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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل املـُنش عمـ ا بقـرار جملـ حقـو
اإلنسان  ،1/5دورته الثالثة والث ثني يف الفرتة من  6إىل  17أاير/مـايو  .2019وأجـر الفريـق
العام ــل االس ــتعراض املتعل ــق أبلباني ــا يف اجللس ــة الثاني ــة املعق ــودة يف  6أاير/م ــايو  .2019وت ـرأ
أرمتــي درالــو ،انئ ـ وزيــر ش ـ ون أورواب والش ـ ون اخلارجيــة وفــد ألبانيــا .واعتمــد الفريــق العامــل
التقرير املتعلق أبلبانيا يف جلسته العاشرة املعقودة يف  10أاير/مايو .2019
 -2ويف  15كــانون الثاين/ينــاير  ،2019اختــار جمل ـ حقــو اإلنســان لتيســر االســتعراض
املتعلق أبلبانيا فريق املقررين (الث ثي) التايل :تشيكيا والفلبني والسنغال.
 -3ووفق ـ ـ ـ ا للفق ـ ــرة  15م ـ ــن مرفـ ـ ــق ق ـ ـ ـرار حق ـ ــو اإلنسـ ـ ــان  ،1/5والفق ـ ــرة  5م ـ ــن مرفـ ـ ــق
القرار  ،21/16صدرت الواثئق الواردة أدانه من أجل االستعراض املتعلق أبلبانيا:
(أ)

تقرير وطين مقدم/حمرر وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/33/ALB/1؛

(ب) جتميع أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـو اإلنسـان وفقـا للفقـرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/33/ALB/2؛
(ج) م ـ ـ ــوج أعدت ـ ـ ــه مفوض ـ ـ ــية األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ــان وفق ـ ـ ـا
للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/33/ALB/3
 -4وأحيلت إىل ألبانيا عن طريق فريق املقررين الث ثي قائمة ابألسئلة أعدهتا مسبقا كل من
أملانيـا والربتغـال وبلجيكـا واليـوانن ابسـم جمموعـة األصـدقا املعنيـة بتنفيـ وإعـداد التقـارير واملتابعـة
علـ الصــعيد الــوطين ،إضــافة إىل إســبانيا والســويد وســلوفينيا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظم ـ
وأيرلنــدا الش ــمالية وال ــوالايت املتحــدة األمريكي ــة .وميك ــن االط ـ عل ـ ه ـ ه األس ــئلة يف املوق ــع
الشبكي ل ستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5أع ــرب وف ــد ألباني ــا ع ــن تق ــديره لعم ــل جملـ ـ حق ــو اإلنس ــان ،والحـ ـ أن التحض ــر
ل ستعراض مثّل أللبانيـا ممارسـة قيّمـة ملراجعـة املوضـع الـ ي بلغتـه يف تنفيـ الت اماهتـا .وأوضـ أن
ألبانيا تلت م ابلكامل حبماية مجيع حقو اإلنسان وتع ي ها وأهنا ،بوصفها عضوا يف جمل حقـو
هبمــة يف عمــل اجملل ـ مبــا يشــمل االســتعراض
اإلنســان بــني عــامي  2015و ،2017أســهمت ّ
الدوري الشامل.
 -6وتتخ ـ ألبانيــا إج ـرا ات ملموســة مــن أجــل تنفي ـ اإلص ـ القضــائي .وقــد اعتمــدت
القــانون  2016/76املتعلــق إبدخــال تعــدي ت وإضــافات علـ الدســتور األلبــاين ،وح مــة م لفــة
من سبعة قوانني رئيسية تتضـمن أحكامـ ا لضـمان اسـتق لية القضـاة وحيـادهم ومهنيـتهم ونـ اهتهم
وحتس ــني آلي ــات ُمس ــا لة الس ــلطة القض ــائية ورص ــدها .وإىل جان ـ ـ ذل ـ ـ  ،أق ــر الربمل ــان ح مـ ــة
تض ــم  23ق ــانوانا تغط ــي مجي ــع جوانـ ـ اإلصـ ـ القض ــائي .وختض ــع الس ــلطة القض ــائية لعملي ــة
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انتقاليــة مستفيضــة وشــاملة إلعــادة التقيــيم (عمليــة فح ـ ) ترمــي إىل اســتعادة ثقــة اجلمهــور يف
اجلهاز القضائي.
 -7وأدخلت ألبانيـا حتسـينات يف إطارهـا القـانوين الـوطين املتعلـق ابملسـاواة اجلنسـانية ومتكـني
امل ـ ـرأة .ويف عـ ــام  ،2018اعتمـ ــدت قـ ــانوانا بش ـ ـ ن ت ــدابر مكافحـ ــة العن ـ ـ يف إطـ ــار الع قـ ــات
األسـرية ،واســتكملت إطــاره املتعلــق ابلتنفي ـ  .واعتمــدت يف عــام  2018ق ـوانني بشـ ن املســاعدة
القانونيــة الــيت تكفلهــا الدولــة وبـرام اإلســكان االجتمــاعي ،كمــا عــدلت يف عــام  2015قــانون
العمـ ــل لنقـ ــل ع ـ ـ اإلثبـ ــات إىل أرابب األعمـ ــال يف قضـ ــااي التميي ـ ـ يف العمـ ــل .وتنف ـ ـ ألبانيـ ــا
االس ـ ـرتاتيجية الوطني ـ ــة بشـ ـ ـ ن املس ـ ــاواة ب ـ ــني اجلنس ـ ــني وخط ـ ــة عمله ـ ــا للف ـ ــرتة ،2020-2016
واالسـرتاتيجية الوطنيــة للعمــل واملهــارات للفــرتة  ،2020-2014واالسـرتاتيجية الوطنيــة للحمايــة
االجتماعية للفرتة  2020-2015اليت أعطت أولوية لألسر واجلماعات الضعيفة ،وخطة العمل
املتعلقة بدعم صاحبات األعمال احلرة للفرتة .2020-2014
 -8وجر حتسني خدمات دعم ضحااي العن العائلي عل حنو يتماش مع اتفاقيـة جملـ
أورواب بش ن منع ومكافحة العن ضد املرأة والعن العائلي (اتفاقية اسطنبول) عن طريـق إنشـا
املرك الوطين وخط املشورة لضحااي العن العائلي ومراك للطوارئ يف بعض البلدايت فض ا عـن
أول مرك إلدارة األزمات لصاحل ضحااي العن اجلنسي.
 -9واعتمــدت ألبانيــا القــانون  2017/18بش ـ ن محايــة حقــو الطفــل ،ال ـ ي وســع نطــا
حقــو األطفــال مــع إي ـ تركي ـ لتع ي ـ نظــام محايــة الطفــل مــن العن ـ واالنتهــا واالســتغ ل
واإلمهـ ــال .ويرك ـ ـ القـ ــانون  2016/121بش ـ ـ ن الرعايـ ــة االجتماعيـ ــة بـ ــدوره عل ـ ـ دعـ ــم الطفـ ــل
ومتكينــه .وشــرعت ألبانيــا يف حتويــل م سســات اإليـوا إىل خــدمات بديلــة تقــدم عــن طريــق األســر
احلاض ــنة أو ع ــرب إنش ــا مراك ـ متع ــددة الوظ ــائ  ،كم ــا أع ــدت وثيق ــة للسياس ــات تتعل ــق إبهن ــا
اإليــدا يف م سســات نظــام الرعايــة االجتماعيــة ووضــعت خطــة عمــل مــدهتا ث ـ ســنوات مــن
أجل حتقيق ه ا الغرض .و ُاخت ت أيضا إجرا ات إلعادة أتهيل الوالدين ،هبـد إرجـا األطفـال
إىل أُسرهم .ويف مطلع عام  2019بدأ تقدمي ”منحة طفل“ يف شكل دفعة نقدية ُمتن عن كـل
مولود جديد.
 -10وأق ــرت ألباني ــا ق ــانون العدال ــة اجلنائي ــة لألطف ــال الـ ـ ي يرم ــي إىل إس ــبا احلماي ــة علـ ـ
األطفال املخالفني للقانون .ومبوج القانون  2017/18بشـ ن محايـة حقـو الطفـل ،يُنظـر إىل
األطفال ال ين تقل أعمارهم عن سن املـُسا لة اجلنائية ابعتبارهم حمتاجني إىل محاية خاصة .وإىل
جان ـ ذل ـ  ،تضـ ّـمنت التعــدي ت عل ـ القــانون اجلنــائي والق ـرار الصــادر عــن جمل ـ الــوزرا يف
عام  ،2019تدابر عقابية أغل عل مسيئي معاملة األطفال ،مبـن فـيهم املسـ ولون عـن انتهـا
األطفال عل اإلنرتنت.
 -11وصــيغت خطــة عمــل وطنيــة حلمايــة األطفــال مــن االســتغ ل االقتصــادي ،مبــن يف ذلـ
األطفـال املرتبطـة أوضـاعهم ابلشـوار  ،واعتُمـدت إجـرا ات لتحديـد األطفـال املـُنتـهكني اقتصــادايا
واألطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوار ومساعدهتم.
 -12وأجــرت ألبانيــا تعــدي ت عل ـ قــانون احلالــة االجتماعيــة أيض ـ ا تتصــد ألســباب عــدم
التسجيل عند املولـد وحـاالت انعـدام اجلنسـية ومت ّكـن احملـاكم مـن تنظـيم تسـجيل األطفـال األلبـان
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الواف ــدين م ــن بل ــدان أخ ــر ببي ــاانت خاطئ ــة .وأات إنش ــا س ــجل إلك ــرتوين إمكاني ــة التس ــجيل
الفوري للمواليد اجلدد يف املستشفيات.
 -13وأجرت ألبانيا حتسينات كبرة يف نظامها القانوين املتعلق حبماية األقليات ابعتماد قانون
حم ــدد يف ع ــام  2017بشـ ـ ن األقلي ــات القومي ــة .وجي ــري يف اآلون ــة احلالي ــة حتض ــر هـ ـ ا الق ــانون
اإلضايف .وين القانون عل مجـع البيـاانت عـن األشـخا املنتمـني لألقليـات القوميـة ابالسـتناد
إىل ح ـ ــق التحدي ـ ــد ال ـ ـ اي للهوي ـ ــة وواثئ ـ ــق الس ـ ــجل امل ـ ــدين والتش ـ ـريع املتعل ـ ــق حبماي ـ ــة البي ـ ــاانت
الشخص ــية .وض ــمن الق ــانون للف ــرد حقوق ــه يف اإلفص ــا عم ــا إذا ك ــان ينتم ــي إىل أقلي ــة قومي ــة.
وستواصل ألبانيا مراجعة تشريعها احمللي ،مبا يف ذل التشريع اخلا ابلتعدادات عل حنو يكفـل
متاشيها مع املعاير األوروبية .وسيُجر التعداد املقبل للسكان واملساكن يف عـام  .2020ويـن
مشرو قانون التعـداد يف مجلـة أشـيا علـ إدراج سـ ال عـن األصـل اإلثـين والـدين واللغـة ،وإركـاز
اإلجاابت عل إع ن حر غر مل م وخيار يتي عدم اإلجابة عل الس ال.
 -14ويف عــام ُ ،2018اخت ـ ت ق ـرارات تتعلــق بت ــوفر التعلــيم يف لغــات األقليــات ،وتش ــجيع
ثقافــة األقليــات القوميــة واترخيهــا ولغتهــا ودينهــا يف التعلــيم ،وتنظــيم وتســير أعمــال جلنــة األقليــات
القوميــة .وميكــن لألشــخا املنتمــني إىل أقليــات قوميــة يف الوحــدات املتمتعــة ابحلكــم الـ اي الــيت
يعيش ــون فيه ــا تقلي ــدايا أو تك ــون أع ــدادهم فيه ــا كب ــرة ،تلق ــي تعل ــيمهم بلغ ــة أقلي ــتهم .وتول ــت
امل سسـات املسـ ولة إعــداد مشـرو قـرار حيـدد عتبــة مقـدارها  15تلميـ ا يلـ م بلوغهــا لفـت فصــل
دراســي يف األمــاكن الــيت تعــي فيهــا األقليــات القوميــة تقليــدايا أو تشــكل أكثــر مــن  20يف املائــة
م ــن س ــكان الوح ــدة اإلداري ــة .وحي ــق لألش ــخا املنتم ــني إىل أقلي ــات قومي ــة يف هـ ـ ه األم ــاكن
اس ــتخدام لغ ــتهم يف تع ــاملهم م ــع الس ــلطات اإلداري ــة يف الوح ــدات املتمتع ــة ابالس ــتق ل ال ـ اي،
عندما تسم ب ل األحوال ذات الصلة ويتوفر الطل الكايف عليها.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -15أدىل  66وفدا ببياانت يف جلسة التحاور .وترد التوصيات اليت قُدمت يف أثنـا التحـاور
يف الفر الثاين من التقرير.
 -16أعرب ــت الس ــويد ع ــن ترحيبه ــا ابإلصـ ـ حات اجلاري ــة يف اجمل ــال القض ــائي وأي ــدت تع يـ ـ
حق ــو اإلنس ــان ع ــن طري ــق التع ــاون الثن ــائي ،مب ــا يش ــمل جم ــاالت حق ــو الطف ــل وحري ــة التعب ــر
شجعت عل مواصلة اجلهود لكفالة سبيل وصول اجلميع للعدالة.
واملساواة بني اجلنسني .لكنها ّ

