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  ردود حكومة اجلبل األسود على التوصيات
  ١التوصية 

، مشروع قانون عن التصديق على      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨اعتمدت حكومة اجلبل األسود، يف        - ١
اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري وقدمت املشروع إىل الربملان           اتفاقية األمم املتحدة    

   كـانون   ٣١كما صدقت علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب يف                . للموافقة عليه 
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول

  ٢التوصية 

 عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية قدمت مجهورية اجلبل األسود، منذ استقالهلا من جديد، تقارير  - ٢
القضاء على التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، يف حني جيري إعداد التقارير اخلاصة بتنفيذ اتفاقية القـضاء     
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل 

  . اص باحلقوق املدنية والسياسيةاخل

  ٤التوصية 

ويتجسد التعاون الدويل يف جمال محاية البيئة يف عضوية اجلبل األسود يف االتفاقات املتعددة األطراف يف                  - ٣
  .هذا اجملال وتنفيذها الكامل، ويف التعاون الثنائي واإلقليمي

  ٥التوصية 

من اإلطار القانوين يف اجلبل األسود ويسود علـى التـشريع           اً  للدستور، ميثل التشريع الدويل جزء    اً  وفق  - ٤
ويقتضي ذلك  . الوطين، كما ُيطبق مباشرة يف احلاالت اليت ينظم فيها العالقات بطريقة خمتلفة عن التشريع الوطين              

 أن قواعد القانون الدويل جيوز أن تطبقها السلطات الوطنية يف مجيع احلاالت عندما تكون هذه القواعـد                اً  ضمن
  .مناسبة للتطبيق املباشر حيث ال تتطلب املزيد من اإلجراءات إلدماجها يف التشريع احمللي

  ٦التوصية 

مشروع قانون حظر التمييز الذي سُتنظم حوله مناقشة عامة، كمـا           اً  من املتوقع أن تعتمد احلكومة قريب       - ٥
  .٢٠٠٩سيوافق الربملان على مشروع القانون يف الربع األول من عام 

التمييز يف اإلجراءات أمام الـسلطات؛      : ملشروع القانون فإن احلاالت اخلاصة للتمييز تشمل اآليت       اً  ووفق  - ٦
ويف جمال تقدمي اخلدمات العامة؛ ويف استخدام املرافق واجملاالت العامة؛ وفيما خيص الوضع الصحي؛ ويف جمـال                 

العمل؛ ويف عدم التوظيف بسبب اإلعاقة؛ ويف تنفيذ الرعاية والتعليم والتأهيل املهين؛ ويف جمال التوظيف وعالقات 
احلقوق بسبب اإلعاقة؛ وفيما خيص نوع اجلنس واهلوية اجلنسية والتوجه اجلنسي؛ وفيما خيص اسـتعمال حـق                 

  .االنتخاب؛ وفيما خيص العالقات الزوجية واألسرية؛ وبسبب الدين والتمييز ضد األقليات
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  ٧التوصية 

 أرضية  ٢٠١٢- ٢٠٠٨ املساواة بني اجلنسني لتحقيق املساواة اجلنسانية للفترة         يوفر قانون وخطة أنشطة     - ٧
وتويل . االضطالع بأنشطة من اخلطة بالتعاون مع القطاع املدين         وقد مت فعالً  . صلبة لتحقيق جمموعة من األهداف    

  .الكاملة يف سوق العملعن حتقيق املساواة  اخلطة اهتماماً خاصاً ملسألة العنف ضد املرأة والعنف األسري، فضالً

  ٨التوصية 

وينص قانون العمل بوضوح على حظر التحرش الذي عرفه القانون بأنه أي سلوك غري مرغوب فيه يقع                   - ٨
نوع اجلنس، امليالد، احلمـل، احلالـة الـصحية،    (ألي سبب من األسباب احملددة يف احلكم اخلاص حبظر التمييز   

ويعّرف التحرش اجلنسي بأنـه أي      ). لعائلية، التوجه اجلنسي، وما إىل ذلك     القومية، الوضع العائلي، االلتزامات ا    
  سلوك لفظي أو غري لفظي أو جسدي مرفوض يهدف إىل انتهاك كرامة الشخص الباحث عن عمل أو العامـل                   

