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

، دورته التاسعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 الثانية  اجللسةلبانيا يف    واسُتعرضت احلالة يف أ    .٢٠١٤مايو  / أيار ٩أبريل إىل   / نيسان ٢٨ من

 ، وترأست وفد ألبانيا السفرية فوق العـادة املفوضـة         .٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٨املعقودة يف   
املمثلة الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيـف، سـعادة              

 يف جلسته العاشـرة     ا بألباني قالتقرير املتعل  واعتمد الفريق العامل هذا      .السيدة فيلّوريتا كودرا  
  .٢٠١٤مايو / أيار٢املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
  .اجلبل األسود وكينيا والنمسا: لتيسري استعراض احلالة يف ألبانيا) اجملموعة الثالثية(التايل 

 مـن مرفـق     ٥، والفقـرة    ٥/١ من مرفـق القـرار       ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف ألبانيا١٦/٢١ القرار

  ؛)A/HRC/WG.6/19/ALB/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/19/ALB/2) (ب(١٥ للفقرة

 )ج(١٥ موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة            )ج(  
)A/HRC/WG.6/19/ALB/3(.  
وأحيلت إىل ألبانيا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إسبانيا وأملانيا               -٤

ملكة والربتغال وبلجيكا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وليختنشتاين واملكسيك وامل      
 وهذه األسئلة متاحـة علـى الـشبكة         .املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا     

  .اخلارجية لعملية االستعراض الدوري الشامل

  موجز ملداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
لالستعراض الدوري الشامل، حسنت ألبانيـا      ذكر وفد ألبانيا أنه منذ اجلولة األوىل          -٥

إطارها القانوين واملؤسسي والسياسايت يف العديد من جماالت حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك              
املساواة بني اجلنسني وحقوق النساء واألطفال ومكافحة العنف املـرتيل واالجتـار بالبـشر              

 .قوق األشخاص ذوي اإلعاقة   والتعليم والرعاية الصحية ونظام العدالة ومكافحة الفساد وح       
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واختذت احلكومة سلسلة من التدابري الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق تنفيذ              
  .التوصيات املقدمة أثناء اجلولة األوىل

واضطلع أمني املظامل واملفوض املعين باحلماية من التمييز بدور هام يف تعزيز ومحاية                -٦
 املساعدة إىل ضحايا التمييز عن طريق النظـر يف الـشكاوى            قدم املفوض ف .حقوق اإلنسان 

 . وزاد عدد احلاالت اليت درسها املفوض زيادة كبرية        .هالفردية وإجراء حتقيقات حبكم منصب    
من التعديالت القانونية الرامية إىل مواءمة التشريعات احمللية مع املعايري          اً  واقترح املفوض عدد  

ضحايا االجتار  مالحقة  جتنب  بغية  ديالت على القانون اجلنائي     الدولية، مبا يف ذلك إدخال تع     
  .بالبشر

وأبلغ الوفد عن التدابري اليت اختذهتا ألبانيا من أجل محاية حقـوق املـرأة وضـمان               -٧
املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك اعتماد االستراتيجية الوطنية بشأن             

             د من العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس والعنـف املـرتيل            املساواة بني اجلنسني واحل   
 ومن األهداف اهلامة هلذه االستراتيجية زيادة مشاركة املرأة يف احلياة           .٢٠١٥-٢٠١١ للفترة

 وبـدأت   .، زاد عدد النساء يف الربملـان ويف احلكومـة         ٢٠١٣ ويف عام    .السياسية والعامة 
ذ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف امليزانيـة الربناجميـة          الوزارات عملية التشاور بشأن تنفي    

  .املتوسطة األجل
وفيما يتعلق بتقدمي املساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل، اتُّخذ ما يلزم من تدابري لتعزيز                -٨

آلية اإلحالة الوطنية وتوفري املساعدة القانونية لضحايا العنف املرتيل وضمان املعاملة اخلاصـة             
 وُوضع نظام   .ا ومحايتهم من العنف املرتيل وإيوائهم يف املأوى الوطين إلعادة التأهيل          للضحاي

تسجيل على شبكة اإلنترنت وخط هاتفي جماين لضحايا العنف املرتيل واضطُلع ببناء قدرات             
  .ي الصلةواملهنيني ذ

ىل وباإلضافة إىل اعتماد القانون املتعلق حبماية حقوق الطفل، بـادرت احلكومـة إ              -٩
للجهود املبذولة يف جمال محاية الطفـل لـصاحل         اً  منهجي  وضع بروتوكول عمل بصفته دليالً    

 ويكفل قانون التعليم قبل اجلامعي      .املؤسسات احلكومية احمللية والوطنية املعنية حبماية األطفال      
كتب  وُتتاح هلؤالء األطفال ال    . التعليم فضالً عن فرص  متتع األطفال احملتجزين جبميع حقوقهم      

 هلم حصص خاصة يف مرحليت التعليم       توفر، كما   املدرسية والرعاية النفسية واالجتماعية جماناً    
  .الثانوي والعايل

احلكومة لتعزيز وحـدات     ويف إطار اإلصالحات اإلدارية واإلقليمية اجلارية، ختطط        -١٠
  .طفال وأسرهممحاية الطفولة وزيادة قدراهتا مبا ميكنها من تقدمي خدمات عالية اجلودة لأل

واختذت احلكومة مبادرات جديدة هبدف محاية األطفال من مجيع أشـكال إسـاءة         -١١
املعاملة واالستغالل واإلمهال من خالل اتباع هنج شامل ومنسق للتدخل من أجـل محايـة               

 وأعدت مشروع خطـة ومـشروع املبـادئ         .املصاحل الفضلى للطفل وتوفري الدعم لألسر     
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 قضايا تصاحل املهنيني العاملني يف جمال حتديد اهلوية واإلحالة وإدارة ملفاالتوجيهية اإلجرائية ل
  .األطفال الذين يعيشون يف الشوارع

 لتحسني نظام قضاء األحداث، أُنشئت مؤسسة خاصة ملعاملة القُصَّر الـذين            وسعياً  -١٢
  .بالسجن وبدأت تعمل بدعم مايل من االحتاد األورويباً يقضون أحكام

 إىل حتـسني    ٢٠١٥-٢٠١٠خطة العمل الوطنية لعقد إدماج الروما للفترة        وترمي    -١٣
 وُنفِّـذت   . االقتصادية، وإدماج أفراد الروما واندماجهم يف اجملتمـع        -األحوال االجتماعية   

ئفة سياسات وبرامج حمددة، مبا يف ذلك تنظيم دورات تدريبية جمانية، لتعزيز توظيف أفراد طا             
  .الروما عامة ونسائها خاصة

، هبـدف   ٢٠١٤وُينفَّذ برنامج املنح الصغرية، الذي ميوَّل من ميزانية الدولة لعـام              -١٤
 وحيق للبلديات التقـدم بطلـب       .حتسني ظروف سكن مجاعات الروما واجلماعات املصرية      

للحصول على منح صغرية تكفل تنفيذ املشاريع الرامية إىل حتسني ظـروف سـكن تلـك                
  .اجلماعات

 فاختذت تـدابري    .م أولوية من األولويات الوطنية اليت حددهتا احلكومة       ويعترب التعلي   -١٥
 واتُّخـذت  ."مبادرة انعدام التـسرب "ملعاجلة معدل التسرب من املدارس، مبا يف ذلك تنفيذ         

كذلك تدابري تشريعية وإدارية ومؤسسية لكفالة إدماج أطفال وشباب مجاعات الرومـا يف             
أطفال الروما يف نظام التعليم، وُيكفَل التحاق أطفال الرومـا           وازداد عدد    .نظام التعليم العام  

  .ىت يف حالة عدم وجود شهادة ميالدباملدارس، ح
وأفاد الوفد بأن مشاركة األطفال يف عملية صنع القرار يضمنها القانون احمللي، مبا يف          -١٦

 التعليميـة، ويف    ذلك املشاركة يف عملية إقرار اخلطتني املتوسطة والطويلة األجل ملؤسساهتم         
  .اءات تعيني مديري املدارس وفصلهمإجر
ابري  مكافحة االجتار بالبشر، اتُّخذت سلسلة مـن التـد         تعزيزومن أجل العمل على       -١٧

، أُُدخلت تعديالت قانونية علـى القـانون        ٢٠١٣في عام   ف .هبدف حتسني اإلطار القانوين   
ديالت املدخلة على القوانني ذات الصلة       ومشلت التع  .اجلنائي للتصدي لالجتار الداخلي بالبشر    

يكفل لضحايا االجتار بالبشر احلصول على املساعدة املالية، باإلضافة إىل اخلـدمات            اً  حكم
لية من أجـل     واعتمدت اللوائح احمل   .االجتماعية املقدمة يف مراكز االستقبال وإعادة اإلدماج      

  .فعاالًاً ار بالبشر تنسيقصدي لالجتتنسيق عمل اهلياكل املركزية واحمللية يف الت
واتُّخذت سلسلة من التدابري، مبا يف ذلك محالت التوعية العامة، ملنع حاالت االجتار               -١٨

يتألف اً استشارياً  وعززت احلكومة التعاون والشراكة مع اجملتمع املدين، وأنشأت فريق.بالبشر
 وعالوة على ذلك، ُيزمع     .االجتارمن منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال القضايا املتصلة ب         

  .عمل جديدة للتصدي لالجتار بالبشرصياغة استراتيجية وخطة 



A/HRC/27/4 

GE-14-07675 6 

 وأنشئ مكتب   .وصيغت خطة عمل من أجل مكافحة ظاهرة األخذ بالثأر واالنتقام           -١٩
 العاملة يف جمال منع ومكافحة حاالت األخذ بالثأر ومراقبة هذه           جهزةمتخصص يف توجيه األ   

 وعززت احلكومة تعاوهنا مع احلكومات احمللية واملنظمـات غـري           .ق بينها  والتنسي جهزةاأل
  .تسوية الرتاعات عن طريق املصاحلةاحلكومية من أجل 

وباإلضافة إىل التدابري القانونية املتخذة ملكافحة التمييز، وضـعت ألبانيـا خطـة               -٢٠
 اجلنسية واهلويـة    مليول هتدف إىل التصدي للتمييز القائم على أساس ا        ٢٠١٤-٢٠١٢ للفترة

 وتتضمن وضع اإلرشاد والتوجيهات لصاحل املؤسسات التعليمية وذلك هبدف هتيئة           .اجلنسانية
 امليل اجلنـسي    بيئة آمنة يف املدارس، خالية من أي تعصب أو استبعاد اجتماعي على أساس            

  .واهلوية اجلنسانية
 .نسان للمحتجـزين  فل محاية حقوق اإل   وأبلغ الوفد عن اعتماد إصالحات هامة تك        -٢١

، اعُتمدت عدة تعديالت حتّسن حقوق األشخاص احملرومني مـن          ٢٠١٤أبريل  /ففي نيسان 
 وُوضعت االستراتيجية املتوسطة األجـل      . األشخاص املدانني ومعاملتهم   أوضاعحريتهم، و 

من األولويـات   اً  ، ومشلت عدد  ٢٠١٧-٢٠١٤اجلديدة لنظام السجون وخطة عملها للفترة       
اسية واألوضـاع   اءمة التشريع مع املكتسبات اجملتمعية، وحتسني اهلياكل األس       مبا يف ذلك مو   

  .املادية يف السجون
تنفيذ القانون اجلديد املتعلق مبنح العفو عن تراجع كـبري يف            ، أسفر ٢٠١٤ويف عام     -٢٢

 يف  أيـضاً  أن يسهم    ٢٠١٤ ومن شأن بناء مؤسستني إصالحيتني يف عام         .اكتظاظ السجون 
  . العامة السائدة فيهاوضاعظ السجون وحتسني األمعاجلة اكتظا

نظـام الـسجون أو      وتتكفل برصد أماكن االحتجاز مؤسسات متخصصة داخل        -٢٣
 مع منظمات غري     اتفاقاً ١٤وقعت املديرية العامة إلدارة السجون      ،  ٢٠١٤في عام   ف .خارجه

ية مكافحـة   راتيج وأنشئ فريق عامل لوضع است     .حكومية ميكنها من القيام بعمليات التفتيش     
  .الفساد يف نظام السجون

 وزار مقرران خاصان البلد     .ووجهت ألبانيا دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة         -٢٤
 وتعهدت احلكومة مبواصلة العمل مع املكلفني بواليـات يف          .خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