 -17وهنّـ ت سويسـرا ألبانيــا علـ حتســني إطارهــا القــانوين مــن أجــل محايــة األقليــات القوميــة،
ورحب ــت ابعتم ــاد الق ــانون املتعل ــق حبماي ــة حق ــو األطف ــال .لكنه ــا أعرب ــت ع ــن االنش ــغال إزا
األحوال املعيشية للمرض النفسانيني واحملتج ين ال ين يعانون االضطراابت العقلية.
 -18وتقدمت اجلمهورية العربية السورية بتوصيات.
 -19ورحب ــت أوكراني ــا ابلت ـ ام ألباني ــا بتحقي ــق املس ــاواة اجلنس ــانية ومتك ــني امل ـرأة .وأثن ــت عل ـ
اعتمــاد بـرانم العمــل الــوطين حلقــو األطفــال واالسـرتاتيجيات وخطــط العمــل يف جمــاالت قضــا
األحدا واألشخا ذوي اإلعاقة واالجتار ابلبشر ،والتدابر الرامية إىل دم الروما واملصريني.
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 -20ورحبـت اململكــة املتحــدة لربيطانيـا العظمـ وأيرلنــدا الشــمالية ابلت ييـد الـ ي أبدتــه ألبانيــا
لندا العمل من أجل إهنا السخرة والر املعاصر واالجتار ابلبشر ،وأثنـت علـ التقـدم احملـرز مـن
أجل حتقيق اإلص القضائي وإنشا عدة هيئات قضائية .وحثّت ألبانيا عل مواصلة جهودها
للتصدي لعصاابت اجلرمية املنظمة الضالعة يف االجتار ابلبشر.
 -21وأبــدت ال ــوالايت املتح ــدة األمريكي ــة ترحيبه ــا ابإلص ـ حات اهلادف ــة إىل محاي ــة ض ــحااي
االجتــار ابلبشــر ،وإن ظلــت منشــغلة إزا الفســاد يف صــفو الشــرطة واملــدعني والقضــاة ،مبــا يف
ذل ـ التواط ـ يف االجت ــار ابلبش ــر .وأثن ــت عل ـ ت ــدري م ــوظفي األم ــن وف ــرزهم وإنش ــا اجملل ـ
األعل للقضا واجملل األعل ل دعا .
 -22ورحبت أوروغواي ابجلهود املب ولـة يف السـنوات األخـرة لكفالـة تسـاو التشـريع الـوطين
مــع اتفاقيــات حقــو اإلنســان الــيت صــادقت عليهــا ألبانيــا ،وأبــدت الثنــا عل ـ التــدابر املتخ ـ ة
إلعمال حقو األشخا املنتمني إىل األقليات القومية وضماهنا.
 -23ورحبـ ـ ــت مجهوريـ ـ ــة فن ـ ـ ـ وي البوليفاريـ ـ ــة ابالس ـ ـ ـرتاتيجية الوطنيـ ـ ــة للحمايـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة
صـ ـ ّـممت للتصـ ــدي النعـ ــدام املسـ ــاواة االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة،
للف ــرتة  ،2020-2015الـ ــيت ُ
وأعربت عن تقديرها لربانم منع التسرب من التعليم اإلل امي وتوفر التعليم للجميع دون متيي .
 -24ورح اليمن ابالسرتاتيجية الشاملة لعدة قطاعـات بشـ ن العدالـة للفـرتة 2020-2017
وخطــة عملهــا الراميــة إىل تع ي ـ اســتق ل م سســات النظــام القضــائي وكفا هتــا ومســا لتها .ونـ ّـوه
اليمن أيضا ابالسرتاتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للفرتة  2020-2015اليت أرسـت نظامـا
موحدا للضمان االجتماعي.
 -25ورحبت اجل ائر ابخلطوات املتخ ة لتحسني حقو اإلنسان وتع ي ها ،وخاصة ابلتصديق
عل ـ معظــم الص ــكو الدوليــة حلق ــو اإلنســان .ورحبــت أيض ـ ا ابعتمــاد ق ـوانني لتــدعيم اإلط ــار
القانوين وامل سسي أتخ ابحلسبان التوصيات املنبثقة عن االستعراض السابق.
 -26وقدمت األرجنتني التهنئة أللبانيا لقيامها إبنشا فريق عامل مشرت بني امل سسـات مـن
أجــل التحضــر لتقريرهــا الــوطين ،واعتمــاد اخلطــة الوطنيــة حلقــو الطفــل .ورحبــت ابنضــمام ألبانيــا
كطر يف إع ن املدار اآلمنة.
 -27وأثنت أسـرتاليا علـ التـ ام ألبانيـا حبقـو اإلنسـان وإجـرا إصـ تشـريعي وقضـائي مـن
أجل حماربة الفساد .لكنهـا الحظـت اسـتمرار التحـدايت مبـا فيهـا مـا يتعلـق بضـمان تع يـ ومحايـة
حقو النسا والفتيات واألشخا ذوي اإلعاقة واألقليات.
 -28وأثنت النمسا عل تصديق ألبانيا عل الصكو الدوليـة واعتمـاد قـوانني وخطـط عمـل.
والحظ ــت اس ــتمرار احلاج ــة إىل حتقي ــق تق ــدم يف جم ــاالت حق ــو امللكي ــة والقض ــا عل ـ الفس ــاد
واإلدماج االجتماعي لألقليات .لكنها أعربت عن قلقهـا إزا التقـارير الـيت تفيـد ابسـتمرار العنـ
العائلي حبق النسا واألطفال.
 -29وأعربت بلجيكا عن الثنا للتعديل ال ي أجرته ألبانيا يف قانون العن العائلي ،وإقرارها
قــانون محايــة حقــو الطفــل .لكنهــا رأت أن مثــة جمــاالا مل يــد مــن التحســني ،ال ســيما فيمــا يتعلــق
مبكافحة الفساد وكفالة حقو النسا واألطفال.
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 -30ورحب ــت الربازي ــل ابلتع ــدي ت الدس ــتورية لع ــام  2016وش ــجعت ألباني ــا علـ ـ حتس ــني
إج ـرا ات إص ــدار واثئ ــق اهلوي ــة والس ــفر ل جئ ــني وملتمس ــي اللج ــو  .كم ــا ش ــجعتها عل ـ تع ي ـ
اإلدمــاج االجتمــاعي مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للســكان الضــعفا وحتقيــق تق ــدم يف
حماربة االجتار ابلبشر.
 -31وأبــدت بــروين دار الس ـ م ترحيبهــا ابخلط ـوات التصــاعدية املتخ ـ ة ملكافحــة اســتغ ل
األطف ــال ورحب ــت ابلعم ــل الرام ــي إىل وض ــع خط ــة عم ــل وطني ــة م ــن أج ــل محاي ــة األطف ــال م ــن
االستغ ل االقتصادي .وأثنت عل ألبانيا إلدخاهلا برانم العمل الوطين حلقو الطفل.
 -32وأثنت بلغاراي عل اخلطوات املتخ ة لتدعيم محاية حقـو اإلنسـان لألشـخا املنتمـني
إىل األقليــات القوميــة .والحظــت ابمتنــان أن قــانون محايــة األقليــات القوميــة اعــرت للمــرة األوىل
جبميع األقليات القومية يف ألبانيا مبا فيها األقلية القومية البلغارية.
 -33ورحبــت كنــدا ابلتــدابر املتخ ـ ة لتع ي ـ املســاواة بــني الرجــال والنســا  .لكنهــا الحظــت
إمكانية اختاذ تدابر إضافية لضمان االحرتام التام للحقو األساسية للجميع.
 -34وأبـدت شـيلي ترحيبهـا بتنفيـ الـربانم الـوطين حلقـو الطفـل ،والتقـدم احملـرز يف التشـريع
الرامــي إىل القضــا عل ـ التميي ـ حبــق املثليــات واملثليــني وم دوجــي امليــل اجلنســي ومغــايري اهلويــة
اجلنس ــانية وح ــاملي ص ــفات اجلنس ــني ،وتنفيـ ـ االسـ ـرتاتيجية الوطني ــة الثالث ــة بشـ ـ ن املس ــاواة ب ــني
اجلنس ــني للف ــرتة  .2020-2016ورحب ــت أيضـ ـا ابلتص ــديق علـ ـ الص ــكو األساس ــية حلق ــو
اإلنسان ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -35ورحبت الصني ابلـدعم اإلجيـاي للتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية ،والتـ ام الدولـة بتحقيـق
أهــدا التنميــة املســتدامة وتع ي ـ حقــو اإلنســان ومحايتهــا .والحظــت أن ألبانيــا ع ـ زت محايــة
حقو الفئات الضعيفة وجاهدت يف سبيل القضـا علـ العنـ العـائلي ورفعـت مسـتو التعلـيم
اإلل امي وحاربت االجتار ابلبشر عل حنو نشط ،وقامت بصياغة اسرتاتيجيات وطنية ذات صلة.
 -36وسلمت كوستاريكا ابلتقدم احملرز عل صعيد اإلص القضائي ،والتعـدي ت املدخلـة
يف ق ــانون االنتخ ــاابت الرامي ــة إىل زايدة مش ــاركة النس ــا  .والحظ ــت وج ــوب قي ــام ألباني ــا بتع يـ ـ
اخلدمات املقدمة للنسا ضحااي العن وأسرهن وحتسـني ُسـبل حصـول األقليـات علـ اإلسـكان
والرعاية الصحية والتعليم.
 -37وأبـدت كرواتيـا م حظـات إجيابيـة علـ عـ م ألبانيـا مواصـلة احلـرب علـ الفسـاد واجلرميـة