تتسم يف جمال احلياة اجلنسية، ومن شأنه أن يسبب اخلوف أو جيعل بيئة العمل              ) لكرامتهاً  فعلياً  أو يشكل انتهاك  (
  .بالعداء والتحقري والعنف واإلهانة

  ٩التوصية 

  . استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار بالبشر٢٠٠٣اعتمدت احلكومة يف عام   - ٩

، ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٥وتويل خطة العمل اجلديدة ملكافحة االجتار بالبشر، اليت اعُتمدت يف             - ١٠
  .عدهتم ومحايتهم وكفاءة املقاضاة اجلنائية للمجرمني وبالتعاونملسألة حتديد الضحايا ومسااً خاصاً اهتمام

مدونة السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي "، مت التوقيع على ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥وبتاريخ   - ١١
 بـشأن   أوروبـا ، وذلك يف إطار املشروع املشترك بني احلكومة ومنظمة األمن والتعاون يف             "يف السفر والسياحة  

  ".التعاون بني القطاعني العام واخلاص حلظر االجتار بالبشر واستغالل القّصر يف السفر والسياحة"

 ٢٠٠٦ وظلت احلكومة، من أجل حتسني نظام محاية ضحايا االجتار بالبشر، ختصص األموال منذ أوائـل عـام      -١٢
ري اخلدمات الصحية واملساعدة النفسية ار بالبشر، وذلك بغية توفة العمل يف مراكز إيواء ضحايا االجتلتحقيق سالس

  .واالجتماعية والقانونية والسكن والطعام واملساعدات الضرورية األخرى

بية واملركز اإلقليمي ملبادرة ووالشرطة األور) اإلنتربول(وتتعاون حكومة اجلبل األسود مع الشرطة الدولية   - ١٣
.  كما وقعت على عدد من االتفاقات الثنائية يف هذا اجملال ملكافحة االجتار بالبشر،أوروباالتعاون يف جنوب شرق 

  .، مت ضبط حالتني لالجتار بالبشر، كالمها بالتعاون مع البلدان اجملاورة٢٠٠٨ويف عام 

 التوقيع على اتفاق تعاون بني املدعي العام األعلى واملؤسسات احلكومية واملنظمـات   ٢٠٠٧عام  ومت يف     - ١٤
  .الجتار بالبشر وتوعية الضحايا احملتملني واإلبالغ واملقاضاة اجلنائية للمجرمنيغري احلكومية لغرض منع ا
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  ١٠التوصية 

ومتثل أخطر أشـكال    .  العنف األسري أو املرتيل    - حيدد القانون اجلنائي املسؤولية اجلنائية للفعل اجلنائي        - ١٥
ويتضمن قانون األسـرة    . سالمة شخص قاصر  لاً  أو عاطفي اً  جسدياً  الفعل اجلنائي قيام اجلاين بأفعال تشكل هتديد      

  .التدابري اخلاصة حبماية الطفل من العنف

وقد أُعد مشروع القانون اخلاص بالعنف األسري بالتعاون مع القطاع املدين، ومن املزمع أن توافق عليه                  - ١٦
  .٢٠٠٩احلكومة يف الربع األول من عام 

  ١١التوصية 

 أوروبا والتدريبية للمسؤولني القضائيني وأفراد الشرطة بالتعاون مع جملس          ُتعقد بانتظام الربامج التثقيفية     - ١٧
سيما حظر   وتتعلق الربامج التثقيفية بتنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ال        . أوروباومنظمة األمن والتعاون يف     

رائق إجراء مقابالت تثقيفية،    التمييز، واملساواة يف املعاملة، والعنف األسري، واحلق يف حرية التعبري، وخطط وط           
  .وتدريبات أساسية للشرطة يف جمال السيطرة على التجمعات اجلماهريية

وُتنظم الربامج التثقيفية للسلطات القضائية يف مركز تثقيف املسؤولني القضائيني بوصفه وحدة تنظيميـة             - ١٨
  .ن تثقيف العاملني يف السلطات القضائيةأما تثقيف القضاة ووكالء النيابة فينظمه قانو. تابعة للمحكمة العليا

