     

  .ادة الوعي باالجتار بالبشراألقران، ويف هذه االجتماعات مت االضطالع مبخَتلف أنشطة زي

   من قائمة القضايا١٢الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 رفعت مديرية   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ وحىت   ٢٠٠٤ عاميف الفترة بني      -٦٩

 من القانون اجلنائي للجبـل  ٤٤٤املادة ( اهتاماً جنائياً عن ُجرم االجتار بالبشر،       ١٨الشرطة  
 مـن   ٤٤٥املـادة   ( جنائية واحدة عن ُجرم االجتار باألطفال لغرض التبّني          وهتمة) األسود

    / كـانون األول   ٣١ وحـىت    ٢٠٠٤ويف الفتـرة بـني      ). القانون اجلنائي للجبل األسود   
 شخصاً بـسبب ُجـرم      ٥٢ وجَّهت جهات االّدعاء احلكومية الُتهم إىل        ٢٠١٠ديسمرب  
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وجَّهت الُتَهم إىل ستة    كما  ) نائي للجبل األسود   من القانون اجل   ٤٤٤املادة  (االجتار بالبشر،   
القانون اجلنـائي للجبـل األسـود،       (أشخاص بسبب ُجرم االجتار باألطفال لغرض التبين        

 أصدرت احملاكم   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤ويف الفترة بني    ). ٤٤٥ املادة
 ٢٠٠٤  الفترة بـني   ومن جمموع األحكام الصادرة يف    .  شخصاً ٧٨ ُحكماً ضد    ٣٨املعنية  

    ويف الفتـرة   .  ُحكماً ينّص علـى اإلدانـة      ٢٠، كان   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١و
 بلغ جمموع عدد األحكام يف ُجرم االجتار        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١و ٢٠٠٤بني  

 أحكام  ١٠بلغت األحكام النهائية    )  من القانون اجلنائي للجبل األسود     ٤٤٤املادة  (بالبشر  
وتراوحت مدة العقوبة بـني سـنتني       .  من ضحايا االجتار بالبشر    ٣٦و من اجلناة    ٢٢ضد  

  .وست سنوات
ومع إيالء اهتمام خاص حبماية ضحايا االجتار بالبشر اضطلعت حكومـة اجلبـل               -٧٠

 بتقدمي التمويل من خالل ميزانية مكتب مكافحة االجتار بالبـشر           ٢٠٠٦ عاماألسود منذ   
جتار بالبشر، وكفلت بذلك إعادة التأهيل األّولية للـضحايا إىل          إىل البيت اآلمن لضحايا اال    

اإلقامة والغذاء وامللبس ودفع الفواتري وتوفري املساعدة       : جانب أشكال أخرى من املساعدة    
النفسية والقانونية والطبية واالجتماعية إىل جانب التعليم الذي تقدمه الناشطات من منظمة            

ويف هذا امللجأ يعاَمـل مجيـع       .  غري احلكومية  "بل األسود جمموعة الضغط النسائية يف اجل    "
وميكن أيضاً  . الضحايا على قدم املساواة سواء كانوا أو مل يكونوا من مواطين اجلبل األسود            

ملـساعدة   شخط نيكسي ": توفري اإلقامة للضحايا يف مالجئ املنظمات غري احلكومية التالية        
 Women's safe(البيت اآلمـن للمـرأة   " و)"SOS Niksic"(لنساء واألطفال ضحايا العنف ا

House(" وبيت األمل )"Home of hope" .( نيكـسيش خط "واملنظمة غري احلكومية املسّماة" 
توفِّر ملجأ مفتوحاً ينفّذ دورات تدريبية مهنية كاملة للضحايا، وهتدف إىل مساعدة الضحايا             

 لدى هذه املنظمة أيضاً وَرش للِحرف       ويوجد. على تطوير خمتلف املهارات واملؤهالت املهنية     
وهبذه الطريقة ميكن ألي مواطن من مواطين اجلبـل         . حيث ُينِتج الضحايا خمَتلف السلع للبيع     

األسود يدخل يف عداد ضحايا االجتار بالبشر أن حيقِّق االستقالل االقتصادي من خالل هذه              
توفرة إلعادة االندماج يف اجملتمـع،      الدورات التدريبية املهنية، إىل جانب اآلليات األخرى امل       

  .وهذا االستقالل عامل حاسم لنجاح عملية إعادة االندماج يف اجملتمع
ولتحسني آلية محاية الضحايا والوقاية ومالحقة اجلناة، مت التوقيـع علـى اتفـاق       -٧١

 األعلى ووزارة العلم والتعلـيم ووزارة      عاممكتب املّدعي ال  (التعاون بني مؤسسات الدولة     
، ٢٠٠٧ عـام وثالث منظمات غري حكومية يف      ) العمل ووزارة الصحة ومديرية الشرطة    

 هذا االتفاق أصبح التعاون بني مؤسسات الدولة املشاركة بـصورة مباشـرة يف              ومبقتضى
وهبذه الطريقة أصبحت االلتزامات املتباَدلة بني هـذه        . مكافحة االجتار بالبشر أكثر فعالية    

املؤسسات حمّددة وواضحة من خالل إجراءات تشغيلية موّحدة يقوم كـل طـرف مـن               
ووافـق أطـراف    . ية بعينها من قضايا االجتار بالبشر     أطراف االتفاق بتنفيذها حللّ أي قض     
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يتوقف علـى اسـتعداد      الاالتفاق على أن تقدمي احلماية للضحايا احملتملني لالجتار بالبشر          
  .الضحية للتعاون يف اإلجراءات اجلنائية

 ٨٢/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية للجبـل األسـود، العـدد         (وحيّدد قانون األجانب      -٧٢
شروط اليت ميكن مبوجبها للمواطنني األجانب دخول اجلبل األسود         ال) ٧٢/٢٠٠٩ والعدد

 من هذا القانون على أن تصاريح اإلقامة املؤقتـة          ٥١وتنّص املادة   . أو البقاء أو اإلقامة فيه    
ميكن إصدارها إىل املواطن األجنيب إذا اعُتبِر أنه ضحية لالجتار بالبشر أو إصدارها حلـدث               

وميكن أيضاً مـنح اإلقامـة      . له أو وقع ضحية للجرمية املنظمة     من بلد أجنيب ختلّى عنه أه     
وُتمـَنح  . املؤقتة ألسباب إنسانية ملواطن أجنيب ألسباب األمن القومي أو السياسة العامـة           

اإلقامة املؤقتة ألسباب إنسانية لفترة تتراوح بني ثالثة أشهر وسنة كاملة وميكن متديـدها              
وينّص القـانون يف    .  من هذه املادة قائمة    ١ الفقرة   ظلّت الشروط املنصوص عليها يف     اطامل

ميكن فيها إرغام األجنيب على مغادرة البلد بـسبب دخولـه أو             العلى حاالت    ١ الفقرة
ويف حالة وجود قلق مـن إمكانيـة تعـريض          . إقامته يف اجلبل األسود بصورة غري قانونية      

 حريتهم للخطـر بـسبب      السالمة الشخصية للشهود أو صحتهم أو سالمتهم اجلسدية أو        
 من قانون األجانب تنّص على توفري احلماية        ٥١ من املادة    ١اإلدالء بالشهادة، فإن الفقرة     

وتنّص . للشاهد ومنحه احلقوق املنصوص عليها يف أحكام القانون اليت حتّدد محاية الشهود           
للمـواطن   من قانون األجانب على إمكانية منح اإلقامة الدائمـة           ٥٤ من املادة    ٢الفقرة  

األجنيب إذا كان يف تاريخ الطلب قد أقام بصورة مستمرة يف اجلبل األسود لفترة تزيد عـن    
سبق يستطيع   ماواستناداً إىل   . مخس سنوات مبوجب تصريح إقامة مؤقّت أثناء تلك الفترة        
 من قـانون األجانـب أن       ٥١الشخص الذي حيصل على تصريح إقامة مؤقتة وفقاً للمادة          

 من  ٢يح إقامة دائمة شريطة الوفاء باملقتضيات املنصوص عليها يف الفقرة           حيصل على تصر  
  . من هذا القانون٥٤املادة 
 مت توجيه االهتام إىل عشرة أشخاص عـن ُجـرم           ٢٠١١ و ٢٠٠٧ويف الفترة بني      -٧٣

 من القانون اجلنائي للجبل األسود وُحِكم على ثالثـة          ٤٤٤االجتار بالبشر احملّدد يف املادة      
 بسبب التواطؤ يف ارتكاب هذه اجلرمية، حيث ُحِكم علـى أحـدهم    ٢٠٠٨ عام  منهم يف 

. بالسجن ملدة ست سنوات وعلى االثنني اآلخرين بالسجن ملدة ثالث سنوات لكل منهما            
 وُحكم عليه بالسجن ملدة مخس سنوات، يف حني أن          ٢٠٠٩ عامواُتهم شخص واحد يف     

  .تزال اإلجراءات اجلنائية جارية ال و٢٠١٠ معاستة أشخاص آخرين اّتهموا هبذا اجلُرم يف 

   من قائمة القضايا١٣الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
تندرج تدابري منع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال يف خطة العمـل لتنفيـذ               -٧٤

 وتنطوي هذه التدابري على اسـتمرار تنفيـذ       . االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر    
محالت منع هذا االستغالل املوّجهة إىل زيادة الوعي بني اجلمهور، وخاصـة األطفـال،              
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وتتضّمن خطة العمل   . مبخَتلف أشكال االستغالل اجلنسي واستغالل العمل والتسّول املنظّم       
أيضاً تنفيذ أنشطة لزيادة الوعي بني األطفال من خالل تعريفهم حبقوقهم بغـرض تقليـل               

 سـنة هـم أكثـر       ١٨ و ١٣واملراهقون بني سن    . الجتار بالبشر خطر وقوعهم ضحايا ل   
اجملموعات تعّرضاً لالجتار بالبشر يف أوروبا الشرقية، ولذلك قّدم مكتب احلكومة ملكافحة            

زيادة الوعي باالجتار باألطفال مـن خـالل النظـام          "االجتار بالبشر طلباً لتنفيذ مشروع      
واهلدف الشامل للمشروع هـو منـع       . شروع ووافق معهد التعليم على هذا امل      "التعليمي

األخطار احملتملة لوقوع تالميذ املدارس األّولية والثانوية ضحايا لالجتار باألطفال من خالل            
وكانت األهـداف   . زيادة الوعي حباالت االجتار بالبشر بني هيئات التدريس وبني األطفال         

  :احملّددة هلذا املشروع هي
يس يف مجيع املدارس االبتدائية والثانوية يف اجلبل        تعزيز قدرة هيئات التدر     )أ(  