 يف مسألة قبول إجراء الـشكاوى   وتنظر ألبانيا.إطار اإلجراءات اخلاصة على تنفيذ توصياهتم    
  .ت حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيهاالفردية مبوجب مجيع اتفاقيا

 .٢٠١٧-٢٠١٥س حقوق اإلنـسان للفتـرة    وقدمت ألبانيا ترشيحها لعضوية جمل      -٢٥
وتشكل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان أولوية لدى احلكومة اجلديدة، وسوف تواصل الوفـاء             

ن طريق تنفيذ التشريعات والسياسات ذات الصلة وزيادة الـوعي العـام     بالتزاماهتا الدولية ع  
  .خمتلف أصحاب املصلحة يف هذا جمالحبقوق اإلنسان وتعزيز التعاون بني 
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  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
 ور وترد التوصيات املقدمة أثناء التحـا .ببياناتاً  وفد ٦٣أثناء جلسة التحاور، أدىل       -٢٦

  .يف الفرع الثاين من هذا التقرير
ماية حقوق الطفل، ال سـيما التعـديالت        حلأشارت سرياليون إىل اجلهود اجلارية        -٢٧

 وأشادت بإدراج ألبانيا حقوق اإلنسان يف التـشريعات        .املدخلة على التشريعات ذات الصلة    
يف اً  نيا على املضي قـدم     وشجعت ألبا  .اللتزاماهتا مبوجب االتفاقيات الدولية     الوطنية امتثاالً 

 .ات من أجل التمتع الكامل حبقـوقهم      االستراتيجيات اليت تكفل اإلدماج االجتماعي لألقلي     
  .وقدمت سرياليون توصيات

 وبينمـا أحاطـت     .تعاون ألبانيا مع آليات حقوق اإلنـسان      بت سلوفاكيا   شادوأ  -٢٨
وب تكثيف اجلهود الرامية إىل     بالتعديالت التشريعية املختلفة، أشارت إىل وج     اً  سلوفاكيا علم 

 وأعربت عن قلقها إزاء التمييز ضد أفراد مجاعات         .تنفيذ التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان    
ا  وأشارت إىل أنه ينبغي تعزيز املوارد والسياسات يف هذ         . هلم  التعليم إتاحة فرص الروما وعدم   

  . وقدمت سلوفاكيا توصيات.اجملال
دم احملرز يف التصدي للعنف املرتيل، ورحبت بتعديل واعتماد         التقبت سلوفينيا   شادوأ  -٢٩

التشريعات ذات الصلة، بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن العنـف املـرتيل،      
 وأشارت إىل ارتفاع معدل التـسرب مـن املـدارس           .وعدم فعالية التحقيق يف الشكاوى    

 .اية الفئات الضعيفة، وخباصة النساء والفتيات      وحثت حكومة ألبانيا على زيادة مح      .االبتدائية
  .وقدمت سلوفينيا توصيات

واعترفت إسبانيا باجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز القائم على أسـاس نـوع                -٣٠
 وأشـارت إىل    .اجلنس واعتماد االستراتيجية الوطنية وخطة العمل لصاحل أفراد طائفة الروما         

سـعة  حقوق الطفل بأن العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال وا         املالحظة اليت أبدهتا جلنة     
ي  وهنأت ألبانيا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذو         .االنتشار يف املرتل واملدرسة   

  . وقدمت إسبانيا توصيات.اإلعاقة
 مما  اً،وأعربت السويد عن قلقها إزاء مسألة األخذ بالثأر، اليت ال يعرف نطاقها متام              -٣١
 وبينما رحبت باجلهود الرامية إىل تعزيز حقـوق املـرأة،           .دي إىل انعدام التدابري الوقائية    ؤي

  حبـصة  ئهـا  بيد أهنا هنأت ألبانيا، لوفا     .أشارت إىل النقص يف متثيل املرأة يف املناصب العامة        
  .ات وقدمت السويد توصي.لنساء يف جملس الوزراءاملخصصة ل يف املائة ٣٠  لا

 ورحبـت   .أوجه القصور يف جمال محاية الطفـل      سرا عن القلق إزاء      سوي توأعرب  -٣٢
 .تشار التمييز على أساس نوع اجلـنس    باعتماد تشريع مناهضة التمييز، بيد أهنا أشارت إىل ان        

 كأقلية، وعن قلقها إزاء التمييز ضد هذه        باجلالية املصرية وأعربت عن أسفها لعدم االعتراف      
  .دمت سويسرا توصيات وق.اجملموعة
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 . العنف املرتيل والعنف ضد املرأة     والحظت تايلند اجلهود املبذولة يف سبيل مكافحة        -٣٣
ت أن من املمكـن    رأورحبت باألمهية اليت توليها ألبانيا لتعزيز املساواة بني اجلنسني، بيد أهنا            

 وأعربت عن اعتقادها يف وجوب إيالء مزيـد مـن االهتمـام             .تعزيز التدابري يف هذا اجملال    
  . وقدمت تايلند توصيات.مات اليت تدعم ضحايا االجتار باألشخاصللخد
 احلكومة على مواصلة مكافحة العنف      اً مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق    وحثت  -٣٤

 وسألت عن املشاورات اجلارية بني اجلهات صاحبة املصلحة ووزارة اإلدارة احملليـة             .املرتيل
ي واإلقليمي، وعن النتائج الـيت حتققـت حـىت اآلن،          بشأن القانون املتعلق بالتقسيم اإلدار    

 واستفسرت عن سياسات حقوق العمـل    .ومشاركة جمموعات األقليات يف تلك املشاورات     
  . وقدمت توصيات. والقومية اللغوية-اإلثنية املتوخاة لصاحل األقليات 

ت من  تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي واعتماد خطط عمل يف جماال        بت توغو   رحبو  -٣٥
 وأعربت عن أسفها للقصور يف القانون املتعلق بالتمييز، وال سيما           .بينها حقوق الطفل واملرأة   

  . وقدمت توغو توصية.عدم حظر التمييز القائم على أساس اجلنسية
والحظت تونس التقدم احملرز يف جماالت مثل التمييز واالجتـار بالبـشر والقـضاء                -٣٦

لرامية إىل مكافحة العنف املرتيل، وشجعت ألبانيا على حتدي          وأشارت إىل اجلهود ا    .والتعليم
اجلـرائم ذات     وشجعت ألبانيا على تكثيف مكافحـة      .القوالب النمطية اليت تعزز هذه اآلفة     

 وقدمت تـونس    .الصلة باألخذ بالثأر، والتحقيق يف هذه اجلرائم وتقدمي اجملرمني إىل العدالة          
  .توصيات

 . للجهود الراميـة إىل إنـشاء مؤسـسات دميقراطيـة      وأعربت تركيا عن تقديرها     -٣٧
وشجعت ألبانيا على مواصلة مكافحة العنف املرتيل وعلى اختاذ تدابري ترمي إىل حترير املرأة،              

 وأشارت إىل اعتمـاد القـانون املتعلـق باخلـدمات           .وال سيما يف جماالت التعليم والعمل     
 وقـدمت تركيـا     .واة بني اجلنـسني   االجتماعية، الذي من شأنه أن يسهم يف حتقيق املسا        

  .توصيات
ورحبت اململكة املتحدة باجلهود الرامية إىل مكافحة التطرف الديين واالجتار بالبشر             -٣٨

 وحثت احلكومة على زيادة اإلدانات، ورفع مستوى الوعي العـام بـالعنف             .واألخذ بالثأر 
حتجز فيها األشـخاص     اليت يُ   وأعربت عن القلق إزاء عدم كفاية املرافق يف األماكن         .املرتيل
 اإلعاقة البدنية، ونقص الرعاية املقدمة للسجناء الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة             وذو

  . وقدمت توصيات.العقلية
 بيد أهنـا    .وأثنت الواليات املتحدة على تعيني املنسق الوطين ملكافحة االجتار بالبشر           -٣٩

رات الكفيلة مبعاجلة مجيع حاالت العنـف املـرتيل     أعربت عن قلقها إزاء افتقار الشرطة للقد      
 وأشارت إىل تقارير عن إساءة معاملة الشرطة للمشتبه فيهم احملتجزين، وشجبت            .املبلغ عنها 

  . وقدمت الواليات املتحدة توصيات.إشراك األطفال يف أسوأ أشكال العمل



A/HRC/27/4 

9 GE-14-07675 

 ٢٠١٢يف عامي ورحبت أوروغواي باإلصالحات اليت أدخلت على القانون اجلنائي   -٤٠
 وأشادت بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول            .٢٠١٣و

 وأشارت إىل اجلهود الرامية     .االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات       
 .إىل حتسني حالة املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني على مجيع مستويات املناصـب العامـة              

  .قدمت أوروغواي توصياتو
وأشارت مجهورية فرتويال البوليفارية إىل التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص             -٤١

ت باجلهود الرامية إىل حتسني أوضاع معيشة مجاعة الروما، مبا يف ذلـك             نوه و .ذوي اإلعاقة 
ـ  أيضاً وأشارت .إنشاء مرافق التعليم قبل املدرسي  شريعات  إىل اخلطوات املتخذة لتعزيـز الت

  . وقدمت توصيات.املتصلة بالعنف املرتيل
ثة اليت قدمها عـن حالـة حقـوق         وشكرت فييت نام الوفد على املعلومات احملدَّ        -٤٢

 من إجنازات يف جمـال حقـوق        هوما حققت  وأشارت إىل ما بذلته ألبانيا من جهود         .اإلنسان
، وبنـاء قـدرات   ٢٠١٣اإلنسان، مبا يف ذلك اإلصالح التشريعي يف أعقاب انتخابات عام       

مؤسسات حقوق اإلنسان، وزيادة املشاركة يف الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان األوروبيـة            
  . وقدمت فييت نام توصيات.والدولية

االنـضمام إىل  باعتماد وتعديل عدة قوانني واسـتراتيجيات، و   ب أفغانستان   شادتوأ  -٤٣
حسني النظام القـضائي، ال سـيما       ت باخلطوات املتخذة لت   نوه و .بعض االتفاقيات الدولية  

 .اعتماد استراتيجية للعدالة الشاملة لعدة قطاعات من أجل زيادة فرص االحتكام إىل القضاء            
  . وقدمت أفغانستان توصية.وأعربت عن تقديرها لالهتمام حبقوق الفئات الضعيفة

 كمـا  .وأشارت اجلزائر إىل اعتماد تشريعات بشأن التمييز واملساواة بني اجلنـسني         -٤٤
أشارت إىل التصديق على اتفاقيات خمتلفة، مبا يف ذلك اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي                

 وأعربت عن أملها يف أن تعزز خطة العمل اخلاصة بأفراد الروما حقوق هذه الطائفة               .اإلعاقة
  . وقدمت اجلزائر توصيات.وأن تعزز تعديالت القانون اجلنائي مكافحة االجتار بالبشر

غوال ألبانيا بعملية اإلصالح التشريعي، وال سيما مبواءمة القوانني الوطنيـة           وهنأت أن   -٤٥
املتعلقة حبماية األطفال مع اتفاقية حقوق الطفل، وشجعتها على تعزيز التعاون مـع آليـات               

اجلهود املبذولة فيما يتعلق حبقوق املرأة واملساواة بني ب شادت وأ.حقوق اإلنسان يف هذا اجملال
  . وقدمت أنغوال توصية.صدي للعنف ضد املرأةاجلنسني والت

 على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         هاوهنأت األرجنتني ألبانيا لتصديق     -٤٦
اعتماد التشريعات املتعلقة   بت  شاد وأ .ورحبت بالتزام البلد باحترام حقوق هؤالء األشخاص      

 وقدمت األرجنتني .افحة التمييزباحلماية من التمييز، وأشارت إىل التدابري املتخذة يف إطار مك  
  .توصيات
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وشجعت أستراليا ألبانيا على االستفادة من النجاح الـذي حققتـه يف انتخابـات                -٤٧
 ورحبت باجلهود .حنو االندماج يف أوروبااً  بتعزيز أواصر الدميقراطية واملضي قدم     ٢٠١٣ عام

 وأعربت عن القلق إزاء     .الرامية إىل التصدي للفساد عن طريق تقييد حصانة كبار املسؤولني         
 واعترفت باجلهود املبذولـة فيمـا يتعلـق         .انتشار العنف املرتيل وندرة اإلجراءات القضائية     

