
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-16043    171108    191108 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  )ج(١٥ حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة ته املفوضية الساميةموجز أعّد
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

 اجلبل األسود

 إىل عمليـة االسـتعراض      )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من سبعة من أصحاب املـصلحة             
ـّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمده       . الدوري الشامل  ـّن  . ا جملس حقوق اإلنسان   وهو يت وال يتضم

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وال أي حكـم أو                    
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف            . استنتاج يتصالن مبطالبات حمّددة   

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل        . اع مل جير تغيري النصوص األصلية     التقرير، كما أنه بقدر املستط    
ـُعزى إىل ع ـُتاح . ن هذه املسائل بعينهادم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأالتركيز على هذه املسائل قد ي وت

وبالنظر إىل كون . الواردةعلى املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات 
دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف التقرير تتـصل يف املقـام األول                   

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١بأحداث وقعت بعد 
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

ـّعة يف             الحظت منظمة ا    - ١   لعمل من أجل حقوق اإلنسان أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املوق
  .)٢(، مل جير التصديق عليها بعد٢٠٠٧عام 

وأعربت مبادرة احلقوق اجلنسية عن القلق حيال حمدودية التنفيذ املباشر للمعايري الدولية ذلك ألن تغليب              - ٢
الذي يشمل أحكام الدسـتور واألحكـام       " (القانون"، ال يف    "التشريع"املعايري الدولية غري منصوص عليه إال يف        

ـُّع حدوث أوجه سوء تفسري يف املمارسة العملية للمحاكم وسائر هيئات الدولة)القانونية . ، وبالتايل ال بد من توق
ـُـصدَّق ع                ليهـا  وليست مثة توصيات صرحية يف الدستور بوجوب تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان امل

ـَج يف          .)٣(باالنسجام مع املمارسة العملية للهيئات الدولية      ـُدمـ  وأوصت املبادرة املعنية باحلقوق اجلنسية بأن ت
  .)٤(القانون الوطين مجيع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها الدولة

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

اإلنـسان، أخفـق الدسـتور اجلديـد املعتمـد يف تـشرين             وفقاً ملنظمة العمل من أجـل حقـوق           - ٣
 يف بلوغ مستوى ضمانات حقوق اإلنسان اليت سبق أن وفّرها ميثـاق حقـوق اإلنـسان          ٢٠٠٧  أكتوبر/األول

ـّالة الستقالل القضاء           ففي حني يكفل الدسـتور     . واألقليات لصربيا واجلبل األسود ويف النّص على ضمانات فع
ـِّبها نشر معلومات غري صحيحة مبا خيالف املعيار األورويب حلّريـة التعـبري              حق التعويض عن األضرار      اليت يسب

والقانون الوطين لاللتزامات، فإنه يغفل احلق يف عدم إحضار الشخص وتوقيفه مدة طويلة رهن احملاكمة، ومنـع                 
ـ             مان احلـق يف احليـاة،      السجن بسبب عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية، ومنع العقوبة الالإنسانية واملهينـة، وض

والضمانات الكاملة للحق يف الدفاع ويف حماكمة عادلة امتثاالً لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان، واحلـّق يف                 
ـّالة   .)٥(اللجوء إىل سبل انتصاف قانونية فع

ـِّداً تعريفاً م" األقليات"وفضالً عن ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية عن القلق حيال تعريف مصطلح   - ٤ قي
جمتمعـات األقليـات   "ال ينص على محاية وافية من التمييز وأشارت إىل أن الدستور اجلديد يستخدم مـصطلح               

 ٢٠٠٦يف حني ال يستخدم أحد قوانني ما قبل االستقالل وهو قانون حقوق وحريات األقليات لعـام                 " الوطنية
ـُوجد يف اجلبل األسود أي جمت        ". األقليات"مصطلح   ـّل أكثرية بعبارة مطلقة، وهو مـا         بيد أنه ال ي مع وطين ميث

 وحسبما الحظت .)٦("جمتمعات األقليات الوطنية"مصطلح  أو" األقليات"جيعل من الصعوبة مبكان تعريف مصطلح 
ـُمد يف             ـّى   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠منظمة العفو الدولية، فإن قانون حقوق وحريات األقليات، الذي اعت ، توخـ

 ١٠ن حقوق األقليات يف االنتخاب؛ بيد أن احملكمة الدستورية للجبل األسـود أبطلـت، يف                التمييز إجيابياً بشأ  
ـّة أهنا مل تكن منسجمة مع الدستور النافـذ يف ذلـك            ٢٠٠٦يوليه  /متوز ، املواد املعنية من القانون متذرِّعة حبج

ـّخاذ إجراءات إجيابية ومتثيل األقليات. الوقت ـّى ات .  يف اهليئات اإلدارية واحمللية للدولةوالدستور اجلديد ال يتوخ
ـّالة من التمييز  ـّر محاية فع ـّن تنفيذ األحكام الدستورية يف إطار التشريعات الوطنية اليت توف بيد أنه ما زال يتعي

وتالحظ منظمة العفو الدولية أن مالئمة قانون حقوق وحريات األقليات القائم مع الدستور             . لألقليات ومتثيلهم 
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ـّل فيه أي من خمتلف       اجلديد   ما زالت واجبة، وخباصة بالنظر إىل تنّوع جمتمع اجلبل األسود عرقياً، حيث ال تشك
  .)٧(الفئات الوطنية األكثرية

ـّسية وحقوق اإلنسان-  جيم    البنية األساسية للحقوق املؤس

ـّسات حقوق اإلن              - ٥ ـّكت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان بالرأي القائل إن مؤس سان الوطنية  متس
ـُّلها يف أمني املظـامل، واللجـان          -  باإلضافة إىل القضاء واحملكمة الدستورية والشرطة        - موجودة    من حيث متث

وعلى الرغم . الربملانية حلقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، والدفاع واألمن، وجملس املراقبة املدنية على الشرطة
ـّسات من حيث ا لقدرة والتأثري، بدءاً من الشرطة والقضاء من الناحية السلبية إىل حّد ما من اختالف تلك املؤس

ـّها نـصرياً صـلباً                        ـَرب أيـ ـُعتـ وانتهاًء بأمني املظامل من ناحية إجيابية، فقد الحظـت أنـه ال ميكـن أن ي
 .)٨(اإلنسان حلقوق

ان جمللس أوروبـا أن     ، الحظ مفوض حقوق اإلنس    ٢٠٠٨يونيه  /وخالل زيارته الرمسية للبلد يف حزيران       - ٦
اجلبل األسود استثمر، منذ أن نال استقالله، قدراً كبرياً من اجلهود من أجل االرتقاء مبستوى إطاره التـشريعي                  
ـّة إىل جتسيد تلك املعايري يف املمارسـة العمليـة جتـسيداً        ـِّداً يف الوقت نفسه احلاجة املاس ـّسي، مؤك واملؤس

