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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨ الصادر يف ٥/١حقوق اإلنسان 
تعلق بألبانيا وجرى االستعراض امل. ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١١إىل نوفمرب /تشرين الثاين

وترأس وفد ألبانيا صاحب    . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢يف اجللسة السادسة، املعقودة يف      
ويف االجتمـاع   . السعادة جينك بولو، وزير الدولة لإلصالحات والعالقات مـع الربملـان          

، اعتمد الفريق هـذا التقريـر       ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٤عقده الفريق العامل يف      الذي
  .لق بألبانيااملتع
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٧ويف    -٢
موريـشيوس، واالحتـاد الروسـي،      : لتيسري االستعراض املتعلق بألبانيـا    ) اجملموعة الثالثية (

  .والواليات املتحدة األمريكية
اليـة لالسـتعراض    ، صدرت الوثـائق الت    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :بألبانيا املتعلق
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

A/HRC/WG.6/6/ALB/1)(؛  
 ،حلقوق اإلنـسان  السامية  مفوضية األمم املتحدة    جتميع للمعلومات أعدته      )ب(  

  ؛)(A/HRC/WG.6/6/ALB/2) ب(١٥للفقرة  وفقاً
  ).(A/HRC/WG.6/6/ALB/3) ج(١٥للفقرة وفقاً  ،فوضيةموجز أعدته امل  )ج(  

اجملموعة الثالثية، قائمة من األسئلة أعـدهتا سـلفاً         وأُحيلت إىل ألبانيا، عن طريق        -٤
األرجنتني، وأملانيا، واجلمهورية التشيكية، والسويد، والتفيا، واململكة املتحـدة لربيطانيـا           

لة على الشبكة اخلارجيـة     وتوجد هذه األسئ  .  وهنغاريا، وهولندا  العظمى وآيرلندا الشمالية،  
  .للفريق العامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضع االستعراض  -ألف   
أعرب وزير اإلصالحات والعالقات مع الربملان، جينك بولو، عن اعتقـاده بـأن               -٥

 واحلريات األساسية   االستعراض الدوري الشامل فرصة إضافية لتعزيز ودعم حقوق اإلنسان        
وقال إن ألبانيا تشكل رمبا أوضح مثال على أن االنتقال من نظام مشـويل منغلـق إىل         . عاملياً
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جمتمع دميقراطي منفتح مرتبط بعملية كبرية إجيابية أطلق فيها كل فـرد طاقاتـه يف اجملـال                 
يا متر مبرحلة   فقبل عقدين من الزمن ال أكثر، كانت ألبان       . السياسي واالقتصادي واالجتماعي  

. كارثية اختلطت فيها الشمولية بالعزلة، مما جعل منها أفقر بلد مقموع يف أوروبا بكاملـها              
، قامت سياسة الدولة األلبانية يف جمال احترام حقوق اإلنسان على دعامتني            ١٩٩٢وبعد عام   

ـ            : مها راد وضع جمموعة كاملة من القوانني والقوانني الفرعية، ترسِّخ وتضمن حقـوق األف
وحرياهتم؛ وإنشاء هياكل خاصة للدولة، تشرف من جهة على الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا             
يف سياق االتفاقيات الدولية أو حىت يف إطار القانون احمللي وُتبني لسلطات الدولة من ناحيـة            
 أخرى الصعوبات أو املشاكل القائمة يف جمال احترام حقوق اإلنسان، مقترحةً يف اآلن ذاتـه              

 تطوراً قانونياً مؤسـسياً     ١٩٩٨وشكَّل اعتماد الدستور عام     . تدابري قانونية وتنظيمية حللها   
 مادة، يتناول الدستور بالتفـصيل      ٤٠ففي أزيد من    . كبرياً يف جمال حقوق اإلنسان يف ألبانيا      

ذلك أن احلق يف احليـاة، وحريـة التعـبري، وحريـة            . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   
 واحلق يف اإلعالم، وحرية الوجدان والـدين، واحلريـة الشخـصية، واحلـق يف               الصحافة،

اخلصوصية وغري ذلك، حقوق متثل اليوم الضمانات األساسية لنظام قانوين ومؤسسي يعـزز             
 من الدسـتور، حيـسِّن      ٢٣فاحلق يف اإلعالم، على النحو املعرَّف يف املادة         . حقوق اإلنسان 

اردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلـاص          حمتويات املواد ذات الصلة الو    
 مـن  ٣٥ويصدق القول نفسه على احلق املنصوص عليه يف املادة   . باحلقوق املدنية والسياسية  

ومن اجلدير بالـذكر  . الدستور، والذي يتناول محاية البيانات الشخصية، حىت ال تصبح عامة  
الدول اليت صّدقت على الربوتوكولني السادس والثالـث        أيضاً أن ألبانيا انضمت إىل جمموعة       

عشر من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اللذين ُيلغيان عقوبة اإلعدام يف أيـة ظـروف               
كانت، يف احلرب أم يف السلم، اعترافاً منها بأن احلق يف احلياة مبدأ أساسي تنبثق منه مجيـع                  

ع اتفاقيات حقوق اإلنسان املوضـوعة يف سـياق         وانضمت ألبانيا إىل مجي   . احلقوق األخرى 
والغرض من هذا االلتزام هو حتقيـق الدولـة         . األمم املتحدة وجملس أوروبا وصدَّقت عليها     

وتنص املـادة   . األلبانية هلدف أساسي يتمثل يف الوفاء بأمسى معايري حقوق اإلنسان وتنفيذها          
تـصبح مجيـع االتفاقيـات       من الدستور على هذا اهلدف؛ فبموجب هذه املـادة،           ١٢٢
االتفاقات اليت ُيصدق عليها الربملان األلباين جزءاً من القانون الداخلي بل تـسود علـى                أو

وإىل جانب احملاكم جبميع درجاهتا، تقوم احملكمة الدستورية بـدور         . القانون الداخلي كذلك  
، للمحكمـة   فبصفتها ضامنة المتثال أحكام الدستور    . خاص يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان     

الدستورية والية قضائية تقضي باستعراض الشكاوى اليت يقدمها األفراد من أجـل محايـة              
وعلى مدى أزيد من عشر سنوات من النشاط يف ألبانيـا، أصـبحت             . حقوقهم الدستورية 

فبـصفته وسـيطاً   . مؤسسة أمني املظامل عنصراً أساسياً من هياكل حقوق اإلنسان األساسية      
فراد، ُيعدُّ أمني املظامل وما يقوم به من أنشطة يف ألبانيـا أداة مفيـدة جـداً                 اإلدارة واأل  بني

  .لتحسني اإلدارة
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وانقّضت األجهزة املتخصصة لشرطة الدولة، على مدى السنوات األربع األخـرية،             -٦
أما الفساد،  .  من اجلماعات اإلجرامية املتورطة يف توزيع املخدرات أو يف الدعارة          ١٠٨على  

اهرة النموذجية اليت يتسم هبا مجيع اجملتمعات اخلارجة من مرحلة الشيوعية، فقد أضر             وهو الظ 
واحلكومة األلبانية مقتنعة بأن من احملال النجاح يف مكافحة الفساد إال عـرب             . بالبلد لسنوات 

تدابري قانونية وتنظيمية صارمة ُمعدة الستئصال مصادره، وهي تدابري متس باألساس حقـوق          
ذلك أن هياكل   . وقد بدأت بالفعل مثار إعداد استراتيجية واضحة ملكافحة الفساد        . اإلنسان

متخصصة يف مكافحة الفساد أُحلقت مبكتب رئيس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة املالية            
أما فيما يتعلق مبيدان التعليم، فقد اختذت احلكومة تدابري ملموسة من أجل            . وجهات أخرى 

  .وأيدت قوانني تنظيم االمتحانات باجلامعاتالقضاء على الفساد 
. وتوجه احلكومة أجزل شكرها وتقديرها للمنظمات غري الرحبية العاملة يف ألبانيـا             -٧

ذلك أن املهمة الرئيسية هلذه املنظمات يف جمال تعزيز الدميقراطية تصبح أهم يف جمتمع خبلفية               
ملنظمات يف جمال تثقيف املواطنني بـشأن       فليست اجلهود اليت تبذهلا هذه ا     . مثل خلفية ألبانيا  

احترام حقوق اإلنسان وإدراكها هو ما يشكل مسامهة هامة فحسب، وإمنا من املهم أيـضاً               
. التزامها الشديد بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والضغط من أجل اختاذ تدابري ضد اجلنـاة       

 حتسني معايري حقوق اإلنسان     وتضمن احلكومة دعمها جلميع املبادرات القانونية اليت أساسها       
وختاماً، وّجه الوزير باسم احلكومة األلبانية دعوة رمسية مفتوحة جلميع املكلفـني            . يف ألبانيا 

وتؤكد . بواليات اإلجراءات اخلاصة الذين يودون زيارة البلد يف إطار الواليات املسندة إليهم           
ليت ترصد االمتثال حلقوق اإلنـسان     هذه الدعوة مرة أخرى ثقة ألبانيا يف املؤسسات الدولية ا         

  .وإمياهنا بأن أمسى املعايري ال ميكن استيفاؤها إال عرب الشفافية والتعقل

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  -باء   
رحب عدد من الوفود بالتقدم احملرز يف جمال اإلصالح التشريعي واملؤسـسي، ممـا                -٨

ورحبت الوفود  . من احترام مجيع حقوق اإلنسان احتراماً كامالً      سيساعد يف تعزيز بيئة متكّن      
أيضاً بتصديق ألبانيا على معظم صكوك األمم املتحدة الرئيسية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               

  .وبالدعوة املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة
. ورحبت بلجيكا بترسيخ احلقوق األساسية يف الدستور وبإنشاء مؤسسة أمني املظامل  -٩

والحظت أن عدم وجود بيانات إحصائية ينال من حتديد استراتيجيات فعالة يف جمال حقوق              
ذلك أنه عندما توضع االستراتيجيات، ال تصحبها خطط للتنفيذ، وموارد مالية أو            . اإلنسان

والحظت أيضاً أن اهلياكل ال تزال ضعيفة وكثرياً ما يطبعها الفـساد،        . آليات مالئمة للتقييم  
فافية والفعالية، وعدم تدريب املسؤولني، وتدخل السلطات السياسية يف اجلهـاز           وغياب الش 