اً وتشكل حقوق اإلنسان ومدونة أخالقيات الشرطة ومادة أخرى ذات صلة بالقانون اإلنساين الدويل جزء  - ١٩
  .من املقرر الدراسي يف أكادميية الشرطة

  ١٢التوصية 

الستقرار الوظيفي للعـاملني يف     وااستقاللية احملاكم   حتقيق  إن األحكام الدستورية والقانونية اليت تتوخى         - ٢٠
القضاء وعدم قيامهم مبمارسة وظائف أخرى، فضالً عن منحهم احلصانة يف ممارسة وظائفهم، قد أدت إىل افتراض 

كما عزز إنشاء معهد اجمللس القضائي وجلنة االنضباط نظام التعيينات الـذي يتميـز              . النظام القضائي استقاللية  
وهتدف املعايري احملددة   . إجراءات اإلعفاء من املنصب يف السلك القضائي       عن حتديد    فضالًباالستقاللية والكفاءة،   

  .لتعيني القضاة إىل تعزيز استقاللية احملاكم وخربهتا الفنية وكفاءهتا

وباإلضافة إىل اإلشراف الفوري الذي تقوم به احملاكم األعلى، والذي يشتمل على الرقابة السنوية املنتظمة   - ٢١
احملكمة العليا على عمل مجيع احملاكم، وإشراف املوظفني من وزارة العدل علـى أداء أنـشطة اإلدارة         من جانب   

القضائية، أي االلتزام باملواعيد القانونية احملددة واختصاص اجمللس القضائي بشأن اإلشراف على أنشطة احملـاكم               
  .اإلشراف من جانب املنظمات غري احلكوميةاً والقضاة، هنالك أيض

  . وتتوخى خطة العمل سلسلة من التدابري واألنشطة لغرض تعزيز املؤسسات القضائية  - ٢٢
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  ١٣التوصية 

 السابقة، وتظـل    يوغوسالفياستواصل حكومة اجلبل األسود تعاوهنا الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ل            - ٢٣
للتعاون بشأن العثور علـى األشـخاص       مستعدة لتقدمي أية مساعدة إىل ممثلي احملكمة على إقليم اجلبل األسود و           

  .اجليل األسودداخل إقليم املتهمني وتسليمهم للمحكمة، إذا تأكد وجودهم 

  ١٤ و٣التوصيتان 

  .تنظم القوانني املتصلة بوسائط اإلعالم احلق يف حرية التعبري  - ٢٤

لومات مكفولـة مبـا     ينص قانون اإلعالم على أن وسائط اإلعالم يف اجلبل األسود حرة، وأن حرية املع               - ٢٥
وينبغي أن ُيفسر هذا القـانون      . يتمشى مع املعايري الواردة يف الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان واحلريات          

بية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يف حني يستفيد من السوابق القضائية           وملبادئ االتفاقية األور  اً  وُيطبق وفق 
وينص القانون على أن احملكمة ستقرر، يف إطار إجـراء فـوري، بـشأن              . انبية حلقوق اإلنس  وحكمة األور للم

  .إىل الدستور والقانوناً انتهاكات حرية املعلومات استناد

 من العهـد    ١٩مع املادة     كامالًاً  ويتمشى دستور اجلبل األسود والتشريع اخلاص بوسائط اإلعالم متشي          - ٢٦
ـ          الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ال         ٩للمـادة   اً  ذي ميثل أحد مكونات النظام القـانوين الـوطين وفق

  .من الدستور

اجلرائم ضـد الـشرف     مالية للمعاقبة على    وفيما خيص التشريع اجلنائي، فإنه ال ينص سوى على غرامة             - ٢٧
جـرائم   إىل أهنا    أوروباوأشار استعراض للخرباء من جملس      . والسمعة، وال ُينظر فيها إال عند رفع دعوى خاصة        

 من االتفاقية ١٠بية حلقوق اإلنسان وال املادة و وأهنا ال ختالف السوابق القضائية للمحكمة األورأوروبامعروفة يف 
ال جيرمـان   اً   بلد ٤٠، وقت إجراء البحث، من جمموع       أوروباوهنالك بلَدان فقط يف     . بية حلقوق اإلنسان  واألور