املنظمـة .ورحبــت إبقـرار قـانون محايــة حقــو الطفـل ودعتهــا إىل مواصــلة محايـة األطفــال وضــحااي
االجتار ابلبشر.
 -38ورحب ــت ق ــرب ابخلطـ ـوات املتخـ ـ ة لتنفيـ ـ التوص ــيات املنبثق ــة ع ــن جول ــة االس ــتعراض
الش ــامل الس ــابقة ،وأبرزه ــا التع ــدي ت املدخل ــة يف الق ــانون اجلن ــائي خبص ــو العنـ ـ اجلنس ــاين
واعتماد االسرتاتيجية الوطنية بشـ ن املسـاواة بـني اجلنسـني .وهنّـ ت ألبانيـا علـ توقيـع االتفاقيـات
الدولية واإلقليمية والتصديق عليها.
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 -39وأعربــت تشــيكيا عــن أتييــدها إلقـرار قــانون العدالــة اجلنائيــة لألطفــال واسـرتاتيجية عدالــة
األحدا واالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر واالسرتاتيجية الوطنية بش ن املسـاواة بـني
اجلنسني والتشريع املتعلق ابألشخا ذوي اإلعاقة والعن العائلي وإدماج الروما.
 -40وأثنت الدامنر عل ألبانيا ملا أحرزته من تقدم يف مكافحة العنـ العـائلي ،وإن أعربـت
عن انشغاهلا إزا قلّة عدد دور اإليوا املتاحة للضحااي ومتطلبات احلصول عليها.
 -41ورحبــت مصــر ابلتــدابر املتخـ ة لتعــديل التشـريعات وإنشــا امل سســات مــن أجــل تع يـ
حقـو اإلنسـان ومحايتهـا .وأثنـت علـ اعتمــاد االسـرتاتيجية الوطنيـة بشـ ن املسـاواة بـني اجلنســني
واجلهود املب ولة ملكافحة االجتار ابلبشر ووضع اسرتاتيجية حلماية أطفال الشوار .
 -42ورحبت إسـتونيا ابعتمـاد عـدة اسـرتاتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة ،مبـا فيهـا االسـرتاتيجية
الوطنيــة ملكافحــة االجتــار ابلبشــر وب ـرانم العمــل الــوطين حلقــو الطفــل .وامتــدحت التعــدي ت
املدخلة يف القانون املتعلق بتدابر مكافحة العن العائلي وشـجعت علـ بـ ل جهـود إضـافية يف
ه ا املضمار.
 -43وهنّ ـ ت فيج ــي ألباني ــا لكوهن ــا أول دول ــة يف منطقته ــا تنشـ ـ خط ــة عم ــل ومنص ــة علـ ـ
اإلنرتنــت بشـ ن حقــو اإلنســان وكوهنــا طرفـ ا يف اتفاقيــات ريــو الــث  .والحظــت فيجــي غيــاب
تغر املناخ واملعلومات البيئية عن التقرير الوطين.
ّ
 -44ورحبــت فرنســا ابجلهــود الــيت تبـ هلا الســلطات األلبانيــة منـ عــام  2013لتحقيــق تنــاغم
التش ـ ـريع الـ ــوطين مـ ــع الت اماهتـ ــا الدوليـ ــة يف جمـ ــاالت محايـ ــة الطفـ ــل والعن ـ ـ العـ ــائلي واألقليـ ــات
واألشخا ذوي اإلعاقة.
 -45وأبدت جورجيا ترحيبهـا ابخلطـوات املتخـ ة ملوا مـة اإلطـار الـوطين مـع الصـكو الدوليـة
حلقو اإلنسان ،وأثنت عل ألبانيا العتمادها اسرتاتيجيات متعددة مبا فيها االسرتاتيجية الوطنية
ملكافحة االجتار ابلبشر .ورحبـت كـ ل ابلتعـدي ت املدخلـة يف قـوانني مكافحـة العنـ العـائلي
ومحاية حقو األطفال.
 -46وامتــدحت أملانيــا التقــدم احملــرز يف جمــال اإلص ـ القضــائي الرامــي إىل تع ي ـ اســتق ل
ومسا لتها وحماربة الفساد .لكنها ظلت قلقة خبصو حرية التعبر
امل سسات القضائية وكفا هتا ُ
واستق لية وسائط اإلع م ومحاية األقليات وحقو امللكية الفردية.
 -47والحظ ــت غـ ــاان اعتمـ ــاد ع ــدة ق ـ ـوانني داخليـ ــة ،ورحب ــت ابالس ـ ـرتاتيجية الشـ ــاملة لعـ ــدة
قطاعات بش ن العدالة للفـرتة  2020-2017وخطـة عملهـا ،وقـانون العدالـة اجلنائيـة لألطفـال.
وشجعت ألبانيا عل ضمان تنفي ه ه التدابر اإلجيابية.
 -48وأعربــت الي ــوانن ع ــن تق ــديرها للجه ــود الراميــة إىل تنفي ـ التوص ــيات املنبثق ــة ع ــن جول ــة
االستعراض الثانية ،وعملية الفح املتعلقة ابلسلطة القضائية .وأعربت عن انشغاهلا إزا العملية
اليت جتريها الشرطة إلزالة ع مات الطريق الثنائية اللغة اليت حتمل أمسا األماكن يف بلدية فيني .
 -49وامتــدحت هنــدورا التصــديق عل ـ الصــكو الدوليــة الرئيســية حلقــو اإلنســان ونظــام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .وسـلّمت ابلتعـدي ت الدسـتورية يف متوز/يوليـه 2016
املفضية إىل إص تشريعي يرمي إىل االمتثال للمعاير الدولية حلقو اإلنسان.
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 -50وردا علـ املــداخ ت ،الحـ وفــد ألبانيــا أن الدولــة هتــد إىل تقليــل الفقــر بــني أقليــيت
الرومــا واملص ـريني والتميي ـ ال ـ ي ُميــار حبقهمــا .وتســع وثيقــة سياســات اإلدمــاج االجتمــاعي
للفرتة  ،2020-2016وهـي إطـار رصـد وطـين يتضـمن م شـرات لتخفـيض الفقـر وتـوفر العمـل
والصحة والتعليم واالحتياجات األساسية وضمان املشاركة وحقو اإلنسان ،إىل التصدي ملس لة
اإلدمـاج االجتمــاعي ابتبــا هنـ متعــدد التخصصــات .وتكفـل خطــة العمــل الوطنيـة بشـ ن الرومــا
واملصـ ـ ـريني للف ـ ــرتة  2020-2016اإلدم ـ ــاج والتس ـ ــجيل امل ـ ــدين وتش ـ ــجيع العم ـ ــل واس ـ ــتحقا
املكاس االجتماعية.
وحســنت ألبانيــا إطارهــا القــانوين املتعلــق مبكافحــة االجتــار ابلبشــر ابعتمــاد اإلج ـرا ات
-51
ّ
التشغيلية املوحدة وخطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشـر للفـرتة  .2020-2018وعـ زت
هياكــل مكافحــة االجتــار ابلبشــر قــدراهتا التحقيقيــة يف ســبيل التعـ ّـر املبكــر داخــل البلــد وخارجــه
اس ــتنادا إىل هـ ـ ه اإلج ـ ـرا ات التش ــغيلية املوح ــدة .وتت ــوىل احلكوم ــة أيضـ ـا متوي ــل منظم ــات غ ــر
حكومية توفر خدمات اجتماعية لضحااي االجتار.
 -52و ُاخت ت عدة تدابر ملكافحة ظـاهرة الثـ ر .وأعـدت املديريـة العامـة لشـرطة الدولـة قاعـدة
بيــاانت عــن مجيــع العــائ ت املتـ ثرة ابلثـ ر .ويف عــام  2018اعتمــدت ألبانيــا خطــة عمــل بش ـ ن
منع األعمال اإلجرامية املرتكبة بدافع الث ر واالنتقام والكش عنها وتوثيقها ومكافحتها.
 -53وع ّدلت ألبانيـا القـانون رقـم  2012/69بشـ ن نظـام التعلـيم قبـل اجلـامعي ،حـى يتسـى
إجيــاد آليــة أكفـ تتــوىل تنفي ـ احلــق يف التعلــيم للجميــع بــدون متيي ـ  .وأُجنـ ت عــدة أنشــطة لضــمان
نوعية التعليم واملسـاواة يف احلصـول عليـه ومشولـه للجميـع ،مبـا يف ذلـ عـن طريـق إدمـاج األطفـال
ذوي اإلعاقة يف املسار العام للنظـام التعليمـي علـ مسـتو احلضـاانت واملـدار  .واخنفـض أيضـا
عــدد املتس ـربني مــن الدراســة .وحيصــل أطفــال الرومــا واملص ـريني عل ـ زمــاالت ل لتحــا ابلتعلــيم
العايل واملهين.
 -54وخبص ــو حق ــو األش ــخا ذوي اإلعاق ــة ،وف ــر الق ــانون ُ 2014/93س ــبل الع ــي
املستقل والدعم ال زم للتغل عل العقبات .وأات القانون تقدمي اخلدمات عل قاعـدة جمتمعيـة
ترتك إىل مبادئ النموذج االجتماعي يف التعامل مع اإلعاقة.
 -55واختـ ـ ت ألباني ــا ت ــدابر إلنف ــاذ الق ــانون يف امل سس ــات اإلصـ ـ حية ،مب ــا يف ذلـ ـ ع ــدم
التسام مطلقا إزا أي شكل من أشكال إسا ة استعمال السـلطة وحققـت حتسـينات مهمـة يف
أحوال االحتجاز .وعوجلت مس لة اكتظاظ السجون وابتت ألبانيـا تشـهد اآلن اخنفاضـا يف عـدد
ن ال السجون ويتا هبا حالي ا  900مكان ٍ
خال ،مبعدل شغور يبلغ  14يف املائة ،ومرجـع ذلـ
افتتا سجن جديد يف شكودرا وتشييد مبنيي سجن حديثني يف تراان.
 -56وتتــوىل جلنــة برملانيــة خمصصــة معنيــة ابإلص ـ حات االنتخابي ـة ،منش ـ ة يف عــام ،2017
