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 لـرك عاجـحت

 عقب احرتاق منازهلااملطالبة بتوفري مساكن لعائالت 
 

 عن تدمريسود بودغوريكا وطنتهم الواقعة يف ضواحي عاصمة اجلبل األسفر حريق شبَّ يف مستيوليو/متوز أ 24يف 
شخص من طائفيت "الروما" "واألشكايل"، الذين نزحوا من كوسوفو. وتدعو منظمة  800منازل وممتلكات أكثر من 

 العفو الدولية السلطات إىل توفري أماكن إقامة بديلة كافية هلم فورًا.

ابلتعاون مع قطاع حاالت  الصليب األمحر يف اجلبل األسود، أقامهاوتعيش عائالت الروما واألشكايل حاليًا يف خيام 
. وقد قدمت هلم املفوضية العليا ابلقرب من املستوطنة اليت احرتقت يف ضاحية كونيك الطوارئ واألمن املدين التابع للحكومة

صحية. وقد فقد مساعدات إنسانية طارئة، ومنها مواد غذائية ومواد  لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من اهليئات
 ال يستطيعون احلصول على حقوقهم بدوهنا.و األشخاص واثئقهم الشخصية يف احلريق، العديد من 

وينتاب عائالت الروما واألشكايل قلق عميق من أن اخليام اليت ُقدمت هلم مصنوعة من مادة النايلون القابلة لالشتعال، 
درجة مئوية.  30 علىة يف بودغوريكا حالياً درجة احلرار تزيد وميكن أن تصبح درجة احلرارة داخلها ال تطاق يف وقت قصري. و 

إىل املدينة للتظاهر أمام مبىن احلكومة طائفة الروما يف مسرية من كونيك شخصًا من  60ذهب حنو  يونيو/متوز 25ويف 
"ال  :تفواملشكلة السكن، وهالرئيسي واملقر الرئيسي للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. وطالبوا إبجياد حل دائم 

 ".نريد خياماً 

 إنشاءتمويل ليف غضون ثالثة أشهر، وسرتسل مناشدات  ةكن بديلا سممتوز وافقت احلكومة على توفري يوليو/ 26ويف 
منظمة العفو الدولية ال تعترب أن هذه احلاوايت تفي  ولكنأماكن إقامة ألفراد طائفيت الروما واألشكايل يف حاوايت معدنية. 

بية، و ية للسكن البديل الكايف، وال حىت بشكل مؤقت. ومبوجب خطة عمل مت االتفاق عليها مع املفوضية األور ابملعايري الدول
تبدأ أعمال البناء  بيد أنه ال يُتوقع أن: مبساكن كافيةخططت احلكومة هلدم املراكز اجلماعية يف كونيك واالستعاضة عنها 

 .2013قبل عام 



 حبيث تتضمن ما يلي: ،اإلجنليزية أو بلغتكم اخلاصة يرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغة

  من اخلروج من اخليام  كينهاومت، وليس حاوايت معدنية ،"كونيك" فوراً ضاحية توفري مساكن بديلة كافية لعائالت
 يف أسرع وقت ممكن؛

 ذين، والشركاء املنف    من خالل وزارة الداخلية وابلتنسيق مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،تقدمي مساعدات فورية
 جماانً وبال أتخري؛ إلصدار واثئق بديلةإىل أولئك الذين فقدوا واثئقهم الشخصية يف احلريق، وذلك 

  بناء املساكن مبوجب خطة العمل؛برانمج املضي يف 

  ًادة بديلة كافية لعائالت ضاحية كونيك؛ وضمان تنفيذ إع ضمان أن توفر إعادة التوطني يف مساكن دائمة إقامة
 .ال ينتج عنها إقامة مستوطنة معزولةاور التام مع اجملتمع احمللي، و أالتوطني وفقاً للمعايري الدولية وابلتش

 إىل: 2012سبتمرب/ أيلول  7يرجى إرسال املناشدات قبل 

 انئب رئيس الوزراء ووزير العدل وحقوق اإلنسان

an RightsDeputy Prime Minister and Minister of Justice and Hum 
Dusko Markovic  

Vuka Karadzica 3 
81 000 Podgorica, Montenegro  

Fax: +382 20 407 515 
 kabinet@mpa.gov.meEmail:  