  األسود لزيادة الوعي والفهم بني األطفال جبرمية االجتار بالبشر؛
إدخال موضوع االجتار باألطفال كوحدة تعليمية منفـصلة يف املنـهج             )ب(  

  ؛"التربية املدنية"الدراسي يف املدارس االبتدائية والثانوية، وكذلك يف إطار منهج 
تطوير قدرة الطلبة على تعيني احلاالت احملتملـة مـن االجتـار بالبـشر                )ج(  

  .واالستجابة هلا على النحو املالئم
 تنفيـذ   ٢٠٠٦ عـام وقد مت منذ    . وستقوم اليونيسيف بدعم تنفيذ هذا املشروع       -٧٥

السلوك املتعلقة حبماية األحـداث مـن االسـتغالل اجلنـسي يف            قواعد  مدّونة  "مشروع  
 وساهم ذلك كثرياً يف زيادة مشاركة شركات الـسياحة يف اجلبـل             "لسياحةالرحالت وا 

. األسود يف اجلهود الشاملة املبذولة ملكافحة االجتار باألطفال واالعتداء علـى األطفـال             
ويتمثّل أحد جوانب خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر يف           

مدّونة السلوك املتعلقة حبماية األحداث     "سياحة األطراف يف    تنفيذ التدريب ملديري قطاع ال    
 مع وجود قسم خاص يتـصل باألطفـال         "من االستغالل اجلنسي يف الرحالت والسياحة     

  .كضحايا حمَتملني وبآليات احلماية
وللحصول على دعم الشركاء احملليني يف تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة العمـل               -٧٦

ر عقد رئيس مكتب مكافحة االجتار بالبشر عدة اجتماعـات مـع            ملكافحة االجتار بالبش  
الُعَمد واملسؤولني اآلخرين يف املكاتب البلدية يف املنطقة الساحلية، ومت االتفـاق يف هـذه               

وشـارك  . االجتماعات على التعاون لتقليل خطر االجتار، وخاصة أثناء املوسم الـسياحي          
مدّونـة  "ري مكاتب السياحة األطـراف يف       مكتب مكافحة االجتار بالبشر يف تثقيف مدي      

ويف . "السلوك املتعلقة حبماية األحداث من االستغالل اجلنسي يف الـرحالت والـسياحة           
سياق توزيع املواد الدعائية ينصّب االهتمام خاصة على توفري هذه املواد للمجموعات اليت             

ضع ميكّنها من معرفـة     ُيحَتمل أن تتعرض لالستغالل واجملموعات اليت قد جتد نفسها يف و          
  .ضحايا االجتار بالبشر
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يلي اإلحصاءات اخلاصة بقضايا االجتار باألحداث يف اجلبـل األسـود يف             ماوفي  -٧٧
  :السنوات الثالث األخرية

   تسجيل حَدث واحد كضحية لالجتار بالبشر؛- ٢٠٠٤  )أ(  
   تسجيل حَدث واحد كضحية لالجتار بالبشر؛- ٢٠٠٧  )ب(  
  ل حَدث واحد كضحية لالجتار بالبشر؛ تسجي- ٢٠٠٨  )ج(  
   مل يتم تسجيل أي حاالت لالجتار باألحداث؛- ٢٠٠٩  )د(  
  . مل يتم تسجيل أي حاالت لالجتار باألحداث- ٢٠١٠  )ه(  

  . وقعت ثالث قضايا لالجتار باألحداث٢٠١٠ إىل هناية ٢٠٠٤ويف الفترة من   -٧٨
الل اجلنسي وكانت قد بدأت يف      وأُقيمت دعوى جنائية واحدة على جرمية االستغ        -٧٩
وكانت الـضحية فتـاة   .  مع إصدار حكم إدانة هنائي   ٢٠٠٩ عام وانتهت يف    ٢٠٠٤ عام

وُحِكم عليه بالسجن ملدة مخـس      . وكان اجلاين رجالً من صربيا    .  سنة من صربيا   ١٧تبلغ  
 ٢٠٠٧وبدأت الدعوى اجلنائية ضد أربعـة أشـخاص يف          . سنوات الرتكاب هذه اجلرمية   

تـزال هـذه     الو.  سـنة  ١٧وكانت الضحية فتاة تبلغ     . رمية االستغالل اجلنسي  بسبب ج 
يف ) رجـالن وامرأتـان  (وأُقيمت دعوى جنائية على أربعـة أشـخاص   . الدعوى جارية 

ويوجد املتهم قيـد    .  سنة ١٧وكانت الضحية فتاة تبلغ     .  جبرم االجتار بالبشر   ٢٠٠٧ عام
  .تزال القضية جارية الاالحتجاز و

  مشاركة املرأة يف احلياة العامة ويف اختاذ القرار  -خامساً  

   من قائمة القضايا١٤الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
املشاركة السياسية للمرأة ومشاركتها يف األنشطة واهليكل التنظيمـي لألحـزاب             -٨٠

زَّز النفـوذ   ويتع. السياسية عامل هام يف عملية التحوُّل الدميقراطي يف جمتمع اجلبل األسود          
االجتماعي للمرأة أو يتقلَّص حسب نسبة مشاركتها النسبية يف توزيع مراكـز الـسلطة              
السياسية على الصعيد احمللي والوطين، وهو أحد أهم املؤشرات للمساواة بني اجلنـسني يف              

وصياغة سياسات تراعي االختالفات اجلنسانية يف هذا امليدان تكتسب أمهية وقيمة           . اجملتمع
  . لألفراد واجملتمع برمتهكربى
وتعمل وزارة حقوق اإلنسان واألقليات، بالتعـاون مـع الوكـاالت الوطنيـة               -٨١

واملنظمات الدولية العاملة يف اجلبل األسود، يف سياق أنشطتها العادية من أجـل حتقيـق               
يف التمكني السياسي للمرأة وزيادة مشاركتها يف احلياة السياسية والعامة وتعزيز مشاركتها            

ويف ضوء العملية اجلارية لتغيري التشريعات االنتخابية لتتفـق مـع           . مواقع ُصنع القرارات  
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املرأة يف احلياة   "دستور اجلبل األسود نظّمت الوزارة مناقشة مائدة مستديرة بشأن موضوع           
 هبدف توجيه االنتباه إىل ضرورة إصالح التشريعات االنتخابية         "السياسية يف اجلبل األسود   

ق نظام حلصة اجلنس األقل متثيالً يف سياق قانون انتخاب أعضاء اجملالس واملمثلني يف              وتطبي
  ."اجلبل األسود

ويف ميدان التشريعات االنتخابية قام مكتب املساواة بني اجلنـسني، قبـل تغـيري             -٨٢
مركزه ليصبح إدارة حتت مسؤولية وزارة حقوق اإلنسان واألقليات، بتقدمي اقتراح بتطبيق            

ص لصاحل اجلنس األقل متثيالً إىل الفريق العامل الذي يقوم بصياغة قـانون انتخـاب               احلص
يزال هذا القانون موضع االستعراض ولكن       الويف الوقت احلاضر    . أعضاء اجملالس والنّواب  

  .توجد عالمات مؤكّدة على أنه سيتضّمن ُحكماً بشأن احلصص اخلاصة باجلنس األقل متثيالً
يالَحظ إحراز تقدُّم كبري يف الفترة األخرية يف تـشجيع األحـزاب            ومن املهم أن      -٨٣

السياسية على إدماج العمل اإلجيايب يف لوائحها األساسية لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني              
.  من قانون املساواة بـني اجلنـسني       ١٢يتفق مع البند     ماداخل األحداث السياسية، وهو     

 ٣٠راكي ارتفعت نسبة املرأة يف هيكل احلزب إىل         وبعد املؤمتر األخري حلزب الشعب االشت     
وميكن بعد انتهاء دورة اللجنة الرئيسية حلزب االشتراكيني الدميقراطي أن نتوقّـع            . يف املائة 

مايو تدابري مشاهبة تكفل متثيل اجلنـسني متثـيالً         / أيار ٢١للحزب يف    عامأن يتخذ املؤمتر ال   
  .سليماً يف هيكل احلزب

 كل سنة بالتعاون مع مؤسسيت كونراد ادينـاور وإدواردو فـراي            وتقوم الوزارة   -٨٤
بتنظيم سلسلة من التدريبات للمرأة من خمتلَف األحزاب السياسية هبدف دعـم تطـوير              
املهارات واملعارف السياسية للمرأة وزيادة مشاركتها بكفاءة أكرب وبقدر أعظم يف احليـاة             

  .السياسية للجبل األسود
بدأت إدارة املساواة بني اجلنـسني، متعاونـة مـع         عامن هذا ال  مارس م /ويف آذار   -٨٥

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووفد االحتاد األورويب يف اجلبل األسـود، تنفيـذ برنـامج               
املساواة بني اجلنسني الذي يستمر ملدة ثالث سنوات مبوجب صك االحتاد األورويب لتقدمي             

حتسني ظروف تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة         هبدف   ٢٠١٠ عاماملساعدة قبل االنتساب ل   
لتحقيق املساواة بني اجلنسني من خالل تعزيز القـدرات وحتـسني اآلليـات املؤسـسية               

العنـف ضـد    : ويستتبع هذا املشروع سلسلة من األنشطة يف ثالث جماالت        . والسياسات
فيذ عنـصر  املرأة والتمكني االقتصادي والسياسي للمرأة، وسوف تركِّز األنشطة اجلارية لتن 

التمكني السياسي من هذا املشروع على ترويج مراعاة الفـروق بـني اجلنـسني داخـل             
وسوف يتم بذل جهود لتمكني املـرأة يف جمـال          . األحزاب السياسية واإلدارة احلكومية   

السياسة وتعزيز هيكل األحزاب السياسية من خالل تطبيق سياسـات وبـرامج تراعـي              
سني التشريعات من خالل وضع أحكام تراعـي هـذه          الفروق بني اجلنسني، وكذلك حت    

قانون انتخاب أعضاء اجملـالس واملمـثلني يف        (الفروق يف التشريعات االنتخابية بالتحديد      
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ويف سـياق   ). اجلبل األسود وقانون األحزاب السياسية وقانون متويل األحزاب الـسياسية         
رأة سيتعاون فريق املشروع مـع      متابعة توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل        

األحزاب السياسية لتحسني فهم العوائق اليت تعترض تقدُّم املرأة يف املواقع املختلفة داخـل              
 يف املائـة    ٣٠اللجان وفتح النقاش بشأن نظام احلصص هبدف إحراز مشاركة املرأة بنسبة            

َخذ خطوات صـوب    ستتكما  . ٢٠١٣ عاميف السياسة عند إجراء االنتخابات الربملانية يف        
  .إنشاء شراكات استراتيجية مع األحزاب السياسية ذات الصلة يف أوروبا