  . وقدمت أستراليا توصيات.جبماعات الروما ومجاعات املصريني
 بالغ جزعها   ت ومع ذلك، فقد أثار    .وأشادت النمسا بالتصديق على صكوك خمتلفة       -٤٨

 وعلى الرغم من التقدم احملرز، أعربت عن قلقهـا إزاء           .العنف ضد املرأة  تقارير عن التمييز و   
 وسألت عن اخلطوات املزمع اختاذهـا       .عدد كبري من أطفال الروما خارج نظام التعليم       بقاء  

   .وقدمت النمسا توصيات .ملعاجلة االجتار بالبشر الداخلي والعابر للحدود
التمييز على أساس امليل اجلنسي، واعتماد      ورحبت بلجيكا بتوسيع نطاق احلماية من         -٤٩

 ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات كبرية قائمـة          .االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني    
 وعلى الرغم من التشريعات ذات الـصلة، فـإن          .تتعلق بالفساد واستقالل السلطة القضائية    

  .ت وقدمت بلجيكا توصيا.وضع النساء واألطفال أمر مثري للقلق
مع االرتياح بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي        اً  وأحاطت الربازيل علم    -٥٠

 وأعربت عـن  .اإلعاقة واالستراتيجية الوطنية للحد من العنف القائم على أساس نوع اجلنس      
تقديرها إلنشاء منصب املفوض املعين باحلماية من التمييز، ووضع خطة العمل الوطنية لصاحل             

متكن من مالحقة األطفال ضـحايا البغـاء          أهنا أعربت عن قلقها إزاء أحكام       بيد .األطفال
  . وقدمت الربازيل توصيات.اًقضائي
وطلبت كندا احلصول على معلومات إضافية عن التدابري املتوخاة للتصدي للمّتجرين           -٥١

حة العنـف    ودعمت التدابري الرامية إىل مكاف     .بالبشر وزيادة تعزيز تنفيذ القوانني ذات الصلة      
القائم على نوع اجلنس، وأشارت إىل اعتماد التشريعات اليت جتّرم العنف اجلنسي يف إطـار               

 .الزواج، بيد أن القلق ال يزال يساورها إزاء االفتقار إىل آليات تقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة              
  .وقدمت كندا توصيات

ات اليت قبلتها ألبانيا يف     وأعربت الصني عن تقديرها للجهود الرامية إىل تنفيذ التوصي          -٥٢
إطار اجلولة السابقة لالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك تعديل التـشريعات املتعلقـة              
حبقوق املرأة والطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعنف املـرتيل واالجتـار بالبـشر              

فيـذ خطـة     ورحبت باجلهود الرامية إىل تن     .والضمان االجتماعي والتعليم والرعاية الصحية    
   . وقدمت الصني توصيات.العمل املتعلقة بإدماج مجاعات الروما

وأشادت الكونغو بتعزيز اإلطار القانوين ألمور منها اخلدمات االجتماعية والتعلـيم             -٥٣
 وأشارت إىل التعديالت املدخلة على القانون اجلنائي ملنع العنف املـرتيل ومحايـة              .والقضاء

 وأشادت بالتصديق على اتفاقية حقوق      .لى مرتكيب هذا العنف   عقوبات ع تشديد ال الضحايا و 
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األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي           
  . وقدمت الكونغو توصيات.البالغات

اجلهود املبذولة ملواءمة التشريعات الوطنية مـع الـصكوك         بت كوستاريكا   شادوأ  -٥٤
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص        مثل   ،الدولية

 . إىل التدابري املتخذة لتعزيز احلماية من العنف املـرتيل         أيضاً وأشارت   .من االختفاء القسري  
وشجعت ألبانيا على حتسني التشريعات املتعلقة باالجتار بالبشر والتعرف املبكر على ما ختلفه             

  .وقدمت توصيات .من ضحايا
ورحبت كرواتيا مبختلف التدابري واخلطوات املتخذة لتحسني كفـاءة التحقيقـات             -٥٥

 وأشارت إىل اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد واجلرمية املنظمة وتعزيـز           .واملالحقات القضائية 
ـ     .التشريعات املتعلقة بالتمييز واالجتار بالبشر وحقوق الطفل واملرأة        ى  وشجعت ألبانيـا عل

 وقـدمت كرواتيـا     .مواصلة العمل على حتسني محاية ضحايا االجتار بالبشر وحقوق الطفل         
   .توصيات

ورحبت اجلمهورية التشيكية بتعديل القانون اجلنائي الذي صنف العنـف املـرتيل              -٥٦
 وأشارت إىل أن القانون يف ألبانيا ينص علـى إمكانيـة   .بكونه جرمية يعاقب عليها بالسجن 

 .ت بالتقدم الكبري احملرز يف جمال حقوق الطفل       نوه إىل املعلومات احلكومية و    وصول اجلمهور 
  .وقدمت توصيات

ـ ٢٠١٠وأفاد وفد ألبانيا بأن قانون عام    -٥٧ اً  املتعلق حبماية حقوق الطفل يتضمن تعريف
وجيري العمـل بنظـام جديـد        .للطفل بصفته كل شخص دون سن الثامنة عشرة       اً  واضح

ال من أجل حتديد هوية مجيع األطفال املعرضني للخطـر واالسـتغالل        متكامل حلماية األطف  
   .والعنف واالعتداء واإلمهال

 وتسهر احلكومة علـى     . مبوجب القانون  توأضاف الوفد أن العقوبة البدنية حظر       -٥٨
 وتسعى احلكومة لتحسني .تنفيذ محالت للتوعية وبرامج لبناء قدرات خمتلف اجلماعات املهنية    

ظام محاية األطفال وآليات اإلحالة بشأن العنف املرتيل عن طريق تنظيم التدريب            الربط بني ن  
   .املشترك للموظفني احلكوميني وإدماج مقدمي اخلدمات االجتماعية للنساء واألطفال

 على األسئلة املتعلقة بالعنف املرتيل، أشار الوفد إىل أن التعديالت اليت أدخلت             ورداً  -٥٩
اجلنائي أسهمت يف حتقيق عدد كبري من املالحقات القضائية وقدم بعض           على القانون   اً  مؤخر

 وساعد تلك احملاكمات بناُء القدرات وتدريُب الشرطة على تطبيق التشريعات           .اإلحصاءات
 وأُدرجت الشرطة يف آلية اإلحالة الوطنية من أجل ضمان معاجلة اجلوانب اجلنائيـة              .املعدلة

  .واالجتماعية للمشاكل
ا يتعلق باالجتار بالبشر، عدلت السلطات القانون اجلنائي من أجـل معاجلـة             وفيم  -٦٠

دجمت اجلهات صاحبة املصلحة كافة يف التـدريب        أُ و .املشاكل املتعلقة باملالحقات القضائية   
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 وتطبق الشرطة إجراءات التشغيل املوحدة لتحديد هوية ضحايا      .على تنفيذ التشريعات املعدلة   
 وزاد .القوانني الفرعية اخلطواُت اليت جيب اتباعها أثناء إجراء التحقيقات   وُحدِّدت يف    .االجتار

   .عدد الضحايا والضحايا احملتملني الذين جرى التعرف عليهم ومساعدهتم يف املالجئ
ـ             -٦١ اً ونفذت املديرية العامة إلدارة السجون، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة، برناجم

 .ات دعم إعادة تأهيل األطفال وإعدادهم إلعادة إدمـاجهم        بشأن قضاء األحداث مشل خدم    
 عـن   فضالًوركزت األنشطة الرامية إىل دعم إعادة اإلدماج على التمكني وتنمية القدرات            

استخدام شبكات التنسيق للموظفني املعنيني العاملني يف الدوائر احلكومية واملنظمـات غـري            
  .احلكومية

ني بأمراض عقلية واألشخاص ذوي اإلعاقة يف نظـام     وفيما يتعلق باألشخاص املصاب     -٦٢
السجون، حدد اتفاق ُوقِّع بني الوزارات املعنية اهلدف املتمثل يف حتسني إتاحـة اخلـدمات               

 وتشمل هذه اخلدمات إنشاء مؤسسة جديـدة        .الصحية، مبا يف ذلك خدمات الطب النفسي      
ج مبوجب أوامر صادرة عـن      للطب النفسي الشرعي هبدف إيواء املرضى الذين يتلقون العال        

احملتجزين الذين يعانون من مشاكل       الوحدات املتخصصة لعالج   تاح أيضاً  وسوف ت  .احملاكم
 األشـخاص ذوي اإلعاقـة قيـد        أوضاعصحية نفسية وسُتفتح مؤسسات جديدة حتسن       

  .االحتجاز
ديرية العامـة   على األسئلة املتعلقة بتنفيذ توصيات أمني املظامل، قال الوفد إن امل    ورداً  -٦٣

  .برصد تنفيذ تلك التوصياتاً مكلف عامالًاً إلدارة السجون أنشأت فريق
ونظر املفوض املعين باحلماية من التمييز يف الشكاوى املتعلقة بادعاءات التمييز على              -٦٤

 .أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، وشرع يف إجراء حتقيق حبكم املنصب يف هذا اجملال              
وفد معلومات عن قرارات املفوض وعن اجلزاءات املفروضة، والتـدريب وأنـشطة            وقدم ال 

 وتغطي اختصاصات املفوض القطاعني العـام واخلـاص علـى           .التوعية يف مجيع أحناء البلد    
  .السواء
وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل التقدم احملرز يف خمتلف جمـاالت احليـاة               -٦٥

تعزيز حقـوق املـرأة والطفـل       بت  شاد وأ .نات على التشريعات  الوطنية وإىل إدخال حتسي   
 وأشارت إىل زيادة مشاركة املرأة يف املناصب العامة، وإىل اجلهود           .واألشخاص ذوي اإلعاقة  

  . وقدمت توصية.الرامية إىل مكافحة الفساد والتعذيب واالجتار بالبشر
أن منع ومكافحة العنـف     التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بش     بت الدامنرك   شادوأ  -٦٦

قلق إىل ادعاءات التعذيب وسوء     ب وأشارت   .ضد املرأة، والتعديالت التشريعية يف هذا اجملال      
معاملة األشخاص احملتجزين، وشجعت ألبانيا على منع التعذيب عن طريق زيادة الزيـارات             

وقدمت الـدامنرك    .اليت تقوم هبا اآللية الوقائية الوطنية يف مرافق االحتجاز دون سابق إخطار           
   .توصيات
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تعزيز دور أمني املظامل وإدمـاج أفـراد مجاعـات          لورحبت مصر باجلهود املبذولة       -٦٧
 وطلبت تقدمي تفاصيل .التدابري املتخذة بشأن االجتار بالبشر ومحاية األطفالبت شاد وأ.الروما

يل ومتكـني املـرأة   عن التحديات اليت تواجه التنفيذ الفعال للتشريعات املتعلقة بالعنف املـرت      
  . وقدمت مصر توصيات. والتدابري املتوخاة ملعاجلة هذه القضايااً،سياسي
ورحبت إستونيا بالتقدم احملرز وشجعت على اختاذ املزيد من اخلطـوات الالزمـة               -٦٨

 وعلى الرغم مـن     .لتعزيز سيادة القانون، مبا يف ذلك املزيد من اإلصالحات يف قطاع العدالة           
كفل استقالل وسائط اإلعالم    مبا ي عبري، هناك حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود         حتسن حرية الت  

 وشجعت اخلطوات الرامية إىل حتسني أسـاليب احلكـم          .وسالمة الصحفيني بصورة كاملة   
 ويف معـرض اإلشـارة إىل       .الرشيد واالهتمام حبقوق املرأة، وخاصة فيما يتعلق بـالعنف        

اصلة إيالء األولوية إىل توصيات أمني املظامل، وإىل        ت أنه ينبغي مو   رأاالستقطاب السياسي،   
  . وقدمت إستونيا توصيات.االلتزامات الدولية

 وأشادت بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي        .ورحبت فرنسا بوفد ألبانيا     -٦٩
  . وقدمت فرنسا توصيات.اإلعاقة
اقة، وإنشاء منصب ونوهت أملانيا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع  -٧٠

املفوض املعين باحلماية من التمييز واالستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني واحلد من             
 بيد أن القلق ال يـزال    .٢٠١٥-٢٠١١العنف القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل للفترة         