استعراض مشرو قانون بش ن إجرا تعدي ت يف قانون االنتخـاابت تسـتند إىل توصـيات قـدمها
خربا دوليون وحمليون.
 -57وتطبــق ألبانيــا خطــة عمــل وآليــة رصــد يف جمــال حقــو اإلنســان ،غايتهــا تيســر تنفي ـ
السلطات ذات الصلة يف الدولة توصيات آليات حقو اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.
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 -58وتنف ألبانيا أيضـا خطـة العمـل الوطنيـة بشـ ن املثليـات واملثليـني وم دوجـي امليـل اجلنسـي
ومغــايري اهلوي ــة اجلنســانية وح ــاملي صــفات اجلنس ــني ،وتقــدم ال ــدعم للمنظمــات غ ــر احلكومي ــة
العاملة يف جمال حقو جمتمع املثليات واملثليني وم دوجي امليـل اجلنسـي ومغـايري اهلويـة اجلنسـانية
وحاملي صفات اجلنسني .وأنش ت ألبانيا خط مساعدة جماين لضحااي العن مبن فيهم الضحااي
من األطفال.
 -59واعتُمد يف عام  ،2018قانون إنشا الوكالـة احلكوميـة للمسـاحة .ويهـد القـانون إىل
االرتق ــا بتس ــجيل املمتلك ــات غ ــر املنقول ــة وتصـ ـحي احل ــاالت غ ــر الدقيق ــة ،وحت ــدي بي ــاانت
املمتلكات غر املنقولة.
وخصصت مـوارد م يـدة للمفـوض املعـين حبقـو الطفـل وحمـامي الشـع واملفـوض املعـين
ُ -60
ابحلماية من التميي  ،مبا يف ذل زايدة الروات وزايدة عدد املوظفني.
 -61ويف اخلتــام ،أبــرز الوفــد أن ألبانيــا تنــدرج ضــمن البلــدان اخلمســة األوىل يف مســتو متثيــل
النســا يف احلكومــة ،حي ـ متــثلن أكثــر مــن  50يف املائــة مــن الــوزرا و 40يف املائــة مــن أعضــا
الربملان .ومن أصل  61بلدية ،يوجد يف  59منها مرك تنسيق معين ابملساواة بني اجلنسني.
 -62ورحبت آيسلندا ابخلطـوات الـيت اختـ هتا ألبانيـا لس ّـن قـوانني جنائيـة ومدنيـة تعـاج العنـ
الع ـ ــائلي ،والحظ ـ ــت زايدة املقاض ـ ــاة اجلنائي ـ ــة عل ـ ـ العن ـ ـ املن ـ ـ يل يف الس ـ ــنوات األخ ـ ــرة وزايدة
احملاكمات عل معاودة اإلجرام وانتها أوامر احلماية املدنية.
 -63وأعربــت اهلنــد ع ــن تقــديرها لتقري ــر اســتعراض منتص ـ الفــرتة أللباني ــا ،والحظــت بلغ ــة
إجيابية إنشا اللجنة الفرعية الربملانية الدائمة املعنية ابملساواة بني اجلنسني ومنع العن ضد املرأة.
وامتدحت اهلنـد اعتمـاد االسـرتاتيجية الوطنيـة بشـ ن املسـاواة بـني اجلنسـني وبـرانم العمـل الـوطين
حلقو الطفل.
 -64ورحبت إندونيسيا ابلقوانني الرئيسية اليت جر إقرارها لتع ي اإلص القضائي .وأثنت
عل اعتماد قانون محاية حقو الطفل وبرانم العمل الوطين حلقـو الطفـل ،إىل جانـ اجلهـود
املب ولة ل ايدة عدد انئبات الربملان.
 -65وأعربت مجهورية إيران اإلس مية عن قلقها إزا اسـتمرار انتهـا أراضـي ألبانيـا وسـيادهتا
عل يد منظمـة جماهـدي خلـق الـيت انتهكـت حقـو اإلنسـان ألعضـائها أنفسـهم ،وشـككت يف
قرار ألبانيا من امل ذ للمنظمة.
 -66وأب ـ ـ ــد الع ـ ـ ـ ـرا ترحيب ـ ـ ــه ابالس ـ ـ ـ ـرتاتيجية الش ـ ـ ــاملة لع ـ ـ ــدة قطاع ـ ـ ــات بش ـ ـ ـ ـ ن العدال ـ ـ ــة
للفرتة  2020-2017الرامية إىل استق ل امل سسات القضائية .وامتـد اخلطـط الوطنيـة حلمايـة
الطفل والقضا عل التميي والعن ضد النسا  ،وامتد أيضا االسرتاتيجية الوطنيـة املتعلقـة مبنـع
التطر العني وتغ ية ن عة التطر املفضي إىل اإلرهاب للفرتة .2020-2015
 -67وســلمت أيرلنــدا ابجلهــود الــيت تب ـ هلا ألبانيــا للنهــوض حبقــو اإلنســان ،ورحبــت بوضــع
وتنفي اسرتاتيجيات شـاملة لإلصـ علـ نطـا القطـا العـام مبـا فيـه النظـام القضـائي ،وحثـت
للمس ــا لة الش ــاملة للجمي ــع علـ ـ ك ــل
ألباني ــا علـ ـ مواص ــلة بن ــا امل سس ــات الفعال ــة اخلاض ــعة ُ
املستوايت ،مبا يتماش مع اهلد  16من أهدا التنمية املستدامة.
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 -68وأثنــت إسـرائيل علـ التقــدم الـ ي أحرزتــه ألبانيــا منـ إجـرا االســتعراض الســابق ،مبــا يف
ذل ـ اعتمــاد اس ـرتاتيجيات وطنيــة إلص ـ قطــا العدالــة ومحايــة حقــو الطفــل وتع ي ـ املســاواة
اجلنسانية وحماربة االجتـار ابلبشـر ،والعمـل بتشـريع إلدمـاج األشـخا ذوي اإلعاقـة وإاتحـة ُسـبل
الوصول أمامهم.
 -69وأعربت إيطاليا عن تقـديرها للتحسـينات املدخلـة يف نظـام العدالـة .وسـلّمت ابخلطـوات
املتخ ة حملاربة الفساد وشجعت ألبانيا عل مواصـلة جهودهـا يف هـ ا امليـدان .وامتـدحت اعتمـاد
قوانني بش ن قضا األحدا والتقدم احملرز يف مكافحة العن العائلي والعن اجلنساين.
 -70ورح ـ األردن ابالس ـرتاتيجيات والتعــدي ت التشـريعية الــيت أقرهتــا ألبانيــا لتطــوير إطارهــا
التشريعي لتع ي حقو اإلنسان ومحايتها.
 -71وأثنـت ليتوانيــا علـ ألبانيــا ملـا أبدتــه مـن التـ ام حيـال حقــو اإلنسـان ،وســلمت ابلتقــدم
احملرز من إجرا االستعراض الدوري األسبق .ورحبـت علـ وجـه اخلصـو ابعتمـاد قـانون محايـة
حقو الطفل.
 -72ورحبت مدغشقر ابلتقدم احملرز يف تع ي حقـو اإلنسـان ومحايتهـا ،وابألخـ يف جمـال
التميي ـ والعنـ ـ ض ــد امل ـرأة والعنـ ـ الع ــائلي .والحظ ــت اعتم ــاد االسـ ـرتاتيجية الوطني ــة ملكافح ــة
االجتار ابلبشر للفرتة  2020-2018وسو ذل من التطورات التشريعية.
 -73ورحبت مالي اي ابجلهود الـيت بـ لتها ألبانيـا لـ ايدة محايـة حقـو اإلنسـان وتع ي هـا ،مبـا يف
ذل عن طريق كفالـة تنـاغم التشـريعات الوطنيـة مـع االلت امـات الدوليـة ،وحتسـني اإلطـار القـانوين
خاصة يف جماالت مشلت حقو الطفل واملرأة واألشخا ذوي اإلعاقة واألقليات.
 -74وامتــدحت ملــدي اعتمــاد قـوانني واس ـرتاتيجيات تتصــل ابلتعلــيم واإلعاقــة ،مبــا يف ذل ـ
اسرتاتيجية تطوير التعليم قبل اجلامعي للفرتة .2020-2014
 -75ورحبت مالطة ابجلهـود املب ولـة لـ ايدة الضـماانت إزا منـع االنتهاكـات املتصـلة ابلعنـ
العــائلي والعنـ اجلنســاين ومحايــة الطفــل ومنــع اســتغ له ومحايــة املثليــات واملثليــني وم دوجــي امليــل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني واألشخا ذوي اإلعاقة.
 -76وســلمت املكس ــي ابلتق ــدم احمل ــرز ،وال س ــيما اعتمــاد ق ــانون العدال ــة اجلنائي ــة لألطف ــال
وقــانون تــوفر املســاعدة القانونيــة اجملانيــة لألطفــال ،واالس ـرتاتيجية الوطنيــة املتعلقــة مبنــع التطــر
العني وتغ ية ن عة التطر املفضي لإلرهاب.
 -77ورح ـ اجلبــل األســود بقــانون العدالــة اجلنائيــة لألطفــال وب ـرانم العمــل الــوطين حلقــو
الطفــل وقــانون األقليــات القوميــة .وأثــى عل ـ االس ـرتاتيجية الوطنيــة بش ـ ن املســاواة بــني اجلنســني
وتدابر ضمان متثيل املرأة يف احلياة العامة واآللية الوطنية لإلحالة املتعلقة حباالت العن العائلي.
 -78والحظ ــت ميامن ــار تق ــدمي تقري ــر منتص ـ الف ــرتة ل س ــتعراض ال ــدوري الش ــامل ،وإنش ــا
منصــة عل ـ اإلنرتنــت لرصــد تنفي ـ حق ــو اإلنســان .ومتنــت أن يكــون ل س ـرتاتيجيات الوطني ــة
املختلف ــة ال ــيت ج ــر اعتماده ــا م ــردود انف ــع عل ـ ـ التنمي ــة االجتماعي ــة واالقتص ــادية للم ـ ـواطنني
وابألخ الفئات الضعيفة.