  التعليم  -سادساً  

   من قائمة القضايا١٥الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
يتوفّر التعليم االبتدائي يف اجلبل األسود جلميع األطفال يف سن االلتحاق باملدارس              -٨٦

ويوجد يف كل بلدية أو بلدة أو قرية مدرسة ابتدائية أو           . رس االبتدائية من خالل شبكة املدا   
ويوجد برنامج وطين لتعليم األشـخاص األمـيني   . فرع خارجي ملدرسة من مدارس املُدن   

ووفقاً للمعلومات املتجّمعة يف هـذا امليـدان        . وظيفياً املهارات األساسية للقراءة والكتابة    
ذ هذا الربنامج، باستثناء اهتمام األشخاص الذين ينتمون إىل         يوجد اهتمام مجاهريي بتنفي    ال

وفق البيانـات املتجمِّعـة مـن تعـداد         (ومعظم األميني يف اجلبل األسود      . طائفة الروما 
ميكن أن يفّسر عدم اهتمـامهم      ماهم يف سن الستني أو أكرب من ذلك، وهو          ) ٢٠٠٣ عام

    الذي متّوله الوكالة األوروبيـة للـتعمري        "الفرصة الثانية "ويف إطار مشروع    . هبذا الربنامج 
، مت تنفيذ برنامج لتعليم األميني وظيفياً مهارات القراءة والكتابة وشارك           ٢٠٠٧/٢٠٠٨يف  

.  مـن النـساء  ٢١ من الرجال و٤١ شخصاً من طائفة الروما، منهم  ٦٩يف هذا املشروع    
 شخـصاً مـن     ١٨صاحل   ويف إطار املشروع مت تنفيذ برنامج ل       ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف الفترة   
، ويف  ٢٠١١ و ٢٠١٠وأثناء الفتـرة    .  شخصاً من الرجال وامرأتان    ١٦منهم   ماطائفة الرو 

 ١٣منـهم    ما شخصاً من طائفة الرو    ١٨إطار نفس املشروع مت تنفيذ هذا الربنامج لصاحل         
  . نساء٥رجالً و

لتعلـيم  لقطاعات بشأن الصحة الوقائيـة وا     ا املتعددةاملبادرة  "ويف إطار مشروع      -٨٧
 الذي متّوله املفوضية األوروبيـة      "يكنيف كو  مااخلاص لألشخاص املشّردين من طائفة الرو     

والصليب األمحر الدامنركي، مت تنفيذ برنامج لتعليم األميني وظيفياً املهارات األساسية للقراءة            
  . امرأة١٦ و رجال١٩ً شخصاً من طائفة الروما، منهم ٣٥والكتابة، وضم هذا املشروع 

يف تنفيذ مشروع تعلـيم األمـيني وظيفيـاً          ماوشارك مساعدون من طائفة الرو      -٨٨
ووضع اجمللس الوطين لتعليم الكبار برنامج تعليم ابتدائي للكبـار          . مهارات القراءة والكتابة  

  .يزّودهم بتسع سنوات من التعليم االبتدائي على أساس برنامج ُصمِّم خصيصاً الحتياجاهتم
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كانت النساء ميثّلن أكثـر      مانات املقّدمة من مؤسسة رعاية طائفة الرو      ووفقاً للبيا   -٨٩
من ثالثني يف املائة من األشخاص احلاصلني على ِمَنح من املؤسسة، واستعملن هذه املنحـة     

الالئي يستعملن هذه    ماوكانت زيادة عدد نساء الرو    . الستكمال التعليم الثانوي أو العايل    
لم بأن نسبة النساء الالئي استعَملن هذه األموال يف املاضي كانت           األموال زيادة كبرية مع الع    

الـذين   مـا وميكننا أن نذكُر هنا أيضاً أن عدد األشخاص من طائفة الرو          .  يف املائة  ٥حوايل  
ويف إطار مـشروع    . التحقوا باملدارس الثانوية املنتظمة قد زاد مع تناقص تسّرهبم من املدارس          

  . تنظيم دورات بلغة اجلبل األسود للكبار من طائفة الروما مت"للتعليم ماصندوق الرو"

   من قائمة القضايا١٦الرّد على القضايا املثارة يف الفصل     
 مـا يف مجيع األنشطة يتم معاملة األطفال الذكور واإلنـاث مـن طوائـف الرو               -٩٠

لسكان تتسم  واألشكاليا واملصريني البلقان على قدم املساواة، نظراً ألن هذه اجملموعة من ا           
  .بالضعف بصورة حمّددة

 يف املائـة  ١٣,٨١والنسبة اليت تغطيها هذه األنشطة من أطفال هذه الطوائف هي             -٩١
           وهي نصف النسبة املئوية من جممـوع عـدد األطفـال املوجـودين علـى الـصعيد                

ويوضِّح التوزيع حسب نـوع اجلـنس أن نـسبة الفتيـات            ).  يف املائة  ٢٦,٦٥(الوطين  
.  يف املائـة   ١٢,٦٩ يف املائة يف حني أن نسبة األطفال الذكور هي           ١٥,٢ملشموالت تبلغ   ا

يف حني تدعم    عامويعفى آباء األطفال امللتحقني باملرافق التعليمية املذكورة من تكاليف الط         
ويدير الصليب األمحـر حلقـات   .  تكاليف اإلفطار والوجبة اخلفيفة "جينا فربيكا "حضانة  

 طفالً بني سن الثالثة والسادسة ملـدة سـاعتني إىل           ١٦٠جتماعية لصاحل    ا -عمل نفسية   
واألشكاليا واملصريني   ماثالث ساعات يومياً يف املتوسط يف معسكر الالجئني لطوائف الرو         

  .البلقان املشّردين من كوسوفو يف فريال ريبنيكا
  .يومياًويقدِّم الصليب األمحر يف اجلبل األسود احللوى هلؤالء األطفال   -٩٢
 طفالً يف املدارس مـن طوائـف   ١ ٤٣٤ كان يوجد ٢٠١٠ و٢٠٠٩ويف عامي    -٩٣
واألشكاليا واملصريني البلقان يف املدارس األّولية يف اجلبل األسود، يف حني كان عدد              ماالرو

 ١ ٥٨٢ يبلـغ  ٢٠١١-٢٠١٠الدراسـي   عاماألطفال من هذه الطوائف يف املدارس يف ال    
). ٢٠١١-٢٠١٠بيانات يف بداية الفصل الدراسـي الثـاين يف          وُجمعت هذه ال  . (تلميذاً

واألشكاليا واملصريني البلقان يف املدرسة األّوليـة        ما تلميذاً من طوائف الرو    ٤٤٧وينتظم  
       تلميـذاً فـرع املدرسـة يف        ٢٦٣، يف حني حيـضر      "اننكبوزيدار فوكوفيتش بودغور  "

  .خمّيم كونيك
 "بوزيدار فوكوفيتش بودغوريكـانن   "درسة األّولية   ويتم تقدمي الدعم الكامل للم      -٩٤

واألشـكاليا واملـصريني     مااليت تقع بالقرب من معسكر كونيك لالجئني من طوائف الرو         
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ويف السنوات الدراسية اخلمس السابقة كان مجيع أطفـال         . البلقان املشّردين من كوسوفو   
وحـضر  . لكل طالـب  املدارس من هذه الطوائف حيصلون على جمموعة الكتب املدرسية          

والـسالم  )  مدّرسـاً  ٣٥(مؤشر اإلدمـاج    : معلّمو املدرسة عدداً من احللقات الدراسية     
التعليم خطوة خطـوة، الـدورة      )  مدرساً ٣٢( حلّ املشاكل بطريقة ابتكارية      -والتسامح  
 ١٨(وتطـوير الـتفكري النقـدي       )  مدرساً ٢٦(والتعليم املتقدِّم   )  مدرساً ٢٨(األساسية  
   ملناهـضة األمنـاط املقولبـة وحـاالت         -لتثقيف يف جمال العدالة االجتماعية      وا) مدرساً

واألساليب االبتكاريـة يف التعلـيم      )  مدرساً ٤٨(والتعلُّم اخلالّق   )  مدرساً ٢٥(التعصُّب  
: وبعد توفري التعليم املدرسي على أساس منـتظم       . إخل)  مدرساً ١٢( ماإلدماج طوائف الرو  

 تلميـذاً،  ٢٢ - تلميذاً، الصف الثالـث  ٢٤ -، الصف الثاين   تلميذاً ٣٨ -الصف األّول   
 تلميذاً،  ١٢ - تلميذاً، الصف السادس     ٢٧ - تلميذاً، الصف اخلامس     ٢٨ -الصف الرابع   

 قامت املدرسة   "املبادرة التعليمية لطائفة الروما   "ويف إطار برنامج    .  تالميذ ٩الصف السابع   
 والثانية والثالثة يف موضـوعات لغـة اجلبـل          باستكمال املنهج الدراسي للصفوف األوىل    

األسود وآداهبا والعلوم والدراسات االجتماعية واملوسيقى، مبحاضـرات تتـصل بـآداب            
واهلدف من هذه احملاضـرات أن      . وتارخيهم وتقاليدهم واملوسيقى اخلاصة هبم     ماطائفة الرو 

  .لمجتمع احمللي يف املائة من املنهج املدرسي الرمسي املخّصص ل٢٠تشكِّل حوايل 
ويف بداية السنة الدراسية احلالية قامت وزارة التعليم والرياضة، بدعم من مفوضية              -٩٥

واألشكاليا واملصريني البلقان يف اجلبـل   مارصد وتنفيذ استراتيجية حتسني مركز طائفة الرو 
، ومن خالل معهد نشر الكتب املدرسية ومساعدات التدريس،         )٢٠١٢-٢٠٠٨(األسود  
 يورو من الكتب املدرسـية للـصفوف األوىل والثانيـة           ٣٣ ٣٨٧,٥٠يساوي   ما  بتقدمي

 ٢ و ١وبالتعاون مع املعـسكرين     . والثالثة يف املدارس االبتدائية لألطفال من هذه الطوائف       
يف كونيك وتعاون فريق عّينته وزارة التعليم والرياضة مع فريق يتألف من موظفي الصليب              

ووضعا قائمة باألطفال غـري        يف كونيك  ٢ و ١عمل يف املخيَّمني    األمحر يف اجلبل األسود لل    
 يورو من   ٣ ٦٠٠يساوي   ماوقّدمت الوزارة   . املشمولني بالنظام التعليمي يف اجلبل األسود     
 ظلّـت   ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي   عامومنذ ال . املالبس والكتب املدرسية واألدوات الكتابية    
األمحر يف اجلبل األسود للقيام بأنشطة بـشأن        وزارة التعليم والرياضة تتعاون مع الصليب       