كافحـة   وسألت عن اخلطوات الـيت اختـذت مل        . محاية حقوق اإلنسان   زؤيساورها إزاء جت  
 وقدمت أملانيا   .عمليات األخذ بالثأر، ومحاية الضحايا احملتملني والسعي للمالحقات القضائية        

  .توصيات
 وأشارت إىل   .وسألت غانا عن مدى مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين            -٧١

ى وجوب  اعتماد استراتيجية شاملة لعدة قطاعات تتعلق مبكافحة الفساد، بيد أهنا شددت عل           
 وحثت ألبانيا على مواصـلة اخلطـوات        .كامالًاً  تنفيذ اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد تنفيذ     

 باحلرمان من احلريـة     ةالرامية إىل منع التعذيب؛ ال سيما بإنفاذ أحكام القانون اجلنائي املتعلق          
  .واملعاملة اإلنسانية

 .جل مكافحة العنف املرتيل   وشجعت اليونان ألبانيا على اختاذ خطوات إضافية من أ          -٧٢
وطلبت تقدمي املزيد من التفاصيل عن التحسينات اليت أدخلت على محاية األقليات يف اإلطار              
التشريعي والسياسايت؛ وعن رد املمتلكات اخلاصة إىل املؤسسات الدينية وأفراد جمموعـات            

 وقدمت اليونان   .قولة وأشادت باعتماد القانون املتعلق بتسجيل املمتلكات غري املن        .األقليات
   .توصية
ونوهت هنغاريا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى               -٧٣

ت شـاد  وأ.الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقـدمي البالغـات     
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عـدد  ة  قلالقانون املتعلق بتدابري مكافحة العنف يف العالقات األسرية، بيد أهنا أشارت إىل             ب
 وأعربت عن قلقها إزاء حالة لغات األقليـات، وإزاء          .أوامر احلماية الصادرة لصاحل الضحايا    

  . وقدمت هنغاريا توصيات.بقاء أعداد كبرية من أطفال الروما غري متعلمة وأمية
وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للجهود الرامية إىل توطيد األطر القانونية واإلدارية              -٧٤

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ أال وهي األدوار اليت يضطلع هبا أمني املظـامل              من أجل رصد  
 وقدمت إندونيسيا   . بيد أنه ال يزال هناك جمال للتحسني       .واملفوض املعين باحلماية من التمييز    

  .توصيات
وأشار العراق إىل أن التقرير يعرب عن رغبة ألبانيا يف تعزيـز احلقـوق واحلريـات                  -٧٥

انضمام ألبانيـا إىل العديـد مـن الـصكوك          ب شاد وأ .سينها واحلفاظ عليها  األساسية وحت 
 ويؤكد ذلك تصميم    .والربوتوكوالت الدولية، آخرها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

ألبانيا على تعزيز التعاون الدويل على محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا والوفـاء باملعـايري               
  .الدولية
 بالتقدم احملرز، مبا يف ذلك يف جمال محاية حقوق املثليات واملثلـيني             أيرلنداورحبت    -٧٦

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، واستفسرت عن تنفيذ التوصية اليت سـبق             
 وحثت ألبانيا على  .أن قبلت هبا يف تثقيف موظفي الشرطة على املسائل املتعلقة بامليل اجلنسي           

 وأعربت عن قلقها إزاء انتشار .إىل منع العنف ضد املرأة جبميع أشكالهتكثيف اجلهود الرامية  
  . توصياتأيرلندا وقدمت .ظاهرة االجتار بالبشر

وسألت إسرائيل عن اخلطوات املتخذة لضمان احترام حقوق املرأة ووضـع حـد               -٧٧
عديدة  ة وقوانني فرعي  اعتماد وتعديل قوانني  بت  شاد وأ .للتمييز القائم على أساس نوع اجلنس     

 وقدمت  .تعلق حبقوق اإلنسان والتصديق على العديد من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية         ت
  .إسرائيل توصية

 تقديرها لاللتزامات املتصلة بتعزيز كفاءة اخلدمة املدنيـة          كبري وأعربت إيطاليا عن    -٧٨
احلـوادث   إىل وأشارت   . منع العنف ضد املرأة    يفوالحظت التقدم احملرز     .ومكافحة الفساد 
  . وقدمت إيطاليا توصيات.يف حقوق الطفلاً  تؤثر سلببالثأر اليتاملتكررة لألخذ 

ورحبت ليتوانيا باعتماد القانون املتعلق باحلماية من التمييز وبتعيني املفوض املعـين              -٧٩
 باحلماية من التمييز؛ وباالستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني واحلد مـن العنـف             

 ورحبت  . وبالقانون ذي الصلة   ٢٠١٥-٢٠١١القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل للفترة        
 وأعربت عـن القلـق إزاء العنـف ضـد           . باخلطوات املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر     أيضاً

   . وقدمت ليتوانيا توصيات.الصحافيني
ي الشامل بشأن   ورحبت ماليزيا بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات االستعراض الدور          -٨٠

 وأشـارت إىل    .مكافحة االجتار باألطفال والعنف اجلنسي وسوء معاملة النساء واألطفـال         
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التعديالت املدخلة على القانون اجلنائي هبدف منع العنف ضد املرأة، واعتماد اسـتراتيجيات             
دث عن   بيد أن التقارير ال تزال تتح      .تتعلق بالعنف القائم على نوع اجلنس واالجتار باألطفال       

  . وقدمت ماليزيا توصيات.استمرار استغالل األطفال
وسلَّطت ملديف الضوء على اعتماد تشريعات جديدة تتعلق حبماية حقوق اإلنسان             -٨١

للمعايري الدولية، وخباصة كفالة تشديد العقوبات حبق مـرتكيب         اً  وتعديل القانون اجلنائي وفق   
قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، األمر الذي  وأشارت إىل التصديق على اتفا     .العنف املرتيل 

   . وقدمت توصيات.من شأنه أن حيسن حالة هؤالء األشخاص
واعترفت املكسيك بتعاون ألبانيا مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك              -٨٢

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق           
 وأشادت باالستراتيجية الوطنية بشأن املـساواة بـني         .ل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات    الطف

، ٢٠١٥-٢٠١١اجلنسني واحلد من العنف القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل للفتـرة             
وأعربت عن أملها يف أن يؤدي ذلك إىل مزيد من اإلدانات وزيادة فعاليـة أوامـر محايـة                  

  .ك توصيات وقدمت املكسي.الضحايا
وسأل اجلبل األسود عما إذا كان سيتم تنفيذ لوائح تنظيمية أخرى تكفـل زيـادة                 -٨٣

مشاركة املرأة يف الوظائف احلكومية، وما إذا كان سيتم اختاذ تدابري إضافية لتعزيز املساواة يف 
  وسلط الضوء على تعيني املفوض املعين باحلماية مـن التمييـز،           .مشاركة األقليات القومية  

 وأشار إىل اجلهود الرامية إىل محاية املـرأة مـن           .واعتماد القانون املتعلق باحلماية من التمييز     
ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري      اً  العنف وإدماج أقليات الروما واملثليات واملثليني جنسي      

  .اهلوية اجلنسانية
املساواة بني  وطلب املغرب احلصول على معلومات عن االستراتيجية الوطنية بشأن            -٨٤

اجلنسني واحلد من العنف القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل، وخطـة العمـل بـشأن                
واالستراتيجية الوطنية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، وخطة العمل لتنفيذ العقـد            األطفال،

  . وقدم املغرب توصيات.اخلاص بإدماج مجاعات الروما
اً ز املساواة يف احلقوق للمثليات واملثليني جنـسي       ورحبت هولندا بالتزام ألبانيا بتعزي      -٨٥

 وأعربت عـن أملـها يف أن   .ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ومبنع التمييز     
يؤدي ذلك إىل التعديالت التشريعية املتعلقة باهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين واخلطاب الذي   

زاء عدم حياد القضاء وإمكانية االحتكام إليه وإزاء         وأعربت عن قلقها إ    .حيض على الكراهية  
 .املواقف السائدة اليت تؤدي إىل املمارسات الضارة، مثل اختيار جنس املولود قبل الـوالدة             

  .وقدمت توصيات
وأشارت نيكاراغوا إىل تنفيذ التوصيات املنبثقة عـن اجلولـة األوىل لالسـتعراض               -٨٦

 .ات الوطنية ذات األمهيـة االجتماعيـة واالقتـصادية        الدوري الشامل واعتماد االستراتيجي   
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وأعربت عن قلقها إزاء استمرار العنف املرتيل والعنف اجلنسي ضد النساء واألطفال والتمييز             
  . وقدمت نيكاراغوا توصيات.ضد األقليات

وأشارت الفلبني إىل انضمام ألبانيا إىل صكوك دولية، وسن القوانني املتعلقة بالتمييز              -٨٧
 ورحبت بـاجلهود    .اية حقوق الطفل وإىل التعديالت اليت أدخلتها على القانون اجلنائي         ومح

املبذولة للتصدي للعنف املرتيل واالجتار بالبشر، وخبطط العمل الراميـة إىل حتـسني فـرص               
 وحثت ألبانيا على    .االستفادة من التعليم واخلدمات الصحية، ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة        

  . وقدمت توصيات. لصاحل الفئات الضعيفةوخاصةام حبقوق اإلنسان، مواصلة االلتز
ت بولندا بالتقدم احملرز يف وضع اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان، مبا            نوهو  -٨٨

 وأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبـذهلا        .املفوض املعين باحلماية من التمييز    تعيني  يف ذلك   
صيات اليت حظيت بقبوهلا أثناء اجلولة األوىل لالستعراض الدوري         ألبانيا من أجل االمتثال للتو    

 وقـدمت بولنـدا     .الشامل، وال سيما التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
  .توصيات

ورحبت الربتغال بتوجيه ألبانيا دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق               -٨٩
، هبدف توسيع نطاق احلماية مـن      ٢٠١٣جلنائي لعام    وأشارت إىل تعديل القانون ا     .اإلنسان

 بيد أن القلق ال يزال يساورها إزاء العنف املمـارس ضـد             .التمييز على أساس امليل اجلنسي    
  . وقدمت الربتغال توصيات.اًائهم جنسيإيذاألطفال واالجتار هبم و

ولـة األوىل  ورحبت قطر باجلهود الرامية إىل تنفيذ التوصيات الـيت قُـدِّمت يف اجل           -٩٠
 وأشادت باعتماد خطة العمل بشأن األطفال، وخطة العمـل          .لالستعراض الدوري الشامل  

 علـى اتفاقيـة حقـوق       ها وهنأت ألبانيا لتـصديق    .الوطنية املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر    
  . وقدمت قطر توصيات.األشخاص ذوي اإلعاقة

نظيمية اجلديدة واملنقحة مبا يتماشى وأشارت مجهورية كوريا إىل القوانني واللوائح الت      -٩١
مع الصكوك الدولية، ورحبت بإنشاء اهليئات القضائية وبتعيني املفوض املعين باحلماية مـن             

 واستفسرت عن الفرق بني العمل الذي يضطلع به املفوض وذلك الذي يقوم به أمني               .التمييز
 وقـدمت   . ويف احلياة الـسياسية     وأشارت إىل النقص يف متثيل املرأة يف القطاع العام         .املظامل

  .توصيات
وطلبت مجهورية مولدوفا تقدمي معلومات عن اإلصالح اجلاري يف القطاع القضائي،   -٩٢
ت بتجرمي العنف املرتيل واالغتصاب    نوه و . عن تقدمي املساعدة القانونية اجملانية     بشكل خاص و

حايا والـضحايا احملـتملني     يف إطار الزواج، وآليات اإلحالة إىل اخلدمات املقدمة إىل الـض          
لالجتار، واستفسرت عما إذا كان ذلك قد أدى إىل زيادة التعّرف بصورة مبكرة على هوية               

  . وقدمت توصيات.الضحايا
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ورّحب االحتاد الروسي بالتقرير الوطين املقدم من ألبانيا وأشار إىل الـصعوبة الـيت                -٩٣
  . وقدم االحتاد الروسي توصيات.تواجهها حالة حقوق اإلنسان يف البلد

وأشادت رواندا باعتماد االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني واحلد من             -٩٤
 وأشادت بـاخلطوات    .٢٠١٥-٢٠١١العنف القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل للفترة         