ويـنص  . وُيعد التشهري عن طريق وسائط اإلعالم من أفدح أشكال اجلرائم يف قانون اجلبل األسود             . هذه األفعال 
من أداء الصحفي ملهنته،    اً  القانون على أن عدم القانونية يف حالة التشهري واإلهانة ُيستبعد إذا كان التصريح جزء             

ات أن احلالة مل تقع بنية التقليل من الشأن، أو إذا أثبت الصحفي صحة              إىل املالبسات، إثب  اً  أو إذا أمكن، استناد   
  .تصرحيه أو أسباب ادعاءاته

، مل ُتسجل سوى ثالث حاالت لتهديدات لفظية تعرض هلا صحفيون عـرب             ٢٠٠٨- ٢٠٠٦ويف الفترة     - ٢٨
ويف واحدة من   . نظر يف حاالهتم  دعاء العام لل  الويف احلاالت الثالث مجيعها مت حتديد اجلناة وإحالتهم إىل ا         . اهلاتف

  .احلاالت قرر املدعي العام توجيه هتم جنائية

وقد مت حتديد ). كسر النافذة(ويف الفترة نفسها، أُبلغ عن حالة اعتداء على مكتب حترير إحدى الصحف   - ٢٩
  .خاصةاجلاين وإحالته إىل املدعي العام، وأحال الطرف املتضرر األمر إىل إجراءات التقاضي يف دعوى 
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وُسجلت كذلك حاالت اعتداءات جسدية على صحافيني، ومت التعرف على اجلناة يف إحداها واُتخذت                - ٣٠
ويف حالتني أخريني، اُتخذت تدابري وأنشطة مكثفة من أجل التعرف على اجلناة، يف حني . ضدهم إجراءات جنائية

  .ُسجلت يف إحداها اهتامات جنائية ضد جمهولني

ن حالة واحدة لتهديد لفظي تعرض له أحد املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف اجلبـل                وُسجلت حىت اآل    - ٣١
وقد ُسلم تقرير مفصل عن اإلجراءات اليت اُتخذت بشأن هذه احلالة إىل املقرر اخلاص التابع ملفوضـية                 . األسود

.  اخلاصة بشأن هذه احلالةويواصل أفراد الشرطة اختاذ التدابري واإلجراءات    . األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
  وقد توقفت مجيع أشكال التحرش والتهديد ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان بعد فترة وجيزة من فـتح حتقيـق                   

  .رمسي يف احلالة

  ١٥التوصية 

  .حيظر الدستور أي متييز مباشر أو غري مباشر ألي سبب من األسباب  - ٣٢

عـّرف  وي. اليت تعترب من األقليات   واجلماعات القومية    الشعوب اويرد يف دستور اجلبل األسود مصطلح       - ٣٣
عن اً  أية جمموعة من مواطين اجلبل األسود، تقل عدد       "بأنه يعين   " أقلية"قانون حقوق وحريات األقليات مصطلح      

ديها األغلبية السائدة من السكان، ولديها مساهتا العرقية والدينية واللغوية املشتركة اليت ختتلف عن بقية السكان، ول
رابطة تارخيية مع اجلبل األسود والرغبة يف التعبري عن اهلوية القومية والعرقية واللغوية والثقافية والدينية واحملافظة                

وحيظر القانون أي متييز مباشر أو غري مباشر ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك العرق واللون ونـوع                   ". عليها
د، أو أي مركز مماثل، واملعتقـدات الدينيـة والـسياسية وغريهـا،             اجلنس والقومية واألصل االجتماعي وامليال    

  .واملمتلكات والثقافة واللغة والسن واإلعاقة النفسية واجلسدية

لقانون حقوق وحريات األقليات فقد ُعقدت حىت اآلن التجمعات االنتخابية الختيار أعضاء جمالس اً ووفق  - ٣٤
  .لروما، املسلمون، األلبان، الصربالكروات، البوسنيون، ا: األقليات التالية

 لدعم وتطوير أنشطة احملافظة علـى اخلـصوصيات القوميـة           ٢٠٠٨فرباير  /وأُنشئ صندوق األقليات يف شباط      -٣٥
 ٤٢٢ ١٥٠، بلغت أموال الـصندوق      ٢٠٠٨ويف عام   . ومجاعات األقليات القومية األخرى وأعضائها    لشعوب  والعرقية  