وتقدِّم وزارة التعليم   . يف معسكر كونيك   ماإزالة التفرقة التعليمية لألشخاص من طائفة الرو      
متوسط املبلـغ الـشهري     (والرياضة الكتب املدرسية والنقل إىل املدارس يف املدينة نفسها          

  ). يورو١ ٣٠٠املخصص هلذا الغرض يصل إىل 
واألشـكاليا واملـصريني البلقـان يف        ماإدماج تالميذ طائفة الرو   "م مشروع   وقُدِّ  -٩٦

التعليمي، وهذا املـشروع ميثّـل اسـتمراراً         ما إىل صندوق طائفة الرو    "املدارس احلضرية 
ويتألف املـشروع   . "يف اجلبل األسود   مامبادرة تعليم الرو  ": للصندوق) MN001(للربنامج  

  :من مخسة عناصر
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  اإلدماج والتعليم من خالل خطط إزالة التفرقة؛: ١العنصر   )أ(  
برنامج خمّصص إلعداد التالميذ للمدرسة وبرنـامج الـدعم         : ٢العنصر    )ب(  

  النفسي االجتماعي لألطفال يف املرحلة السابقة للدراسة؛
دروس بعد اليوم الدراسي للوصول إىل مزيد من النجـاح يف           : ٣العنصر    )ج(  
  املدرسة؛
تدريب املدرسني يف املدارس اليت ختلّصت من التفرقـة علـى           : ٤العنصر    )د(  

  واألشكاليا واملصريني البلقان؛ ماالعمل مع تالميذ طوائف الرو
  .مشاريع مدرسية يف املدرسة مع أطفال هذه الطوائف: ٥العنصر   )ه(  

وقام مركز التعليم والتدريب املهين، بناًء على طلب من وكالة العمالة يف اجلبـل                -٩٧
خلق فرص متساوية   "سود، بوضع مواصفات املهن وبرنامج التدريب ألغراض مشروع         األ

  ."واألشكاليا واملصريني البلقان إىل الوظائف مالوصول سكان طوائف الرو
 ماويقوم مركز التدريب والتعليم املهين، بناًء على طلب مؤسسة رعاية شعب الرو             -٩٨

برنامج (والصليب األمحر يف اجلبل األسود      ) عيةاملمّولة من اللجنة التنسيقية للخدمة التطوّ     (
، بوضع املعايري والربامج ورصـد      )ممّول من املفوضية األوروبية والصليب األمحر الدامنركي      

ويقوم مركز التعليم والتدريب املهين بالتعاون مع مركز االمتحانـات          . تنفيذ هذه الربامج  
من أجل تعليم األميني وظيفيـاً املهـارات        بإدارة االمتحان النهائي للمنتظمني يف الربنامج       

 شخـصاً   ١٨ شخصاً يف االمتحان النهائي من بـني         ١٤وجنح  . األساسية للقراءة والكتابة  
 شخصاً من الذكور    ٣٠وحضر  . حضروا الدورة اليت نظمتها مؤسسة رعاية شعب الروما       

ني وظيفياً مهارات   واإلناث الدورة اليت نظمها الصليب األمحر يف اجلبل األسود لتعليم األمي          
  .القراءة والكتابة

   من قائمة القضايا١٧الرّد على القضايا املثارة يف الفقرة     
يتضّمن اجلدول أدناه بيانات عن عدد الطلبة حسب نوع اجلنس الذين يدرسـون               -٩٩

  :يف اجلامعات الثالث يف اجلبل األسود
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  جامعة اجلبل األسود
  الرجال  النساء  اجملموع  الكلية
 ١ ٥٨٠  ٢ ٥٠١  ٤ ٠٨١   االقتصادكلية

 ١ ١٥٩  ٢٥٥  ١ ٤١٤  كلية اهلندسة الكهربائية
  ٦٦١  ١ ٧١٤  ٢ ٣٧٥  كلية الفلسفة
 ١ ٣٧٢  ١ ٨٦٩  ٣ ٢٤١  كلية القانون

  ٢١١  ٥٧  ٢٦٨  كلية اهلندسة امليكانيكية
  ٨٦  ١٦٢  ٢٤٨  كلية املعادن والتكنولوجيا

  ٢٤٦  ٢٧١  ٥١٧  كلية العلوم الطبيعية والرياضيات
  ٤٤١  ١٦٢  ٦٠٣   اهلندسة املدنيةكلية

  ١٩٦  ٤٢٢  ٦١٨  كلية الطب
  ٨٠٥  ١٦٠  ٩٦٥  كلية الدراسات البحرية

  ٣٣  ٤٨  ٨١  أكادميية املوسيقى
  ٣١  ٣١  ٦٢  كلية الفنون اجلميلة

  ٢٢  ١٦  ٣٨  كلية املسرح
  ٥٦  ١٣٦  ١٩٢  كلية العالج الطبيعي التطبيقي
  ٣٧٦  ٧٣٣  ١ ١٠٩  كلية السياحة وإدارة الفنادق

  ٣٣  ٤٠  ٧٣  ات اللغة األلبانيةدراس
  ٢٣٢  ١٩١  ٤٢٣  كلية التكنولوجيا األحيائية

  ٢١٥  ٦٦٧  ٨٨٢  كلية العلوم السياسية
  ١٢٥  ١٢٧  ٢٥٢  كلية اهلندسة املعمارية

  ١٧  ١٤٣  ١٦٠  كلية الصيدلة
  ٣٥٤  ٦١  ٤١٥  كلية الرياضة والتربية البدنية

  ١٥  ٥٣  ٦٨  معهد اللغات األجنبية
  "دونيا غوريكا"جامعة 

  ٢٤٠  ٢١٤  ٤٥٤  كلية الدراسات االقتصادية واملالية والتجارية الدولية
  ١٥٦  ١٦٣  ٣١٩  كلية القانون

  ٦٨  ٢٣  ٩١  كلية ُنظم املعلومات والتكنولوجيا
  ٢٧٨  ١٦٤  ٤٤٢  الدراسات اإلنسانية
  ١٤  ١٥  ٢٩  كلية الفنون البصرية

  "البحر األبيض املتوسط"جامعة 
  ٣١٢  ٢٣٧  ٥٤٩  كلية السياحة يف بار

  ٣٣٨  ٢٢٨  ٥٦٦  "مدرسة اجلبل األسود لألعمال التجارية"كلية الدراسات التجارية 
  ٢٣٨  ٢٦  ٢٦٤  كلية تكنولوجيا املعلومات

  ٨٣  ٣٠٠  ٣٨٣  كلية اللغات األجنبية
  ٩٥  ٧٥  ١٧٠  كلية الفنون البصرية

  ١٣٩  ١٣١  ٢٧٠  كلية القانون
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لعاملني يف اجلامعـات الـثالث يف   ويتضّمن اجلدول الوارد أدناه بيانات عن عدد ا   -١٠٠
  :اجلبل األسود

 جامعة دنيا غوريكا

 الرجال النساء اجملموع الكلية

 ١٠ ٤ ١٤ كلية ُنظم املعلومات والتكنولوجيا
 ٢٥ ١١ ٢٦ كلية الدراسات الدولية االقتصادية واملالية والتجارية

 ١٥ ٤ ١٩ كلية القانون
 ٤ صفر ٤ كلية اآلداب

 ١٥ ٢ ١٧ نسانية كلية الدراسات اإل

 "البحر األبيض املتوسط"جامعة 

 ١٨ ١٢ ٣٠ كلية السياحة يف بار
 ١٥ ١١ ٢٦ "مدرسة اجلبل األسود لألعمال التجارية"كلية الدراسات التجارية 
 ١٦ ٦ ٢٢ كلية تكنولوجيا املعلومات

 ٣ ١٩ ٢٢ كلية اللغات األجنبية
 ١٤ ١٤ ٢٨ كلية الفنون البصرية

 ١٩ ٨ ٢٧ كلية القانون 

  العمالة والضمان االجتماعي  -سابعاً   

   من قائمة القضايا١٨الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 صدَّق اجلبل األسود على اتفاقية منظمـة العمـل          ٢٠١١يناير  /منذ كانون الثاين    -١٠١

، اليت  ١٩٥٢ عامل) املنقحة(املتعلقة بتنقيح اتفاقية محاية األمومة      ) ٢٠٠٠(١٨٣الدولية رقم   
تضيف محاية إضافية للمرأة أثناء أجازة األمومة بطريقة تكفل عودهتا بعد أجازة األمومـة              

ويدخل هذا احلكم أيضاً يف     . إىل وظيفتها األصلية أو إىل مركز بديل مناسب بنفس املرتب         
  .اقتراح قانون التغيريات يف قانون العمل الذي جتري مناقشته يف الوقت احلاضر يف اجلمعية

 من قانون العمل املنشور يف اجلريدة الرمسية جلمهوريـة اجلبـل            ٣٥وتنص املادة     -١٠٢
وميكـن أن   . ، على أنه ميكن إنشاء عقد عمل ألي عمل مرتيل         ٤٩/٢٠٠٨األسود، العدد   

يربم الشخص عقداً مع شخص آخر أو مع فرد من أفراد إحدى األسر للقيـام باألعمـال                 
. يكون مرتبطاً بالعمل التجاري لـصاحب العمـل        الرتيل  ويعين ذلك أن العمل امل    . املرتلية

وجيب تقومي جـزء    . وميكن مبوجب عقد العمل دفع جزء من األجر لقاء العمل املرتيل عيناً           
يتعلـق   مـا األجر املدفوع عيناً كمبلغ من النقد يف عقد العمل، ملنع احتماالت التجاوز في            

 يف  ٥٠وجيب أن يكـون     . وانني الضرائب مبدفوعات الضرائب والتأمني االجتماعي وفقاً لق     
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ومن املهم أن يالحظ أنه إذا مت االتفاق على أن يتم           . املائة من أجر العمال على األقل نقداً      
دفع جزء من األجر نقداً ودفع الباقي عيناً فإنه يتعيَّن على صاحب العمل أن يدفع األجـر                 

  .الصايف نقداً يف حالة تغيُّب العامل عن العمل
فقاً القتراح القانون بشأن التغيريات يف قانون العمل الذي جتـري مناقـشته يف             وو  -١٠٣

  .الوقت احلاضر يف اجلمعية يتمتع كال األبوين حبقوق متساوية يف صدد إجازة األبوة
ولزيادة عمالة الرجال والنساء معاً تقوم وكالة العمالة يف اجلبل األسـود بتنفيـذ                -١٠٤

روضة يف االستراتيجية الوطنية للعمالة واملوارد البشرية، الـيت         سياسات العمل اإلجيايب املع   
ترصد اإلجراءات واملبادئ التوجيهية القائمة إلحراز األهداف املعروضة يف االسـتراتيجية           