10

GE.19-11255

A/HRC/42/4

 -79وامتــدحت هولنــدا خطــة العمــل الوطنيــة بش ـ ن امل ـرأة والســلم واألمــن وحثــت ألبانيــا عل ـ
مساوقة اخلطة مع سياسة تعميم املنظور اجلنساين واالسرتاتيجية الوطنية بش ن املساواة بني اجلنسني.
وامتدحت أيض ا تع ي اإلطار القانوين املعين ابلعن العائلي ،وإن أبدت انشغاهلا حول تنفي ه.
 -80وق ـ ّدرت ابكســتان اجلهــود املب ولــة الستئصــال الفســاد ،وال ســيما خطــة العمــل لتنفي ـ
االس ـرتاتيجية الشــاملة ملكافحــة الفســاد للفــرتة  .2020-2015ورحبــت ابعتمــاد قــانون العدالــة
اجلنائية للطفل واسرتاتيجية قضا األحدا .
 -81وسـ ـلّمت الفلب ــني ابإلصـ ـ الق ــانوين الرام ــي إىل مس ــاوقة الض ــماانت الوطني ــة حلق ــو
اإلنســان مــع املعــاير الدوليــة ،واجلهــود اهلادفــة إىل محايــة حقــو الطفــل ،والتقــدم احملــرز يف زايدة
وسبل حصوهلن عل الدعم االقتصادي.
متثيل النسا يف اإلدارة العامة ُ
 -82والحظ ــت بولن ــدا التق ــدم احمل ــرز يف جم ــاالت واس ــعة حلق ــو اإلنس ــان ،واجله ــود املب ول ــة
لتوطي ــد اإلطـ ــار القـ ــانوين وامل سس ــي حلقـ ــو اإلنسـ ــان ،ال س ــيما إط ـ ـ االس ـ ـرتاتيجية الوطنيـ ــة
ملكافحة االجتار ابلبشر للفرتة .2020-2018

 -83وأعربــت الربتغــال عــن ترحيبهــا ابلتـ ام ألبانيــا احـرتام حقــو اإلنســان ومحايتهــا ،وتقــدمت
بعدة توصيات.
 -84وأثنـت قطــر علـ التــدابر التشـريعية واخلطــط الوطنيـة بشـ ن حقــو الطفــل ،مبــا يف ذلـ
بـ ـ ـرانم العم ـ ــل ال ـ ــوطين حلق ـ ــو الطف ـ ــل ،واخلطـ ـ ـوات املتخـ ـ ـ ة لتع يـ ـ ـ ُس ـ ــبل حص ـ ــول األطف ـ ــال
املستضعفني عل التعليم واعتماد اسرتاتيجية بش ن تطوير التعليم قبل اجلامعي.
 -85ورحبــت مجهوريــة مولــدوفا ابســتعراض منتص ـ الفــرتة أللبانيــا وأثنــت عل ـ االس ـرتاتيجية
الوطنية بشـ ن املسـاواة بـني اجلنسـني والتعـدي ت املدخلـة علـ قـانون االنتخـاابت ،وإنشـا اآلليـة
الوطنية لإلحالة بش ن حاالت العن العائلي ،واجلهود املب ولة ملكافحة االجتار ابلبشر.
 -86وأبدت رومانيا ترحيبهـا ابعتمـاد قـانون محايـة األقليـات القوميـة الـ ي ختلـ مـن التمييـ
بــني األقليــات القوميــة واألقليــات اللغويــة ،وقــانون معاملــة املمتلكــات واســتكمال عمليــة التعــويض
عن املمتلكات.
 -87والح االحتاد الروسي احلالة الصعبة حلقو اإلنسان يف ألبانيا ،وتقدم بتوصيات.
 -88ورحبت السنغال ابعتماد االسرتاتيجية الوطنية املتعلقة مبنع التطر العني وتغ ية ن عـة
التط ــر املفض ــي لإلره ــاب وإقراهن ــا خبط ــة عم ــل ،وتطبي ــق بـ ـرانم مدرس ــي جت ـريي بش ـ ن ال ــدين
وتعاي األداين ل ايدة ص بة الت مي أمام آرا التطر العني .
 -89وأثن ـ ـ ــت صـ ـ ـ ـربيا علـ ـ ـ ـ اجله ـ ـ ــود ال ـ ـ ــيت بـ ـ ـ ـ لتها ألباني ـ ـ ــا لتنفيـ ـ ـ ـ التوص ـ ـ ــيات املقدم ـ ـ ــة يف
االستعراض السابق.
 -90وامت ــدحت س ــنغافورة الت كي ــد الـ ـ ي أولت ــه ألباني ــا علـ ـ أفض ــل مص ــاحل الطف ــل كمب ــدأ
تــوجيهي جــر التعبــر عنــه جيــدا يف الق ـوانني والسياســات وامل سســات .كمــا أثنــت عل ـ سياســة
عدم التسام مطلق ا إزا العن ضد املرأة والعن العائلي ،وهو ما تبد يف التعدي ت املدخلـة
يف تشريعاهتا واخلدمات املقدمة لضحااي العن املن يل.
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 -91وأثنت سـلوفاكيا علـ التعـدي ت الدسـتورية الـيت أجريـت يف عـام  2016وقـانون محايـة
حقو الطفل وبـرانم العمـل الـوطين حلقـو الطفـل .لكنهـا أحاطـت علمـ ا ابلتقـارير الـيت أفـادت
تعرض األطفال للعن يف بيئات خمتلفة مبا فيها يف املن ل.
ابستمرار ّ