  .وقدمت بلجيكا توصيات. القضائي ويف املسائل اإلدارية، وعدم تنفيذ القرارات القضائية
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وأثنت مصر على اإلجنازات اليت حققتها ألبانيا يف جمال مكافحة االجتـار بالبـشر،                -١٠
. يف جمال محاية حقوق األطفال، مبا يف ذلك مكافحة عمل األطفال          وعلى اجلهود اليت بذلتها     

وطلبت مصر مزيداً من املعلومات بشأن التقدم احملرز والدروس املستفادة فيما يتعلق حبمايـة              
وقدمت . حقوق األطفال وباالنطباع حول الكيفية اليت تسري هبا تدابري مكافحة عمل األطفال     

  .مصر توصيات
ارة إىل اعتماد االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومكافحة       ويف معرض اإلش    -١١

، ٢٠٠٦ وإىل قانون تدابري مكافحة العنف املـرتيل يف          ٢٠١٠-٢٠٠٧العنف املرتيل للفترة    
وأشارت إىل مكافحة . تساءلت اجلزائر عن النتائج امللموسة اليت أسفر عنها تنفيذ هذه التدابري         

ص بوصف ذلك قلقاً مستمراً يشغل بال ألبانيا ورحبت باعتمـاد           التهريب واالجتار باألشخا  
إطار قانوين شامل، وبإنشاء مؤسسات لرعايـة الـضحايا وإعـادة تأهيلـهم، وبـصياغة              

.  مجاعـة  ٢٠٠استراتيجيات وخطط عمل وإحراز نتائج ملموسة من قبيل تفكيك أزيد من            
  .وقدمت اجلزائر توصيات

ة اليت أُُجريت على القانون اجلنائي الذي يعزز محاية ورحبت كندا بالتعديالت األخري   -١٢
. األطفال وبسن قانون بشأن املساواة بني اجلنسني يرمي إىل زيادة متثيل املرأة يف احلياة العامة              

والحظت أن محاية املرأة من العنف املرتيل ومحاية األطفال من االستغالل مـسألة ال تـزال                
وأقرت كذلك باجلهود   .  يف جمال مكافحة االجتار بالبشر     ضعيفة وأن التحديات ما تزال قائمة     

وأشارت أيضاً إىل أن حتديات هامة ما تزال        . اليت تبذهلا ألبانيا من أجل تدعيم حقوق امللكية       
وبينما رحبت خبطـة    . قائمة وأن املزيد من العمل ما يزال ضرورياً يف جمال إصالح السجون           

دي للتحديات املتعلقـة بتـشغيلهم، وتثقـيفهم        حتسني ظروف العيش لفائدة الروما وبالتص     
وقـدمت  . وإسكاهنم، الحظت كندا ضرورة بذل مزيد من اجلهود على مـستوى التنفيـذ     

  .توصيات كندا
واستفسرت فرنسا عن التدابري اليت اختذهتا ألبانيا من أجل حتسني املساواة بني الرجال             -١٣

ية، ومن أجل إهنـاء التعـذيب وعمليـات         والنساء يف احلياة السياسية وكذا يف احلياة املهن       
وسألت . االحتجاز التعسفي اليت أوردها جملس حقوق اإلنسان وعدة منظمات غري حكومية          

فرنسا أيضاً الوفد األلباين عن النتائج امللموسة املتوصل إليها يف جمال تنفيذ االسـتراتيجيات              
. املرتيل والتمييز ضـد الرومـا     الوطنية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف          

  . وقدمت فرنسا توصيات
وأعربت تركيا عن تقديرها للجهود املتواصلة اليت تبذهلا ألبانيا مـن أجـل إنـشاء           -١٤

والحظـت اعتمـاد   . مؤسسات دميقراطية وللتقدم املطرد احملقق يف ميدان حقوق اإلنـسان      
لها، وإنشاء اللجنة املشتركة     وخطة عم  ٢٠١٠-٢٠٠٥االستراتيجية الوطنية للطفولة للفترة     

وفيما يتعلق بإنشاء اجمللس الوطين لقضايا      . ٢٠٠٧بني الوزارات املعين حبقوق الطفل يف عام        
، استفسرت تركيا عما إذا كانت ألبانيا تنظر يف أن تصبح طرفاً يف اتفاقية    ٢٠٠٥اإلعاقة عام   
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جهودها فيمـا يتعلـق   وشجعت تركيا ألبانيا على مواصلة . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
وقـدمت  . حبقوق اإلنسان، ال سيما يف ميدان املساواة بني اجلنسني ومنع عمـل األطفـال             

  .توصية تركيا
اخلطوات الرئيسية املُتخذة وعن مواطن القصور الـيت        ) أ(واستفسرت الربازيل عن      -١٥

سيما يف جمـاالت    حددهتا ألبانيا فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ال          
عن اخلطوات الرئيسية املتخذة من أجـل إعمـال         ) ب(البطالة ومكافحة الفقر واهلجرة؛ و    

عن اخلطوات الرئيـسية    ) ج(حقوق الطفل وحقوق املرأة ومكافحة مجيع أشكال التمييز؛ و        
املتخذة من أجل التصدي ملسألة القانون العـريف واملـدونات التقليديـة املعروفـة باسـم                

وقـدمت  . واحلاجة املاسة احملددة يف جمال التعاون املركِّز على حقوق اإلنسان          )د(و قانون؛
  .الربازيل توصيات

وأشار االحتاد الروسي إىل أن التقرير الوطين يدل على بذل ألبانيا جهودا جديـة يف                 -١٦
لة وفيما يتعلق بتجربة ألبانيا يف جمال مكافحة الفساد، طلب معلومات مفصَّ. عدد من اجملاالت

  .وقدم االحتاد الروسي توصيات. عن عمل وكاالت الشراء التابعة للدولة
وأقرت شيلي باجلهود اجلبارة اليت تبذهلا ألبانيا من أجل خفض مؤشـرات الفقـر                -١٧

وقدمت . وأبرزت جهودها من أجل االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان          
  .شيلي توصيات

عن قلقها إزاء ادعاءات وقوع عمليات توقيف واحتجاز تعسفية،         وأعربت الدامنرك     -١٨
وإساءة معاملة احملتجزين لدى الشرطة واللجوء إىل التعذيب النتزاع االعترافات من املـشتبه             

وأشارت الدامنرك إىل ما أعربت عنه جلنة مناهضة التعذيب من قلق إزاء شيوع منـاخ               . هبم
.  عن إنفاذ القانون الذين ُيعذِّبون ويسيئون املعاملة       اإلفالت من العقاب يف أوساط املسؤولني     

واستفسرت الدامنرك أيضاً عن التدابري املتخذة من أجل مكافحة مجيع أعمال التعذيب وغـري       
  .وقدمت الدامنرك توصيات. واملهينة والالإنسانية من ضروب املعاملة القاسيةذلك 
 أحـدث   ٢٠٠٨سني الذي اعُتمد عام     وأشار الوفد إىل أن قانون املساواة بني اجلن         -١٩

 يف املائة، وذكر أن ١٦,٦حصة للنساء، أدت إىل زيادة عدد النساء األعضاء يف الربملان بنسبة 
وذكـر أن   . مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية املقبلة من املتوقع أن تعرف زيادة كـذلك            

 حالـة   ٤٥٦دى إىل عـرض      أ ٢٠٠٦اعتماد قانون بشأن تدابري مكافحة العنف املرتيل عام         
 حالة، مبا يف ذلك عن طريق إصـدار         ١٦٢عنف مرتيل على احملاكم واختاذ إجراءات بشأن        

وقال إن خطة العمل لالستراتيجية الوطنية املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني             . أوامر محاية 
،  ترمي إىل ضمان تنفيذ اإلطار القانوين واستعراضه       ٢٠١٠-٢٠٠٧ومكافحة العنف للفترة    

وأشار الوفد إىل تنفيذ الربامج من أجل املساواة بني         . مع مراعاة التجارب والتحديات اجلديدة    
اجلنسني وتعزيز عمل املرأة، مبا يف ذلك املرأة املنتمية إىل الفئات الضعيفة للغاية، يف القطاعني               

  .اخلاص والعام
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. ء على هذه الظـاهرة    وفيما يتعلق بالفساد، شدد الوفد على عزم أملانيا على القضا           -٢٠
وقال إن استراتيجيات متكاملة وخطط عمل قد وِضعت وأن القانون ُيجعل، عند اللـزوم،              

وذكـر أن تـدريب     . متطابقاً مع اتفاقيات األمم املتحدة واالتفاقيات األوروبية ذات الصلة        
إىل القضاة، واملدعني العامني وأفراد الشرطة إىل جانب القيام بإصالحات نظاميـة قـد أدى      

وأشار الوفد إىل أن احلكومة عازمة على مكافحة اإلفالت من . تغيري فهم املسؤولني ألدوارهم
  .العقاب وعلى ضمان املساواة أمام القانون

وبينما يضمن الدستور حرية التعبري، يوجد الربملان بصدد النظر يف قـانون متعلـق                -٢١
ع املكتسبات اجملتمعيـة مبـساعدة      بوسائط اإلعالم السمعي البصري من أجل جعله متفقاً م        

فوفقاً لسياسة حكومية، ينبغي ألفراد اجلهاز التنفيذي الكف        . االحتاد األورويب وجملس أوروبا   
عن رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيني بتهمة القذف والشتم واالقتـصار علـى تـصحيح          

لعقوبـات فيتطلـب    أما عدم جترمي الشتم عرب تعديل قانون ا       . بإصدار بيانات تفسريية   األنباء
  .أغلبية معينة

وصدقت ألبانيا على معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتعتزم التصديق علـى              -٢٢
أما التعذيب فُيحظر بشكل صارم ويعاقـب عليـه         . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

مبوجب القانون، ومثة عدة حاالت ُعزل موظفون مسؤولون عن إنفـاذ القـانون عـاملوا               
وتقدم برامج تدريبيـة ألفـراد      . جزين معاملة ال إنسانية، ولوحقوا قضائياً وأُدينوا بذلك       حمت

  .الشرطة وغريهم من املسؤولني عن إنفاذ القانون
وأنكر الوفد تطبيق مدونة القانون التقليدي حالياً، اليت كانت تطبق يف بعض األحناء               -٢٣

 ضرورة تعزيز إنفاذ القـوانني يف بعـض         من ألبانيا يف القرون الوسطى، مشرياً مع ذلك إىل        
  .املناطق الريفية أو الفقرية