  .الوطنية ويف التشريعات الوطنية

  التدابري اليت جيري تنفيذها على أساس منتظم    

  إعالم العاطل بفرص وشروط العمل  )أ(  
حلقـات  (تقوم الوكالة بذلك من خالل مقابالت وحلقات إعالميـة حتفيزيـة              -١٠٥
يعـين   ماوهذه احللقات التدريبية قصرية وتستغرق عادة يومني أو ثالثة أيام وهو            ). تدريبية

وهتدف املقابالت إىل تبليغ الشخص العاطل سـريعاً        . أن وكالة العمالة تستطيع استضافتها    
  . القانون ويف اللوائح األخرىحبقوقه وواجباته املعروضة يف

وهدف املقابلة هو تعيني احتياجات الشخص العاطل وحدود إمكانياته، مع وضع             -١٠٦
خطة فردية للعمالة تشكِّل خطة عمالة حيددها نشاط البحث عن عمـل، واملـشاركة يف               

  .الربامج املعروضة مبوجب سياسات العمالة
ية يتم حتفيز العاطلني العتناق هنـج أكثـر         ومن خالل احللقات التحفيزية اإلعالم      -١٠٧

نشاطاً يف البحث عن عمل واكتساب مهارات البحث عن عمل وحتديد األهداف وصياغة             
وتوضح التحليالت أن هذه احللقات الدراسية      . خطط عمالة تتسم بالواقعية وتالئم قدراهتم     

هم على املـشاركة  حتفز العاطلني كثرياً على البدء يف البحث عن عمل بصورة نشطة وحتفز        
    كـان   ٢٠١٠ عـام ويف هنايـة    . يف الربامج املعروضة مبوجب السياسات العملية للعمالة      

)  يف املائة  ٤٤,٨١( امرأة   ١٤ ٣٥٣ عاطالً مسجالً يف وكالة العمالة منهم        ٣٢ ٠٢٦هناك  
  .وكان مجيع العاطلني مشمولني مبظلة العمل اإلجيايب

  التوجيه املهين  )ب(  
نوعاً من املساعدة املقدمة إىل العاطلني ملساعدهتم على التفكري مبوضوعية          ميثل ذلك     -١٠٨

 يف املائـة مـن      ٥٠ كان   ٢٠١٠ عاموأثناء  . يف تدرجهم الوظيفي والتخطيط للنجاح فيه     
  .املنتظمني يف هذا النوع من الربامج من النساء
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  )األشخاص الذين يدخلون العمل ألول مرة(إعانات أجور املتدربني   )ج(  
 طلباً للحصول علـى     ١ ٢١٢ طلباً من بني     ٧٣٧ قدَّمت النساء    ٢٠١٠ عامأثناء    -١٠٩

     مـن النـساء املتـدربات،    ٣٠٢وُمنحت إعانات األجـور إىل     . هذا النوع من املساعدة   
  . يف املائة من الطلبات املقدمة٢٤,٩١بنسبة 

  دعم العمالة  )د(  
ا للشخص العاطل الـذي ينـشئ       هذه املساعدة مساعدة مالية وفنية وميكن منحه        -١١٠

  طلباً للحصول على قروض مببلغ يـصل        ٤٥٩ومت تقدمي   . نوعاً من أنواع العمل التجاري    
وسيولِّد تنفيذ اقتراحـات خطـط العمـل        . ٢٠١٠ عام يورو، أثناء    ٣ ٠٨٦ ٥٠٠إىل  

)  يف املائة  ٤١,٨ (١٥٨ومن هذا العدد قدَّمت النساء      .  فرصة عمل  ٦١٨التجاري املقدمة   
 ١٨٣ يورو سيؤّدي تنفيذها إىل إجيـاد        ٩١٥ ٠٠٠ويبلغ جمموع قيمة هذه املشاريع      . طلباً

 يـورو   ٣ ٠٤٦ ٥٠٠ قرضاً بقيمة    ٤٥٤ومنح جملس مديري وكالة العمالة      . فرصة عمل 
        ١٥٨وبلغ عـدد النـساء احلاصـالت علـى ِمـنح            .  فرصة عمل  ٦١٠أدت إىل توليد    

  . يورو٩١٥ ٠٠٠روض هلن وبلغ جمموع الق)  يف املائة٤٢,١٣(امرأة 

  هموتدريبالكبار تعليم   )ه(  
 فرصة احلصول علـى مؤهـل       نيتشمل هذه األنشطة أنشطة وبرامج تتيح للعاطل        -١١١

وحتديث معارفهم داخـل نفـس      ) الدرجتان األوىل والثانية من التعليم املهين     (ألول عمل   
خر يتطلَّب نفس املـستوى  وااللتحاق بعمل آ) التدريب اإلضايف(املستوى املهين والتعليمي    

واحلصول على املهـارات الرئيـسية      ) إعادة التدريب املهين  (أو مستوى أقل من املؤهالت      
 ٥٩,٣٠وكانت املشاركة النسبية للمرأة يف هذه األنشطة        ). احلواسيب واللغات األجنبية  (

  .٢٠١٠ عاميف املائة أثناء 

  العمل اجملتمعي  )و(  
 احلفاظ على قدرات العمل ورفـع مـستواها لـدى           يتم تنظيم هذا العمل هبدف      -١١٢

األشخاص الذين لديهم فرص حمدودة للعثور على عمل من خالل الـدخول يف األنـشطة         
ويـتم تنظـيم العمـل      . اجملتمعية مثل اخلدمات االجتماعية والتعليم واخلدمات البلدية إخل       

ركة النسبية للمرأة يف     كانت املشا  ٢٠١٠ عامويف  . اجملتمعي على املستويني احمللي والوطين    
  .  يف املائة٣٠هذه األنشطة تبلغ 

  ترتيبات العمالة املومسية  )ز(  
تشمل هذه الترتيبات وظائف للعاملني يف قطاعات السياحة وخـدمات تقـدمي              -١١٣
  . والزراعة والغابات واهلندسة املدنية وغريها من العمل املومسي عامالط
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وأتاحـت  .  يف املائـة   ٦٥ النسبية للمرأة تبلغ      كانت املشاركة  ٢٠١٠ عاموأثناء    -١١٤
. وكالة العمالة فرصاً متساوياً لكال اجلنسني يف مجيع املراحل اخلاضـعة لـسلطة الوكالـة     

       أنـه مت  E3ويتبّين من البيانات املرتدة من أصـحاب العمـل عـن طريـق االسـتمارة              
 وكانـت   ٢٠١٠ عام شخصاً من املدرجني يف سجالت الوكالة أثناء         ١٨ ٧٦٦استخدام  

  . يف املائة٥٣,٧٤نسبة النساء من بينهم تبلغ 

   من قائمة القضايا١٩الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 اعتِمد القانون اجلديد بشأن العمالة وممارسـة احلقـوق املتـصلة            ٢٠١٠ عاميف    -١١٥

  ).١٩/٢٠١٠اجلريدة الرمسية للجبل األسود، العدد . (بالتأمني على البطالة
  :وينص القانون على تدابري سياسة العمالة اإلجيابية للعاطلني  -١١٦

  ؛هاوشروط إبالغ العاطلني بإمكانيات العمالة  )أ(  
  تسهيل العمالة؛  )ب(  
  التوجيه املهين؛  )ج(  
  إعانات األجور للمتدربني؛  )د(  
  العمل احلر؛  )ه(  
  اإلعانات حلفز العمالة؛  )و(  
  ؛ وتدريبهم الكبارعليمت  )ز(  
  اإلدماج املهين لألشخاص ذوي الفرص احملدودة للعثور على عمل؛  )ح(  
  العمل اجملتمعي؛  )ط(  

  ؛الرعاية  )ي(   
  .التدابري األخرى لدعم العمالة  )ك(  
، )الذي كان سارياً عند كتابـة التقريـر األوَّيل        (وباملقارنة بأحكام قانون العمالة       -١١٧

لعمالة يعود إىل الشخص العاطل الذي يقـل        والذي كان ينص على أن احلق يف اإلعداد ل        
 سنة من اإلناث، فإن القانون اجلديد بشأن العمالة         ٤٥سنة من الذكور وعن      ٥٠سنه عن   

  :وممارسة احلقوق املتصلة بتأمني البطالة يقوم على املبادئ التالية
  حرية اختاذ القرار بشأن املهنة والعمل؛  )أ(  
  حظر التمييز؛  )ب(  
  ني اجلنسني؛املساواة ب  )ج(  
  العمل اإلجيايب لصاحل األشخاص ذوي الفرص احملدودة للعثور على عمل؛  )د(  
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  حيادية وكالء العمل؛  )ه(  
  .اخلدمة العامة اجملانية لوكالة العمالة  )و(  
ولذلك فإن الشخص املسجل باعتباره عاطالً لدى وكالة العمالة حيق له، بغـض               -١١٨

  .كالة اليت تقوم على املبادئ املذكورة أعالهالنظر عن السن، استعمال برامج الو
 من القـانون    ٧٧قترح القانون احلكم الوارد يف املادة       م من   ٢٦وتستكمل املادة     -١١٩

بأربع فقرات جديدة تتضمن أحكاماً تكفل حصول النساء والرجال على نفس األجر عند             
بغي أن حنلل حتـت     ويف هذا الصدد ين   . القيام بعمل متساوٍ أو متكافئ لدى صاحب العمل       

 أي عمل يتطلب نفس املستوى من املؤهالت واملستوى التعليمي          "العمل املتساوي "عنوان  
  .واملؤهالت املهنية واملسؤوليات واملهارات واجلهود وظروف العمل والنتائج الرئيسية

ويف هذا الصدد يعترب أي قرار يتخذه صاحب العمل أو أي اتفاق مع العامل الغياً                 -١٢٠
  .الً إذا كان يتعارض مع هذه املبادئ املذكورةوباط

   من قائمة القضايا٢١الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 يف املائة فقط من نـساء       ١٧البيانات املذكورة يف التقرير األوَّيل واليت توضح أن           -١٢١

 ٧١ أن   واألشكاليا واملصريني البلقان يزاولن نشاطاً مدفوع األجر يف حـني          ماطوائف الرو 
يف املائة منهن حيصلن على الدعم، هي استنتاجات توصلت إليها األحباث اليت جـرت يف               

 الـذي نفـذه   "واألشكاليا واملصريني البلقان يف اجلبل األسود    ماقاعدة الرو "إطار مشروع   
وقد مت القيـام    . "ادائرة الروم "الوطين وحتالف    مامعهد اإلحصاءات بالتعاون مع جملس الرو     