 -92وأثنت سلوفينيا عل اجلهود املب ولة ملكافحة العن العائلي والعن ضـد املـرأة ،وحثـت
ألبانيــا علـ مواصــلة جهودهــا مــن أجــل متكــني املـرأة وحتقيــق املســاواة بــني اجلنســني .وأثنــت أيضـ ا
علـ ـ جه ــود إص ـ ـ النظ ــام القض ــائي وش ــجعت ألباني ــا عل ـ ـ تع ي ـ ـ تنفي ـ ـ تش ـ ـريعاهتا املتعلق ــة
حبقو اإلنسان.
 -93وتقــدمت إســبانيا ابلتهنئــة إىل ألبانيــا لتصــديقها عل ـ اتفاقيــة جمل ـ أورواب للوقايــة مــن
العن ضد النسا والعن املن يل ومكافحتهما .والحظت أن قانون األسرة يف ألبانيـا حيظـر زواج
مثليي اجلن وخيلو من االعرتا القانوين بقراانت مثليي اجلن .
 -94واختـتم وفـد ألبانيـا ابإلعـراب عـن شـكره جلميـع الـدول األعضـا والـدول املراقِبـة املشــا ِركة

يف االستعراض الدوري الشامل أللبانيا ،وملفوضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسـان واجملتمـع
املدين والفريق الث ثي ملا أبدوه من تعاون بنّا مع ألبانيا عل مدار العملية.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -95س تتتقو ألباني تتا بدراس تتة التوص تتيات ال تتواردة أدانه وتق تتدم ردوده تتا عليه تتا يف الوقت ت
املناسب ،يف موعد ال يتجاوز الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
التصديق على االتفاقية املتعلقة ابلشتعو األصتلية وال َقبَليتة1989 ،
1-95
(رقم  )169ملنظمة العمل الدولية (الدامنرك)؛
التصتتديق علتتى الربوتوكتتو االختيتتاري امللحتتق ابلعهتتد التتدوي اخلتتا
2-95
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الربتغا )؛
3-95

توقيع معاهدة حظر األسلحة النووية والتصديق عليها (السنغا )؛

االلت ت تزا ابلربوتوكت تتو االختيت تتاري التفاقيت تتة حقت تتوق األش ت ت ا
4-95
اإلعاقة ،واعتماد التدابري الضرورية لتنفيذه السليم والشامل (إسبانيا)؛

ذوي

اعتماد عملية مفتوحة قائمة علتى أستا اجلتدارة يف اختيتار املرشتحني
5-95
الوطنيني النت اابت هيئات املعاهدات يف األمم املتحدة (اململكة املتحتدة لربيطانيتا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
زايدة خمصصتتات امليزانيتتة املتأتيتتة م ت احلكومتتة املركزيتتة إلاتحتتة إنشتتاء
6-95
دواوي ألمناء املظامل يف مجيع مناطق البلد (السويد)؛
تزويد مكتب حمامي الشتعب ابملتوارد البشترية واملاليتة الكافيتة لتمكينت
7-95
م إجناز واليت (غاان)؛
تتتوفري املتتوارد املاليتتة والبشترية الكافيتتة ملكتتتب حمتتامي الشتتعب وضتتمان
8-95
استقالل التا يف أداء مهام (املكسيك)؛
12
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ختصيص قدر أكرب م املوارد البشرية واملالية ملكتتب حمتامي الشتعب،
9-95
كشرط مسبق للتعزيز الفعا حلقوق الفئات الضعيفة (اجلبل األسود)؛
10-95
(اليوانن)؛

زايدة املوارد املقدمة للهيئات املستقلة وال سيما مكتتب حمتامي الشتعب

 11-95زايدة املوارد املالية لضمان التسيري الفعا للمؤسسة الوطنية املستتقلة
املعنية حبقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
 12-95مواص تتلة جهوده تتا لتعزي تتز دور اآللي تتات الوطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان يف
ألبانيا (اليم )؛
 13-95مواصلة تنفيذ تدابري السياسة يف جما تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
وتوفري املوارد البشرية واملاليتة املالئمتة والكافيتة مت أجتل االضتطالع خبطت عملهتا
(الفلبني)؛
 14-95مواصلة مواءمة النظم الوطنية مع االلتزامات الدولية يف ميدان حقتوق
اإلنسان (قطر)؛
 15-95مواصلة جهودها لكفالة تنتاغم نظمهتا الوطنيتة متع االلتزامتات الدوليتة
يف جما محاية حقوق اإلنسان (اليم )؛
 16-95مواصتتلة اجلهتتود لتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان ومحايتهتتا ع ت طريتتق توطيتتد
السياسات والربامج الوطنية (ماليزاي)؛
 17-95اختاذ إجراءات بنّاءة وملموسة للقضاء على التمييز الواقع على الروما
واملص تريني واألقليتتات األختتر  ،وضتتمان ستتبيل احلصتتو علتتى اخلتتدمات والتعلتتيم
والعمل (أسرتاليا)؛
 18-95حماربة التمييتز ضتد األشت ا املنتمتني لألقليتات ،مبت فتيهم املثليتات
واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني،
والتعجي تتل ابعتم تتاد تشت تريع مت ت أج تتل تطبي تتق الق تتوانني عل تتى األشت ت ا املنتم تتني
لألقليات واألش ا ذوي اإلعاقة ،وتقدم املساعدة القانونية اجملانية (فرنسا)؛
 19-95تعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق اإلنس تتان للمثلي تتات واملثلي تتني ومزدوج تتي املي تتل
اجلنستتي ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني ،واختتتاذ تتتدابري حملاربتتة
التمييز اهليكلي (آيسلندا)؛
 20-95اخت تتاذ ت تتدابري فعال تتة حي تتا اس تتتمرار التميي تتز ض تتد املثلي تتات واملثلي تتني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صتفات اجلنستني ،وكفالتة
سبيل غري متييزي أما هؤالء األش ا للحصتو علتى اخلتدمات الصتحية ،وتتوفري
التوعي تتة يف املن تتاهج الدراس تتية ابمل تتدار ح تتو املثلي تتات واملثلي تتني ومزدوج تتي املي تتل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (تشيكيا)؛
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 21-95ضمان محاية املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية
اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني م ت الوصتتم والتمييتتز يف س تبيل احلصتتو علتتى
الرعاية الصتحية ،والتوستل يف ذلتك جبملتة ُستبل منهتا تتوفري تتدريب جلميتع العتاملني
الصتتحيني بشتتأن حقتتوق املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اهلويتتة
اجلنس تتانية وح تتاملي ص تتفات اجلنس تتني ،وشت ت مح تتالت للتوعي تتة بش تتأن تك تتافؤ س تتبل
احلصو على الرعاية الصحية (الربتغا )؛
 22-95تعت تتديل قت تتانون األست تترة إلق ت ترار االع ت ترتا القت تتانوي بش ت تراكات مثليت تتي
اجلنس ،واعتماد أحكا تتيح االعرتا اجلنساي القانوي ابألش ا مغايري اهلوية
اجلنسانية (آيسلندا)؛
 23-95تكثي تتف اجله تتود مت ت أج تتل محاي تتة املثلي تتات واملثلي تتني ومزدوج تتي املي تتل
اجلنستتي ومغ تتايري اهلوي تتة اجلنس تتانية وح تتاملي صتتفات اجلنس تتني مت ت أعم تتا العن تتف
والتمييز والتحتر ،،عت طريتق التنفيتذ التتا خلطتة العمتل الوطنيتة املتعلقتة ابملثليتات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني
للفرتة 2020-2016؛ وتعديل قتانون األسترة إلقترار االعترتا القتانوي بقتراانت
مثليي اجلنس (أيرلندا)؛
 24-95النظر يف تعديل قانون األسرة إلقرار االعرتا القانوي بقراانت مثليي
اجل تتنس ،واعتم تتاد أحك تتا قانوني تتة تت تتيح االعت ترتا اجلنس تتاي الق تتانوي ابألشت ت ا
مغايري اهلوية اجلنسانية (مالطة)؛
 25-95إص تتال ق تتانون األس تترة مت ت أج تتل ت تتوفري االعت ترتا الق تتانوي ابألزواج
مثليتي اجلتتنس ،وحماربتة التمييتتز وجترائم الكراهيتتة القائمتة علتتى أستا امليتتل اجلنستتي
واهلوية اجلنسانية ،وضمان سبيل وصو املثليتات واملثليتني ومزدوجتي امليتل اجلنستي
ومغ ت تتايري اهلوي ت تتة اجلنس ت تتانية وح ت تتاملي ص ت تتفات اجلنس ت تتني إىل اخل ت تتدمات الص ت تتحية
(املكسيك)؛
 26-95وضع إطار قانوي يعرت على األقل ابلقراانت املدنيتة ملثليتي اجلتنس،
واعتماد تدابري تكفل أتستيس االعترتا اجلنستاي علتى عمليتة ذاتيتة لتحديتد اهلويتة
القصتتر حتتاملي
خاليتتة م ت أي متطلبتتات تعستتفية ،وحظتتر التتتدخل الطتتي يف حالتتة َّ
صفات اجلنسني ما مل توجد ضرورة طبية قاطعة (إسبانيا)؛
 27-95تعزيز اجلهود الراميتة إىل تنفيتذ خطتة العمتل الوطنيتة املتعلقتة ابملثليتات
واملثليت تتني ومزدوجت تتي امليت تتل اجلنست تتي ومغت تتايري اهلويت تتة اجلنست تتانية وحت تتاملي صت تتفات
اجلنس تتني ،وابألخ تتص اس تتتعراض املن تتاهج الدراس تتية األكادميي تتة مت ت زاوي تتة القوال تتب
النمطيتتة اجلنستتانية واهلويتتة اجلنستتانية ،علتتى حنتتو يتماشتتى متتع اهلتتدفني  5و 10م ت
أهدا التنمية املستدامة (هولندا)؛
 28-95تعزيز خططها الوطنية للجهوزية يف مواجهة الكوارث مبتا يكفتل تطبيتق
تتدابري وطنيتة وحمليتة مالئمتة تتتتيح التكيتف متع أحتوا تغتتري املنتا واحلتد مت خمتتاطر
الكوارث يف املستقبل (فيجي)؛
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GE.19-11255