وأشارت البحرين إىل اخلطوات اهلامة اليت اختذهتا ألبانيا من أجـل محايـة وتعزيـز       -٢٤
حقوق اإلنسان، ال سيما التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية واجلهود املبذولة من أجل             

لبت البحرين معلومات إضافية بشأن التدابري الـيت اختـذهتا          وط. تعزيز املساواة بني اجلنسني   
  .احلكومة األلبانية من أجل القضاء على التمييز بني اجلنسني

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل إنشاء جملس لرصد وسائط اإلعـالم مـن              -٢٥
 أن هذه اهليئـة     أجل اإلشراف على املسائل اإلعالمية يف أثناء االنتخابات، لكنها أشارت إىل          

تكن مبا يكفي من املتانة والفعالية خالل االنتخابات الربملانية األخـرية الـيت جـرت يف                 مل
وأقرت باإلجراءات اليت اختذهتا ألبانيا من أجل إهناء استغالل األطفال          . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

رمي اسـتغالل   يف العمل، مبا يف ذلك التغيريات اليت أُجريت على قانون العقوبات من أجل جت             
من أجل  منظمة العمل الدولية    عمل األطفال، والتوقيع على مذكرة تفاهم خلمس سنوات مع          

وقـدمت  .  من نظام رصد عمـل األطفـال       ٢القضاء على عمل األطفال وإطالق املرحلة       
  .الواليات املتحدة األمريكية توصيات
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اهرة الفساد يف اإلدارة    وأشارت إيطاليا إىل ما أُعرب عنه من خماوف إزاء استمرار ظ            -٢٦
وبينما أثنت على جهود ألبانيا من أجل حتسني فعالية         . العامة وعدم استقاللية اجلهاز القضائي    

اخلدمة املدنية ومكافحة الفساد، تساءلت إيطاليا عما تنوي احلكومة القيام به من أجل تبديد              
 الذين يتعني عليهم    والحظت أيضاً عدم وجود مرافق خاصة الحتجاز القّصر       . هذه املخاوف 

ورحبت إيطاليا كذلك باجلهود املتواصلة املبذولة     . قضاء عقوباهتم إىل جانب احملتجزين الكبار     
من أجل ضمان املساواة الفعلية بني اجلنسني من قبيل اعتماد قانون خيصص حصة ال تقل عن                

يا عـن ثقتـها يف أن   وأعربت إيطال.  يف املائة من الوظائف لفائدة املرأة يف اإلدارة العامة      ٣٠
السلطات األلبانية ستسرع باعتماد القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل وبإنشاء آلية للرصد            

وقـدمت  . من أجل تنفيذ سياسات املساواة بني اجلنسني يف كل من القطاعني العام واخلاص            
  .إيطاليا توصية

 آلية حقوق اإلنسان وباعتماد     ورحبت اجلمهورية التشيكية بالتعاون اجليد أللبانيا مع        -٢٧
  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. االستراتيجية الوطنية حلقوق األطفال

وأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل اعتماد جمموعة من القوانني من أجل ضـمان               -٢٨
محاية حقوق اإلنسان، ورحبت باستحداث مؤسسة ألمني املظامل بوصف ذلك خطوة هامة            

  . وقدمت اجلماهريية توصية. اه محاية املواطنني من االنتهاكاتيف اجت
ال تزال مستمرة   " قانون"والحظت النمسا أن املفاهيم التقليدية للعدالة املعروفة باسم           -٢٩

ومن األمثلة على ذلـك     . يف بعض أحناء البلد وتتعارض مع املعايري القانونية الوطنية والدولية         
والحظت أيضاً .  املرتيل املوجه ضد املرأة واألطفال وجرائم الشرف   تدين مركز املرأة، والعنف   

أن معظم األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية ينتمون إىل أسر فقرية وريفية، وأن األطفال              
املودعني يف هذه املؤسسات عادة ما يغادروهنا عند سن الرابعة عـشرة واخلامـسة عـشرة                

.  االجتماعي، والفقر وقلة السبل لنيل التعليم اجليـد        ويواجهون يف كثري من األحيان الوصم     
  .وقدمت النمسا توصيات

وأشارت املكسيك إىل التقدم القانوين واملؤسسي احملرز يف عدة جماالت، منها تعزيز              -٣٠
املساواة بني اجلنسني، ومحاية حقوق األقليـات واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واألطفـال،              

وقـدمت  . ب واالجتار بالبشر، وإنشاء مؤسسة ألمني املظامل      العنف املرتيل، والتعذي   ومكافحة
  .املكسيك توصيات

وأقرت إسبانيا باإلصالحات التشريعية واملؤسسية اليت جرت منذ تغـري النظـام يف               -٣١
التسعينيات، ال سيما إعادة العمل حبرية الدين واملعتقد واعتماد دسـتور دميقراطـي عـام               

قانوين املوضوعي وبإلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميـع        ورحبت إسبانيا باإلطار ال   . ١٩٩٨
واستفسرت عن نية احلكومة يف التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد            . اجلرائم

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتصديق عليه وعن النتائج الـيت            
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. يف جمال مكافحـة االجتـار بالبـشر       ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(أسفرت عنها خطة العمل الوطنية      
  .وقدمت إسبانيا توصيات

وطلبت صربيا مزيداً من املعلومات بشأن التدابري املتخذة من أجل محاية واحتـرام               -٣٢
وشجعت صربيا احلكومة علـى     . حقوق األقليات القومية، ال سيما األقلية الصربية يف البلد        

 من املوجز الـذي     ١٦و املنصوص عليه يف الفقرة      النظر جبدية يف تنفيذ التوصيات على النح      
 مع إيالء اهتمام خاص لالدعاءات      (A/HRC/WG.6/6/ALB/3)أعدته مفوضية حقوق اإلنسان     

  . املتعلقة باالجتار يف األعضاء البشرية
ورحبت السويد باجلهود اليت بذلتها ألبانيا من أجل التصدي إىل التمييز ضد النساء               -٣٣

وأعربت السويد عن قلقها فيما يتعلق بالظروف السائدة يف         . ري والصحافة وضمان حرية التعب  
  .وقدمت السويد توصيات. السجون، وبشأن محاية حقوق امللكية، واحلقوق العمالية والنقابية

وأشارت أملانيا إىل تقارير، مبا يف ذلك تقارير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة               -٣٤
تصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          املعنية باحلقوق االق  

املرأة، بشأن التمييز ضد املرأة، ال سيما يف إطار القانون العريف ومدونات السلوك التقليديـة               
  .وقدمت أملانيا توصيات. وتساءلت عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد

نات اليت وقعت فيما يتعلق مبسألة األقليـات،        وأشارت البوسنة واهلرسك إىل التحس      -٣٥
ويتأكد ذلك من كون الدستور يرى يف األقليات جزءاً ال يتجزأ من اجملتمع األلباين، وتصديق               
الربملان على االتفاقية اإلطارية لألقليات القومية، ووجود مجعيات ثقافية من أجـل حفـظ              

يني عن األقليات يف الربملان منـذ عـام         ومحاية ثقافة األقليات وهويتها، ووجود ممثلني سياس      
والحظت كذلك استمرار التحديات االقتصادية والسياسية والفقر، مما يشكل عبئاً          . ١٩٩٢

  .وقدمت البوسنة واهلرسك توصية. على البلد
وأقرت هولندا باجلهود اليت تبذهلا ألبانيا يف جمال تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني،                 -٣٦

.  بشأن عدة قوانني قد تؤدي يف املمارسة إىل التمييز ضـد املـرأة       وأعربت كذلك عن قلقها   
وأعربت هولندا عن قلقها أيضاً بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان على أساس التوجه اجلنسي             

  . وقدمت هولندا توصيات. أو ألسباب جنسانية
رتيل ورحبت النرويج باعتماد قانون املساواة بني اجلنسني وقانون مكافحة العنف امل            -٣٧

 يف املائة كحصة للنساء يف القانون االنتخايب اجلديد، وكذا التزام الدولة ٣٠وبتخصيص نسبة   
. باعتماد قانون بشأن حقوق الطفل وبتأييدها املبدئي لسن قانون شامل ملكافحـة التمييـز             

وتتفهم النرويج أن بعض الفئات من األطفال يف ألبانيا ال سيما األطفال الذين يعيـشون يف                
اطق نائية، والروما، واأليتام، واألحداث احملتجزين واألطفال ذوي اإلعاقة كثرياً ما ال هتيئ             من

هلم الظروف املالئمة للنماء الشخصي، وبالتايل يظلون منعزلني وعرضة ملختلـف أشـكال             
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وأعربت النرويج عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا ألبانيا من أجل حتسني ظـروف             . االستغالل
  .وقدمت النرويج توصيات. السجناء

ورحبت أوروغواي بإنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقـوق الطفـل              -٣٨
وطلبت أوروغـواي املزيـد مـن       . وشددت على أمهية التنسيق، ال سيما مع اجملتمع املدين        

ولة الـيت   التفاصيل بشأن التدابري امللموسة والنتائج احملققة يف إطار االستراتيجية الوطنية للطف          
وأشارت .  حلضانة األطفال احملتاجني   ٢٠٠٨واستراتيجية  ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(وضعتها ألبانيا   

املتعلق حبالة اليتامى، والبنات واملراهقني، الـذي يـضمن         ) ٨١٤٣(أوروغواي إىل القانون    
هلؤالء احلق يف تلقي الدعم من خمتلف أنواعه من قبيل املساعدة املالية، والزماالت، وجمانيـة               

وتساءلت أوروغواي عن التدابري املتخذة من أجل ضـمان املـوارد           . وصول إىل اخلدمات  ال
املتاحة لتنفيذ هذه األنواع من الدعم وتنفيذ سياسات فعالة للرعاية العامة هلؤالء األطفال إىل              

  .وقدمت أوروغواي توصية. سن الثامنة عشرة
أجل محاية وتعزيـز حقـوق      وأشارت إسرائيل إىل عدة خطوات اختذهتا ألبانيا من           -٣٩

اإلنسان، وتشمل التصديق على املعاهدات الدولية واإلقليمية الرئيسية حلقـوق اإلنـسان،            
وإنشاء جلنة األقليات التابعة للدولة، وإعطاء األولوية لقضايا األقليـات يف جمـال التنميـة               

يا تنظر يف دمـج     وتساءلت إسرائيل عما إذا كانت ألبان     . االقتصادية واالجتماعية والتعليمية  
  .وقدمت إسرائيل توصيات. خمتلف القوانني املتعلقة بقضايا األقليات يف قانون واحد