 ما بغرض وضع قاعدة بيانات لسكان الرو      ٢٠٠٨أكتوبر  /أثناء شهر تشرين األول   بالبحث  
وكان البحث يغطي مجيـع األشـخاص       . واألشكاليا واملصريني البلقان يف اجلبل األسود     

املستعدين لتقدمي معلومات شخصية عند نقاط املراقبة اليت ُنظمت لغرض مجع البيانات عن             
وكان اهلـدف الرئيـسي يف جمـال العمالـة          . كانعدد األشخاص يف هذه الفئة من الس      

واألشكاليا واملصريني البلقان هو حتسني نوعيـة        مالألشخاص من السكان من طوائف الرو     
وكانت التدابري واألنشطة اليت قامت هبا وكالة العمالة        . اخلدمة املقدمة للعاطلني عن العمل    

  :يلي مايف هذا الصدد تشمل 
واألشكاليا واملصريني   ماعاطلني من طوائف الرو   حتديد فئات األشخاص ال     )أ(  

  البلقان حسب فرصهم الفردية للعثور على وظيفة؛
تسجيل األشخاص املهتمني من هذه الطوائف باملشاركة يف برامج سياسة            )ب(  

  العمل يف جمال العمالة؛
  دعم سياسة العمل اإلجيابية لصاحل هؤالء السكان؛  )ج(  
  وأصحاب العمل؛ ما العمالة وجمموعات الروإقامة شراكة بني وكالة  )د(  
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واألشـكاليا   ماصياغة وتنفيذ أنشطة تنطبق على السكان من طوائف الرو        )ه(  
  .واملصريني البلقان

وتعمل وكالة العمالة باستمرار على تنفيذ مشاريع موجَّهة خصيـصاً ملـساعدة              -١٢٢
 ،"الفرصة الثانية "، و "وق العمل يف س  ماالرو". (واألشكاليا واملصريني البلقان   ماطوائف الرو 

  )."واألشكاليا واملصريني البلقان يف الداخل مااحلد من ضعف الرو"و
حتقيق تكافؤ فرص السكان    "وأحد املشاريع اجلارية يف الوقت احلاضر هو مشروع           -١٢٣

، وهـو يغطـي   "واألشكاليا واملصريني البلقان يف الوصول إىل الوظائف مامن طوائف الرو  
 يف املائة على األقل من هؤالء األشـخاص         ٣٠وسيحصل  . من هذه الطوائف   شخصاً   ٤٢

من هذه اجملموعة بعمـل      ماوستلتحق عشر نساء من طائفة الرو     . على وظيفة بعد التدريب   
واملبادئ املذكورة من قبل والواردة يف قانون العمالة وممارسة احلقـوق املتـصلة             . مومسي

  .ياسة العمالة اإلجيابية لصاحل هؤالء السكانبتأمني البطالة تراعى تنفيذ تدابري س
 يف املائة من العاطلني املسجلني لدى وكالة العمالة إىل طوائـف            ٤وينتمي حوايل     -١٢٤
ومعظم األشخاص من   .  يف املائة من النساء    ٤٣واألشكاليا واملصريني البلقان، منهم      ماالرو

ماعي وتأمني صحي، وليس    هذه الطوائف مسجلون لدى الوكالة للحصول على تأمني اجت        
 يف املائـة مـن      ٩٠وأكثر من   . بسبب اعتقادهم أهنم يستطيعون احلصول على فرص عمل       

ومتثل . واملصريني البلقان املسجلني هم أشخاص بدون مهنة أو بدون مؤهالت مهنية           ماالرو
 مثـل    يف املائة من املرشحني الذين تغطيهم برامج سياسة العمالة اإلجيابية          ٤٠املرأة حوايل   

التعليم والتدريب للمهن اليت تتطلب مؤهالت مهنية أدىن أو األعمـال احملليـة والعامـة               
 ٢٠٠٦ الـذي نفـذ يف عـامي         "يف سوق العمل   ماالرو"ومشروع  . والوظائف املومسية 

وتـشري إىل احلـصول علـى        عام هو دراسة استقصائية ُنظمت يف شكل نشاط         ٢٠٠٧و
واألشـكاليا واملـصريني     ماعمل بني طوائف الرو   معلومات من األشخاص القادرين على ال     

البلقان بشأن مركزهم التعليمي واستعدادهم لالتصال بصورة منتظمـة بوكالـة العمالـة             
وحوافزهم وإمكاناهتم من أجل إدراجهم يف برامج سياسة العمالة اإلجيابية، وكذلك بشأن            

 مـن طائفـة     ٢٥ثاً منهم    باح ٢٧وقام هبذه الدراسة االستقصائية     . وثائق اهلوية الشخصية  
  . يف املائة منهم من النساء١٥و ماالرو
 فهو برنامج للتكامل للكبار من خالل تعليم األمـيني          "الفرصة الثانية "مشروع   ماأ  -١٢٥

واملصريني البلقـان    ما شخصاً من الرو   ٦١مهارات القراءة والكتابة والتدريب املهين لصاحل       
وكانت نسبة  .  شهراً ١٨ سنة، على مدى     ٤٠ إىل ١٥من بودغوريكا ونيكسيتش، من سن      

  . يف املائة٤٠مشاركة املرأة 
البلقـان يف   املـصريني   واألشـكاليا و   مااحلد من ضعف الرو   "وبالنسبة ملشروع     -١٢٦
 شخصاً اسـتكملوا بنجـاح   ٧٥ يف املائة من بني ٥٢ كانت نسبة مشاركة املرأة    "الداخل

  . التدريب للحصول على بعض املهن املساعدة
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 شخصاً من ذوي اإلعاقة     ٢ ٢٧٥ووفقاً آلخر البيانات يضم سجل وكالة العمالة          -١٢٧
وإعـالم  .  يف املائة من جمموع العدد     ٣١ امرأة أو    ٧٢٤، منهم   )من املعوَّقني واألقل إعاقة   (

وحفز األشخاص على البحث بصورة نشطة عن وظائف باعتبار ذلك أحد تدابري سياسـة              
 تزويد األشخاص باملعلومات عن حقوقهم وواجباهتم احملـددة         العمالة اإلجيابية، يهدف إىل   

يف القانون، وتعيني احتياجات كل شخص وحدوده، وكذلك حفزهم على زيادة نشاطهم            
ويف ضـوء   . يف التعامل مع البحث عن عمل وإجادة املهارات الالزمة للبحث عن عمـل            

اخنفـاض  (ييدات الصحية   مثل التق : العقبات اليت تؤثر على تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة       
وعدم توفر الثقة بالنفس وعدم توفر احلوافز والوصم ومشاكل التكيُّف          ) القدرة على العمل  

واخنفاض مستوى الدعم االجتماعي، نشأت ضرورة وضع تدابري طويلة األجـل وحمـددة            
سـوف  "وهكذا ظهر برنـامج     . هتدف إىل متكني هؤالء األشخاص من العثور على عمل        

زيادة الكفاءات الشخصية للعاطلني عن العمل لالنضمام بنجاح إىل سـوق            هبدف   "أجنح
مع االعتراف بالعقبات اليت تعترض عثورهم على عمل وقبوهلم يف العمل وحتـسني             (العمل  

تصوراهتم عن أنفسهم وزيادة الكرامة الشخصية والثقة بالنفس واالنفتـاح يف االتـصال             
صية واملهنية، وحتسني مهارات االسـتماع دون       والتعامل مع اآلخرين ودعم التنمية الشخ     

حتيُّز والتعاطف مع اآلخرين؛ ومعرفة طريقة البحث عن عمل؛ وتعلم طريقة تقدمي أنفسهم             
إىل صاحب العمل؛ ومعرفة كيفية كتابة الطلب أو السرية الذاتية، ووضع خطط وحتديـد              

يذ الربنامج على   وجيري تنف ). غايات واقعية وحفزهم على البحث بصورة نشطة عن عمل        
واملـساعدة  ) شهر واحد (حلقات تدريبية إعالمية وحتفيزية     : مدى ستة أشهر ويتألف من    

  ). مخسة أشهر(املهنية يف البحث بنشاط عن عمل 
 ١٠٥٤ شخصاً عاطالً يف هذا الربنامج منـهم         ١٣٥٢ شارك   ٢٠١٠ عاموأثناء    -١٢٨

ونظراً ألن هذا الربنامج أكثـر      .  يف املائة من جمموع عدد احلاضرين      ٧٧,٩٦امرأة، بنسبة   
  . تعقيداً ويستمر بضعة أشهر فإنه جيري يف مؤسستني متخصصتني

وقد أدت اإلصالحات يف جمال تشريعات العمل والتـشريعات االجتماعيـة إىل              -١٢٩
واعتمد (ضرورة سن قانون بشأن إعادة التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة وتشغيلهم             

وهو يغطي بصورة شاملة من الناحيـة القانونيـة    ) ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٢٩هذا القانون يوم    
. ذلك امليدان املعقد اخلاص بإعادة التأهيل املهين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتـشغيلهم             

تطبيق نظام احلصص ينطوي على أن صـاحب العمـل          بوتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة     
إعانـة بتكييـف    : بعدة طرق الذي يستأجر شخصاً معاقاً حيصل على إعانة ميكن منحها          

مكان العمل وظروف العمل، وقروض تفضيلية لشراء آالت أو معدات أو أدوات يتطلبها             
تشغيل شخص معاق، واملساعدة يف تغطية نفقات مساعد شخـصي للـشخص املعـاق              

والشخص املعاق الذي يعمل يف مهنة حرة أو        . وكذلك إعانات ملرتبات هؤالء األشخاص    
 أو يعثر على عمل يف أسرة معيشية أو يعمل يف الزراعة كمهنة وحيـدة               يقيم عمالً جتارياً  

وإىل جانب ذلك، وكوسيلة    . فإنه يكون مؤهالً من الناحية القانونية للحصول على إعانات        
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لدعم استخدام ذوي اإلعاقة ينص القانون على أنه جيب تقدمي العون املهـين واملـساعدة               
ة بكفاءة يف عامل العمـل ومـساعدهتم علـى          هبدف إدماج هؤالء األشخاص ذوي اإلعاق     

االحتفاظ بعملهم والتطلع إىل الترقية وتزويدهم باملعلومات والنصائح بشأن تنفيذ خمتلـف            
  . التكنولوجيات والتقنيات يف التعلم ويف العمل ودعمهم تقنياً ورصد وتقييم فعالية عملهم

  هذه الفئة من األشخاصمكتب العمالة يتخذ خمتلف التدابري اخلاصة اليت تالئم     

تنفيذ القانون بشأن إعادة التأهيل املهين وتشغيل األشـخاص         "الربنامج الرائد املعنون      )أ(  
  "ذوي اإلعاقة