A/HRC/42/4

 29-95مراعاة أوج الضعف اليت يعاي منها النساء واألطفا والشبا وكبار
الس وذوو اإلعاقة وأبناء الشعو األصلية وسواهم م الفئات املهمشتة ،وتتوخي
احتياجاهتم عند وضع سياسات تغري املنا وإدارة خماطر الكوارث (فيجي)؛
 30-95مواصلة بنتاء القتدرات املؤسستية والبيتاانت واملعتار مت أجتل إدمتاج
االعتبتتارات البيئيتتة واملناخيتتة بشتتكل أكمتتل يف اإلطتتار التنظيمتتي التتوطين ،وإنشتتاء
ق تتدرات ونظ تتم جدي تتدة ألغت تراض رص تتد التنفي تتذ واالمتث تتا عل تتى نط تتاق القطاع تتات
الرئيسية (فيجي)؛
 31-95إدخا العمتل بسياستات تلتي أهتدا التنميتة املستتدامة ذات الصتلة
عند صياغة اسرتاتيجيات وطنية جديدة (ميامنار)؛
 32-95اختتتاذ التتتدابري الضتترورية لالمتثتتا لق ترارات مكافحتتة اإلرهتتا ومنتتع
التجني تتد يف ألباني تتا للمق تتاتلني اإلرهت تتابيني ال تتذي يس تتافرون لل تتارج لالنضت تتما إىل
منظمات إرهابية تقاتل يف بلدان أخر (اجلمهورية العربية السورية)؛
 33-95امتثتتا االلتزامتتات الدوليتتة املتعلقتتة مبكافحتتة اإلرهتتا ابلتوقتتف ع ت
توفري مالذ آم ملنظمة جماهدي خلق (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 34-95منع اإلفالت م العقا على األعما اإلرهابية اليت يرتكبها أعضتاء
منظمتتة جماهتتدي خلتتق وكفالتتة مثتتوهلم أمتتا العدالتتة ،إمتتا بتستتليم اجلنتتاة أو حمتتاكمتهم
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 35-95التحقي تتق يف االنتهاك تتات اخلط تترية واملنهجي تتة حلق تتوق اإلنس تتان ال تتيت
تقرتفهتتا منظمتتة جماهتتدي خلتتق حبتتق أعضتتائها أنفستتهم ،وخباصتتة النستتاء (مجهوريتتة
إيران اإلسالمية)؛
 36-95اخت تتاذ خط تتوات عاجل تتة ل تتدعم األشت ت ا ال تتذي مت ّكن تتوا مت ت حتريت تتر
أنفستتهم م ت معستتكرات التتتدريب الرهيبتتة ملنظمتتة جماهتتدي خلتتق ،حي ت يتعتترض
املنش تتقون بش تتكل اعتي تتادي للتح تتر ،والتهدي تتدات وال يُس تتمح هل تتم مبغ تتادرة ألباني تتا
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 37-95اخت تتاذ إجت تراءات ملموس تتة جل تترب مظ تتامل ش تتعب امل تتانيز الك تترم ،الق تتاط
مبقاطعة ديور  ،املبتلى بعقيدة اإلرها يف حملياتت التيت نعمت ابلستال يف الستابق
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 38-95حتسني أحتوا الستجون ،وابألختص اكتظاظهتا ،وضتمان تتوفري الرعايتة
الوافية للمسجونني ذوي اإلعاقة ومعاجلة شواغل الصحة العقلية (أسرتاليا)؛
 39-95حتستتني الظتترو املعيشتتية ال ستتيما يف مركتتز زهتتاراي اخلتتا للستتجناء
املرضتتى يف كروجتتا ومستشتتفى الستتج يف تترياان ،علتتى حنتتو يتماشتتى متتع االلتزامتتات
الدوليتتة ،والعمتتل بستترعة م ت أجتتل وضتتع خطتتة لبنتتاء إصتتالحية جديتتدة لألم تراض
النفسية (سويسرا)؛
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الس تتبل لتم تتتّعهم
 40-95تعزي تتز محاي تتة حق تتوق اإلنس تتان للمحتجت تزي بكفال تتة ُ
بظرو معيشية ورعايتة طبيتة الئقتة ،وعتد تعرضتهم لستوء املعاملتة البدنيتة والقيتا
يف هت تتذا الصت تتدد بتنفيت تتذ عمليت تتة اإلصت تتال الشت تتامل املتت تتوخى يف التقريت تتر الت تتوطين
للمؤسس تتات اإلص تتالحية ،والتحقي تتق يف مجي تتع مت تزاعم التع تتذيب أو س تتوء املعامل تتة
وحماكمتتة املستتؤولني عنهتتا وكفالتتة توجيت متتوظفي إنفتتاذ القتتانون بشتتكل دوري إىل أن
وتعرضهم للعقا (بولندا)؛
أي أفعا إلساءة معاملة املعتقلني غري مقبولة ّ
 41-95إصتتال نظتتا املؤسستتات اإلصتتالحية لضتتمان تتتوافر ظتترو احتجتتاز
إنسانية تتماشى مع املعايري الدولية (االحتاد الروسي)؛

 42-95تت تتوفري األمت تتوا الكافيت تتة لتت تتدعيم نظت تتا الفحت تتص الت تتذي تطبق ت ت وزارة
الداخليتتة يف إطتتار قتتانون فحتتص شتترطة الدولتتة واحلتتر اجلمهتتوري ودائتترة الشتتؤون
الداخلية للشرطة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 43-95اختتتاذ خطتتوات تكفتتل الوقتتف النهتتائي ألعمتتا القتتتل م ت أجتتل الثتتأر،
وتق تتدم املس تتاعدة االقتص تتادية واخل تتدمات االجتماعي تتة الكافي تتة للنس تتاء واألطف تتا
املتضرري م هذه املمارسة (تشيكيا)؛
44-95

دراسة س تشريع يشجع القضاء على أعما الثأر واالنتقا (مالطة)؛

 45-95اعتمت تتاد اس ت ترتاتيجية حملاربت تتة أعمت تتا الثت تتأر ،والقضت تتاء علت تتى العوامت تتل
االجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت تقف وراءها (االحتاد الروسي)؛
 46-95اخت تتاذ خط تتوات ملكافح تتة خط تتا الكراهي تتة امل تتدعى اقرتافت ت عل تتى ي تتد
الش صيات العامة ،مب يف ذلك السياسيون ،وضمان اإلعتالن جهترا عت البيتاانت
املتعلقة ابحملاكمات واإلداانت لتكون رادعة لآلخري (غاان)؛
 47-95التحقيق يف احلاالت التيت تتضتم خطتاابا للكراهيتة العنصترية أو حتت
علتتى الكراهيتتة العنص ترية واجملتتازاة عليهتتا ،ومعاقبتتة م ترتكي أعمتتا العنتتف وج ترائم
الكراهيت تتة املدفوعت تتة ابلعنص ت ترية ،مب ت ت فت تتيهم السياست تتيون وممثلت تتو وست تتائ اإلعت تتال
(األرجنتني)؛
 48-95اختاذ إجراءات قانونية وإدارية ملنع خطتا الكراهيتة وجترائم الكراهيتة
ضد املهاجري وطائفة الروما واملعاقبتة عليهتا ،وكفالتة حقتوق املهتاجري يف احلصتو
على الصحة والتعليم واإلسكان واخلدمات األساسية األخر (املكسيك)؛
 49-95تعزيز سياسات مكافحة اجلرائم العنيفة وجرائم الكراهية املرتكبة علتى
أسا امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ع طريتق إقامتة روابت أكثتر قتوة متع اجملتمتع
املدي وضمان تنفيذ األحكا القانونية املتعلقة جبرائم الكراهية (هندورا )؛
 50-95ض ت تتمان محايت ت تتة حق ت تتوق اجلماعت ت تتات الض ت تتعيفة كالنست ت تتاء واألطفت ت تتا ،
وابألخص يف سياق الفضاء اإللكرتوي (ابكستان)؛
 51-95اخت ت تتاذ خطت ت تتوات إضت ت تتافية ملكافح ت تتة الفست ت تتاد يف الست ت تتلطة القضت ت تتائية
ومؤسسات إنفاذ القانون ومجيع فروع احلكومة (أسرتاليا)؛
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 52-95ض ت تتمان اس ت تتتقاللية النظ ت تتا القض ت تتائي والتص ت تتدي للفس ت تتاد يف مجي ت تتع
املستوايت (قرب )؛
 53-95تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة إىل حماربت تة الفس تتاد يف اإلدارة العام تتة عل تتى حن تتو
استتتباقي ،مبتتا يف ذلتتك عت طريتتق حتستتني كفتتاءة تقتتدم اخلتتدمات العامتتة وشتتفافيتها،
وتتتدريب املتتوظفني العمتتوميني وصتتياغة إجتراءات أشتتف للتعيتتني وتعزيتتز قتتدرة اإلدارة
على إجراء تعيينات قائمة على أسا اجلدارة (النمسا)؛
 54-95االست دا الفعا للمؤسسات املت صصة اجلديدة ملكافحة الفستاد،
فور الفروغ م إنشائها ،م قبيل اهلياكل اخلاصة ملكافحة الفستاد واجلرميتة املنظمتة
واملكتتب التوطين للتحقيقتتات ،مت أجتتل حماربتة الفستتاد وضتمان توجيت اإلداانت يف
القضااي املهمة على حنو فعا (بلجيكا)؛
 55-95تعزيز جهود مكافحتة الفستاد وكفالتة التنفيتذ التتا للتوصتيات املتعلقتة
ابلشفافية املقدمة م جمموعة الدو املناهضة للفساد التابعة جمللس أورواب (ليتوانيا)؛
56-95
(أوكرانيا)؛