وأثىن اجلبل األسود على ألبانيا الستعدادها للوفاء بااللتزامات الدولية وبتعزيز ومحاية             -٤٠
عـة للجبـل    وأشارت إىل أن األقلية األلبانية يف اجلبل األسود واألقلية التاب         . حقوق اإلنسان 

األسود يف ألبانيا تعيشان يف سالم ووئام، مما يشكل حلقة وصل بني العالقات القائمة بـني                
  .البلدين اللذين يسعيان معاً إىل التكامل األورويب واألورويب األطلسي

وأعربت بولندا عن تقديرها لإلجنازات اليت حتققت يف جمال التصدي ملشكلة االجتار              -٤١
وتساءلت . ك عرب اعتماد أطر تشريعية ومؤسسية وسياساتية يف هذا الصدد         بالبشر، مبا يف ذل   

عن التدابري املتخذة والتدابري املزمع اختاذها من أجل تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين ببيـع               
 وعـن   ٢٠٠٥األطفال، وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية اليت قـدمها يف عـام              

اذها من أجل حتسني التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين من قبيل           اخلطوات اليت يتعني اخت   
  .وقدمت بولندا توصيات. املنظمات غري احلكومية يف جمال مكافحة االجتار بالبشر

وأثنت الصني على ألبانيا لتشاورها على نطاق واسع مـع خمتلـف اجلهـات ذات               -٤٢
تقدم يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذلـك        املصلحة يف جمال إعداد تقريرها الوطين وملا حققته من          

جمال محاية حقوق األطفال، والنساء والروما، ومكافحة التمييز مبختلف أسـبابه واالجتـار             
ونظراً لكون ألبانيا تواجه حتدياً يف جمال استغالل        . بالبشر، والتعاون الفعلي مع اجملتمع الدويل     

كومة األلبانية أو اليت تعتزم اختاذها مـن        األطفال، تساءلت الصني عن التدابري اليت اختذهتا احل       
  .أجل البدء يف التصدي هلذا التحدي
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ورحبت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة باالهتمام اليت توليه ألبانيا بقـضايا             -٤٣
األقليات وبإنشاء اللجنة الوطنية لألقليات حتت إشراف رئيس الوزراء وأشارت إىل التقـدم             

ويف معرض اإلشارة إىل التحديات املتبقية يف اجملال االجتماعي،         . افحة الفقر احملرز يف جمال مك   
شجعت مجهورية مقدونيا ألبانيا على مواصلة العمل بشأن التدابري التـصحيحية الراميـة إىل              
التصدي إىل الفوارق اإلقليمية اليت متس باملساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            

  . ى مواصلة اجلهود يف ميدان التعليموالثقافية وعل
 عندما صـّدقت    ٢٠٠١وذكر الوفد أن ألبانيا اعترفت بأن االجتار ظاهرة منذ عام             -٤٤

على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا االختيـاري وأن             
وقالت إن التعديالت   . قانوهنا اجلنائي قد ُعدل لكي يتماشى مع هذا الصك وصكوك أخرى          

اليت أُجريت على القانون اجلنائي تتعلق بسخرة األطفال، وتسول األطفال، واستغالل القصر            
ووضعت ألبانيا عدة . يف املواد اخلليعة واالجتار بالقصر، مبا يف ذلك بيع األطفال من قبل اآلباء   
افحة االجتار على مدى    برامج ملكافحة االجتار باألشخاص، واعتماد وتنفيذ استراتيجيات مك       

ومثة برامج أخرى هلا آثار مباشرة، من قبيل الربامج املتعلقة بالبطالة، واحلد من اهلدر              . سنتني
وتتحسن خدمات املساعدة املقدمة للـضحايا      . الدراسي، ومتكني األقليات، وال سيما الروما     

اص املتجر هبـم عـرب      بفضل مبادئ توجيهية لتطبيق معايري الرعاية االجتماعية لفائدة األشخ        
وتقدم املساعدة أيضاً بعـد     . وسائل منها زيادة املوارد املالية للملجأ الوطين املوجود يف تريانا         

وأللبانيا مخسة مراكز لالستقبال وإعادة اإلدماج تقدم املساعدة يف . مغادرة الضحايا للمالجئ
ومن أجل  . ايا االجتار األجل القصري واملتوسط والطويل وخدمات إعادة اإلدماج لفائدة ضح        

تعقب حاالت األشخاص املتجر هبم، مبا يف ذلك حتديد هويتهم، بدأ العمل بقاعدة للبيانات              
 شخـصاً   ٥٥وقد مكّن هذا النظام حىت اآلن من حتديد هويـة           . ٢٠٠٨سبتمرب  /منذ أيلول 

ويوجد الربملان بصدد اعتماد مشروع قـانون لتعـديل         . ٢٠٠٩وتقدمي املساعدة إليهم يف     
لقانون املتعلق مبنع اجلرمية املنظمة؛ وستشمل التعديالت مجلة أمور منها مصادرة ممتلكـات             ا

وتشمل تدابري الوقاية اإلجيابية برامج توعية لفائـدة        . األشخاص املتَّجِرين وتعويض الضحايا   
اجلمهور، وحتسني قدرات الوكاالت القانونية اليت تتعامل مع هذه الظاهرة وإبـالغ النـاس              

ويشكل القانون املتعلق بتحسني اإلطار القـانوين       . اهلجرة القانونية والعمل يف اخلارج    بشأن  
وفيما . حلماية الشهود واملتعاونني أداة قانونية مرنة لضمان احلماية عرب تدابري خاصة وعملية           

 يتعلق بتشغيل األطفال، اختذت احلكومة األلبانية تدابري لتحسني القانون املتعلق بالسجل املدين           
والتسجيل يف األحوال املدنية، الذي من بني مجلة أمور يلغي اجلزاءات اإلدارية املفروضة على              

وبإمكان عدد من اهليئات اإلدارية اآلن تسجيل الـوالدات         . اآلباء الذين مل يسجلوا أبناءهم    
  . طفل مل يكن مسجالً سابقا٧ً ٠٠٠ونتيجة لذلك، أعلن اآلباء بأنفسهم عن تسجيل 

 يتعلق بقضية االحتجاز غري القانوين والتعذيب أثناء االحتجاز، ذكر الوفد أن            وفيما  -٤٥
 من القانون اجلنائي اليت تنص على تعريف التعـذيب،          ٨٦ بتعديل املادة    ٢٠٠٧ألبانيا قام يف    

ويـنص قـانون    .  من اتفاقية مناهـضة التعـذيب      ١الذي يعد اآلن متفقاً مع أحكام املادة        
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وحيظر قـانون   .  عدم إخضاع أي شخص للتعذيب أو العقوبة املهينة        اإلجراءات اجلنائية على  
أخالقيات الشرطة أعمال العنف لدى ممارسة مهام الشرطة، ويؤكد القانون اجلديد املتعلـق             
بشرطة الدولة واجب حفظ النظام العام وفقاً للقانون املتعلق باحترام حقوق اإلنسان اخلاصة             

إعادة تنظيم الشرطة، أنـشأت ألبانيـا قطاعـاً للـشكاوى     ويف عملية   . باألفراد والتقيد هبا  
أما اخلرباء املكلفون بالتحقق  . وحيقق بشأهنا  والتأديب، حيلل الشكاوى اليت يقدمها أي مواطن      

منتظمة ملرافـق    من ظروف االحتجاز وضمان احلقوق الدستورية فقد أجروا عمليات تفتيش         
اإلنسان وجملس أوروبـا، ُوضـعت بـرامج       وبشراكة مع املركز األلباين حلقوق      . االحتجاز

وأعدت إدارة التحقيقـات اجلنائيـة يف وزارة        . تدريبية خاصة لفائدة مكاتب إنفاذ القانون     
وأذنـت إدارة   ". إجراءات العمل النموذجية أثناء التحقيقات اجلنائية     "الداخلية دليالً بعنوان    

كومية بتفتيش مراكز االحتجاز يف أي      األوامر العامة لوزارة الداخلية ملمثلي املنظمات غري احل       
، وجدت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنـسانية           ٢٠٠٨ويف  . وقت
  .املهينة أن معظم السجناء يعاملون بشكل صحيح أو
وبشأن ظروف االحتجاز، ُعدِّل القانون املتعلق حبقوق ومعاملة احملتجزين قبل احملاكمة             -٤٦

إليقـاف    حلظر استخدام اإلكراه البدين ضد احملتجزين ما مل يكن ذلـك ضـرورياً             والسجناء
وأُجريت حتسينات على   . ومولَّت احلكومة األلبانية مرفقاً جديداً لالحتجاز قبل احملاكمة        .العنف

 واخلطـة   ٢٠١٣-٢٠٠٨ثالثة مرافق احتجاز قيد العمل ونفذت استراتيجية السجون للفترة          
وسُتجرى حتسينات واستثمارات أخـرى يف      . رافق االحتجاز قبل احملاكمة   الكربى املتعلقة مب  

 وقد متت املصادقة على خطط لبناء ثالثـة  ٢٠١٠اهلياكل األساسية يف مؤسستني أخريني يف       
وتوجد املديرية العامة للسجون بصدد تنفيذ برامج تدريبية تركز بشكل خاص . مراكز إضافية

اء، واألحداث، واألشخاص املدمنني على املخدرات وعلى       على الفئات الضعيفة من قبيل النس     
وأُعدت للمحتجزين برامج إلعادة التأهيـل، وبـرامج     . األشخاص املعرضني بشدة لالنتحار   

وقد قام قانون دائرة االختبار بدور حاسم يف خفض عـدد نـزالء             . تعليمية وتدريبية مهنية  
. ٢٠٠٩ حمتجزاً عـام     ٣١١ع   وبواق ٢٠٠٨ حمتجز يف    ٨٠٠السجون، الذي اخنفض بواقع     

ويوجد مجيع احملتجزين من األحداث يف أجنحة مستقلة يف مراكز االحتجاز وُتقدَّم هلم برامج              
وحالياً، ال توجد أي حالة للمعاملة الالإنسانية مـسجلة       . تعليمية وتدريبية مهنية بصفة فردية    

  .يف نظام السجون األلباين
س سنوات ملكافحة الفساد تـشمل تـدابري        واعتمدت احلكومة استراتيجية من مخ      -٤٧