 واستمر ملدة ستة أشهر هبـدف تنفيـذ هـذا           ٢٠٠٩ عامأُطلق هذا الربنامج يف       -١٣٠
قة وزيادة تشغيلهم   القانون، أي تسهيل إعادة التأهيل املهنية الناجحة لألشخاص ذوي اإلعا         

  .من خالل حصوهلم على مركز متساوٍ يف سوق العمل
وكان العاطلون الذين شاركوا يف هذا الربنامج ينخرطـون أساسـاً يف وحـدة                -١٣١

يستطيع أن يقوم به كـل       ماالربنامج لتقييم مستوى عجز األشخاص ذوي اإلعاقة لتحديد         
ئمة إلدراج هؤالء األشخاص يف سوق      شخص وبعد ذلك يتم حتديد التدابري واألنشطة املال       

ومشل هذا  . أو إحلاقهم بعمليات أخرى للتأهيل املهين     ) تدبري سياسة العمالة اإلجيابية   (العمل  
  ). يف املائة٤٦,٣٦( امرأة ٥١، منهم ٢٠١٠ عام أشخاص يف ١١٠الربنامج 

عيد املمارسة  تنفيذ قانون إعادة التأهيل املهنية وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة على ص            )ب(  
   املكفوفون وضعاف البصر-ية العمل
ويهدف هذا  . شارك يف هذا الربنامج سبعة أشخاص من املكفوفني وضعاف البصر           -١٣٢

الربنامج الذي استمر شهرين من منظور الفرد إىل التغلب على العمى كعقبة تعوق االتصال              
تعزيز فرص املشاركة احملتملـة     والتنقل، وإعادة تنظيم وتوجيه احلياة بعد اإلصابة بالعمى، و        

املقبلة يف التدريب والربامج التعليمية وبرامج العمالة واكتساب مهارات احلياة واملهـارات            
. االجتماعية األساسية واالعتراف بالعقبات الشخصية اليت تعترض العثـور علـى العمـل      

  .وشاركت امرأة واحدة يف هذا الربنامج

  يعانون من نقص قدرات السمع والنطقحلقة دراسية لألشخاص الذين   )ج(  
ُنظمت حلقة دراسية لألشخاص العاطلني منذ مدة طويلة حـضرها األشـخاص              -١٣٣

وشارك يف هـذه احللقـة،      . ٢٠١٠ عامالذين يعانون من نقص قدرات السمع والنطق يف         
، وهـم   ) يف املائـة   ٦٩,٢٣( شخصاً منهم تسع نـساء       ١٣اليت استمرت أربعة أسابيع،     

وأتيحت للحاضرين يف احللقة الدراسية مساعدة من أحـد         .  وكالة العمالة  مسجلون لدى 
املهنيني األخصائيني يف العمل مع األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصـة، ويتخـصص يف             

وكان هدف هذه احللقة من منظور الفـرد        . العمل مع األشخاص العاطلني منذ مدة طويلة      
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اط على تدرجهم الشخصي يف العمل، من       هو احلصول على املهارات الالزمة للسيطرة بنش      
خالل االعتراف مبهاراهتم ونقاط قوهتم، وكذلك نقاط ضعفهم، وتعزيز حـوافزهم مـن             

  .خالل حتليل إمكاناهتم اخلاصة

  " يف اجملتمعألشخاص ذوي اإلعاقةاإدراج "برنامج   )د(  
 يف  ٧٠ شخصاً يف هذا الربنامج، ومت تقييم مستوى عجزهم بأكثر من            ٢١شارك    -١٣٤

وبلغت نسبة  . املائة وفقاً لتنفيذ قانون إعادة التأهيل املهين وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة          
وكان الربنامج مصمماً كربنامج عمل مجاعي قام       ).  امرأة ١٤( يف املائة    ٦٦مشاركة املرأة   

 )متاثيل من الصلصال وخمتلف اهلدايا التذكارية     (احلاضرون فيه بصنع بعض اهلدايا التذكارية       
وأتاح هلم ذلك حتسني مهاراهتم يف العمل وزيادة احترام الذات واالضطالع باملسؤولية عن             

  . تشكيل مستقبلهم وحل مشاكلهم اخلاصة

  "ورشة العمل املشرقة"برنامج العمل اجلماعي   )ه(  
ظل هذا املشروع جارياً طوال عدة سنوات ويشمل صـنع اهلـدايا التذكاريـة                -١٣٥

. زينات واللوازم املكتبية الورقية، لالحتفال برأس السنة ويـوم املـرأة          وبطاقات املعايدة وال  
وهبـذه الطريقـة يعمـل     .  شخـصاً  ٨٠ و ٥٠بني   ماويشارك يف هذا املشروع كل سنة       

املشاركون على حتسني املهارة اليدوية والقدرة على العمل واملهارات االجتماعية ومهارات           
 شخـصاً يف    ٩٦واشترك  .  األعمال املؤقتة  االتصال إىل جانب احلصول على دخل من هذه       

  .  يف املائة من النساء٥٣,٨هذا العمل، منهم 

  احلوافز املالية ومشاريع األعمال بني ذوي اإلعاقة  )و(  
 فُتح باب تقدمي الطلبات للحصول على قـروض تفـضيلية           ٢٠١٠ عاميف بداية     -١٣٦

  .اإلعاقةهتدف إىل حفز العمالة ومشاريع األعمال بني األشخاص ذوي 
ثـالث  (وقدِّمت أربعة طلبات لتشغيل ستة أشخاص منهم أربعة من ذوي اإلعاقة              -١٣٧
  . ومتت االستجابة جلميع هذه الطلبات. أثناء السنوات الثالث املاضية) نساء

  إعانة أجور األشخاص ذوي اإلعاقة  )ز(  
عانات من  خالل السنة املاضية طالب مثانية من أصحاب األعمال باحلصول على إ            -١٣٨

ومشلت املطالبات مثانية   . وكالة العمالة ألجور األشخاص ذوي اإلعاقة الذين قاموا بتعينهم        
 يف  ٨٠وكانت اإلعانات كبرية حيث بلغت      ).  يف املائة  ٣٧,٥(أشخاص منهم ثالث نساء     

 يف املائة يف السنة     ٦٠املائة من الراتب اإلمجايل املدفوع هلؤالء األشخاص يف السنة األوىل و          
  . يف املائة يف السنة الثالثة وكل سنة بعدها٥٠الثانية و
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) ٢٩/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود، العدد       (ووفقاً لقانون العمل      -١٣٩
يتعيَّن على صاحب العمل أن يكفل حصول الشخص املعاق على وظيفة مالئمة ملـستوى              

كة وعـدم إمكانيـة تـأمني       ويف حالة عدم وجود مثل هذه الوظائف داخل الشر        . عجزه
حقوقهم وفقاً ألحكام قانون العمل وإعادة التأهيل املهنية لألشخاص ذوي اإلعاقـة حيـق              

 ٣٦يقل عن متوسط أجر مدة       الللعامل املعاق احلصول على مدفوعات إهناء اخلدمة مببلغ         
أ  شهراً إذا نـش    ٢٤شهراً، يف حالة حدوث اإلعاقة بسبب إصابة عمل، أو متوسط أجر مدة             

  ).٤٩/٢٠٠٨العدد اجلريدة الرمسية للجبل األسود، . (العجز يف مكان آخر أو بسبب املرض
ويتضمن قانون إعادة التأهيل املهنية وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة على أحكام             -١٤٠

وأنـشأ هـذا   . بتدابري وحوافز حمددة لتعيني األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك إلعانتـهم         
 لزيادة عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني آفـاق عملـهم يف            القانون الشروط الالزمة  

وحيظر القانون التمييـز    . سوق العمل وإزالة العوائق وتكافؤ فرصهم يف احلصول على عمل         
املباشر أو غري املباشر ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال إعادة التأهيل املهين والعمالـة               

وتعـين  . جب شروط عامة أو شروط خاصة     وميكن تشغيل شخص معاق مبو    . وأثناء العمل 
العمالة مبوجب الشروط العامة أن الشخص املعاق يتنافس يف سوق العمل املفتوح يف حني              

تكـون   ماأن العمالة مبوجب شروط خاصة تنطوي على العمل يف منظمات خاصة، عنـد           
ـ . صحة الشخص وقدرته على العمل مانعاً من العثور على عمل يف السوق املفتوح             ق وخلل

الظروف الالزمة للنجاح يف إعادة التأهيل املهين وتشغيل ذوي اإلعاقة نفـذِّت الـربامج              
تنفيذ القانون بشأن إعادة التأهيل املهـين وتـشغيل ذوي اإلعاقـة يف             ": التجريبية املعنونة 
اإلدمـاج االجتمـاعي لألشـخاص ذوي       " و "ورشة العمل املـشرقة   " و "املمارسة العملية 

نامج القروض التفضيلية حلفز العمالة ومشاريع األعمـال لألشـخاص          وأُطلق بر . "اإلعاقة
ذوي اإلعاقة، وكذلك برنامج إعانات أجور األشخاص ذوي اإلعاقة ومتويـل املعـدات             

 مهرجـان "، مت تنظـيم     ٢٠١٠ عـام ويف  . لتسهيل وصول ذوي اإلعاقة إىل مكان العمل      
وساعد ذلك يف تسهيل االتـصال       للمرة األوىل،    "الوظيفي لذوي اإلعاقة  يف السلّم   التدرج  

فتح إمكانية زيادة تشغيل ذوي اإلعاقة يف        ابني أصحاب العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة مم      
  .التايل عامال

  من قائمة القضايا٢٣الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

اجلريـدة  (أدى قانون تعديالت وملحقات قانون املعاشات والتأمني ضد العجـز             -١٤١
 ٦، الذي دخل حيـز التنفيـذ يـوم          )٧٨/٢٠١٠ية جلمهورية اجلبل األسود، العدد      الرمس

يتعلـق   ما، إىل تغيري بعض األحكام الواردة يف القانون السابق في         ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
بالسن اليت حيق فيها للرجال والنساء احلصول على املعـاش التقاعـدي لكبـار الـسن،                
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ومينح القانون اجلديد أيضاً إدخـال سـتة    .  يف هذا الصدد   يتساويان أمام القانون   ماوجعله
  .أشهر يف إجازة األمومة مبوجب التأمني على املعاشات التقاعدية عن كل طفل وليد

  يـورو، يف حـني   ٢٦٨,٦٦ كان متوسط املعاش التقاعدي يبلغ   ٢٠١٠ عامويف    -١٤٢
  .٢٠١١ عام يورو يف الربع األول من ٢٧٢,٦٧بلغ 

  الصحة  -ثامناً   

   من قائمة القضايا٢٤الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
وفقاً إلصالح نظام الصحة الذي جيري يف الوقت احلاضر وينطوي علـى عمليـة              -١٤٣