 إىل عدد النساء     وأشارت .املتخذة ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك تقييد حصانة كبار املسؤولني         
  . وقدمت رواندا توصيات.الالئي يشغلن املناصب العامة والسياسية

وأشارت اململكة العربية السعودية إىل اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات املقدمـة             -٩٥
اجلهود الراميـة إىل    بت بصفة خاصة    شاد وأ .أثناء اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل     

األشخاص ذوي اإلعاقة، عن طريق التشريعات املالئمة وإدماجهـا يف          ضمان محاية حقوق    
 .االستراتيجية الوطنية للتنمية والتكامل وتنفيذ االستراتيجية املتعلقة بالعمالة والتدريب املهـين  

   .وقدمت اململكة العربية السعودية توصيات
ت املؤسسات  التحسينات اليت أدخلت على اإلطار املؤسسي وقدرا      بت صربيا   شادوأ  -٩٦

ا مـن   مل يتمكنـو  الصرب  أن   وأشارت إىل    .املستقلة، وشجعت على حتقيق مزيد من التقدم      
 وحثت ألبانيا علـى اعتمـاد       .٢٠١١ أثناء تعداد السكان لعام      اإلعالن عن انتمائهم العرقي   

 .قانون بشأن األقليات القومية، يكفل ممارسة مجيع األقليات حقوقها على قـدم املـساواة             
  .بيا توصياتوقدمت صر

  وأحرزت تقـدماً   ةالدكتاتوريمن  تاريخ  وأشارت رومانيا إىل أن ألبانيا تغلبت على          -٩٧
 ومع ذلك، ال تزال احلماية الفعالة حلقوق األشخاص املنتمني          . يف جمال حقوق اإلنسان    مذهالً

ـ   وقد يتعارض التمييز بني األقليـات      .إىل أقليات وإعمال هذه احلقوق متثل أولوية       ة الوطني
  . وقدمت رومانيا توصيات. مع مبدأ عدم التمييز اللغوية-اإلثنية و

 على األسئلة املتعلقة باألخذ بالثأر، قال وفد ألبانيا إن احلكومة نظمت محالت             ورداً  -٩٨
للتوعية العامة وعملت مع املنظمات غري احلكومية وجلنة املصاحلة الوطنية على التصدي هلذه             

سباقة إىل مجع البيانات االستخبارية للشرطة هبدف الكشف عـن     وكانت السلطات    .املسألة
 ٢٠١٣ ونتيجة لذلك، شهد عام      .هذه اجلرائم ومنعها، وإتاحة محاية الشرطة لألسر املتنازعة       

  .من الوفيات النامجة عن علميات األخذ بالثأر قليالًاً عدد
ه جيري إعداد خريطة طريق      على األسئلة املتعلقة حبقوق األقليات، أفاد الوفد بأن        ورداً  -٩٩

إلعادة النظـر يف      عامالًاً   فقد أنشأت السلطات فريق    .تتضمن محاية حقوق األقليات القومية    
 والفريق العامل، الذي    .اإلطارين التشريعي واملؤسسي ومعاجلة الشكاوى املقدمة من األقليات       

اجملتمـع املـدين، سـيقدم     يتألف من أمني املظامل واملفوض املعين باحلماية من التمييز وممثلي           
استنتاجات واقتراحات من أجل إدخال حتسينات على اإلطـار القـانوين حبلـول هنايـة               
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 األقليـات اللـتني جـرى       القتراحات أيضاً التمييز بني فـئيت      وستتناول هذه ا   .٢٠١٤ عام
  .٢٠١٤ وستكّمل عملية إصالح حقوق امللكية حبلول هناية عام .حتديدمها
اجملتمع املدين ما برح يشارك بنشاط يف العديد من املبـادرات الـيت             وقال الوفد إن      -١٠٠

 وعلى سبيل املثال، فإن ممثلي اجملتمـع        .اختذهتا احلكومة، ويف رصد اهليئات املؤسسية الوطنية      
   .املدين جزء من اجمللس الوطين حلماية حقوق الطفل، ويشاركون يف نظام رصد محاية الطفل

حلملة العاملية ملكافحة التمييز على أساس نوع اجلـنس وامليـل    وانضمت ألبانيا إىل ا     -١٠١
اجلنسي، وجيري تنفيذ تدابري بالتعاون مع اهلياكل احلكومية ومنظمات اجملتمـع املـدين ذات              
الصلة واملنظمات الدولية واألوساط األكادميية واملؤسسات املستقلة، مبا يف ذلـك مراجعـة             

 أجهزة الشرطة واألخـصائيني      أوساط وبناء القدرات يف  التشريعات، وأنشطة التوعية العامة،     
 وُنظِّمت يف وقت سابق أنشطة التوعيـة، خـالل          .االجتماعيني والعاملني يف اجملال الصحي    

 وقُـدِّمت مقترحـات     .أسبوع مكافحة كراهية املثلية اجلنسية، أدت إىل زيادة الوعي العام         
ومزدوجـي امليـل    اً  ثليات واملثليني جنـسي   لتعديل قانون األسرة فيما يتعلق باملعاشرة بني امل       

اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى، ولتعديل قانون العمل من أجل توسـيع نطـاق              
مفهوم عدم التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف املسائل اليت تتعلق بالعمالـة               

  .والتدريب املهين
داخل االختصاصات بني أمني املظامل واملفـوض املعـين         على السؤال املتعلق بت   رداً  و  -١٠٢

 فـأمني  .لعدد من االختالفات بني املؤسـستني اً موجزاً باحلماية من التمييز، قدم الوفد عرض   
قـدمت  قد   و . إجراءات اإلدارة العامة   إزاءاملظامل مؤسسة دستورية تدافع عن حقوق األفراد        

فهـو  املفوض  أما   .احملكمة الدستورية توصيات بشأن حاالت ومتكنت من رفع دعاوى إىل         
مؤسسة عامة مستقلة، تضمن عدم التمييز يف القطاعني اخلاص والعام، وتفـرض غرامـات،          

  .ومتثل مقدمي الشكاوى يف الدعاوى القضائية املدنية
 برهنت بالفعل   احلكومةقوق املرأة، أكّد الوفد أن      على السؤال املتعلق حبماية ح    رداً  و  -١٠٣

ت على  ق وكانت ألبانيا من أوائل البلدان اليت صد       . مبواصلة تنفيذ التدابري الالزمة    على التزامها 
اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املـرتيل، وتنفيـذ هـذه               

 وتلتزم  .االتفاقية، والتعاون مع املنظمات غري احلكومية ومتويلها باعتمادات من ميزانية الدولة          
 عن التباين القائم بني حمتـوى       فضالً بالقضاء على فجوة األجور بني اجلنسني،        أيضاًاحلكومة  

  .القوانني وتنفيذها يف هذا الصدد
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  **التوصياتأو /االستنتاجات و  -ثانياً  
 واملدرجة أدنـاه، وهـي      التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور    نظرت أملانيا يف      -١٠٤
  : بتأييدهاحتظى 

د الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      هالعتصديق على   التوقيع وال   ١-١٠٤
  ؛ )إسبانيا(واالجتماعية والثقافية 

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    التصديق على الربوتوكول االختياري       ٢-١٠٤
  ؛)إسرائيل) (الربتغال(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

األشـخاص  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     ٣-١٠٤
  ؛)النمسا) (رواندا) (إسرائيل(ذوي اإلعاقة 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق            ٤-١٠٤
  ؛ )إستونيا(شخاص ذوي اإلعاقة ألا

حقـوق  التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة         ٥-١٠٤
  ؛)إسبانيا(األشخاص ذوي اإلعاقة 

مليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليـات        على ا صديق  تال  ٦-١٠٤
  ؛ )هنغاريا(

  ؛)إسرائيل (١٨٩التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   ٧-١٠٤
 بـشأن   ٢على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       لتصديق  النظر يف ا    ٨-١٠٤

  ؛)إسرائيل(البطالة 
 ١١٧ل الدوليـة رقـم      على اتفاقية منظمة العم   تصديق  النظر يف ال    ٩-١٠٤

  ؛)إسرائيل(بشأن األهداف واملعايري األساسية للسياسة االجتماعية 
 ١١٨على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         التصديق  النظر يف     ١٠-١٠٤

  ؛)إسرائيل(بشأن املساواة يف املعاملة 
إدماج نظام روما األساسي واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص           ١١-١٠٤
  ؛)أوروغواي( فعاالًاً ختفاء القسري يف تشريعاهتا احمللية إدماجمن اال
شريعاهتا الوطنية مع أحكام نظام روما األساسي للمحكمـة    مواءمة ت   ١٢-١٠٤

اجلنائية الدولية وتعديالت كمباال مواءمة كاملة، مبا يف ذلك عن طريـق إدراج             

__________ 

  .لن ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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كمة اجلنائية الدولية   األحكام املتعلقة بالتعاون على وجه السرعة وبالكامل مع احمل        
على التحقيق واملقاضاة يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 

  ؛)إستونيا(اً وجرائم احلرب أمام حماكمها الوطنية فعلي
ختصيص موارد إضافية تزيد من تعزيز عمل مكتـب أمـني املظـامل        ١٣-١٠٤

  ؛)سرياليون(
 والبشرية املناسبة ملكتب أمني املظـامل ومتابعـة         توفري املوارد املالية    ١٤-١٠٤

  ؛)تونس (بعنايةتوصياته 
ختصيص املوارد الالزمة لتمكني أمني املظامل من االضطالع بواليتـه،            ١٥-١٠٤

  ؛)فرنسا(وضمان امتثال هذه املؤسسة مبادئ باريس 
 قوة  تعزيز التأثري العام ألمني املظامل وقدرته على العمل بفعالية بوصفه           ١٦-١٠٤

مـرتكيب  مبسائل حساسة من قبيل مالحقة      اً  وقائية وطنية عندما يتعلق األمر أيض     
  ؛)اجلمهورية التشيكية(أعمال التعذيب 

حتسني وظيفة أمني املظامل عن طريق توفري املساعدة املالية واملـوارد             ١٧-١٠٤
  ؛ )مجهورية كوريا(البشرية الالزمة وبذل اجلهود من أجل تنفيذ توصياته 

اختاذ التدابري الرامية إىل تيسري األداء الفعال ملهـام أمـني املظـامل،               ١٨-١٠٤
وضمان توفري ما يكفي من املوارد املالية ملا يقوم به من عمل ومتابعة توصياته على               

  ؛ )املكسيك(النحو املناسب 
اململكـة العربيـة    (االستجابة لتوصيات أمني املظامل وعدم جتاهلها         ١٩-١٠٤

  ؛)السعودية
مراجعة التشريعات الوطنية واختاذ التدابري التشريعية الالزمة لكفالة          ٢٠-١٠٤

عدم وجود أي تداخل يف املهام بني مكتب املفوض املعين باحلماية مـن التمييـز               
وأمني املظامل، والنظر يف منح أمني املظامل املوارد املالية والبشرية الالزمة لتمكينـه             

ـ   من الوفاء بواليته مبزيد مـن الفعا   ملبـادئ بـاريس   اً ليـة واالسـتقالل، وفق
  ؛ )أوروغواي(

  ؛)اجلزائر(تعزيز دور املؤسسات املكلفة حبقوق اإلنسان ومواردها   ٢١-١٠٤
التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف سـعيها ملواءمـة         ٢٢-١٠٤

  ؛)تركيا(التشريعات احمللية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
الستراتيجيات والربامج والتدابري الوطنيـة احلاليـة       لاألولوية  إيالء    ٢٣-١٠٤

 مع زيادة التركيز على التصدي للتحـديات        هاوختصيص املوارد الكفيلة بتنفيذ   
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والفوارق القائمة يف جمال العمالة والتعليم والرعاية الصحية، وال سيما الفئـات            
  ؛)امفييت ن(الضعيفة من النساء واألطفال واملهاجرين واملسنني 

مواصلة جهودها، عن طريق التعاون مع اجملتمع املـدين ومكافحـة             ٢٤-١٠٤
  ؛)أنغوال(القوالب النمطية 

مواصلة التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية بشأن حقـوق الطفـل             ٢٥-١٠٤
  ؛)الصني(

إيالء اهتمام خاص ألوضاع أطفال الشوارع يف سـياق سياسـتها             ٢٦-١٠٤
  ؛)مصر(املالئمة لألطفال الوطنية بشأن توفري احلماية 