ويرصد هذه االستراتيجية جملس مشترك بني الوزارات ُيـشكل         . ملموسة ومؤشرات للرصد  
. وُوضعت إصالحات نظامية ملكافحة الفساد يف اإلدارة العامة       . على الصعيد السياسي والتقين   

اتفاقييت األمم املتحدة وجملس    وجرى حتسني القانون املتعلق بالشراء والتعليم حىت ميتثل أحكاَم          
وُتعد .  جرمية جديدة متعلقة بالفساد    ١١ويتضمن القانون   . أوروبا املتعلقتني مبكافحة الفساد   

واختـذت  . ألبانيا من البلدان املكافحة للفساد وتوجد قيد اختبارات تقييمية يف هذا الـصدد            
ويتـضمن  .  عن حاالت الفساداحلكومة أيضاً تدابري لتشجيع ومكافأة املواطنني الذين يبلغون       
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وترمي االستراتيجية الوطنيـة    . قانون اإلدارة العامة سالمل جديدة ألجور املوظفني القضائيني       
لإلدارة العامة إىل تغيري اخلدمة املدنية بتحسني نظام التوظيف َعرب العمل باجلـدارة وتعزيـز               

ة بالتعاون مع املعهد الـوطين      ، قامت إدارة الشؤون اإلدارية العام     ٢٠٠٩ويف  . املشوار املهين 
للتدريب، بتنظيم دورة تدريبية بشأن املبادئ األخالقية، والتوعية مبكافحة الفـساد ومنـع             

وسيساهم إنشاء احملاكم اإلدارية الحقاً يف تعزيز العملية القضائية يف حاالت   . تضارب املصاحل 
  .الرتاع بني املواطنني واإلدارة

ملتخذة ملكافحة العنف املرتيل، أحدثت احلكومة قانوناً ملكافحة        وفيما يتعلق بالتدابري ا     -٤٨
العنف املرتيل وعززت مجيع اهليئات اليت تنظر يف مسائل العنف املوجه ضد املرأة، مع إدخال               

 من أجل تنفيذ القـانون      ٢٠١٠وهناك خطة عمل لعام     . العنف األسري ضمن هذه التدابري    
وتنص خطة العمل على إجـراء      . أعاله وضمان تكافؤ الفرص بني النساء والرجال      املذكور  

دورات تدريبية إلذكاء الوعي يف أوساط مجيع مسؤويل اإلدارة العمومية املعنيني، واحملـامني             
وتـسعى وزارة العمـل، والـشؤون       . والعاملني يف جمال التعليم وتشمل إشراك أمني املظامل       

 إىل بناء قدرة السلطات احمللية من أجل وضع برامج إليواء ضحايا            االجتماعية وتكافؤ الفرص  
 موظف لتقدمي اخلدمات الطبيـة  ١ ٧٠٠وُتبذل جهود حالياً من أجل تدريب      . العنف املرتيل 

. وأتيحت لضحايا العنف األسري فرص استقباهلم يف مالجئ وأُنشئت خطوط هاتفية خاصة           
 ٢٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢ الفترة من    ويف". أمم متحدة واحدة  "ويقوم بذلك برنامج    

، نظمت وزارة العمل ومجيع اجلهات املعنية األخرى مبا يف ذلك ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
. ويشارك يف هذه احلملـة أعـضاء الربملـان    . على الصعيد الدويل محلة لوقف العنف املرتيل      

ل من العنف املرتيل إىل أدىن حد ووضعت تدابري واضحة لسنوات القضاء املقبلة من أجل التقلي
وحل هذه املشاكل بالعمل مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية، واحلكومـة املركزيـة              
واحمللية، واجملتمع املدين واملنظمات الدولية، اليت تقدم من مجلة أمور التمويل للمساعدة علـى         

  .تنفيذ هذه التدابري
أشار الوفد إىل أنه منـذ تـصديق ألبانيـا علـى            وفيما يتعلق مبسألة أقلية الروما،        -٤٩

، أنشأت احلكومة أمانة تقنية لرصـد تنفيـذ االسـتراتيجية           ٢٠٠٣االستراتيجية الوطنية يف    
ويف سياق مبادرة عقد الروما، اعتمدت احلكومـة        . بالتعاون مع احلكومتني املركزية واحمللية    
 جماالت من عقـد دمـج       ٤ وزارات يف    ٤وتشارك  . خطة عمل ووضعت هلا ميزانية خاصة     

 مع الزمن من أجـل حتـسني        ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٠وستغيَّر التدابري املتخذة للفترة من      . الروما
االقتصادية للروما يف البلد مع مراعاة التحدي الذي تواجهه هـذه األقليـة يف جمـال                 احلالة

  .مكافحة التمييز
فحة االجتـار بالبـشر     وأعربت أوكرانيا عن تقديرها للجهود املبذولة من أجل مكا          -٥٠

يف السنوات املاضية يف جمال مكافحة االجتار، وهو         وأعربت عن ارتياحها للتقدم الكبري املنجز     
  .وقدمت أوكرانيا توصية. ما تراه أوكرانيا ممارسة جيدة
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وأعرب املغرب عن تقديره للنهج التشاوري الذي اتبعته احلكومة األلبانية من أجـل           -٥١
وأعرب املغرب عن تقديره للخطوات اليت      .  لعملية االستعراض الدوري   إعداد تقريرها الوطين  

اختذهتا ألبانيا من أجل محاية حقوق األقليات وللتدابري املهمة واالبتكارية املتخذة من أجـل              
وطلب املغرب مزيداً من املعلومات من أجل تنفيـذ االسـتراتيجية           . محاية حقوق األطفال  

 وخطة عملها وكذا تنفيذ برنامج استراتيجية       ٢٠١٠-٢٠٠٥ الوطنية حلقوق األطفال للفترة   
  .وقدم املغرب توصية. احلضانة

وأشارت إىل  . ورحبت مجهورية كوريا بالتقدم الكبري احملرز يف جمال مكافحة الفساد           -٥٢
غياب قانون خاص مبكافحة التمييز، واستفسرت عن مدى عزم ألبانيا على اعتمـاد هـذا               

إىل املخاوف اليت أُعرب عنها يف تقارير خمتلف هيئـات معاهـدات           وأشارت أيضاً   . القانون
وقـدمت مجهوريـة    . األمم املتحدة بشأن االجتار باألشخاص، ال سيما النـساء والبنـات          

  .توصية كوريا
ورحبت سلوفينيا بالتقدم احملرز يف جمال مكافحة الفساد بينما استفسرت عن التدابري              -٥٣

ضاً عن اخلطط الرامية إىل املسامهة يف تعزيز سـيادة القـانون            وتساءلت أي . املتخذة ملكافحته 
وأعربت عن قلقها . ومنع أي شكل من أشكال الضغط السياسي احملتمل على اجلهاز القضائي

إزاء حالة حقوق النساء واألطفال حيث ال تزال املمارسات منحرفة عن املعـايري القانونيـة               
وتـساءلت كـذلك عـن      . يل املوجه ضد املرأة   وأبرزت أيضاً مشاكل العنف املرت    . الوطنية
وقـدمت  . الرامية إىل دعم الربامج املعدة ملساعدة ضحايا العنف واالجتـار بالبـشر            اخلطط

  .سلوفينيا توصيات
وأعربت اليونان عن تقديرها جلهود ألبانيا يف جمال مكافحة الفساد، ومحاية حقوق              -٥٤

، واملساواة بني اجلنسني، والتصدي للعنـف       اإلنسان، وحقوق املرأة، وحرية وسائط اإلعالم     
وتساءلت اليونان عما إذا كانت استراتيجية مكافحة الفساد قد جـرى تقييمهـا،             . املرتيل

وطلبت معلومات إضافية عن اإلجراءات والتدابري اليت يتعني اختاذها من أجل ضمان إعـادة              
ئط اإلعـالم واسـتقالل     كامل املمتلكات ألعضاء األقليات اليونانية؛ وحتسني حرية وسـا        

وتنفيذ القوانني بشكل أفضل وزيادة وعي اجلمهور بشأن املساواة بني اجلنـسني            . الصحفيني
  .وحقوق املرأة

وأبرزت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية طائفة مـن القـوانني              -٥٥
 الربملان، بوصف ذلك نتيجة    الداخلية الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان وحتسني متثيل املرأة يف         

وأشارت إىل اهلجمات العنيفة األخرية ضد الصحفيني، مما يثري         . ملموسة للتغيريات التشريعية  
القلق إزاء حرية التعبري ودقة القوانني اليت تضمن استقالل اخلط التحريري لوسائط اإلعـالم،          

 الترحيـب بـالتزام     ويف معرض . وتشجع مناخاً َميكن الصحفيني من العمل فيه بدون خوف        
ألبانيا مبكافحة الفساد، أشارت إىل أن ذلك ال يزال ميثل مشكلة خطرية للغاية وأعربت عن               

وإنشاء سجل مقنع لتعقب اإلدانات     " اتباع هنج منتظم واستراتيجي أكثر    "دعمها للدعوة إىل    
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دعم ومحايـة   ورحبت اململكة املتحدة بالتزام ألبانيا ب     . والعقوبات الصادرة يف قضايا الفساد    
  .وقدمت توصيات. الضحايا والشهود يف قضايا االجتار بالبشر

ورحبت اجلمهورية العربية السورية باجلهود اليت تبذهلا ألبانيـا يف جمـال حقـوق                -٥٦
اإلنسان، وشجعت ألبانيا كذلك على مواصلة جهودها يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك جمـال             

قليات، وكذا جماالت أخرى، حـسب االحتياجـات        الصحة وحقوق املرأة، واألطفال واأل    
  .وقدمت توصية. الوطنية وااللتزامات الدولية

وأعربت رومانيا عن تقديرها لكون محاية حقوق اإلنسان تشكل جزءاً من السياسة              -٥٧
ووفقاً للمخاوف اليت أعربت    . الوطنية للبلد وأن حقوق األقليات قد حظيت باهتمام خاص        

، تساءلت  )جملس أوروبا (رية لالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية       عنها اللجنة االستشا  
الرومانيني حبقوقهم فعلياً وعن متثيلـهم يف جملـس األقليـات    /رومانيا عن مدى متتع الغالش 

  .للدولة التابع
وظلت سلوفاكيا قلقة إزاء استمرار مسألة االجتار باألطفال ألغـراض االسـتغالل              -٥٨

ويف معرض اإلشارة إىل حظر املمارسات التمييزية يف الدستور األلبـاين           . اجلنسي والسخرة 
وإىل قوانني أخرى معمول هبا، أشارت سلوفاكيا إىل تقارير بشأن حاالت عديـدة للتمييـز         