ـّاالً ـّالية وظيفة القضاء، وعدم البّت يف وضع الالجئني يف البلد كمجاالت وحّدد حرية وسائل اإلع. فع الم، وفع
وكان من بني اجملاالت األخرى اليت مت تسليط الضوء عليها وضع األقليات الوطنية، ال سيما طائفة الروما، . أولوية

 وحقوق األشخاص ذوي واالحتجاز واحلبس، وإساءة املعاملة من جانب الشرطة وتفعيل آليات معاجلة الشكاوي،
  .)٩(اإلعاقة، واآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان ومن ضمنها أمني املظامل

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  ألف

   املساواة وعدم التمييز- ١

بعد اعتماد قانون عام ضد التمييز، على الرغم مـن          وفقاً ملنظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان، مل جير            - ٧
، بوضع مشروع قانون جيد يف هذا الصدد مبساعدة مكتب املفوضية السامية حلقوق ٢٠٠٥قيام احلكومة، يف عام 

أي متييز مباشر وغري مباشر علـى أي أسـاس          "ومن الناحية اإلجيابية، حيظر الدستور      . اإلنسان يف اجلبل األسود   
تتعاطف مع الفئات الضعيفة اليت هي يف وضع        ) ي مراعاة التمييز اإلجيايب   أ(ـّخاذ إجراءات إجيابية    تعلى ا " وينّص

ووفقاً ملنظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان أيضاً، فإن قانون منع التمييز . غري متكافئ على أي أساس من األسس
. زامات أو عقوبات صارمة حيال اإلخالل به      اجلنساين املعتمد هو ذو طابع برناجمي أكثر، وال ينطوي على أية الت           

ويظلّ مـن الـضروري     .  قانون مهم هو قانون تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة        ٢٠٠٥وينتظر االعتماد منذ عام     
  .)١٠(٢٠٠٧اعتماد مشروع قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز الذي وافقت عليه احلكومة يف عام 

 حقوق اإلنسان بأنه يلزم إدخال تعديالت على مشروع قانون العمل الذي وأفادت منظمة العمل من أجل  - ٨
وضعته احلكومة بشأن منع املعاملة التمييزية بني املرأة والرجل وخباصة بشأن احلّق يف إجازة األمومة، وضـمانات   
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ـُستخدمة أن تقّدم  (األجر املتكافئ، ومحاية املرأة      ـُسمح لرب عمل مبطالبة م إثباتاً بأهنـا غـري   أي ينبغي بأال ي
  .)١١(، ومنع التحّرش اجلنسي والغوغاء واحلماية منهما)حامل قبل تقدميها طلباً لوظيفة

ـّدت منظمة العفو الدولية، تالحظ املادة          - ٩  من قانون حقوق وحريات األقليات أن الروما        ٧وحسبما أك
غي، بالتايل، للحكومة أن تعتمد استراتيجية غري مندجمني على حنو كاٍف ضمن احلياة االجتماعية والسياسة وأنه ينب

ـُوجد يف عدد كبري من بيوت       . ترمي إىل حتسني ظروفهم املعيشية بصورة الئقة ودجمهم دجماً تاماً يف اجملتمع            وال ي
 وأوصـى املركـز األورويب      .)١٢(اء، أو إمدادات مياه، أو نظم صرف      ومآوي الروما يف املستوطنات مرافق كهرب     

أن تقوم السلطات يف اجلبل األسود حبماية حقوق اإلنسان لطائفة الروما، والتحقيق يف حـاالت               حلقوق الروما ب  
  .)١٣(التمييز العنصري وسائر االنتهاكات وإدانتها مجيعها بشدَّة

ـّط ألكـسندر ساسـا        - ١٠ وبشأن فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي واملتحّولني جنـسياً، سلـ
ـُوىل أي اهتمام حلالتهم وحقـوقهم ومل جيـر           وريشا، باجلبل األسود، الضوء على أنه     زيكوفيتش، يف بودغ    ال ي

ـّى إجياد بيئة أكثر تساحماً وأماناً جتاه حياهتم وأعماهلم وأفعاهلم ـّخاذ أية تدابري جديرة بالذكر تتوخ وال يعلن . ات
 ووفقاً أللكسندر ساسا .)١٤(ئات املذكورةأي من األفراد أو اجلماعات على املأل انضمامهم كأعضاء يف جمتمع الف  

زيكوفتيش، يعرِّف قانون األسرة كالً من الرباط الزوجي والرباط خارج سياق العالقة الزوجية بني الرجل واملرأة، 
ـَح ألعضاء يقوم  ـُمن وهو ما يعين أن األزواج من اجلنس نفسه ال ميكن أن يكون هلم حق النفقة وحقوق أخرى ت

 وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية اإلتيان صراحة على ذكر التثقيف          .)١٥(رج سياق العالقة الزوجية   بينهم رباط خا  
اجلنسي باعتباره مقولة حممية من التمييز يف إطار قوانني العمل واالستخدام القائمة، ويف التشريعات املتعلقة بلغة                

  .)١٦(الكراهية وجرائم الكراهية

  األمن على شخصه حق الفرد يف احلياة واحلرية و- ٢

ـِغ خالل الفترة ما بني أيلول  - ١١  وحىت هناية ٢٠٠٦سبتمرب /وفقاً ملنظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان، أبل
ـّهامات                 ٢٩، عن   ٢٠٠٧عام    حالة من حاالت إساءة املعاملة على يد ضباط الشرطة ما أفضى إىل توجيـه اتـ

ـَندر نسبياً رفع دعاوى   . حبقـهم حبلول هناية العام     جنائية ضد ضباط شرطة ممن يرتكبـون أفعـال انتـزاع    وي
ـّة بالقّوة وإساءة املعاملة والتعذيب     وال تـكاد تصدر أحكام قضائية يف عدد ضئيل من احلـاالت الـيت             . األدل

ـَّغ عنها إال وتليها حتذيرات وتعليق أحكام وفرض غرامات ـُبل ـُنظر إىل اإلجراءات التأديبية املتعلقة بإساءة . ي وي
 قانون املوظفني واملستخدمني املدنيني   عمال املنصب وجتاوز الصالحيات الرمسية حسبما هو منصوص عليها يف           است

ـُلجأ إليها كبديل لإلجراءات اجلنائية مع أن تلك اإلجراءات ذات طبيعة خمتلفـة            على أهنا إجراءات أكثر ليونة ي
  .)١٧( بالتوازي مع اإلجراءات اجلنائيةوينبغي تنفيذها

ـّاالً يف تناولـه      كفؤاًأفادت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان بأن مدعي عام الدولة مل يكن              و  - ١٢  وفعـ
، حيث خلـصت جلنـة      )١٩٩٥عام  (وأشارت إىل قضية حرق مستوطنة للروما يف دانيلوفوغراد         . تقارير التعذيب 