تعزيز التعاون مع هيئات حقوق اإلنسان، ومواصلة التعـاون مـع             ٢٧-١٠٤
اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة واإلبقاء على الـدعوة الدائمـة املوجهـة إىل            

  ؛)املغرب(املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات املواضيعية 
سني ورفع مستوى املساواة بني     بذل املزيد من اجلهود الرامية إىل حت        ٢٨-١٠٤

  ؛)نيكاراغوا(اجلنسني يف اجملتمع 
ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف احلـصول علـى اخلـدمات              ٢٩-١٠٤

االقتصادية، مبا يف ذلك حيازة املمتلكـات والرعايـة الـصحية            - االجتماعية
  ؛)تايلند(واخلدمات 

ة يف اجملتمع وخلق فـرص  مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز دور املرأ       ٣٠-١٠٤
  ؛)قطر(عمل للمرأة الريفية يف إطار استراتيجية التنمية الريفية 

اختاذ التدابري الالزمة للتعجيل بتحقيق املساواة بـني اجلنـسني يف             ٣١-١٠٤
املمارسة العملية، وخباصة يف الوصول إىل املهن، مبا يف ذلك يف أعلى املـستويات،           

  ؛)بلجيكا(واخلدمات الطبية والسكن واحلق يف امللكية ورأس املال 
القوانني الناظمة حلقـوق    إجراء مراجعة من املنظور اجلنساين جلميع         ٣٢-١٠٤

امللكية وتعديلها مبا يكفل املساواة يف استحقاقات األراضي واملمتلكات للرجـل           
  ؛)النمسا(واملرأة 
اً ارها جانب اختاذ تدابري فعالة لتسريع عملية تدعيم حقوق امللكية باعتب          ٣٣-١٠٤

  ؛)تركيا(من جوانب ضمان املساواة بني اجلنسني 
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان املساواة بني الرجل واملرأة؛ وعلـى            ٣٤-١٠٤

وجه اخلصوص، اختاذ التدابري الالزمة لضمان متتع املرأة باملساواة يف األجر لقـاء          
لعمل، مثل تعزيـز    العمل املتساوي القيمة على النحو املنصوص عليه يف قانون ا         
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تدابري تفتيش ظروف العمل والتصدي ملسألة التنفيذ غري الفعال للقانون، وزيادة           
  ؛)كندا(الوعي والتشجيع على احتكام املرأة املتضررة إىل القضاء 

اعتماد وتنفيذ املزيد من التدابري من أجـل التـصدي للفجـوة يف               ٣٥-١٠٤
تنظيم املـشاريع احلـرة وضـمان       األجور بني اجلنسني، وحتسني فرص املرأة يف        

  ؛)إيطاليا(التوازن يف متثيل املرأة يف سوق العمل 
بذل أقصى اجلهود لضمان متكني املرأة ومتثيلها والنهوض بأوضاعها،           ٣٦-١٠٤

   ؛)مجهورية كوريا(يف القطاع العام وخباصة 
 وتنظيم محلـة توعيـة    تنفيذاً كامالً،   تنفيذ قانون احلماية من التمييز        ٣٧-١٠٤

  ؛)أملانيا(وطنية بشأن مسألة التمييز والعنصرية 
دراسة إمكانية تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحـة التمييـز، بغيـة              ٣٨-١٠٤

أو القضاء على   /وإىل التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي        الرتعة  القضاء على   
  ؛ )األرجنتني( نشر القوالب النمطية اليت تؤدي إىل ذلك التمييز

تكثيف محالت التوعية والربامج الرامية إىل تعزيز التسامح واحترام           ٣٩-١٠٤
  ؛ )ماليزيا(التنوع الثقايف 

مجع وإدارة البيانات واإلحصاءات الدقيقة بشأن ظـاهرة األخـذ            ٤٠-١٠٤
  ؛)السويد(للتوصية الصادرة عن مكتب أمني املظامل اً بالثأر، تنفيذ

لشرطة بعدم قبول أي شكل من      إىل موظفي ا  سنوية  إصدار تعليمات     ٤١-١٠٤
  ؛)الواليات املتحدة(واملعاقبة عليه  أشكال إساءة معاملة احملتجزين

من جانب أفـراد    املرتكبة  منع مجيع حاالت التعذيب وسوء املعاملة         ٤٢-١٠٤
الشرطة وموظفي إنفاذ القوانني، ويف أماكن االحتجاز، وضمان إجراء حتقيقـات           

  ؛)أملانيا( احلاالت فعالة ومستقلة وحمايدة يف مجيع
مواصلة تعزيز برامج محاية األطفال من مجيع أشـكال العنـف أو              ٤٣-١٠٤

  ؛ )الفلبني(االعتداء 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات   ٤٤-١٠٤

  ؛)اجلزائر(
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل، وضمان التحقيق           ٤٥-١٠٤
ـ             الك اً امل يف مجيع حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها وإحالة اجلناة إىل العدالة وفق

  ؛)سلوفاكيا(للقانون 
ن التصدي للعنـف املـرتيل،      مواصلة اختاذ وتنفيذ تدابري قوية حتسّ       ٤٦-١٠٤

  ؛)تركيا(ووضع برامج ملساعدة ضحايا العنف املرتيل 
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ل به من سياسات ترمي إىل      التنفيذ الكامل لإلطار املعياري وما يتص       ٤٧-١٠٤
منع العنف ضد املرأة، وخباصة عن طريق التصدي لعوامل من شأهنا أن متنع املرأة              

  ؛)إيطاليا(من تقدمي شكاوى بشأن حوادث العنف 
تعزيز خدمات الدعم املقدمة لضحايا العنف املرتيل والعنف اجلنساين؛   ٤٨-١٠٤

اذ القوانني واحملامني والقـضاة     واختاذ تدابري إلذكاء الوعي يف صفوف موظفي إنف       
  ؛)أستراليا(بالطبيعة اخلطرية للعنف املرتيل والعنف القائم على نوع اجلنس 

تقدمي الدعم الالزم إىل مجيع ضحايا العنف املـرتيل، مبـا يف ذلـك                ٤٩-١٠٤
  ؛)الدامنرك( املالجئ املناسبة

عنف املرتيل،  إنشاء املالجئ املناسبة واخلدمات االجتماعية لضحايا ال        ٥٠-١٠٤
  ؛)أيرلندا(تعويض الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع لعن نظام  فضالً
تقدمي املساعدة الالزمة لضحايا العنف، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد             ٥١-١٠٤

  ؛)ليتوانيا(برامج إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 
ـ      خلرق  إجراء حتليل متعمق      ٥٢-١٠٤ حايا أوامر احلماية الصادرة لـصاحل ض

العنف املرتيل، من أجل حتديد األسباب اجلذرية واختاذ التدابري املناسـبة لتـأمني             
  ؛ )هنغاريا(سالمة الضحايا 

 يف املناطق الريفية،    خاصةتنظيم محالت توعية على الصعيد الوطين،         ٥٣-١٠٤
هبدف منع العنف ضد األطفال يف املرتل ويف مجيع املؤسسات اليت يوجـد فيهـا        

  ؛)تياكروا(أطفال 
التنفيذ الكامل لالستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بـني اجلنـسني            ٥٤-١٠٤

ومكافحة العنف اجلنساين واملرتيل والعمل على بناء قدرات قوة الشرطة علـى            
التعامل مع هذه احلاالت، مبا يف ذلك عن طريق برامج تدريبية إضافية تـساعد              

الواليـات  (رتيل ومـساعدهتم    الشرطة على التعرف على الناجني من العنف امل       
  ؛)املتحدة األمريكية

اختاذ إجراء للتوصل الفعال إىل منع ومكافحة العنف ضـد املـرأة،             ٥٥-١٠٤
  ؛)فرنسا(سيما العنف املرتيل  وال

التأكد من التحقيق الكامل يف مجيع التقارير املتعلقة بأعمال العنـف             ٥٦-١٠٤
  ؛)ليتوانيا(وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة 

ضمان التحقيق على النحو الواجب يف حـاالت العنـف املـرتيل              ٥٧-١٠٤
  ؛)سلوفينيا(ومقاضاة مرتكبيها 
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كفالة التحقيق السريع والكامل يف التقارير عن العنف املرتيل، وتنفيذ    ٥٨-١٠٤
  ؛)اململكة املتحدة(اإلجراءات القضائية بكامل قوة القانون 

ع شكاوى العنف املرتيل، إىل جانب      التأكد من التحقيق جبدية يف مجي       ٥٩-١٠٤
للتشريعات القائمة، وال سيما    اً  محاية الضحايا ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال وفق      

  ؛)بلجيكا(عن طريق رفع مستوى الوعي لدى قوات الشرطة بشأن هذه املسائل 
كفالة التنفيذ الفعال للتدابري أو االستراتيجيات املقـررة ملكافحـة            ٦٠-١٠٤

شر ومنعه، مبا يف ذلك عن طريق تكثيف اجلهود الرامية إىل مقاضـاة             االجتار بالب 
اجلناة وإتاحة احلماية املالئمة لضحايا االجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفـال           

   ؛)الفلبني(
تكثيف اجلهود الرامية إىل التنفيذ الفعال للتدابري املعتمدة من أجـل             ٦١-١٠٤

   ؛)بولندا(نسبة إىل محاية الضحايا بالاً مكافحة االجتار بالبشر، وخصوص
مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبـشر، مبـا يف         ٦٢-١٠٤

  ؛)مصر(ذلك عن طريق التعاون اإلقليمي والدويل 
تعزيز التدابري املتخذة حلماية ضحايا االجتار بالبـشر، مـع إيـالء              ٦٣-١٠٤

األطفال، بغض النظر عما إذا كانوا      االعتبار الواجب للحالة اخلاصة للضحايا من       
قد وافقوا على املشاركة يف اإلجراءات القـضائية أم مل يوافقـوا علـى ذلـك              

  ؛)كرواتيا(
النظر يف حتسني املساعدة، مبا يف ذلك اخلدمات الطبية واالجتماعية،            ٦٤-١٠٤

  ؛)تايلند(وتوفري املأوى لضحايا االجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال 
اختاذ مزيد من التدابري للتصدي ملسألة العنف ضد األطفال، مبـا يف              ٦٥-١٠٤

  ؛)الربتغال(ذلك االجتار بالبشر واإليذاء اجلنسي 
اختاذ ما يلزم من تدابري فعالة للقضاء على أسـوأ أشـكال عمـل                ٦٦-١٠٤

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(األطفال 
جل مكافحة عمل األطفـال،     اختاذ تدابري لتعزيز آليات الرصد من أ        ٦٧-١٠٤

  ؛)املكسيك(اً ر اقتصاديواستغالل القّص
تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق األطفال املعوزين، واألطفـال            ٦٨-١٠٤

الذين يقعون ضحايا االستغالل يف العمل واألطفال عرضة لالستغالل والعنـف           
  ؛)قطر(

ل االقتصادي لألطفال،   تعزيز التدابري املتعلقة بالقضاء على االستغال       ٦٩-١٠٤
  ؛ )ماليزيا(اً وال سيما الوافدين من األسر الفقرية واملهمشة اجتماعي
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  ؛ )إستونيا(تكثيف اجلهود الكفيلة بتحقيق استقالل القضاء وشفافيته   ٧٠-١٠٤
تكثيف اجلهود الكفيلة بتحقيق استقالل القضاء وفعاليته وقدرتـه           ٧١-١٠٤

  ؛ )أستراليا(على املساءلة 
من خالل  ضمان محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ملواطنيها          ٧٢-١٠٤

استقالل اهليئات القضائية وعدم التحيز يف اختاذ القرارات، مع احترام حق ضمان 
املتهمني يف احملاكمة العادلة، وضمان سبل احلصول على املساعدة القانونية اجملانية           

ن طريق مكافحة اإلفالت من العقاب      واستعادة ثقة املواطنني يف النظام القضائي ع      
  ؛ )هولندا(

اختاذ تدابري لضمان استقالل السلطة القضائية، وخباصة عن طريـق            ٧٣-١٠٤
املقاضاة وإصدار عقوبات شديدة حبق املسؤولني عن ارتكاب األفعال اليت تنـال            

  ؛)بلجيكا(من استقالل اإلجراءات القضائية ونزاهتها 
 اإلعاقـة   وماكن اليت حيتجز فيها األشخاص ذو     حتسني املرافق يف األ     ٧٤-١٠٤