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. ألسباب متنوعة
أشارت و. وذكرت قريغيزستان املشاركة الواسعة للجمهور يف صياغة التقرير الوطين          -٥٩

أيضاً إىل اجلهود احلثيثة اليت تبذهلا ألبانيا يف جمال مكافحة الفساد وإىل اإلجنازات اليت حتققت               
وأشارت كذلك إىل إنشاء نظام وطـين حلمايـة حقـوق           . يف جمال مكافحة االجتار بالبشر    

ء اإلنسان، يشمل أميناً للمظامل، وجلنة وطنية لألقليات، وجلنة حلقوق الطفل، وجلنة للقـضا            
على عمل األطفال، وجلنة لألشخاص ذوي اإلعاقة وإنشاء إدارة حكومية معنيـة بـالعنف              

وأعربت عن أملها يف أن تواصل ألبانيا براجمها اإلصالحية الشاملة يف جمـال محايـة               . املرتيل
حقوق اإلنسان وتبادل اخلربات يف جماالت حققت فيها نتائج إجيابية، ال سيما يف منع االجتار               

  .ومكافحة الفسادبالبشر 
ورحبت السنغال جبهود ألبانيا الرامية إىل حتسني إطارها املؤسسي حلماية حقـوق              -٦٠

وأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف جماالت عـدة،         . اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األطفال     
 وطلبت السنغال مزيداً من املعلومـات     . منها محاية حقوق األقليات ومكافحة االجتار بالبشر      

عن مشروع قانون متعلق حبقوق األطفال ورد يف التقرير الوطين وعن برامج التوعية أيـضاً               
  .وقدمت السنغال توصيات. الرامية إىل منع التمييز

والحظت أفغانستان أن الضمانات املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية             -٦١
 واألشخاص عدميي اجلنـسية يف      املنصوص عليها يف الدستور تنطبق على الرعايا، واألجانب،       

ورحبت بإنشاء جملس األقليات التابع للدولة، وباالسـتراتيجية الوطنيـة لتحـسني            . ألبانيا
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واستفسرت كذلك عن تنسيق هذه املؤسسات      . الظروف املعيشية للروما وجلنة تكافؤ الفرص     
  .وقدمت أفغانستان توصيات. من أجل حتقيق نتائج ملموسة

ملستوى اجليد لتعاون ألبانيا مع األمم املتحدة واآلليات اإلقليميـة          ورحبت التفيا با    -٦٢
وبينما رحبت بتوجيه ألبانيا دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة، دعت           . حلقوق اإلنسان 

  .التفيا مجيع البلدان األخرى إىل االقتداء بألبانيا
نيا من أجل متثيل خمتلـف      والتمست أذربيجان معلومات عن التدابري اليت اختذهتا ألبا         -٦٣

فئات األقليات يف اإلدارة العامة ووضع وتنفيذ السياسات الرامية إىل مكافحة خمتلف أشكال             
  .وقدمت أذربيجان توصيات. التمييز
وأعربت األرجنتني عن قلقها إزاء     . ورحبت األرجنتني بعودة حرية الدين أو املعتقد        -٦٤

  .وقدمت األرجنتني توصيات. يبيةاختاذ العقاب البدين لألطفال وسيلة تأد
وأثنت ماليزيا على جهود ألبانيا من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على احترام حقوق               -٦٥

اإلنسان واحلريات األساسية وإزاء التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، كما يتبني ذلك من        
  .وقدمت ماليزيا توصيات. انضمامها إىل عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان

ورحبت األردن بإنشاء مؤسسة أمني املظامل، وهي مؤسسة وطنية معتمدة حلقـوق              -٦٦
وانضمت ألبانيا إىل عدد كبري من الصكوك الدولية واإلقليمية حلقـوق اإلنـسان             . اإلنسان

  .وقدمت األردن توصية. تنطبق أحكامها بشكل مباشر وتعلو على القوانني احمللية

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت ألبانيا يف التوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار التفاعلي وحتظى التوصـيات              -٦٧

  :الواردة أدناه بتأييد ألبانيا
  ؛)كندا(النظر يف التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -١  
قـة  التوقيع والتصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعا            -٢  

  ؛)إسبانيا(والربوتوكول االختياري امللحق هبا 
  ؛)أذربيجان(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٣  
النظر يف التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٤  

والربوتوكول االختياري امللحق هبا وحتقيق أهداف حقوق اإلنسان الـيت نـص            
  ؛)الربازيل (٩/١٢نسان عليها قرار جملس حقوق اإل

  ؛)األردن(النظر يف االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٥  
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سـيما   التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان، ال          -٦  
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول االختيـاري امللحـق            

  ؛)شيلي( هبا
ام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،        النظر يف إمكانية االنضم     -٧  

اليت تشكل إطاراً مرجعياً هاماً يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق األشـخاص ذوي              
  ؛)اجلزائر(اإلعاقة، دون التقليل من قيمة تنفيذ املعايري املتصلة هبا 

أن تواصل جهودها الرامية إىل توحيد قوانينها الوطنية مع االلتزامـات             -٨  
  ؛)مصر( جمال حقوق اإلنسان الدولية يف

أن تواصل بذل كل جهد من أجل ضمان جعل قوانينها الوطنية متفقـة               -٩  
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(مع الصكوك الدولية 

أن تواصل حتسني قوانينها جلعلها مطابقة للمعـايري الدوليـة حلقـوق              -١٠  
  ؛)السنغال( اإلنسان

نائية واملدنية ألحكـام حريـة التعـبري        أن تستعرض امتثال قوانينها اجل      -١١  
املنصوص عليها يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية               

  ؛)التشيكية اجلمهورية(
أن تعتمد قانون حقوق الطفل وقانون مكافحـة التمييـز مـن بـاب                -١٢  

يل وكذا أن تتخذ التدابري الرامية إىل ضمان تنفيذ القوانني املتعلقة بتسج األولوية،
  ؛)النرويج(الوالدات 

أن تعتمد فوراً وتعدِّل عند اللزوم قانون مكافحة التمييز الـذي سـبق               -١٣  
إعداده مبشاركة اجملتمع املدين، حىت ميتثل للمعايري الدولية وتـضمن تنفيـذه يف             

  ؛)سلوفاكيا(الوقت املناسب بالتعاون الوثيق مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة 
ا من أجل جعل تشريعها الوطين متفقاً مـع املعـايري           أن تواصل جهوده    -١٤  

حلقوق اإلنسان وأن تراعي هذه القوانني عند اعتماد قانون بشأن حقوق            الدولية
  ؛)املغرب(األطفال 

أن تتخذ خطوات ملموسة إضافية من أجل ضمان تنفيذ وإنفاذ القوانني             -١٥  
  ؛)اململكة املتحدة(احلالية حلقوق اإلنسان 

ز سياستها من أجل ضمان كامل حلقوق الطفل، مع إيالء االهتمام           أن تعز   -١٦  
ملكافحة عمل األطفال وتنفيذ املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفـال، وفقـاً            

 الصادر عـن    A/C.3/64/L.50 ومشروع القرار    ١١/٧لقرار جملس حقوق اإلنسان     
  ؛)الربازيل(اجلمعية العامة 
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ات املتعلقة مبكافحة االجتار باألطفال وأن ُتجرِّم       أن تنظر يف تعزيز السياس      -١٧  
  ؛)الربازيل(بيع األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية 

أن تنفذ بالكامل االستراتيجية الوطنية املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني             -١٨  
  ؛)شيلي(ومكافحة العنف املرتيل، من أجل التصدي للعنف املوجه ضد املرأة 

 برامج تثقيفية وتدريبية يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة أفـراد           أن تقدم   -١٩  
الشرطة وموظفي اإلصالحيات واملوظفني القضائيني من أجل محاية النساء ومحاية          
األشخاص األقلية من حيث التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية واألقليات القومية          

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
 اجمللس الوطين للمسائل املتعلقة باإلعاقة، أن تقوم، يف معرض تقدير عمل      -٢٠  

بتكثيف التدابري الالزمة لتحسني اخلدمات املتخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة،         
سيما يف املناطق احملرومة؛ وأن تضع إحصائيات موثوقة بشأن األشخاص ذوي            ال

  ؛)إسبانيا(اإلعاقة وُسُبل وصوهلم إىل اخلدمات األساسية 
للتوعية من أجل ضمان التنفيذ الفعال واحترام قـوانني         أن تنظِّم محالت      -٢١  

سيما من خالل التحقيق الفعلي ومالحقة مـرتكيب جـرائم القتـل             الدولة، ال 
الشرف وحاالت العنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل املوجـه ضـد املـرأة               بدافع
  ؛)النمسا( والطفل

حة العنف اجلنساين،   أن تنظِّم املزيد من محالت التوعية االجتماعية ملكاف         -٢٢  
مع التأكيد بشكل خاص على إدانتها من ِقَبل أعلى مستويات اإلدارة؛ وأن تقدم             

من الربامج التدريبية حلقوق اإلنسان لفائدة العاملني يف قطـاعي األمـن             املزيد
  ؛)إسبانيا( والعدل

أن تنفذ برامج لتثقيف اجلمهور وتوعيته بشأن القضايا املتعلقة بالتوجـه             -٢٣  
نسي واملساواة بني اجلنسني وأن قدم التدريب لفائدة موظفي إنفاذ القـانون،            اجل

  ؛)هولندا(والعاملني القضائيني والسلطات ذات الصلة األخرى هلذا الغرض ذاته 
أن تضع سياسات للدولة وأن ُتنشئ آليات تستهدف مكافحة التمييـز             -٢٤  

  ؛)النرويج(ضد الفئات املهمشة والضعيفة لألطفال 
أن تواصل تطوير االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومكافحة           -٢٥  

 وفقاً للتوصيات اليت قدمتها اللجنـة املعنيـة         ٢٠٠٧العنف املرتيل املعتمدة يف     
  ؛)إسرائيل(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب 

 مجيع العـاملني يف جمـال       أن تضع وتنشر برامج خاصة للتوعية لفائدة        -٢٦  
  ؛)بولندا(القضاء والشرطة هبدف محاية األطفال من االجتار 
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أن تتخذ التدابري املالئمة لتحسني فعاليـة وشـفافية االسـتراتيجيات             -٢٧  
  ؛)بلجيكا(واإلجراءات الرامية إىل مكافحة الفساد 