Salutation: Dear Minister 

 

 وزير الداخلية

Minister of Interior  
Ivan Brajovic  

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6 
81 000 Podgorica  

Montenegro  
Fax: +382 20 246 779 

 kabinet@mup.gov.meEmail:  
Salutation: Dear Minister 

 

 تُرسل نسخ إىل:

mailto:kabinet@mpa.gov.me
mailto:kabinet@mup.gov.me


 عمدة بودغوريكا

Mayor of Podgorica  
Miomir Mugosa  

Njegoseva 13 
81 000 Podgorica  

Montenegro   
Email: pggradonacelnik@t-com.me 

 

ىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين يف بلدانكم. ويرجى إدخال العناوين ما يرجى إرسال نسخ من املناشدات إك
 الدبلوماسية احمللية أدانه:

 املخاطبة     عنوان الربيد اإللكرتوين    رقم الفاكس    3العنوان     2وان العن    1العنوان    االسم

 وإذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا. 

 

 لـرك عاجـحت

 عقب احرتاق منازهلااملطالبة بتوفري مساكن لعائالت 

 معلومات إضافية 

طائفيت الروما من شخص  1,500كرب للنازحني يف البلقان. فقد عاش فيه أكثر من اعي األاملركز اجلم 2و  1نيك كو ل  يشك
، يف أعقاب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها ألبان كوسوفو. وال 1999واألشكايل منذ فرارهم من كوسوفو يف عام 

موجودين يف اجلبل األسود. ومل يعد منهم إىل كوسوفو  ،ا من كوسوفورو  ممن ف ،من هاتني الطائفتني اً شخص 2,994يزال حنو 
 شخصاً من الطائفتني. 54سوى  2011يف عام 

 فرد. 800حوايل  مؤلفة منعائلة  150حنو  كانت أتويكوخاً يف املركز اجلماعي،    38وقد أسفر احلريق عن تدمري 

على إجياد حلول دائمة لطائفيت الروما  ،2007بية يف عام تفاق بشأهنا مع املفوضية األورو المت ا ،وتنص خطة عمل
. ويف املرحلة شخص 1,200واألشكايل يف كوسوفو، ومشلت خططاً هلدم املخيمات يف كونيك وبناء مساكن كافية أتوي حنو 
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 تنفيذ اخلطة سري العمل يفلكن . 1يتم توفري مساكن ألولئك الذين يعيشون يف خميم كونيك من املقرر أن األوىل من اخلطة 
إىل يف تنفيذ اخلطط الرامية  التقدم البطيءهذا مع بطيئًا للغاية. ولذا فإن منظمة العفو الدولية تشعر ابلقلق من أنه، كان 

رمبا حيتاجون إىل  دوا من منازهلم نتيجة للحريقبناء مساكن دائمة، فإن الالجئني من طائفيت الروما واألشكايل الذين ُشر   
 مؤقتة ملدة سنة أو أكثر.أماكن إقامة 

حىت اليوم، مل يتم التشاور مع السكان بشأن خطط اإلسكان وفقًا للمعايري الدولية. وقد أاثرت منظمات غري حكومية 
ن فريق العمل ال توطنة معزولة. وعالوة على ذلك، فإوطائفة الروما بواعث قلق من أن اخلطط قد تتمخض عن إنشاء مس

 ملتضررين.يضم أي ممثل عن السكان ا

من أفراد الروما )أغلبيتهم  1,600رت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن حنو ، قد  2011يف عام  التوثيق:
أن يصبحوا بال جنسية. فبموجب قانون األجانب، جيوز هلم التقدم  خلطر معر ضونالعظمى من النازحني من كوسوفو( 
ر واثئق شخصية. إن د أن احلصول على إقامة يقتضي توفبي دائمة يف اجلبل األسود. بطلب احلصول على إقامة مؤقتة أو

ريق  حتلفت واثئقهم يف إمكانية احلصول على هذه الواثئق، وإن الذين أفراد طائفة الروما يواجهون العديد من العوائق أمام 
 كونيك حباجة إىل مساعدة إضافية من أجل احلصول على واثئق جديدة.

 .شخص من طائفيت الروما واألشكايل 800أكثر من االسم :

 النوع االجتماعي: ذكور وإانث
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