 بإجراء - افة إىل دفع تعويض عادل  باإلض- مناهضة التعذيب إىل أن الدولة انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب فأمرت 
ـّال مع ضباط الشرطة املسؤولني      ـُجر التحقيق  . حتقيق فع ـُجر أيضاً أي حتقيق يف حادثـة الـضرب          . ومل ي ومل ي

وفيمـا  . ٢٠٠٥سبتمرب/أيلول ١ اجلماعي لسجناء يف سجن سبوتز على يد وحدات خاصة تابعة لوزارة الداخلية يف         
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 ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ١٤ة مبمارسة التعذيب على يد الشرطة، اليت رفع هبا دعوى يف            يتعلق بالتهم اجلنائية املتعلق   
ـُهموا مبمارسة اإلرهاب          ، مل يقـم    ")حتليق النـسر  "وذلك يعين عملية الشرطة     (أشخاص ألبانيو العرق كانوا قد ات

ـّر وبالتحديد           أكتوبر /يف تشرين األولاملدعي العام باستهالل حتقيق ضد مخسة من ضباط الشرطة إال يف وقت متأخ
وأفضت تقارير صادرة عن وسائل اإلعالم إىل استنتاج مفاده أن الشرطة مل تتعاون بكفاءة مـع مكتـب                  . ٢٠٠٧

ـِغوا بعـد               ٢٠٠٧وحبلول هناية عام    . املدعي العام  ، مل يكن األشخاص الذين أفادوا عن واقعة التعذيب قـد أبلـ
رى استهالله فقد استند إىل تقارير أفادت عن إساءة معاملة أب أحد            أما التحقيق الوحيد الذي ج    . باستهالل حتقيق 

وينطوي هذا الوضع على إشكالية ذلك أن احملاكمة اجلنائية املتعلقة باإلرهاب           ). وقد مات يف تلك األثناء    (املتهمني  
ـّخاذ إجراءات بشأن اإلدعاءات املتعلقة بالتعذيب ـَجر ات   .)١٨(توشك على االنتهاء يف حني مل ي

ـّني جنسياً، أشار ألكسندر     ياجلنسامليل  وفيما يتعلق حبماية حقوق فئة املثليات واملثليني ومزدوجي           - ١٣  واملتحول
 .)١٩(ساسا زيكوفيتش إىل حاالت تعذيب وهتديدات واعتداءات جسدية ضد بعض الناشطني يف منظمات غري حكومية              

ان ارتكبتها الشرطة ضد أفراد من الفئات املذكورة وأعلنت وأفادت مبادرة احلقوق اجلنسية عن انتهاكات حلقوق اإلنس
بقصد اإلساءة لسجناء، " حثالة"أيضاً أنه جرى تسجيل حاالت استخدم فيها أفراد من الشرطة يف عّدة مناسبات عبارة     

ـّوا حتت رمحـة وصـفهم             . مبا يشمل حاالت من التعذيب الشديد      ويف حاالت أخرى، جرى هتديد سجناء بأن يظل
ـّنة وفق ما أرادته الشرطةإذا مل يعترفوا بارتكاهبم جرمي" احلثالة"اف بأوص   .)٢٠(ة معي

ـُمارس ضد األطفال أن العقوبة البدنية   - ١٤ والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ت
ـُوجد يف قانون العقوبات      . مشروعة يف البيت   يف " حـق " بــوجود أي     أي اعتراف حمّدد  ) ٢٠٠٤عام  (وال ي

والعقوبة البدنية ممنوعة يف املـدارس ويف النظـام         . عقوبة البدنية غري ممنوعة صراحةً    ممارسة عقوبة بدنية، إال أن ال     
ـُوجد أي منع صريح للعقوبة البدنية. اجلنائي   .)٢١( يف إطار بيئات الرعاية البديلةوال ي

ـ       والحظت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان وجو         - ١٥ ـّن حول العنف املرتيل تق وم احلكومـة   د تشريع معي
ـَّن من مقابالت أجرهتا هذه املنظمـة أن               .)٢٢(٢٠٠٥بدراسته منذ عام      وأفاد املركز األورويب حلقوق الروما بأنه تبي

ـّالية يف حاالت العنف املرتيل اليت حتدث يف األسر املعيشية لطائفة الروما ـّلون بفع فاد الذين وأ. ضباط الشرطة ال يتدخ
ـَت معهم مقابالت عن حاالت مل يقم فيها ضباط الشرطة إىل مبجرد إسداء النصح للزوجني بالتصاحل، باإلضافة                  أجري

وأفادت بعـض   ". شيء غجري "إىل حاالت أبدى فيها ضباط تعليقات مهينة على فعل العنف املرتيل واصفني إياه بأنه               
ـُجربن على االنغماس يف    .)٢٣(عدم قدرهتن على كسب العيش ذاتياًعالقات مشينة نظراً لنساء الروما بأهنن ي

وأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب، يف معرض تسليطها الضوء على مشكلة االكتظـاظ يف نظـام                  - ١٦
ـّخذ السلطات تدابري لوضع وتنفيذ سياسة شاملة غرضها مكافحة اكتظاظ السجون، على ضوء  السجون، بأن تت

  .)٢٤(املعايري اليت وضعها جملس أوروباع التعذيب وتعليقات جلنة من

   إقامة العدل، مبا يشمل عدم اإلفالت من العقوبة، وسيادة القانون- ٣

وفقاً ملنظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان، يسري إصالح القضاء يف سبيله؛ فلم يعد من الضروري تعيني   - ١٧
ـِبل جملس قضا         ـِبل الربملان إمنا من ق إال أن تعيني املّدعني العامني وقضاة احملـاكم الدسـتورية         . ئيالقضاة من ق
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ـّال إىل . زال ينتظر حتريره من عبء ارهتانه بتصويت السياسيني بأغلبية حامسة  ما والقضاء غري كفء وهو غري فع
 الـسلك القـضائي أمـراً       حد كبري بشأن محاية حقوق اإلنسان؛ وما زالت الرتاهة واملهنية يف أوساط أعـضاء             

  .)٢٥(تثنائياًاس

أن مشروع القانون اجلنائي تعتريه أوجه قصور بـشأن         والحظت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان          - ١٨
ـُوجَّه فيها لشخص ما               مـن قـانون    ٦مبوجب املادة   " اتِّهام جنائي "احلق يف الدفاع بدءاً من اللحظة ذاهتا اليت ي

ادة تنّص على توفري مساعدة من حمام اعتبـاراً مـن حلظـة             احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ذلك ألن هذه امل       
ـُحتجز شخص لساعات قبل توفري هذه املساعدة   .)٢٦(االستجواب األول، مع أنه قد ي

وما يثري قلقاً خاصاً لدى منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان من زاوية النظر إىل االحترام العام حلقوق   - ١٩
خ اإلفالت من العقاب الذي حييط حبوادث القتل اليت يدور حوهلا جدل، وجرائم            اإلنسان يف اجلبل األسود هو منا     