ســيما فــساد مــوظفي  أن تواصــل تكثيــف مكافحــة الفــساد، ال  -٢٨  
  ؛)وفينياسل( الدولة

أن تعزز نظامها الوطين حلماية األطفال وأن تضمن تنفيذه بالكامـل؛             - ٢٩  
وأن تكثف جهودها الرامية إىل زيادة وعي اجلمهور مبكافحة االجتار باألطفـال      
ألغراض استغالهلم اجلنسي والسخرة يف إطار استراتيجيتها الوطنية ملكافحـة          

خرى؛ وأن تعتمد آليات مالئمـة      االجتار بالبشر وكذا السياسات والربامج األ     
  ؛)سلوفاكيا(إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج لفائدة الضحايا 

  ؛)أفغانستان(أن تتخذ تدابري أخرى لتعزيز ومحاية النساء واألطفال   -٣٠  
أن تواصل إعطاء األولوية وأن ختصص ما يكفي مـن املـوارد لتنفيـذ                -٣١  

كفي من املوارد لتنفيذ االستراتيجيتني     االستراتيجيتني الوطنيتني وأن ختصص ما ي     
  ؛)ماليزيا(الوطنيتني املعنيتني باألطفال ومبكافحة االجتار باألطفال 

أن تتابع اإلجراءات املتخذة يف اإلطار القانوين للمساواة بني اجلنـسني             -٣٢  
ومكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك تطبيق اإلطار على سلطات إنفـاذ القـانون           

لقضائية اليت تتناول قضايا العنف املرتيل، من خالل اختاذ املزيد مـن            والسلطات ا 
التدابري الفعالة إلنفاذها وزيادة وعي اجلمهور بالقانون يف املدن الصغرية واملناطق           

  ؛)النرويج(الريفية 
أن تنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنـسان              -٣٣  

  ؛)لربازيلا(التابعة لألمم املتحدة 
أن توجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة            -٣٤  

  ؛)شيلي(لألمم املتحدة 
أن تنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات اإلجـراءات              - ٣٥  

  ؛)املكسيك(  اخلاصة
  ؛)إسبانيا(أن توجه دعوة مفتوحة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   -٣٦  
أن توجه دعوة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة لتمكينهم من زيارة البلـد              -٣٧  

اجلمهوريـة  (وأن تنظر يف التطورات احلاصـلة يف جمـال حقـوق اإلنـسان              
  ؛)السورية العربية

أن ترد بشكل منتظم أكثر ويف الوقت املناسب على االستبيانات الـيت              -٣٨  
  ؛)تركيا(ترسلها مفوضية حقوق اإلنسان 
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سرِع يف جهودها الرامية إىل اعتماد قانون مكافحة التمييز وقـانون           أن تُ   -٣٩  
  ؛)مصر(حقوق األطفال 

أن تواصل وتعزز السياسات الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز، مع             -٤٠  
إيالء اهتمام خاص للتمييز ضد املرأة، وأن ُتنشئ إطاراً قانونياً ملكافحـة العنـف              

  ؛)الربازيل( املرتيل
 تتخذ تدابري أخرى لضمان املساواة بني الرجال والنساء، مبا يف ذلك            أن  -٤١  

  ؛)السويد(َعرب تيسري مشاركة املرأة يف الشؤون العامة وسوق العمل 
أن تعجِّل بالتدابري الالزمة الرامية إىل تعزيز املساواة بني الرجال والنساء             -٤٢  

  ؛)أوكرانيا (وأن تعزز اجلهود املتواصلة من أجل منع العنف املرتيل
أن تضع وتعتمد قانوناً شامالً جامعاً ملكافحة التمييز يتضمن احلماية من             -٤٣  

  ؛)هولندا(التمييز بسبب التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
أن تعدل قانون املعونة االقتصادية وقانون امللكية حىت ال مييزا بأي حال              -٤٤  

  ؛)هولندا(من األحوال ضد املرأة 
قوم، وفقاً لتوصية جلنة مناهضة التعذيب، بتعزيز مكافحة اإلفـالت          أن ت   -٤٥  

من العقاب وأن تنظر يف مجيع االدعاءات بالتعذيب وإساءة املعاملة اليت ترتكبها            
  ؛)فرنسا(سلطات إنفاذ القانون وأن تالحق املسؤولني عن هذه األفعال 

وأن تالحـق   أن حتقق يف مجيع ادعاءات التعذيب أو إسـاءة املعاملـة،              -٤٦  
عنها وأن تتخذ مجيع التدابري من أجل ضمان عدم سيادة اإلفالت من             املسؤولني
  ؛)الدامنرك(القانون 

أن تتعامل مع أفعال التعـذيب الـيت ُيقـِدم عليهـا موظفـو إنفـاذ                  -٤٧  
حسب خطورة اجلرمية، وفقاً للتوصيات السابقة للجنة املعنيـة حبقـوق            القانون

  ؛)أملانيا(اإلنسان 
أن تكثف جهودها من أجل مكافحة إساءة املعاملة من ِقَبـل سـلطات               -٤٨  

  ؛)النرويج(الشرطة 
أن حتسِّن ظروف السجناء واحملتجزين قبل احملاكمة وأن حتـول دون أي              -٤٩  

  ؛)سلوفينيا(شكل من أشكال االعتداء على السجناء من ِقَبل أفراد األمن 
 الــسجون أن تواصــل اجلهــود مــن أجــل حتــسني الظــروف يف  -٥٠  

  ؛)الروسي االحتاد(
أن حتسِّن ظروف االحتجاز لألشخاص املوجودين رهن احلبس االحتياطي   -٥١  

  ؛)الدامنرك(واألشخاص املدانني 
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يف ضوء التقرير األخري للجنة منع التعذيب التابعة جمللـس أوروبـا، أن               -٥٢  
على تواصل التحقيقات يف مرافق السجون واالحتجاز، مع التركيز بشكل خاص      

حتسني الظروف املادية للمشتبه هبم احملتجزين لدى مراكـز الـشرطة ومراكـز             
  ؛)النرويج(االحتجاز قبل احملاكمة 

يف ضوء األولويات القائمة يف جمال مكافحة العنف املـرتيل، أن تتخـذ               -٥٣  
سـيما َعـرب التثقيـف     التدابري الفعالة اليت تراها مالئمة إلعمال حترير املرأة، ال  

ج يف سوق العمل، وأن متدِّد العمل هبـذه التـدابري لتـشمل املنـاطق               واإلدما
  ؛)اجلزائر( الريفية

أن تعتمد وتنفذ تدابري قوية من أجل التصدي للعنف املـرتيل بـشكل               -٥٤  
  ؛)كندا( أفضل

أن تواصــل اجلهــود املوجهــة حلمايــة حقــوق النــساء واألطفــال   -٥٥  
  ؛)الروسي االحتاد(
امية إىل مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف     أن تعزز اجلهود الر     -٥٦  

  ؛)السويد(ذلك مكافحة العنف املرتيل 
أن تظل حذرة بشأن قضايا الثأر والعنف املرتيل؛ وأن تضع وتدَعم برامج              -٥٧  

  ؛)سلوفينيا(لتقدمي املساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل 
ل اجلنسي وإسـاءة معاملـة      أن تكثف اجلهود الرامية إىل مكافحة االستغال        -٥٨  

النساء واألطفال، مبا يف ذلك من خالل تقدمي تدريب خاص ملوظفي إنفاذ القـانون              
  ؛)ماليزيا( والقضاة

أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة هتريب األشخاص واالجتار هبـم             -٥٩  
مكافحة صارمة وأن تنظر يف إجياد قنوات مالئمة لتبادل جتربتها ومعرفتـها مـع         

  ؛)اجلزائر(لدان اليت قد ترغب يف االستفادة منها الب
  ؛)كندا(أن تعتمد وتنفذ تدابري قوية ترمي إىل التصدي لالجتار بالبشر   -٦٠  

أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، مع التأكيد على             -٦١
  ؛)فرنسا(محاية الضحايا 

  ؛)االحتاد الروسي(ر بالبشر أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة االجتا  -٦٢
أن تواصل اختاذ تدابري حمددة وبرامج إلعادة تأهيل ضحايا االجتـار يف              -٦٣

  ؛)بولندا(األجل الطويل 
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سيما  أن تعزز جهودها الرامية إىل التصدي ملسألة االجتار باألشخاص وال           -٦٤
، النساء والبنات، بطريقة شاملة ومنتظمة أكثر تتضمن مجيع جوانـب الوقايـة           

  ؛)مجهورية كوريا(واحلماية واملالحقة 
أن تتخذ تدابري أخرى ملكافحة االجتار بالبشر وتساعد ضـحايا هـذا              -٦٥

  ؛)سلوفينيا( االجتار
أن تعمل لكي تتخذ وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص            -٦٦

خطوات أخرى من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، وأن تتصدى            
 غري الرمسي عند اختاذ هذه التدابري، وأن تتلقى الوزارة التدريب املالئـم             للقطاع

من أجل كشف ومنع عمل األطفال غري القانوين، وحتسني نوعية عمليات تفتيش            
أماكن العمل وزيادة عدد هذه العمليات يف كل من القطاعني الرمسـي وغـري              

الواليـات  (ل فعـال  الرمسي، وأن تعمل مع احملاكم من أجل مالحقة اجلناة بشك         
  ؛)املتحدة األمريكية

أن جتري اإلصالحات الالزمة لتحسني قدرات وفعالية النظام القـضائي            -٦٧
  ؛)بلجيكا(الوطين 
  ؛)كندا(أن ُتجري إصالحاً فعاالً وشامالً لنظام السجون   -٦٨
  ؛)إيطاليا(أن تنشئ مرافق احتجاز لألحداث احملتجزين   -٦٩
  ؛)كندا(لتسريع عملية تدعيم حقوق امللكية أن تتخذ تدابري فعالة   -٧٠
أن تعتمد تدابري أخرى لضمان تسجيل الـوالدات جلميـع األطفـال              -٧١

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(
  ؛)املكسيك(أن تيسر وتضمن تسجيل مجيع األطفال املولودين يف ألبانيا   -٧٢
تمـام  أن تتخذ تدابري مالئمة لتعزيز تسجيل مجيع األطفال، مع إيالء اه            -٧٣