البدنية، وحتسني فرص احلصول على الرعاية املناسبة للسجناء الذين يعانون مـن            
  ؛)اململكة املتحدة(أعراض صحية عقلية 

التصدي بفعالية للتعذيب وسوء املعاملـة، وال سـيما يف أمـاكن              ٧٥-١٠٤
فعـال واملالحقـات القانونيـة      االحتجاز، مبا يكفل التحقيق املستقل يف هذه األ       

 وخيضع للتنظيم الـصارم     اًاملناسبة، وجيعل اللجوء إىل احلبس االحتياطي استثنائي      
  ؛)فرنسا(

والتأكد من أن إجـراءات     " قانون املساعدة القانونية  "إنفاذ أحكام     ٧٦-١٠٤
عملية احلصول على املساعدة القانونية اجملانية متكّن مقدمي الطلبات من التمتـع            

  ؛ )مجهورية مولدوفا( املتعلقة باالحتكام إىل القضاء مكامل حبقوقهال
إزالة أو ختفيض رسوم الدعاوى القضائية مبا ميكّن املدعى عليهم من             ٧٧-١٠٤

  ؛)اململكة العربية السعودية(احلصول على حقوقهم يف حدود القانون 
 التأكد من أن أي إصالح لنظام قضاء األحداث يراعـي صـراحةً             ٧٨-١٠٤

  ؛ )النمسا(االحتياجات املتباينة بني الفتيات والفتيان 
مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تطبيق مبدأ املـصاحل الفـضلى             ٧٩-١٠٤

للطفل يف نظام قضاء األحداث، مبا يف ذلك النظـر يف إدراج مبـدأ العدالـة                
  ؛ )إندونيسيا(ية الحصاإل
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 وشفافية اجلهود الرامية إىل     اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني فعالية       ٨٠-١٠٤
بـشكل جـاد    الستجابة  لمكافحة الفساد، وال سيما بتكثيف جهودها الرامية        

  ؛)بلجيكا(لتوصيات أمني املظامل الوطين والرد على أسئلته وسريع 
مواصلة تعزيز اإلطار املؤسسي والقدرات اإلدارية للخدمة املدنيـة           ٨١-١٠٤

حة الفساد، وال سـيما يف قطاعـات        وتوسيع نطاق إجراءات العمل على مكاف     
  ؛ )إيطاليا(الرعاية الصحية والتعليم والقضاء 

مواصلة توفري أكرب قدر ممكن من احلماية والدعم لألسرة، بـصفتها             ٨٢-١٠٤
اللتزامات ألبانيا مبوجـب القـانون      اً  الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع، وفق    

  ؛)مصر(الدويل حلقوق اإلنسان 
ملزيد من الشفافية وتوسيع نطـاق وصـول اجلمهـور إىل           كفالة ا   ٨٣-١٠٤

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(املعلومات احلكومية والوثائق الرمسية 
مواصلة ضمان إجراء حتقيقات نزيهة وفعالة يف االعتداءات علـى            ٨٤-١٠٤

  ؛)ليتوانيا(الصحفيني وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة 
للصحفيني يـضطلعون فيهـا   آمنة ومتكينية  ئة  بيلتهيئة  اختاذ التدابري     ٨٥-١٠٤

  ؛)ليتوانيا(ودون تدخل ال موجب له باستقالل بعملهم 
التوعية حبقوق الطفل يف املـشاركة يف األسـرة واجملتمـع احمللـي               ٨٦-١٠٤

  ؛)سلوفينيا(
إدماج خدمات إعادة التأهيل املتخصصة والشاملة يف نظام الـصحة            ٨٧-١٠٤

  ؛)الدامنرك(العمومية 
تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين وعـن طريـق             ٨٨-١٠٤

   ؛)مجهورية كوريا(النظام املدرسي 
مواصلة تنفيذ الربامج الرامية إىل إعمال احلق يف التعليم للجميع، مبا             ٨٩-١٠٤

يف ذلك عن طريق زيادة خمصصات امليزانية للتعليم والربامج التدريبيـة جلميـع             
  ؛ )ونيسياإند(األطفال يف البلد 

ـ            ٩٠-١٠٤ اً االستمرار يف تعزيز برامج احلماية االجتماعيـة املـستحدثة وفق
  ؛ )مجهورية فرتويال البوليفارية(التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

اختاذ تدابري ترمي إىل توفري التعليم اجلامع لألشخاص ذوي اإلعاقة،            ٩١-١٠٤
  ؛ )األرجنتني(سيما األطفال ذوي اإلعاقة  وال
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تكثيف اجلهود اليت تبذهلا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق األشـخاص             ٩٢-١٠٤
اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا        اً  ذوي اإلعاقة وفق  

  ؛ )ماليزيا(يف ذلك تعليم األطفال ذوي اإلعاقة 
دماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف صلب اجملتمع       إلوضع وتنفيذ خطة      ٩٣-١٠٤

  ؛)ملديف(
االستمرار يف التواصل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان من أجل            ٩٤-١٠٤

اململكة (مواصلة اجلهود الرامية إىل إذكاء الوعي بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة           
  ؛)العربية السعودية

تكثيف احلوار مع األشخاص املنتمني إىل األقليات الوطنيـة بـشأن            ٩٥-١٠٤
علم هبا، وعند االقتضاء، اختاذ اخلطوات الالزمة       فرص تعليم لغات األقليات والت    

  ؛ )هنغاريا(ملعاجلة أي أوجه قصور 
زيادة اإلمكانيات املتعلقة بتعليم األقليات، مبا يف ذلك تعلّم لغـات             ٩٦-١٠٤

  ؛)صربيا(األقليات، ودعم تعزيز هويات األقليات وثقافاهتا 
 الصادر عـن جملـس      مراعاة امليثاق األورويب للحكم الذايت احمللي       ٩٧-١٠٤

 من دستور ألبانيا مراعاة كاملة، يف سـياق         ١٠٨ من املادة    ٢أوروبا، والفقرة   
 وضع اللمسات األخرية على القانون اجلديد املتعلق بالتقسيم اإلداري واإلقليمي         

  ؛)اًسابقمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية (
 املوجودة يف   مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل إدراج حقوق األقليات         ٩٨-١٠٤

  ؛ )نيكاراغوا(البلد يف سياساهتا العامة وتشريعاهتا 
اً النظر يف اعتماد تشريع شامل بشأن األقليات القومية يتناول أمـور     ٩٩-١٠٤

منها املعايري القانونية لالعتراف هبا كأقلية قومية واإلطار املؤسسي ملعاجلة قـضايا            
  ؛)صربيا(قومية األقليات وتنظيم احلوار مع ممثلي األقليات ال

مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية اخلاصة جبماعـات الرومـا،           ١٠٠-١٠٤
مجهوريـة الكونغـو    (وخطة العمل الوطنية املتعلقة بعقد إدماج الروما يف اجملتمع          

  ؛)الدميقراطية
السـتراتيجية وخطـة العمـل      اتكثيف اجلهود الرامية إىل تنفيذ        ١٠١-١٠٤

هبـدف حتـسني الظـروف      تنفيذاً فعاالً   ما يف اجملتمع    الوطنيتني لعقد إدماج الرو   
املعيشية لطائفة الروما، وعند االقتضاء، اختاذ التدابري الرامية إىل حتـسني تعلـيم         

  ؛)سلوفاكيا(أطفال الروما 
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زيادة تعزيز التدابري والسياسات التعليمية الراميـة إىل إدمـاج            ١٠٢-١٠٤
مجهورية (ت حمو األمية لصاحل سكاهنا طالب الروما يف نظام التعليم، وتكثيف محال

  ؛ )فرتويال البوليفارية
تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني فرص احلصول علـى الـسكن             ١٠٣-١٠٤

واخلدمات الصحية والتعليم والعمالة جلماعات الروما ومجاعات املصريني علـى          
  ؛ )أستراليا(السواء 
إلنسان، تضمن  ضمان وضع سياسات للهجرة قائمة على حقوق ا         ١٠٤-١٠٤

  ؛)فرنسا(احترام حقوق مجيع املهاجرين 
اختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني وضع ملتمسي اللجوء والالجئني          ١٠٥-١٠٤

وذلك عن طريق أمور منها وقف ممارسة احتجاز األطفال غري املصحوبني، وتوفري            
املساعدة االجتماعية، وتنفيذ بـرامج     وضمان حصوهلم على    وثائق هوية لالجئني    

عن االمتناع عن احتجاز ملتمسي اللجوء إال كمالذ          إلدماج واإلسكان، فضالً  ا
   .)اليونسري(أخري 

  :ترى أهنا ُنفِّذت أصالً أو يف طور التنفيذووحتظى التوصيات التالية بتأييد ألبانيا   -١٠٥
مواصلة بذل جهودها جلعل القوانني الوطنية تتـواءم مـع املعـايري             ١-١٠٥

  ؛ )املغرب(سان الدولية حلقوق اإلن
حتسني اإلطار القانوين يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصـة حقـوق             ٢-١٠٥

الطفل وحقوق املرأة وحقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وحقـوق األقليـات          
  ؛ )املغرب(

اختاذ املزيد من التدابري لتحسني اإلطار القانوين يف جمـال حقـوق              ٣-١٠٥
طفال والنساء واألشـخاص ذوي     يف اجملاالت ذات الصلة باأل    وخباصة  اإلنسان،  

  ؛)أفغانستان(اإلعاقة 
مواصلة حتسني البنية التحتية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان،           ٤-١٠٥

مبا يف ذلك مواءمة التشريعات الداخلية والنظام القانوين مع الصكوك الدوليـة            
وتلك الصادرة عن االحتاد األورويب بشأن األشخاص ذوي اإلعاقـة وحقـوق            

  ؛ )فييت نام(  ومنع العنف املرتيل واالجتار بالبشرالطفل
مواصلة اختاذ اخلطوات الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق الطفل، مثل            ٥-١٠٥

زيادة حتسني وصول األطفال املتضررين من االستبعاد االجتماعي، مبـن فـيهم            
   ؛)اجلمهورية التشيكية(أطفال الروما، إىل التعليم وخدمات الرعاية الصحية 
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يف املناطق الريفيـة،    وخباصة  تشجيع آليات محاية الطفل وتعزيزها،        ٦-١٠٥
وضمان حصول مجيع األطفال على التعليم، مع التركيز بوجـه خـاص علـى              

  ؛)أملانيا(األطفال من اجملموعات املهمشة واألقليات 
لضمان االمتثال التـام    بشأن املساءلة   واصلة اختاذ التدابري الالزمة     م  ٧-١٠٥

 القطاعات مع التشريعات الوطنية يف جمال املساواة بني اجلنسني واملساواة           يف مجيع 
  ؛ )أوروغواي(يف احلقوق 

زيادة اختـاذ تـدابري ملموسـة يف إطـار االسـتراتيجية وخطـة           ٨-١٠٥
                   اخلاصتني بتعزيـز ومحايـة املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة               العمل
  ؛ )ية فرتويال البوليفاريةمجهور (٢٠١٥-٢٠١١ للفترة
تنفيذ األحكام الواردة يف خطة العمل الوطنية بشأن املـساواة بـني        ٩-١٠٥

  ؛ )النمسا(وبدون مزيد من التأخري  كامالًاً اجلنسني والعنف املرتيل تنفيذ
اً مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني تنفيـذ          ١٠-١٠٥
  ؛)الصني( القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل ، واحلد من العنففعاالً
زيادة اجلهود الرامية إىل التصدي للعنف املرتيل والقوالب النمطيـة            ١١-١٠٥

  ؛)اًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق(اجلنسانية والتمييز على هذا األساس 
ن تعزيز الكفاح ضد التمييز جتاه أقلية الروما يف احلصول على السك            ١٢-١٠٥

  ؛)إسبانيا(والعمل والتعليم واخلدمات االجتماعية واملشاركة يف احلياة العامة 
وخاصـة   التصدي جلميع أشكال التمييز،   يف تكثيف اجلهود املبذولة    ١٣-١٠٥

ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية      اً  ضد املثليات واملثليني جنسي   
 كـامالً اً   احلماية من التمييـز تنفيـذ      واخلناثى واألقليات، وذلك بتنفيذ قانون    