شاملة تغطي احلماية الصحية يف املؤسسات الصحية من املستوى األول، هبـدف حتـسني              
 النساء من املناطق القروية،     ظروف احلماية الصحية حول الوالدة وتثقيف النساء، وخاصة       

برنـامج  "ويف إطار مـشروع     . بأمهية إجراء فحوصات منتظمة للصحة لألمراض النسائية      
 أنشئت مكاتب لتقدمي املشورة للشباب ومكاتب تقـدمي         "مكافحة استعمال منتجات التبغ   

على املشورة للصحة اإلجنابية هبدف وقاية وتثقيف مجيع اجملموعات السكانية، مع التركيز             
واهلدف األخري إلنشاء هذه املكاتب هو الترويج ألساليب احلياة الصحية نظـراً ألن             . املرأة

  .الوقاية هي أفضل أداة حلماية الصحة

   من قائمة القضايا٢٥الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
يتم تنفيذ إدماج التثقيف يف موضوعات الصحة واحلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة يف           -١٤٤

املناهج املدرسية، هبدف تقليل حاالت احلمل واإلجهاض بني املراهقني والوقاية من انتشار            
اإليدز، من خالل برامج تثقيـف  /األمراض املنقولة جنسياً مثل فريوس نقص املناعة البشرية      

اآلباء يف املدارس وبرامج احللقات الدراسية التعليمية واملـؤمترات واحللقـات التدريبيـة             
ومت إيـالء   . عالمهم بعواقب السلوك غري الصحي وأساليب احلياة غري الصحية        املصممة إل 

اهتمام خاص لوضع خطة تنصب على التثقيف خاصة يف جمال طب األسرة كمـسامهة يف               
ويؤكد طب األسرة، باعتباره أحد     . زيادة الوعي بأمهية توطيد العالقة بني اآلباء واألطفال       

وتنفيـذ  . صعيدي الوقاية من األمراض وعالجها    فروع الطب، على األسرة كوحدة على       
  .طب األسرة يف النظام الصحي والتعليمي يهدف إىل توفري احلماية الصحية لألسرة بأكملها

   من قائمة القضايا٢٦الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
جيري استكمال إصالح املستوى األول من النظام الصحي، وحتققـت الظـروف              -١٤٥
واألشكاليا واملصريني البلقان باحلمايـة      ما لتغطية الالجئني واملشردين من أفراد الرو      الالزمة
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الصحية األوَّلية ووصوهلم إىل املؤسسات الصحية مثلهم مثل مجيع مواطين اجلبل األسـود             
  .اآلخرين إىل أن يتحدد قانونياً مركزهم كأصحاب إقامة دائمة يف اجلبل األسود

   من قائمة القضايا٢٧ثارة يف الفقرة الرد على القضايا امل    
وفقاً ألخر التقارير اإلحصائية الرمسية الصادرة عن معهد الصحة العامـة، تتمثـل                -١٤٦

األسباب الرئيسية لألمراض والوفيات يف السرطان وأمراض الُغدد وأمراض النظـام الغـذائي          
 بلـغ عـدد     ٢٠١٠عـام ويف  . واأليضى وأمراض الشرايني وأمراض اجلهاز التنفـسي إخل       

ويبلـغ عـدد    .  امرأة ٢ ٧٢٦ رجالً و  ٢ ٩٨٢ أشخاص؛ منهم    ٥ ٧٠٨األشخاص املتوفني   
ويف .  امـرأة  ٣٦٣ رجالً و  ٥٥٧ شخصاً منهم    ٩٢٠األشخاص الذين يعانون من السرطان      

وبلـغ  . معظم احلاالت تعاين النساء من سرطان الثدي وسرطان املبيض وسرطان عنق الرحم           
 ١٧ امرأة ومن سرطان املبيض وعنق الرحم        ٧٦ب سرطان الثدي    عدد النساء املتوفيات بسب   

ولتقليل الوفيات بسبب السرطان بني النساء والسكان عموماً، مت تطبيـق الربنـامج       . امرأة
ويتوخى هذا الربنامج اختاذ تدابري للوقايـة مـن الـسرطان           . الوطين للوقاية من السرطان   

ه والعالج ورعايـة تـسكني األمل ملرضـى    وتشخيصه مبكراً وحتسني احلياة بعد اإلصابة ب  
ووفقاً هلذا الربنامج أيضاً مت إدخال الربنامج الوطين للتشخيص املبكر لـسرطان            . السرطان

وأطلقت محلة إعالن شهر    . األمعاء والربنامج الوطين للتشخيص املبكر لسرطان عنق الرحم       
ة مـن سـرطان الثـدي       أكتوبر شهراً للفحوص اجملانية للثدي هبدف الوقاي      /تشرين األول 

 مت تنفيذ برنـامج للتـشخيص       ٢٠١٠ عامويف إطار الربامج املطبَّقة يف      . وتشخصيه مبكراً 
. يزال هذا الربنـامج جاريـاً      الاملبكر لسرطان األمعاء يف املركز الصحي يف دانيلوفغراد و        

 واستجاب عدد كبري من األشخاص هلذه اإلجراء وقاموا بإجراء اختبارات أدت إىل نتـائج           
  .ومت تنفيذ املشروع بالتعاون مع املركز اإلكلينيكي يف بودغوريكا. إجيابية

  املساواة يف احلقوق يف إطار الزواج  -تاسعاً   

   من قائمة القضايا٢٨الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
وفقاً لتشريعات األسرة يف اجلبل األسود يتـساوى أفـراد األسـرة يف احلقـوق                 -١٤٧

وينشأ ذلك عـن املبـدأ الدسـتوري        . بغض النظر عن نوع اجلنس أو املركز      والواجبات  
 من دسـتور اجلبـل      ٨املادة  (األوسع الذي حيظر أي شكل من أشكال التمييز يف اجملتمع           

اجلريـدة  (وجيري التشديد بصورة خاصة على احلكم الوارد يف قانون األسـرة            ). األسود
الذي ينص علـى أن الرجـل واملـرأة    ) ١/٢٠٠٧الرمسية جلمهورية اجلبل األسود، العدد      

ويعرِّف هذا القانون، باإلضافة إىل قانون      . الشخصية وحقوق امللكية   مايتساويان يف حقوقه  
ممتلكات األسرة، بعض اإلجراءات القضائية واإلدارية يف املوضوعات القانونيـة املتعلقـة            

  ). ٣٧٢-٣١٦املواد ( القانون اإلجرائي لألسرة -بالعالقات األسرية 
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حرية الزواج بأهنـا    )  من دستور اجلبل األسود    ٧١املادة  (ويعرِّف املبدأ الدستوري      -١٤٨
  . تشمل حرية الدخول يف زواج أو عدم الدخول فيه وحرية اختيار شريك الزواج

تتـضمن   الو. يف أحكام قـانون األسـرة      ماوهذه احلرية منصوص عليها بشكل        -١٤٩
وميكـن القـول أن     . قتضي دخول الشخص يف الزواج    تشريعات اجلبل األسود أي حكم ي     

ويتضح ذلك يف الوسـاطة والتـدخالت       . الزواج مؤسسة ذات أمهية اجتماعية أكثر اتساعاً      
ومعظم األحكام اليت يتم مـن      . االجتماعية املالئمة عند الدخول يف الزواج واستمراره وإهنائه       

 ١٦ا احلكم احلكم الوارد يف املـادة        ومن أمثلة هذ  . خالهلا تطبيق هذا التدخل أحكام إلزامية     
من قانون األسرة الذي ينص على أن الشرط األول للدخول يف زواج هـو اإلدارة احلـرة                 

  .ميكن الدخول يف زواج صحيح بدون هذا الشرط اليعين أنه  مالشريكي املستقبل، وهو 
.  الـزواج  ويعرِّف قانون األسرة العالقات القانونية بشأن املمتلكات بني شريكي          -١٥٠

واملمتلكات الفردية هي املمتلكات    . ويستطيع الشريكان حيازة ممتلكات فردية أو مشتركة      
اليت حيصل عليها أحد الشريكني قبل الدخول يف الزواج، سواء عن طريق املرياث أو اهلبـة                

مل يـتم    ماويتمتع كل شريك بصورة مستقلة مبمتلكاته الفردية،        . أو أي طريق قانوين آخر    
جاء يف تشريعاتنا األسرية تعترب املمتلكات املشتركة هي        كما  و. ق على خالف ذلك   االتفا

املمتلكات والعوائد من هذه املمتلكات اليت حيصل عليها شريكا الزواج أثناء الزواج مـن              
  .واملمتلكات املشتركة لشريك الزواج هي قاعدة قانونية حمددة يف قانون األسرة. خالل العمل

وتعـود مجيـع    .  أي الزوج والزوجة معاً    -ز امللكية شخصاً مزدوجاً     ويعَترب حائ   -١٥١
ويستلزم عدم حتديد حصة كل     . احلقوق والواجبات إىل شريكي الزواج معاً وبدون تقسيم       

ميكـن   ال) ١: (القانون ماشريك يف هذه املمتلكات وجود قاعدتني تنظيميتني ينص عليه        
يتم تـسجيل   ) ٢. (متلكات غري املقسومة  لشريك الزواج أن يستعمل منفرداً حصته من امل       

حقوق شريكي الزواج يف املمتلكات غري املنقولة اليت تشملها املمتلكـات املـشتركة يف              
وإذا مت . سجل العقارات باسم الشريكني باعتبارها ملكية مشتركة بأجزاء غـري مقـسومة       
، وهـو   تسجيل شريك واحد فقط يف الزواج يف سجل األراضي باعتباره حـائز امللكيـة             

حيدث كثرياً يف املمارسة العملية، فسوف يعترب أن هذا التسجيل قـد وضـع باسـم                 ما
الشريكني معاً، إالّ إذا كان السجل قد وضع استناداً إىل اتفاق مكتوب بني شريكي الزواج               

ويف تشريعاتنا يعترب أي احتاد بني رجل وامرأة استمر ملدة طويلـة مـساوياً              ). ٢٨٩املادة  (
وميكن لشركاء الزواج، يف سـياق      . ناحية حقوق احلصول على الدعم املتبادل     للزواج من   

ويتم التوقيع علـى    . الزواج أو قبله، تنظيم عالقاهتم يف املمتلكات مبوجب اتفاق مكتوب         
اتفاق الزواج يف استمارة مكتوبة وجيب توثيقها عدلياً لدى املسجل الذي يكون من واجبه              

إىل أن املمتلكات املعنية     مااملتبادلة وأن يوجِّه انتباهه    ماباهتوواج ماأن يقرأ للطرفني حقوقه   
  .تستبعد من ممتلكاهتما

        