. احلرب، وحادثات التعذيب، والتهديدات، واالعتداءات اجلسدية على نشطاء املنظمات غري احلكومية والصحفيني
يكن بـوترية   مل  وجرى إحراز بعض التقّدم يف اجتاه حتسني وضع أفراد الفئات االجتماعية الضعيفة، إال أن ذلك                

ـّالة   .)٢٧(مرضية ونتائج فع

وقّدمت منظمة العفو الدولية معلومات عن عدم إحراز أي تقّدم يف دعاوى جنائية رفعت ضد ستة مـن       - ٢٠
ـُّهموا يف شباط  مدنياً بوسنياً ونقلهم من اجلبل ٨٣ بإخفائهم قسراً ما ال يقلّ عن ٢٠٠٦فرباير /ضباط الشرطة ات

ـِّموا إىل جيش صرب البوسنة ومن مث أعِدموا خارج سياق السلطة             األسود إىل البوسنة     ـُلـ واهلرسك، حيث س
 حكماً ابتدائياً إىل أن ٣٨ حكماً من أصل ٢٥ويف دعاوى مدنية ذات صلة رفعتها أسر الضحايا، خلص . القضائية

ـِم بت  ـُك عويضات لناجني مبعدين اجلبل األسود مسؤول عن االختفاء القسري للمدنيني البوسنيني أو وفاهتم؛ وح
ورفضت حمكمـة االسـتئناف     . واستأنفت الدولة كال من هذه األحكام     . وكذلك ألفراد أسر عن وفاة أقارهبم     

 من قانون احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان       ٣اخللوص إىل أن السلطات قد انتهكت حق األقارب مبوجب املادة           
ويساور منظمة العفو الدولية القلق حيال . ملختفني وأماكنهمبدعوى أهنا تقاعست عن توفري معلومات عن مصري ا    

كل من درجة العرقلة السياسية يف هذه القضية وعدم كفاءة إجراءات احملكمة، مشريةً  إىل أنه بعد انقضاء سـتة                    
ل هبا اجلبل وبالنظر إىل السرعة البطيئة اليت يتناو.  ما زال اإلفالت من العقوبة بشأن هذه اجلرمية مستمراًعشر عاماً

األسود جرمية حرب أخرى تندرج ضمن واليته القضائية، تظلّ منظمة العفو الدولية شديدة القلق حيال استمرار                
وكان مكتب املدعي العام يف بودغوريشا قد استهلّ بالفعـل          . حالة اإلفالت من العقوبة بشأن اجلرمية املذكورة      

م كانوا مشاركني بصورة مباشـرة يف حـاالت االختفـاء    إجراءات جنائية ضد ستة من ضباط الشرطة ُزعم أهن     
ـّهامات ضد شخصيات رفيعة أكثر يشيع االعتقاد بأهنا كانت . القسري ـّن أية ات ـُرفع دعاوي تتضم بيد أنه مل ت

  .)٢٨( يف تلك احلاالتأيضاً ضالعة

ـّت احملكمة احمللية يف         - ٢١  بييلو بوليي حتقيقـاً، يف  ويف قضية أخرى أفادت عنها منظمة العفو الدولية، استهل
 من الضباط واجلنود من فرق بودغوريشا التابعة جليش يوغوسالفيا ١٢ ارتكبها ، تناول أفعاال٢٠٠٧ًفرباير /شباط

ـَبه بأهنم قتلوا ما ال يقلّ عن          ـُشت  الجئاً ألبانيي العرق من كوسوفو، من بينهم طفـل وامـرأة            ٢٠السابقة، ي
ـَّة، وذلك يف كالوديرسكي ال ـّل منظمة حلف مشال األطلسي مسن ز وقرى أخرى قريبة من روزاجي، أثناء تدخ

ـِّهامات مفادها أن سبعة ٢٠٠٧ديسمرب /ويف كانون األول. ١٩٩٩يف عام  ـّت احملكمة ذاهتا حتقيقاً يف ات ، استهل
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 ١٩٩٢أفراد عسكريني وشرطيني سابقني تابعني للجبل األسود ارتكبوا جرائم حرب ضد بوسـنيني يف عـامي                 
ووفقاً لرئيس منظمة بوكوفيتشا الـيت تقـود        .  يف إقليم بوكوفيتشا، عند احلدود مع البوسنة واهلرسك        ١٩٩٣و

ـُتلوا و ـُذِّبوا ٧٤محالت تنادي بالتحقيق يف جرائم احلرب اليت ارتكبت يف اإلقليم، فإن ستة أشخاص ق  شخصاً ع
ـِر على الفرار من بوكوفيتشا، إىل .  قرية٣٩ا  قرية من أصل قرى اإلقليم البالغ عدده٢٤ لومت تطهري عرقي  وأجب

ـُلبت ثالثة مساجد أضـرمت فيهـا الـنريان                ـَت بيوهتم؛ وس ويف . غري رجعة، مئات األشخاص، بعدما أحرق
ـْن   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ـِّم كال التحقيقي ـُم ـُقرِّر        . ، ت واألمر متروك اآلن إىل مكتب مدعي عام الدولة لكي ي

ـِّهام يف هذا الصددصدرما إذا كانت ست   .)٢٩( لوائح ات

ـُبّت فيها من أرث اجلرائم                - ٢٢ وحسبما أفادت منظمة العفو الدولية، يرتبط فصل آخر من الفصول اليت مل ي
ضد املدنيني اليت شهدها زمن احلرب يف اجلبل األسود، باألحداث اليت وقعت يف معسكرْي مـورينج وكومبـور            

 علـى   ١٩٩٢مايو  / وأيار ١٩٩١كتوبر  أ/ ويف الفترة ما بني تشرين األول      .ويفالواقعني مباشرة خارج هريتشيغ ن    
وتويف مثانية  .  سجني كروايت هناك، معظمهم من املدنيني      ٣٠٠األقلّ، احتجز جيش يوغوسالفيا الشعيب أكثر من        
رة أوامر وأصدرت حمكمة دوبروفنيك يف كرواتيا اجملاورة عش. سجناء نتيجة للتعذيب أو من اجلوع، حسبما ُزعم     

بيد أنه على الرغم من إبرام اتفاق تعاون بني . قبض بعضها يتعلق مبواطنني من اجلبل األسود بصدد تلك األحداث       
، ٢٠٠٦مدعي عام الدولة الكروايت ومدعي عام الدولة يف اجلبل األسود، بعدما نال اجلبل األسود استقالله يف عام 

 .)٣٠(ك األفراد وتسليمهملقبض على أولئمل جير إحراز أي تقّدم بشأن ا

وأفادت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان عن عدم وجود أية معلومات عن استهالل التحقيـق يف                   - ٢٣
ـَّت على دوبروفنيك يف فترة عـامي                ـُن ـِبت أثناء اهلجمات اليت ش ـُك  ١٩٩٢- ١٩٩١جرائم احلرب اليت ارت