  . يورو١ ٠٠٩ ٠٠٠  هو٢٠٠٩يورو، واملبلغ املتوقع لعام 

، وثيقة أساسـية لتحـسني      ٢٠٠٨يوليه  /ومتثل استراتيجية السياسة اخلاصة باألقليات، الصادرة يف متوز         - ٣٦
  .ومحاية حقوق األقليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ١٧ و١٦ و٣التوصيات 

ئق اسـتراتيجية، لتحـسني     تنفيذ وثـا  وتبذل حكومة اجلبل األسود قصارى جهدها، عن طريق اعتماد            - ٣٧
  .األحوال املعيشية للسكان من الروما واألشكاليني واملصريني
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ويوجد  .ُتستكمل بياناهتا يومياًاً وحيتفظ مكتب رعاية الالجئني بقاعدة بيانات لألشخاص املشردين داخلي  - ٣٨
 مـن الرومـا     ٤ ٤٠٠ من كوسوفو، مـن بينـهم     اً   من األشخاص املشردين داخلي    ١٦ ٢٣٤ يف اجلبل األسود  

 من أطفال اجلماعات املذكورة     ١ ٢٦٣ ، التحق ٢٠٠٨- ٢٠٠٧  الدراسي وخالل العام . واألشكاليني واملصريني 
وال ميكن تعليم أطفال الروما ما مل يـدرك آبـاؤهم           .  باجلامعات ٨ باملدارس الثانوية و   ٢٨باملدارس االبتدائية و  

  .نظام التعليم الرمسي يف اجلبل األسودضرورة ذلك، وهو ما ميثل عقبة كبرية أمام إدماجهم يف 

وُتحفظ البيانات اإلحصائية اخلاصة بأطفال الروما واألشكاليني واملصريني ضمن قاعدة البيانات املتعلقة              - ٣٩
، "االحتياجات اخلاصـة  /يمج" إىل ما يسمى بالفئة الدولية       باألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، استناداً     

  .أو اللغوية/االقتصادية والثقافية و -  مع خصوصياهتم االجتماعيةوذلك مبا يتمشى 

 مجعيـة الـصليب     ع، تنفذ وزارة التعليم والعلم، بالتعاون م      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨من العام الدراسي    اً  واعتبار  - ٤٠
اية األمحر يف اجلبل األسود ومجعية الصليب األمحر الدامنركية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة رع              

  .لتعليم مجاعة الروما يف أكرب خميمات الالجئني يف اجلبل األسوداً ، مشروع)اليونيسيف(الطفولة 

، وذلك " العامإدماج أطفال الروما يف نظام التعليم"وُتنظم حلقات دراسية للمدرسني عن طريق مشروع          - ٤١
  .عليمية اخلاصةحىت ينتهجوا أساليب وطرق العمل الفردي مع األطفال ذوي االحتياجات الت

وُيعامل األشخاص الذين ال حيملون      .وُيسجل مجيع األشخاص املشردين، منذ وصوهلم، بشروط متساوية         - ٤٢
  .نفس معاملة من حيملون وثائق) مهما كانت األسباب(وثائق إثبات اهلوية 

لالجـئني  ، اعتمدت احلكومة استراتيجية هتدف إىل إجياد حل دائـم ملـشاكل ا            ٢٠٠٥مارس  /ويف آذار   - ٤٣
توصل إىل حل دائم ملشاكل هذه الفئة من        بااللتزام العام املتمثل يف ال    اجلبل األسود   وفاء  ، وذلك من أجل     واملشردين داخلياً 

  .يورو ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠وتتضمن االستراتيجية سلسلة من املشاريع، كما ُخصصت لتنفيذها أموال تبلغ . األشخاص

إىل ملتمسي اللجوء ملالية نون اللجوء؛ املرسوم اخلاص بتقدمي املساعدة اقا: وقد اعُتمدت التشريعات التالية  - ٤٤
واألشخاص املعترف بوضعهم كالجئني واألشخاص الذين اعُتمدت هلم محاية إضافية؛ قانون اجلنسية؛ وقـانون              