  ؛)فرنسا(
مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ قانون احلماية مـن التمييـز             ١٤-١٠٥
 كامالًاً  يتعلق بالتمييز القائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية تنفيذ          فيما

  ؛)الربتغال(
تزام اليقظـة جتاههـا     تعزيز اجلهود للتصدي ملسألة األخذ بالثأر وال        ١٥-١٠٥

  ؛)تركيا(
اختاذ تدابري فعالة ملكافحة عمليات األخذ بالثأر ومتابعة تلك التدابري            ١٦-١٠٥

  ؛)اململكة العربية السعودية(
  ؛)تونس( كامالًاً ضمان تطبيق حظر التعذيب وسوء املعاملة تطبيق  ١٧-١٠٥
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، وال سـيما    صارماًاً  ضمان تنفيذ حظر التعذيب وسوء املعاملة تنفيذ        ١٨-١٠٥
االحتجاز مبا يتسق مع املعايري     أوضاع  أثناء االحتجاز يف انتظار احملاكمة، وحتسني       

  ؛)كوستاريكا(الدولية 
العنف املرتيل ضد النساء واألطفال     ملكافحة  وضع استراتيجية وطنية      ١٩-١٠٥

  ؛)االحتاد الروسي(
  ؛)يكاراغوان(للتوعية مبكافحة العنف املرتيل النهوض بسياسة شاملة   ٢٠-١٠٥
إتاحة احلماية القانونية الضرورية وتقدمي املساعدة العملية لـضحايا           ٢١-١٠٥

   ؛)بولندا(العنف ضد املرأة 
ضمان التدريب املناسب للشرطة من أجل زيادة القدرة على التعامل            ٢٢-١٠٥

مع حاالت العنف املرتيل، واختاذ املزيد من اخلطوات لرفع مستوى الوعي العـام             
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(كجرم جنائي ملرتيل بالعنف ا
تعزيز التشريع وخطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وذلك           ٢٣-١٠٥

  ؛)فرنسا(من أجل وضع حد لالستغالل اجلنسي لألطفال 
مكافحـة فعالـة،    اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة االجتار بالبـشر           ٢٤-١٠٥
  ؛)سلوفينيا(لضعيفة مثل النساء واألطفال سيما فيما يتعلق بالفئات ا وال

  ؛)ليتوانيا(مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر   ٢٥-١٠٥
تنفيذ اإلطار املعياري من أجل كفالة محاية ضحايا االجتـار بالبـشر              ٢٦-١٠٥

  ؛)ليتوانيا(
ن ضمان التحديد املبكر هلوية ضحايا االجتار، وإتاحة القدر الكايف م           ٢٧-١٠٥

  ؛ )مجهورية مولدوفا(املساعدة الطبية والقانونية واالجتماعية، مبا يف ذلك امللجأ 
إصالح نظام السجون بغية تـوفري ظـروف إنـسانية يف مراكـز               ٢٨-١٠٥

  ؛)االحتاد الروسي(االحتجاز، مبا يتسق مع املعايري الدولية 
 عن كراهية   اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية أو تنم     فعالية منع   زيادة    ٢٩-١٠٥

  ؛)تونس(األجانب والتحقيق يف تلك احلاالت ومالحقة مرتكيب هذه األفعال 
  فعـاالً بدافع العنصرية أو كره األجانب منعاًاملرتكبة منع املخالفات    ٣٠-١٠٥

  ؛)توغو(وإجراء التحقيقات وتقدمي اجلناة إىل العدالة 
ثناء احلقبة الشيوعية اعتماد التشريع املتعلق برد املمتلكات املصادرة أ  ٣١-١٠٥

  ؛)رومانيا(
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زيادة عدد النساء يف احلياة السياسية والعامة على كل من الـصعيد              ٣٢-١٠٥
 تـدمي الوطين وهيئات احلكم احمللي، والتصدي للقوالب النمطية اجلنسانية اليت          

  ؛)رواندا(ضد املرأة التمييز 
وات ملموسة  لسياسية خط اختاذ الربملان واحلكومة ومجيع األحزاب ا       ٣٣-١٠٥

االرتقاء يف املناصـب الـسياسية   متكن املرأة األلبانية على حنو أكرب من     هتيئ بيئة   
  ؛ )السويد(والعامة 
التسرب مـن املـدارس     اختاذ تدابري فعالة للحد من ارتفاع معدل          ٣٤-١٠٥

  ؛)سلوفينيا(االبتدائية، ال سيما بالنسبة إىل أطفال الروما 
فعالية الرتفاع معدالت التسرب من املدارس،      اختاذ تدابري للتصدي ب     ٣٥-١٠٥

  ؛)الربتغال(وال سيما الفتيات يف التعليم االبتدائي 
وضع برامج توعية يف املناطق الريفية تضمن عدم تعـرض النـساء              ٣٦-١٠٥

  ؛)ملديف(ذوات اإلعاقة للتمييز أو لالستبعاد االجتماعي 
، وال سـيما    مواصلة إذكاء الوعي باحتياجات مجاعـات الرومـا         ٣٧-١٠٥

األطفال، ووضع نظام مناسب ينص على إدماجهم يف اجملتمع ويف نظام التعلـيم             
  ).النمسا(

يتجاوز  وستدرس ألبانيا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب ال            -١٠٦
  ؛٢٠١٤سبتمرب /موعد الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول

لتشريعات الوطنية مبا يضمن متتع مجيع األشـخاص دون         استعراض ا   ١-١٠٦
سن الثامنة عشرة باحلماية اليت متنحها اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك توضيح             

  ؛ )كوستاريكا(تعريف الطفل 
تعزيز آليات الرصد اليت تتصدى حلاالت العمل القسري لألطفـال            ٢-١٠٦

  ؛)ليونسريا(يف مكافحة االجتار باألطفال اً واملضي قدم
اختاذ التدابري الضرورية واعتماد القوانني الالزمة إلتاحة محاية أفضل           ٣-١٠٦

  ؛ )سويسرا(حلقوق الطفل 
مواصلة تعزيز التدابري اليت تشجع على حتقيق املساواة الكاملة بـني             ٤-١٠٦

اجلنسني، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة إدماج املرأة يف سوق العمل دون متييـز،              
لتدابري الواردة يف التقرير املرحلـي املقـدم مـن االحتـاد األورويب             مع ا اً  متشي
  ؛)إسبانيا (٢٠١٣ لعام
وضع الربامج والسياسات اليت تعزز املعايري واملواقف القائمة علـى            ٥-١٠٦

جتاه املواقف الضارة والتمييزية جتاه نوع اجلنس، مبا يف ذلك          اً  عدم التسامح إطالق  
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كن أن يفضي إىل ممارسات ضارة وغري أخالقية مثل         تفضيل األبناء، األمر الذي مي    
  ؛)هولندا(اختيار جنس املولود قبل الوالدة 

عـن    كفالة التنفيذ الدقيق لتشريعها اجلديد املتعلق بالتمييز، فضالً         ٦-١٠٦
  ؛ )سويسرا(حتظر التمييز على أساس اجلنسية اً اعتماد أحكام جديدة أيض

، ومنح صـفة    وما واجلالية املصرية  الر ةوضع حد للتمييز ضد مجاع      ٧-١٠٦
  ؛)سويسرا (للجالية املصريةاألقلية 
توجيه االهتمام األساسي حلماية األطفال املـشاركني يف حـوادث            ٨-١٠٦

األخذ بالثأر، وذلك من أجل كفالة محاية حقوقهم والتمتع هبا على النحو الكامل             
  ؛ )إيطاليا(

األسـرة، وضـمان مقاضـاة      اعتماد لوائح تتعلق باألخذ بالثأر يف         ٩-١٠٦
مرتكيب هذه اجلرائم، من منطلق التقاليد الراسخة اجلذور يف اجملتمـع األلبـاين             

  ؛)الكونغو(
أكثر تنفيذاً  تنفيذ القوانني القائمة اليت حتظر العقاب البدين لألطفال           ١٠-١٠٦
  ؛)إسبانيا (فعالية
ختاذ تـدابري   مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة وا          ١١-١٠٦

إضافية حتد من العنف مبعاجلة األسباب الـيت أدت إىل سـحب العديـد مـن                
االلتماسات املقدمة الستصدار أوامر محاية يف حاالت العنف املرتيل، والتأكد من           
التحقيق الكامل يف مجيع التقارير عن العنف املرتيل ويف ضمان تقدمي اجلنـاة إىل              

  ؛)كندا(للقانون اً العدالة وفق
وعرب احلـدود،   اً  زيادة تعزيز تشريعاهتا ملكافحة االجتار بالبشر داخلي        ١٢-١٠٦

عن طريق تنقيح القانون اجلنائي من أجل معاقبة مرتكيب االجتار بالبشر واستغالل            
  ؛)يرلنداأ(املالئم العقاب ضحايا االجتار 

تعزيز تشريعات مكافحة االجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال،          ١٣-١٠٦
ضمان معاقبة مرتكيب هذه اجلرائم على النحو الواجـب وتـوفري املـساعدة             و

  ؛ )املكسيك(لضحايا لالقانونية والنفسية 
مكافحة االجتـار   الرامية إىل   تعزيز التشريعات والسياسات الوطنية       ١٤-١٠٦

بالبشر، وال سيما االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي واستغالل عمـل           
  ؛)لالربازي(األطفال 
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تعديل القانون اجلنائي مبا يكفل إدراج حكم صريح ينص على عدم             ١٥-١٠٦
 وجترمي جرائم عرض األطفال ألغـراض البغـاء         ،حماكمة أي طفل ضحية البغاء    

  ؛ )الربازيل(واحلصول عليهم وإتاحتهم 
اختاذ التدابري الرامية إىل ضمان مراعاة األصول القانونية وإمكانيـة            ١٦-١٠٦

ام يف قضايا االعتقال، ومنع أي حالة من حاالت االعتقال التعسفي           االستعانة مبح 
واالدعاءات املتعلقة بإساءة استعمال السلطة، مبا يف ذلك أي ادعاءات بالفساد           

  ؛)كندا(يف أوساط موظفي إنفاذ القوانني 
تعزيز الربامج املوضوعة للنهوض بفرص العمـل وتـوفري الغـذاء             ١٧-١٠٦

صاحل األقليات القومية وغريها من الشرائح الضعيفة من        واملساعدة االجتماعية ل  
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(السكان، يف مكافحة الفقر والتفاوت االجتماعي 

ضمان حقوق األقليات، ووضع وتنفيذ إطـار قـانوين وتنظيمـي             ١٨-١٠٦
  ؛)الكونغو(الحترام الفئات الضعيفة من السكان ومحايتها 

ن األصل اإلثين القومي يف تعداد الـسكان املقبـل          إدراج سؤال ع    ١٩-١٠٦
  ؛)صربيا(

أو /األقليـات الوطنيـة و     النظر يف طرق بديلة للتأكد من أن أفراد         ٢٠-١٠٦
احلفاظ على احتـرام    وبالتايل  ،  اللغوية ميكن أن يدعموا هويتهم رمسياً      - اإلثنية

  ؛)اليونان(حقوقهم ذات الصلة 
ية املمكنة للمعاملة التمييزية بني األقليات إلغاء أي من األسس القانون   ٢١-١٠٦

اللغوية وضمان املساواة يف احلصول على احلقوق يف الواقـع           - القومية واإلثنية 
العملي بالنسبة إىل األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات يف ألبانيـا، وال سـيما     

  ؛)رومانيا(احلق يف التعليم ويف تعليم لغات األقليات 
انون حلماية األقليات القومية، وال سيما يف جمـال ضـمان           اعتماد ق   ٢٢-١٠٦

  ؛)االحتاد الروسي( األم والتعلم هبا اتدريس لغته
تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف القرار الذي اعتمدته جلنة الوزراء            ٢٣-١٠٦

بشأن تنفيذ ألبانيا لالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات       اً  التابعة جمللس أوروبا مؤخر   
ومية، وال سيما تلك املتعلقة حبق األقليات يف التعريف بنفـسها يف عمليـات              الق

تعداد السكان وهتيئة الظروف للتعليم بلغات األقليات، مبـا يف ذلـك اللغـة              
  ).اًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق(املقدونية، يف كامل إقليم الدولة 

هذا التقرير تعرب عـن موقـف       أو التوصيات الواردة يف     /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٧
وال ينبغي أن يفهم أهنـا      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English only] 
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