 شخص، وإحلاق إضرار    ٤٠٠نياً، وجرح أكثر من      شخصاً مد  ٨٠عندما أسفر قصف املدينة عن مقتل أكثر من         
وألقيت املسؤولية عـن    .  مبىن كان عدد كبري منها خاضعاً حلماية اليونسكو يف ذلك الوقت           ١١ ٠٠٠بأكثر من   

تلك اهلجمات على اجليش اليوغوساليف، وقوات الدفاع اإلقليمية التابعة للجبل األسود، ووزارة داخلية اجلبـل               
ـّفة معظمها من مواطين اجلبل األسوداألسود، ووحدات املت  ـُرتكبة أثناء . طوِّعني املؤل ومل تفض جرائم احلرب امل

ـِبل احملكمة اجلنائيـة            . اهلجمات إال عن إدانة اجلنرال يب      شتروغر واحلكم عليه بالسجن ملدة مثاين سنوات من ق
 التحقيق يف مجيع التقـارير األخـرى         ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل      .)٣١(الدولية ليوغوسالفيا السابقة  

ـِبل مواطنيها أو ضدهم؛  ـِبت من ق ـُك ـُقّدمة عن جرائم احلرب اليت وقعت على أراضيها أو اليت أفيد أهنا ارت امل
تكيب اجلرائم هؤالء   واإلتيان مبرتكبيها أمام العدالة والتعاون مع البلدان اجملاورة حسب االقتضاء هبدف اإلتيان مبر            

  .)٣٢(الةأمام العد

   احلق يف االحتفاظ بسّرية اخلصوصيات ويف الزواج واحلياة األسرية- ٤

 من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة ختـوِّل         ٢٣٠أفادت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان بأن املادة            - ٢٤
 سلطة الطلب مـن شـركات االتـصاالت    -  على حنو ينتهك احلق يف االحتفاظ بسّرية اخلصوصيات  -   الشرطة

سلكية والالسلكية أن تقّدم معلومات عن هوية أرقام اهلواتف الثابتة واحملمولة اليت أنشأت اتصاالت ومدة هذه                ال
ـُسمى (االتصاالت  دومنا أمر يصدر عن احملكمة وبدون وجود أية آلية أخرى ملراقبة ") القياس التعدادي"وهو ما ي

اسوب شخصي لفحصه، دومنا أمر أو بدون وجود أية         كما ختوِّل الشرطة سلطة انتزاع ح     . استخدام هذه السلطة  
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ويف الوقت نفسه، وضعت احلكومة خطة عمل ملكافحـة         . آلية أخرى ملراقبة نطاق ممارسة هذه السلطة وأسلوهبا       
الفساد تسمح صراحةً  للشرطة بإبرام اتفاقات مباشرة مع الشركات السلكية والالسلكية مبا يكفـل للـشرطة                 

ـَّدت الشرطة يف رسالة بعثت هبا إىل شبكة ترسـيخ               الوصول مباشرة إىل قوا    عد بيانات هذه الشركات، وقد أك
فيما خيص االتصاالت   " M-tel"تل  - قطاع املنظمات غري احلكومية أهنا أبرمت بالفعل اتفاقاً كهذا مع شركة ميم           

 أما مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد فإنه ال ينّص على ختويل الشرطة هذه السلطة بدون .باهلاتف احملمول
ـِّلة يف                   ؛ "القياس التعدادي "صدور أمر عن حمكمة، أال أنه أيضاً ال يأيت صراحةً  على ذكر املمارسة العملية املتمث

ـَّح الغالب أن وإذا مل يكن القانون احلايل واالتفاقات احلالية املعقودة بشأن  املوضوع املعين حملّ اعتراض فمن املرج
  .)٣٣(يستمر إنفاذ تلك املمارسة حىت يف ظل القانون اجلديد، إذا ومىت اعتمد

   حرية التنقل- ٥

ـّل افتقار أعداد من طائفة الروما املقيمني يف اجلبل األسود إىل وثائق شخصية عقبة كأداء تعترض                  - ٢٥ يشك
ـّعهم جبوانب متعدّ   وتنطبق هـذه   . دة من حقوق اإلنسان، حسبما أفاد مركز احلقوق األوروبية لطائفة الروما          متت

ـَّرين والالجئني من طائفة الروما املقيمني يف اجلبل األسود              ـَّسمت . احلالة بوجه خاص على األشخاص املهج وات
ـّد والتكلفة العالية، وغالباً ما            اقتضت ذوي العالقة السفر إىل      عملية احلصول على وثائق شخصية بالبطء والتعق

أماكن أخرى أو حىت إىل خارج اجلبل األسود، وهو ما ليس بوسع العديد من أفراد الروما فقريي احلال االضطالع 
ـّل تكاليفه  /به و  ـّتة خاصـة               . أو حتم ـّة مؤقـ ـُوجد إال لدى بعضهم وثائق إثبات هويـ ونتيجة لذلك، ال ي

  .)٣٤(خرى ذات طابع دائمبالالجئني دومنا أية وثائق شخصية أ

ـُّعحرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتك - ٦   وين اجلمعيات والتجم
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةالسلمي، 

الحظت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان أنه على الرغم من أنه جرى تعديل القانون اجلنائي حبيث           - ٢٦
ـّن احلكم بالسجن     عن ارتكاب فعل التشهري، فإن مثة احتمال بأن يذهب إىل السجن شـخص متـهم                ال يتضم

انتهاك : وما زال القانون اجلنائي للجبل األسود ينّص على اعتبار األفعال التالية جرائم     . بالتشهري ال يؤدِّي العقوبة   
اجلبل األسود، أو دولـة     مسعة صربيا واجلبل األسود، أو دولة عضو، أو أمة، أو فئات وطنية وعرقية يف صربيا و               

ـُّم على األعالم، وشـعار النبالـة، والنـشيد الـوطين للـدول،                     أجنبية، أو منظمة دولية، مبا يف ذلك التهج
  .)٣٥(الدولية  واملنظمات

وأوصت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان بوجوب إدخال تعديالت على الدستور والقانون اجلنائي           - ٢٧
ـّ ن مجيع معايري حرية التعبري الدولية املتعلقة بالتشهري، وخباصة املعايري اليت وضعها فقهاء وقانون االلتزامات لتتضم

 مثل هيئات الدولـة،     - احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، فيما يتعلق باالختالف بني احلاالت اجملتمعية للمدَّعني            
ـُحكَم له بالتعويض عن أضـرار       ويعلن الدستور عن حق طرف يف أ      . والسياسيني، والشخصيات العامة، اخل    ن ي

حلقته نتيجة لنشر معلومات غري صحيحة، وهو ما ال يتوافق سواء مع قانون االلتزامات الوطين أو املعايري الدولية                  
ـِّد الدستور احلق يف محاية      . حلرية اإلعالم  إال أنه، برغم محايته حرية وسائل      " الشرف والسمعة والكرامة  "ويؤك