ل األسود يف اجلباً املشردين داخليالنازحني وبوضع وحقوق األشخاص    اً  والقرار اخلاص باالحتفاظ مؤقت   . األجانب
  .ال يزال سارياً

 مفوضـية األمـم     عوسوف تشرع وزارة الداخلية واإلدارة العامة ومكتب رعاية الالجئني، بالتعاون م            - ٤٥
)  السابقة يوغوسالفيامن مجهوريات   (املتحدة لشؤون الالجئني، يف إجراء إلعادة تقييم وضع األشخاص املشردين           

  وستجرى عملية إعادة التـسجيل يف النـصف األول         . ن كوسوفو ماً  وإعادة تسجيل األشخاص املشردين داخلي    
  .٢٠٠٩من عام 
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  ١٨التوصية 

 الـسابقة   يوغوسالفياتوطني املشردين من مجهوريات     ، وتيسرياً إلعادة    األشخاص املشردين عند استقبال     - ٤٦
كبري من حقـوق    من كوسوفو، مكّنت حكومة اجلبل األسود مجيع األشخاص من التمتع بعدد            اً  واملشردين داخلي 

  .اإلنسان على قدم املساواة مع املواطنني، مثل حق العمل والرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل، وغريها

  .سة متييزية ضد األشخاص املشردينوال ُتطبق يف اجلبل األسود سيا  - ٤٧

  ١٩التوصية 

ك إمكانية قانونية لألشخاص املشردين     أتاح قانون اجلنسية يف اجلبل األسود واللوائح الثانوية املتصلة بذل           - ٤٨
للقانون اً فالشخص املعتَرف بوضعه كالجئ يف اجلبل األسود، وفق. والالجئني للحصول على جنسية اجلبل األسود

الذي ينظم اللجوء، والشخص عدمي اجلنسية بإمكاهنما احلصول على اجلنسية بعد استيفاء الشروط اليت حـددها                
  .فترة معينة من اإلقامة القانونية دون انقطاع يف اجلبل األسودالقانون، واليت من بينها 

وينص القـرار    .بشأن معايري حتديد شروط احلصول على جنسية اجلبل األسود        اً  واعتمدت احلكومة قرار    - ٤٩
امة إىل موافقة السلطات املختصة باإلقامة املؤقتة واإلق      اً  على أن الشخص الذي يقيم يف إقليم اجلبل األسود استناد         

اً اإلقامة االعتيادية استناد  : االعتيادية، قبل تقدمي طلب احلصول على اجلنسية، لديه اإلقامة القانونية ولديه كذلك           
إىل قانون اإلقامة االعتيادية واإلقامة املؤقتة وإىل القوانني السابقة اخلاصة باإلقامة االعتيادية واإلقامة املؤقتة واإلقامة 

، واإلقامة حبكم وضع الالجئ املعترف به يف اجلبل األسود، واإلقامة حبكـم وضـع               )دائماالستيطان ال (املفتوحة  
اً الشخص املشرد من اجلمهورية االحتادية االشتراكية اليوغسالفية السابقة املعتَرف به يف اجلبل األسود، وذلك وفق         

  .اخلاص برعاية األشخاص املشردينرسوم ملل

حلل مشكلة الوضع اً يف اجلبل األسود وقانون اللجوء وقانون األجانب ظروفتنفيذ قانون اجلنسية هيأ وقد   - ٥٠
  .القانوين لالجئني بصورة مناسبة، أي تاليف حالة انعدام اجلنسية

  ٢٠التوصية 

  اعترف اجملتمع الدويل للجبل األسود بدور إجيايب يف حل مشكلة األشخاص املشردين يف املنطقة، بيد أنه                  - ٥١
ري تقدمي املساعدة التقنية واملالية ملواصلة تنفيذ االستراتيجية الرامية إىل إجياد حـل مـستدام               ال يزال من الضرو   

  .لقضايا األشخاص املشردين

  االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض
 ١٦االسـتعراض الـدوري الـشامل يف        يف إطـار    ُيشار إىل التزامات اجلبل األسود يف تقريرها املقدم           - ٥٢

  .٢٠٠٩اير فرب/شباط

_ _ _ _ _ 