  ؛ )أذربيجان(خاص ألشد الفئات ضرراً وهتميشاً 
أن حتقق بشأن اهلجمات والتهديدات املوجهة ضد الصحفيني وأن تعاقب            -٧٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلناة 
أن تواصل اجلهود الرامية إىل ضمان االحترام الكامل حلريـة التعـبري              -٧٥

  ؛)السويد(نيا وحرية الصحافة، وفقاً لاللتزامات الدولية أللبا
سيما يف املناطق    أن تكثف جهودها من أجل التصدي ملشكلة البطالة، ال          -٧٦

الريفية، مبا يف ذلك عرب وضع برامج هادفة خاصة مـن أجـل حتفيـز النمـو                 
  ؛)ماليزيا(االقتصادي والتنمية االقتصادية يف املناطق الفقرية والريفية 
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  ؛ )شيلي(دل وفيات الرضع أن تكثف اجلهود الرامية إىل احلد من مع  -٧٧
تعزيز الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية والتعليم على قدم املـساواة        -٧٨

  ؛)شيلي(ودون شروط جلميع سكان البلد 
أن تعتمد تدابري أخرى تضمن محاية حقوق اإلنسان لألطفال املغـادرين             -٧٩

فـسي  سيما عرب تقدمي خدمات التعليم والـصحة والـدعم الن          لدور الرعاية ال  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(واالجتماعي 

أن تنفذ بالكامل خطة عملها الرامية إىل حتـسني الظـروف املعيـشية               -٨٠
  ؛)كندا(سيما الروما  لألقليات، ال

أن تزيد من إشراك السلطات احمللية يف االستراتيجية الوطنيـة املتعلقـة              -٨١
  ؛)فرنسا( وآلية للتقييم بالروما وأن تتيح لالستراتيجية ما يكفي من وسائل مالية

أن تكثف جهودها الرامية إىل تعزيـز التـسامح اإلثـين وأن تعتمـد                -٨٢
  ؛)أملانيا(استراتيجية إلدماج األشخاص من خمتلف األصول اإلثنية 

أن تواصل تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل تنـاول قـضايا األقليـات           -٨٣
فيذ الكامـل حلقـوق     التغلب على ما تبقى من العقبات اليت تعترض التن         هبدف

اخلاصة باألقليات بوصفها من أشد الفئـات ضـعفاً داخـل اجملتمـع              اإلنسان
  ؛ )واهلرسك البوسنة(

أن تواصل تعزيز نيل أطفال الروما للتعليم على النحو الوارد يف تقريـر               -٨٤
  ؛)إسرائيل (٢٠٠٤التقييم القطري املشترك لعام 

ثنيـة واللغويـة، املعتـرف هبـم        أن تضمن متتع مجيع أفراد األقليات اإل        -٨٥
املعترف، جبميع احلقوق االجتماعية وأن حتميهم من أي شكل من أشـكال             وغري
  ).األرجنتني( التمييز

 ١٦ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨وترى ألبانيا أن التوصـيات رقـم          -٦٨
 ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٣ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٤ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١٩و
 ٥٢ و ٥١ و ٥٠ و ٤٩ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ و ٤٢ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨و
 ٨١ و ٧٩ و ٧٨ و ٧٣ و ٧٢ و ٦٩ و ٦٨ و ٦٧ و ٦٤ و ٦٣ و ٦١ و ٥٩ و ٥٨ و ٥٤و
  . املذكورة أعاله إما قد سبق تنفيذها وإما هي يف طور التنفيذ٨٥ و٨٤ و٨٢و

. وستدرس ألبانيا التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقـت املناسـب          -٦٩
 هذه التوصيات يف التقرير اخلتامي املقرر أن يعتمده جملس حقوق           وسيدَرج رد ألبانيا على   

  :اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة
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التصديق على املعاهدات اليت مل يصدق عليها بعد، مثـل الربوتوكـول              -١
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

ـ    والثقافية وق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا        واالتفاقية املتعلقة حبق
  ؛ )األرجنتني( االختياري

 سنة وسن وتنفيذ قانون يرمي      ١٨زيادة سن مغادرة مؤسسة الرعاية إىل         -٢
إىل حتسني الدعم املقدم لألطفال املستفيدين من الرعاية وكذا بعـد مغـادرهتم             

لتـدريب  سيما فيما يتعلق بنيل التعليم واحلـصول علـى ا          مؤسسة الرعاية، ال  
  ؛)النمسا( املهين
أن تدرج ضمن اإلطار القانوين املناسب تعريف جرمييت بيـع األطفـال              -٣

  ؛ )املكسيك(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
النظر يف إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ                 -٤

  ؛)مصر( باريس
 وتـدابري   تشمل أهداف واضـحة   ) أ(اعتماد خطة عمل وطنية شاملة        -٥

ختصص املـوارد املاليـة والبـشرية       ) ب(ملموسة لتنفيذ مجيع حقوق اإلنسان؛      
تنشئ آلية للتقييم من أجل رصد منـتظم هلـذه           )ج(تدبري متوقع اختاذه؛     لكل

  ؛ )بلجيكا(التدابري 
تنفيذ التدابري الرامية إىل القضاء على ممارسة القانون العريف والقـوانني             -٦

  ؛)أملانيا( ضد املرأة التقليدية اليت متيز
أن تدرج التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية بـشكل خـاص يف قـانون               -٧

مكافحة التمييز، وأن تنظر يف استخدام مبادئ يوغياكارتا املتعلقة بتطبيق القانون           
  ؛ )إسبانيا(الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

لرامية إىل القضاء على املمارسات العرفية املؤدية للعنف،        تعزيز التدابري ا    -٨
وجرائم الشرف والعنف املـرتيل، وأن تـضمن        ) الفنديتا(سيما جرائم الثأر     ال

الوصول الفعلي لضحايا العنف احملتملني واحلقيقيني من أجـل احلـصول علـى           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(احلماية 

جهاز القضاء ووضع حد النتهاكات     اختاذ تدابري فعالة لضمان استقالل        -٩
استقالل القضاء من خالل إجراء حتقيقات سريعة ومتعمقة ومـستقلة ونزيهـة            

ادعاءات التدخل وكذلك املالحقة القـضائية للجنـاة وفـرض عقوبـات             يف
  ؛)بلجيكا( عليهم
اختاذ تدابري ملنع إيداع األطفال مؤسسات الرعاية بدون لـزوم ودعـم              -١٠

  ؛)النمسا(ال يف أسرهم الطبيعية إعادة إدماج األطف
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منع أي شكل من أشكال الضغط السياسي أو غريه على استقالل النظام              -١١
  ؛)سلوفينيا(القضائي واهليئات القضائية 

" ثقافة اإلفالت مـن العقـاب     "اختاذ خطوات من أجل التصدي حلالة         -١٢
على مـستوى   السائدة حالياً وضمان تقدمي مجيع حاالت الفساد املزعوم تفشيها          

  ؛)اململكة املتحدة(عالٍ إىل احملكمة والنظر فيها بشكل مالئم 
اتباع التوصيات الواردة يف التقرير النهائي ملنظمة األمـن والتعـاون يف         -١٣

يونيه من أجل التقليل إىل أدىن مستوى       / حزيران ٢٨أوروبا فيما يتعلق بانتخابات     
 التدريب لفائـدة أفـراد      ممكن من تسييس جملس رصد وسائط اإلعالم وتيسري       

  ؛)الواليات املتحدة(اجمللس يف حتليل وسائط اإلعالم كمياً ونوعياً 
تعزيز محاية الصحفيني مـن الترويـع والتهديـد بالقتـل واهلجـوم               -١٤

  ؛)التشيكية اجلمهورية(
حتسني التعريف القانوين لألطفال املعرضني خلطر فقد الرعاية األبويـة،            -١٥

أجل حتديد األطفال املعرضني للخطر بشكل منـتظم وتقـدمي          واختاذ تدابري من    
الدعم الكايف وغري ذلك من اخلدمات من أجل منـع فـصل األطفـال عـن                

  ؛)النمسا( أسرهم
اختاذ تدابري إلنشاء وتعزيز نظام للرعاية العامة لفائدة البنني، والبنـات             -١٦

ـ           ائهم يف النظـام    واملراهقني الذين حيتاجون إىل هذه الرعاية، من أجل ضمان بق
 سنة كما يلزم وأن ُيعد من أجـل إعـادة انـدماج ناجحـة يف                ١٨سن   حىت

  ؛)أوروغواي( اجملتمع
اختاذ إجراءات من أجل حتسني كل من اإلطار القانوين واملناخ الـشامل              -١٧

الذي تعمل فيه وسائط اإلعالم، من أجل ضمان حرية التعبري واستقالل وسائط            
  ؛)ةاململكة املتحد(اإلعالم 

التماس املساعدة التقنية من مفوضية حقوق اإلنسان ومن منظمة األمـم        -١٨
على حنو ما   . املتحدة للطفولة، من بني جهات أخرى، بشأن عــدالة األحداث        

  ؛)أفغانستان(أوصت به اللجنة املعنية حبقوق الطفل 
طلب املساعدة التقنية من مفوضية حقوق اإلنسان من أجـل تنـسيق              -١٩

  ).السنغال( الداخلية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان القوانني
  : أما التوصيات التالية فلم حتظ بتأييد ألبانيا  -٧٠

حظر العقاب البدين بوصفه أسلوباً من أسـاليب تأديـب األطفـال          - ١
  ؛)شيلي(واملراهقني 
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حظــر ممارســة العقــاب البــدين بوصــفه أســلوباً تأديبيــاً مبوجــب   -٢
  ).نياألرجنت( القانون

  : وفيما يتعلق بالتوصيتني املذكورتني أعاله، تقدم ألبانيا التعليق التالية  -٧١
ينص القانون األلباين على التدابري الالزمة للتصدي ملشكلة العنف املرتيل مبا يف             "  

ويقدم القانون املتعلق بالتـدابري الراميـة إىل        . ذلك العنف املوجه ضد األطفال    
جمموعة من التدابري الوقائية لضحايا العنـف       ) ١٠ ملادةا(مكافحة العنف املرتيل    

ويدَرج العنف املرتيل ضمن قانون العقوبات جلمهورية ألبانيا بوصفه جرمية        . املرتيل
  ".يعاقب عليها القانون

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير جتسد موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٧٢
لذا ال ينبغي النظر إليها على أساس       . لة موضع االستعراض  أو الدو /املقدمة هلا و  ) الدول(

   .أهنا حتظى مبوافقة الفريق العامل ككل
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