ـِّي املعلومات وااإلعالم ومنعه الر فكار ألقابة على النشر، يتقاعس عن تأكيد اشتمال حرية التعبري على احلق يف تلق
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.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٩ من املادة    ٢وفقاً لصياغة نصوص حرية التعبري يف الفقرة        
ود أي حّد يف اجلبل األسود للحكم لطرف وتالحظ منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان أنه بالنظر إىل عدم وج

  .)٣٦(هري، فقد جرى احلكم مببالغ مريبةبالتعويض عن اإلضرار بسبب التش

وأفادت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان بأن مشروع قانون االتصاالت اإللكترونية ينتقص مـن                 - ٢٨
ومـشروع  . لبث اإلذاعي لوسائل اإلعـالم    استقاللية الوكالة احلالية للبث اإلذاعي املختصة بتخصيص ترّددات ا        

. القانون املذكور الذي ينتظر اعتماده يف الربملان يف الوقت الراهن حيوِّل الوكالة املستقلة حالياً إىل هيئة حكومية                
  .)٣٧(ز امللكية يف جمال وسائل اإلعالموليس مثة قانون بعد ينّص على مراعاة الشفافية ومينع تركي

.  االعتداء جسدياً على صحفيني مشهورين٢٠٠٧لعفو الدولية، جرى منذ النصف الثاين لعام ووفقاً ملنظمة ا  - ٢٩
 وقضية مقتل احلارس الشخصي ألحد الكتاب ٢٠٠٤يف عام ) Dan (دانوما زالت مل حتلّ قضية مقتل حمّرر صحيفة 

ينة بودغوريشا مدير   ، تعّرض لالعتداء وأصيب جبروح بليغة وسط مد       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١ويف  . ٢٠٠٦يف عام   
وبعد هذا اهلجـوم، أخـرب املراسـلني        . ، على يد ثالثة أشخاص حسبما أفيد      فيجسيتصحيفة بودغوريشا اليومية،    

 ملا زعمت أنـه فـساد       فيجسيتباعتقاده أن اهلجوم كان ذا دوافع سياسية رداً على تغطية سلبية قامت هبا صحيفة               
، بدأت يف احملكمة الدنيا ببودغوريشا حماكمـة        ٢٠٠٧ديسمرب  /ول كانون األ  ١٠ويف  . حكومي ونفوذ فئات املافيا   

ـْن اعترفا باهلجوم على املدير     ـِم على كل منهما بالسجن ملدة أربـع             . شخصي ـُك وبعد شهر واحد من ذلك، ح
 والضحية مقتنع بكون  . بيد أنه وفقاً لشهود عيان مل يكن الشخصان احملكوم عليهما مها من ارتكبا اجلرمية             . سنوات

ـَّهم أي أحد بعد بقتل احلـارس        . )٣٨(يهما أموال لإلدالء باعترافاهتما   كال الرجلني بريء وأنه عرضت عل      ـُت ومل ي
، حسبما الحظت ٢٠٠٦أكتوبر /الشخصي لكاتب بارز ورئيس أكادميية دوكلني للفنون والعلوم ، يف تشرين األول          

ـَّن هو بأن أحدث رواية له تناول          يضاً الكاتب نفس   أ واملهامجون أصابوا . منظمة العفو الدولية   ه جبروح بليغة؛ وتكه
ـَّمة كانت الدافع إىل اهلجوم              ويظلّ مثار قلق بالغ   . فيها هتريب السجائر والروابط القائمة بني السياسة واجلرمية املنظ

ئة موضـع   ، على الرغم من الترب    ٢٠٠٤، يف عام    دانمقتل مدير ورئيس حترير الصحيفة اليومية الرئيسية املعارضة،         
ـُّهم بارتكاب اجلرمية     ٢٠٠٦ديسمرب  /اجلدل يف كانون األول    ، كـان أحـد   ٢٠٠٥ويف عـام    .  للشخص الذي ات

ـّق يف حالة الوفاة هذه وغريها من حاالت القتل  ـِل هومسؤويل الشرطة حيق ـُت   .)٣٩(نفسه  فق

ـّال ومن غري               - ٣٠ مزيد من اإلبطاء للهجمات    ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل التصدِّي على حنو فع
ذات الدافع السياسي ضد الصحفيني وسائر املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يشمل االضطالع على حنو فـوري                 

 وأوصت مبادرة احلقوق .)٤٠(باألشخاص املسؤولني أمام العدالةودقيق ونزيه بالتحقيقات يف تلك اجلرائم واإلتيان 
ـُقدَّم للعاملني القـائمني بإنفـاذ   اجلنسية بإقرار قانون حلماية املدا    فعني عن حقوق اإلنسان، يليه تدريب مالئم ي

ـَب حبق املدافعني               ـُرتك القانون واستحداث آليات ستتيح للمجتمع املدين رصد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ت
  .)٤١( من اهليئات ذات الصلة يف الدولةعن حقوق اإلنسان والتصّرف ضّدهم فوراً، بدعم كامل

ـّع مبستوى معيشي الئق- ٧    احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمت

 يف املائة من السكان يف حالة ١٢أفادت مبادرة احلقوق اجلنسية بأنه وفقاً للمعلومات الرمسية، يعيش حنو          - ٣١
 منطقة  يف املائة من السكان هم معرضون للخطر من الناحية االقتصادية وموجودون يف٢٠من الفقر التام، يف حني 
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ـّسم بتزايد خماطر الفقر     ومنـا عـدد     ٢٠٠٧ يف املائـة حبلـول هنايـة عـام           ١٢وبلغ معدل البطالة حنو     . تت
إذ ( يف املائة مقارنةً  مبا كان عليه عددهم يف الفترة السابقة      ٦٨العمل يف صفوف غري املقيمني بنحو         عن  العاطلني

مبا كان عليـه يف      مقارنة ً  .)٤٢( يف املائة  ٢٠نحو   ب ٢٠٠٧وازداد متوسط الراتب يف عام      ).  شخص ٢٣ ٠٠٠بلغ  
  .الفترة السابقة

ووفقاً للمركز ألورويب حلقوق الروما، فإن نسبة كبرية من طائفة الروما املقيمة يف اجلبل األسود عاطلة                  - ٣٢
وميكن مالحظة آثار الفقر املدقع بوجـه خـاص يف أوسـاط الالجـئني              . عن العمل وتعيش يف حالة من الفقر      

ـَّرين من طائفة الروما    وا ـِّي شائعان على وجه اخلصوص          . ألشخاص املهج والبطالة أو االخنراط يف القطاع العام
ـُدَرة يف الوظائف املتاحة لطائف الروما، فضالً عن ممارسة التمييز العنصري جتاههم . يف أوساط نساء الروما ومثة ن

ـُضطر األطفال إىل االخنراط يف عمل         .يف إجراءات استخدامهم وضمن أماكن عملهم على حد سواء          وغالباً ما ي
وباإلضافة . بدالً من االلتحاق باملدرسة أو إضافة إىل االلتحاق هبا، وهو ما مينع تعليمهم ويعّرض صحتهم ملخاطر              

 إىل االرتفاع العام يف مستويات البطالة يف أوساط طائفة الروما يف اجلبل األسود، فإن البطالة حادة بوجه خاص يف
ـَّرين يف هذا الطائفة       وما يفاقم من تعرِّضهم للخطر من الناحية االجتماعية        . أوساط الالجئني واألشخاص املهج

ـُعد فيه الدع ـِّي مساعدة اجتماعية، يف وقت مل ي   .)٤٣(م اإلنساين متاحاً على نطاق واسعهو أنه ال حيق هلم تلق

ـُبلغن عن استمرار التمييز         كما الحظ املركز األورويب حلقوق الروما أن عدي         - ٣٣ داً من نساء طائفة الروما ي
ـِبل املمارسني الصحيني عندما    جتاههن بشأن احلصول على الرعاية الصحية، ترافقه معاملة متييزية وحتّرشات من ق

ـُفاد عن املمارسني الصحيني أهنم معتادون على ترك أفراد الرو         . حياولن الوصول إىل املرافق الصحية للدولة      ما وي
ينتظرون لفترات أطول من فترات انتظار أفراد من غري الروما من أجل احلصول على الرعاية الصحية، ويكون أفراد 

ـُضاف إىل ذلك أن نساء الروما أبلغن عن حاالت متكّررة صرخ . الروما يف أغلب األحيان هم آخر من يعاجلون ي
ـُّون يف وجوههن وخاطبوهن بطريقة تنتق        ". غجريـات "ص من قدرهن مشريين إليهن بأهنن       فيها ممارسون صحي

ـّل تكاليف العالج واأل   .)٤٤(دوية غري املشمولة بضماهنم الصحيكما أن العديد من الروما ليس بوسعهن حتم

وتشري نتائج حبوث أجراها املركز األورويب حلقوق الروما إىل أنه أفيد عن عدد من املمارسني الـصحيني             - ٣٤
ـّرون من اض غالبا بأكثر "طرارهم إىل عالج الروما، مدَّعني أهنم يسعون إىل احلصول على مساعدة طبية بأهنم يتذم

ـّسية إال يف               ". مما ينبغي  ـَت مقابالت معهم أفادوا بعدم التماسهم مساعدة طبية مؤس بيد أن معظم الذين أجري
ـُعَزى يف جزء منه على األقلّ إىل املع               املة التمييزية اليت يكابدوهنا    حالة حدوث مشاكل صحية خطرية، وهو ما ي

ـَّرين والالجـئني بطاقـات            . لدى احلصول على خدمات طبية     ـُوجد لدى أشخاص الروما املهج وغالباً ما ال ي
ـّـسات               ـِّنهم من احلصول على الرعاية الصحية يف مؤس ضمان صحي صاحلة وغري ذلك من وثائق شخصيه متك

غة الوطنية، مفيدين عن مواجهتهم مشاكل يف التخاطـب مـع           ويواجه بعضهم صعوبات يف استعمال الل     . الدولة
ـِّيهم بالتايل ش   .)٤٥(روحاً وتعليمات وافية من األطباءاملمارسني الصحيني، وعن قدم تلق

وتشري حبوث املركز األورويب حلقوق الروما إىل أن معظم نساء الروما ال تتوافر لديهن معلومات وافية عن   - ٣٥
ـّل تكاليفها  /عن احلصول على نصائح وعالجات وافية و      حقوق اإلجناب وال يستط    وعالوة على ذلـك،    . أو حتم

ـِعت فيها لعملية تعقيم بدون موافقة عليمـة               ـَت مقابالت معهن حدوث حالة أخض ادَّعت إحدى الالئي أجري
ـِّمت يف إحدى مستشفيات الدولة أثناء والدة طفلها الثاين يف عـام              : تامة منها  ـُق ، ١٩٩٨ فهي زعمت أهنا ع
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وهي مل تغدو على علم بتعقيمها إال يف . بدون إعالمها بذلك، وبدون أن تعطي هي أي شكل من أشكال املوافقة    
. اآلونة األخرية عندما زارت اختصاصياً بأمراض النساء، حيث التمست النصح لكي تصبح حامالً مـن جديـد                

ـّل دفع التكاليف ليس بوسعوإجراء عملية تبطل العملية األوىل مكلف للغاية؛ وهي   .)٤٦(ها حتم

، قامت السلطات احمللية يف ٢٠٠٧وفيما يتعلق باحلق يف السكن، أفادت منظمة العفو الدولية بأنه يف عام   - ٣٦
ومل تكن مثة أية    .  طفالً ٢٢ شخصاً من الروما، مبا يف ذلك        ٣٢نيكسيتش هبدم مأويني يكوِّنان مستوطنة يقطنها       

وزوَّدهم الصليب األمحـر يف هنايـة املطـاف خبيـام         . يف مكان ما بعد عملية اهلدم     خطة إليواء هؤالء املواطنني     
ـِبت على موقع املستوطنة السابقة، إال أن السلطات حذَّرهتم مرتني طالبة منهم إزالة اخليام ـُص وما زال هؤالء . ن

ـّ   .)٤٧(وط املعيشية األساسيةر أمّس الشرالناس يعيشون يف مآوي مهجورة، قائمة قرب املستوطنة السابقة، ال توف

ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل بذل قصارى جهدها لتنفيذ اخلطط الرامية إىل إصـالح هـذا                   - ٣٧
  .)٤٨( الروما بأسرع ما ميكنالوضع البائس الذي تعاين منه أكثرية طائفة

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي- ٨

ـَّر                مت  - ٣٨ ـّكت منظمة العمل من أجل حقوق اإلنسان بالرأي القائل إن التعليم االبتدائي ما زال غري موف س
لفئة كبرية من أطفال الروما وإنه مل جير االضطالع بعمل كاٍف ملكافحة حاالت التسرُّب من املدرسة اليت حتدث                  

وما زال األطفال والطلبة ذوو اإلعاقة . لغات األقلياتوباستثناء األلبان، مل جير بعد توفري التعليم ب. بانتظام وغزارة
  .)٤٩(يعانون من استبعادهم من التعليم االندماجي املعلن رمسيا جبميع مستوياته

ـِّراً، فإن العوامل الرئيسية املسامهة يف ذلك                 - ٣٩ وفيما يتعلق مبعدالت تسّرب أطفال الروما من املدرسة مبك
تصادية واجتماعية أخرى، حيث إنه ليس بوسع والدين متعّددين من طائفة الروما    تتعلق بانتهاكات متّس حقوقا اق    

ـُّل التكاليف املرتبطة بالتعليم   فالوضع االقتصادي العام للروما أليم، ومثة نسب كبرية من الروما املقيمني يف - حتم
 ويف ظلّ هذه الظروف، جيـب       .اجلبل األسود يعيشون يف حالة فقر مدقع، يف ظلّ ظروف معيشية يف غاية التدَّين             

ـّر جداً               وهذا ما يعوق بـشّدة     . على العديد من أطفال الروما أن يباشروا املسامهة يف دخل األسرة يف وقت مبك
ـُضاف إىل ذلك أن بعض أنشطة توليد الدخل، مثل مجع حديـد اخلـردة أو                    حصوهلم على التعليم االبتدائي؛ ي

ـَّخذ أشكاالً مثـل         . خاطر صحية التنقيب عن أشياء يف النفايات، تنذر مب       والتمييز العنصري يف املدرسة، الذي يت
ـِبل املعلمني من غري الروما واستعمال هؤالء  التحرُّش الذي ميارسه أطفال من غري الروما، وعدم إبداء اهتمام من ق

ـّر من املدرسة           ـ    . ألفاظاً مسيئة، يساهم هو اآلخر يف معدالت التسّرب املبك ابالت الـيت   وأشارت بعـض املق
ـَت يف إطار البحوث اليت قام هبا املركز األورويب حلقوق الروما إىل أن عدداً من الوالدين يشعرون باإلحباط  أجري
الشديد أيضاً جّراء االفتقار إىل فرص تنتظر أطفاهلم عند إمتامهم التعليم، ذلك أن معدالت البطالة يف أوساط الروما 

والحظ املركز املذكور أن معدالت التسرُّب سائدة بوجه خاص يف أوساط . ة للغايةاملقيمني يف اجلبل األسود مرتفع
  .)٥٠(رومابنات ال

ـَت مقابالت معهم أفادوا بأن أطفاهلم   - ٤٠ والحظ املركز األورويب حلقوق الروما أن بعض الروما الذين أجري
ـِقوا مبدارس خاصة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية، علماً بأن أطفاهل          م ال يعانون هم أنفسهم من أية إعاقات،        أحل



A/HRC/WG.6/3/MNE/3 
Page 12 

 

ليس إال ألسباب مثل مكابدهتم صعوبات يف التحدُّث بلغة األكثرية، أو عدم وجود أماكن متاحة هلم يف املدارس                  
ـّصة للكبار، أو يف              . العادية صفوف خاصة  "ويف بعض احلاالت، أحيل أطفال الروما للتسجيل يف املدارس املخص
وهذا ما يؤدِّي إىل نسب أعلى مما ينبغي يف متثيل أطفال الروما يف املدارس اخلاصة، أو . العاديةيف املدارس " بالروما

يف الصفوف اخلاصة، أو يف مدارس الكبار، بينما التعليم يف مدارس من هذا القبيل حيدُّ إىل درجة كبرية من الفرص 
ـِت          كما. التعليمية وفرص التطوُّر الوظيفي هلؤالء األطفال مستقبالً        أشار عديد من نساء الروما الالئـي أجريـ

ـَّرة غرف التدريس املختلطة، بعيداً عن سائر األطفال،  مقابالت معهن إىل أن أطفاهلن عادةً  ما يوضعون يف مؤخ
ـِّب من الناحية العملية فصالً مكانياً داخل غرف التدريس          ووفقاً لبحوث املركـز األورويب حلقـوق      . وهو يسب

أن عديداً من األطفال من غري الروما ال يتفاعلون مع زمالء املدرسة من أطفال الرومـا، أو أهنـم                   الروما، أفيد ب  
  .)٥١( أفعال التحرُّش ضد أطفال الرومايشاركون يف

 وأوصى املركز األورويب حلقوق الروما السلطات يف اجلبل األسود بأن تضع أولويات بشأن التعلـيم يف                 - ٤١
  .)٥٢(روماإطار السياسات املتصلة بال

يف املدارس االبتدائية والثانوية منـذ      " التربية املدنية "والحظت مبادرة احلقوق اجلنسية أن إدخال دروس          - ٤٢
بيد أن املبادرة املذكورة ترى أنـه       . سنتني يساهم إىل حّد كبري يف تطوير جمتمع يعّزز ثقافة حتترم حقوق اإلنسان            

ـُوىل اهتمام كبري لألقليات  والتسامح والتضامن فضالً عن املساواة بني اجلنسني يف مناهج الدراسة حىت وإن كان ي
ـَناوالن على اإلطالق            ـُت ومـن الناحيـة    . والكتب املدرسية، فإن حالة حقوق األقليات اجلنسية وتعزيزها ال ي

 األخرى، استحدث اجملتمع عّدة برامج تعليمية بديلة وناجحة للغاية حول حقوق اإلنـسان واألقليـات تـشمل           
  .)٥٣(وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسياًإحاالت مرجعية إىل حقوق املثليني واملثليات 

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

ـّط منظمة العفو الدولية الضوء على الوضع املثري لقلق خاص املتعلق بالروما             - ٤٣ الذين جاءوا إىل اجلبل     تسل
يونيـه  /ام مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني الصادرة يف حزيران        ووفقاً ألرق . األسود كالجئني من كوسوفو   

 من الجئي الروما واألشكايل والالجئني      ٤ ٣٠٠ما زال حنو     - حسبما الحظت منظمة العفو الدولية       -  ٢٠٠٨
فهم . هاملصريني يعيشون يف اجلبل األسود، وهم عادةً  ما يشاطرون سائر الالجئني القادمني من كوسوفو املأزق ذات

ـّعون بأية صفة من صفات مواطين الدولة            واملشكلة الرئيسية اليت تواجه    . يرزحون وسط إمهال قانوين، وال يتمت
ـَّرين مـن كوسـوفو وضـع        . الالجئني املقيمني يف اجلبل األسود هي افتقارهم للوضع القانوين         ولالجئني املهج

ـَّرين يف داخل اجلبل األسود    األشخاص ا  ـّر .)٥٤(ملهج ت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأنـه، وفقـاً           ووف
ـِّرون يف العـودة                    ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني، مثة نسبة مئوية صغرية ممن بقوا يف البلد ما زالوا يفك

ـِّل االندماج يف جمتمع اجلبل األسود بسبب إقامتهم الطويلـة   . طوعاً إىل كوسوفو   بيد أن األكثرية الساحقة تفض
ـّعون بإمكانية الوصول الكامـل وغـري                     األمد يف هذا البلد، إال أنه بسبب وضعهم الراهن فهم ما زالوا ال يتمت

ـَّد إىل فرص التوظيف والرعاية االجتماعية ـَّرين "وعلى الرغم من . املقي االستراتيجية حللّ قضايا األشخاص املهج
د، واستمرار جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل االندماج،        اليت وضعها اجلبل األسو   " ٢٠٠٥يف اجلبل األسود، لعام     

ـِّعهم بـاحلقوق                    أخفقت السلطات إىل حّد كبري حىت اآلن يف أن تصدر لالجئني وثائق شخصية لـضمان متتـ
  .)٥٥( واالقتصادية واملدنية والسياسيةاالجتماعية
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   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحّديات، واملعوِّقات-  ثالثاً
  .ينطبقال 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
  . ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
  . ال ينطبق
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