اختاذ إجراءات لضتمان تنفيتذ االسترتاتيجية اجلديتدة لقضتاء األحتداث

 57-95ضمان العمل آبليات تكفل مثو مقرتيف التهديتدات اللفظيتة والبدنيتة
حبق الصحفيني أو املعتدي عليهم ،أما العدالة (السويد)؛
 58-95تشتتجيع حريتتة وستتائ اإلعتتال ع ت طريتتق إج تراء التحقيقتتات واختتتاذ
خط تتوات تضت تتم عت تتد اس تتت دا قت تتوانني مكافحت تتة التش تتهري والقت تتذ يف إطت تتالق
حماكمات لرتهيب الصحفيني (كندا)؛
 59-95اختتتاذ تتتدابري فعالتتة لتعزيتتز حريتتة التعبتتري واستتتقال وستتائ اإلعتتال مبتتا
يكفتل وجتود بيئتة آمنتة لصتحافيي التحقيقتات ومحتايتهم مت الرتهيتب واالعتتتداءات
وحتسني ظرو عملهم (أملانيا)؛
 60-95تعزيز احرتا مبادئ التعددية الدينية والعاملية ومشاركة مجيتع الطوائتف
والفئات واألفراد (صربيا)؛
 61-95ض تتمان احت ترتا مجي تتع السياس تتات احلكومي تتة ملب تتادئ التعددي تتة الديني تتة
والعاملية ومشاركة مجيع الطوائف والفئات على قتد املستاواة ،ال ستيما فيمتا يتصتل
ابملفاضتتلة القانونيتتة القائمتتة يف ألبانيتتا بتتني مخستتة طوائتتف دينيتتة معتترت هبتتا قتتانوانا
ومنظمتتات دينيتتة أختتر  ،يف ضتتوء التقريتتر األختتري التتذي قدمت مقتترر األمتتم املتحتتدة
اخلا املعين حبرية الدي أو املعتقد بشأن مهمت يف ألبانيا (بولندا)؛
املصادرة م األلبانيني ،وإضتفاء طتابع قتانوي
 62-95التعجيل برد املمتلكات
َ
على دور العبادة وضمان االضطالع ابلعملية بطريقتة عادلتة وشتفافة مبشتاركة مجيتع
األطرا املعنية (اجلمهورية العربية السورية)؛
 63-95اإلستراع خبطتتى رد املمتلكتتات وإضتتفاء طتتابع قتتانوي علتتى دور العبتتادة
وضمان تنفيذ العملية بطريقة منصفة وشفافة (السنغا )؛
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 64-95تنفيذ توصيات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنستان التتابع
ملنظمة األم والتعاون يف أورواب بشأن حتسني إجراء االنت تاابت يف ألبانيتا (اململكتة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 65-95مواصلة التصدي ملسألة االجتار ابلبشر كمسألة ذات إحلاحيتة ،وكفالتة
احلماية الوافية لضحااي االجتار وإجراء التحقيق االستباقي وكفالتة املقاضتاة الناجحتة
يف مجيع قضااي االجتار ابلبشر (إستونيا)؛
 66-95تعزيز تدابري محاية ضحااي االجتار ابلبشر ومجيع أشتكا االنتهتاك ،متع
إيالء االعتبار الواجب حلالة الضحااي م النساء واألطفا (كرواتيا)؛
 67-95تكثيف اجلهتود مت أجتل منتع حتاالت االجتتار ابلبشتر والكشتف عنهتا
يف أثنتتاء عمليتتات مراقبتتة احلتتدود ،وإيتتالء اهتمتتا ختتا لألطفتتا غتتري املصتتحوبني
بذويهم (اجلمهورية العربية السورية)؛
 68-95تكثي ت تتف اجله ت تتود ابلت ت تتوازي م ت تتع اهل ت تتد  16مت ت ت أه ت تتدا التنمي ت تتة
املستدامة ،م أجل مكافحة بيع األطفا واملتتاجرة هبتم عت طريتق إجتراء حتقيقتات
وحماكمات شاملة ملرتكبيها مع إيقاع جزاءات فعالة ورادعة (هندورا )؛
 69-95تكثيتتف اجلهتتود ملنتتع االجتتتار ابلبشتتر والتصتتدي لت  ،وابألختتص االجتتتار
ابلنساء واألطفا (إندونيسيا)؛
70-95
(العراق)؛

مضتتاعفة اجلهتتود ملكافحتتة االجتتتار ابلبشتتر ،ال ستتيما النستتاء واألطفتتا

 71-95مضاعفة اجلهتود ملنتع حتاالت االجتتار ابلبشتر والكشتف عنهتا يف أثنتاء
عمليات املراقبة احلدودية ،مع إيالء اهتما خا لألطفا غري املصحوبني بذويهم
(أوكرانيا)؛
 72-95ضت تتمان املقاضت تتاة الفعالت تتة والرادعت تتة جلميت تتع األش ت ت ا
االجتار ابألطفا (السنغا )؛

الضت تتالعني يف

 73-95االس تتتمرار يف زايدة اإلجت تراءات الوطني تتة الرامي تتة إىل مكافح تتة االجت تتار
ابلبشر ،ال سيما النساء واألطفا  ،وتعزيز تدابري منع هذه اجلرائم وكشفها واملعاقبة
عليها (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 74-95تتتوفري التتتدريب ملتتوظفي إنفتتاذ القتتانون لتحستتني التعتتر علتتى ضتتحااي
االجتار ابلبشر ومحايتهم (إسرائيل)؛
 75-95ضتتمان حصتتو ضتتباط الشتترطة علتتى التتتدريب الستتليم للتتتمك م ت
التعر على ضحااي االجتار ابلبشر احملتملني أو الفعليني (األردن)؛
 76-95زايدة قتتدرات متتوظفي اخل ت األمتتامي ،مب ت فتتيهم أف تراد شتترطة احلتتدود
واهلجتترة واملوظفتتون العتتاملون يف مراكتتز املهتتاجري غتتري النظتتاميني ومراكتتز التمتتا
وسبل جلوئهم إىل القضاء (هندورا )؛
اللجوء ،م أجل حتسني أحوا ضحااي االجتار ُ
18

GE.19-11255

A/HRC/42/4

 77-95ضت تتمان است تتتمرار شت تترطة الدولت تتة يف التعت تتر علت تتى ضت تتحااي االجتت تتار
واالستتتغال اجلنستتي احملتملتتني ومحتتايتهم ،والتأكيتتد علتتى التحقيتتق يف اجلترائم وإدانتتة
مت تثبت مستؤوليتهم عت ارتكاهبتتا ومستاءلتهم (اململكتتة املتحتدة لربيطانيتتا العظمتتى
وأيرلندا الشمالية)؛
 78-95ضمان اختاذ إجراءات حبق مرتكي االجتار ابلبشر واملوظفني العموميني
املت تتورطني يف ارتك تتا مث تتل ه تتذه اجلت ترائم ،وكفال تتة حم تتاكمتهم ومث تتوهلم أم تتا العدال تتة
(اجلمهورية العربية السورية)؛
 79-95التحقيق بعزمية قوية مع امل تُتجري ابلبشر وحماكمتهم وإدانتهم ،مبت يف
ذل تتك املوظف تتون املتواطئ تتون ،مبوج تتب امل تتادتني (110أ) و ) (128مت ت الق تتانون
اجلنتتائي ،وزايدة عتتدد القضتتاة واملتتدعني احملليتتني املتتدربني علتتى ُُنتتج متمحتتورة حتتو
الضحااي عند تعاملهم مع قضااي االجتار ابلبشر (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 80-95ضمان فعالية التحقيتق واملقاضتاة وإصتدار األحكتا يف مجيتع حتوادث
تاءلة متوظفي الدولتة
اءلة الواجبتة عنهتا مبتا يف ذلتك ُمس َ
سَ
االجتار ابلبشر ،وضمان املتُ َ
املتورطني يف جرائم متصلة ابالجتار ابلبشر (االحتاد الروسي)؛
 81-95مضتتاعفة احلتتر علتتى االجتتتار ابلنستتاء والفتيتتات ،وابألختتص احلتتاالت
املتصتتلة ابلستتياحة يف املنتتاطق الستتاحلية ،ع ت طريتتق إج تراء التحقيقتتات واحملاكمتتات
واستصدار اإلداانت للمتجري ابلبشر ،مب فيهم موظفو الدولة املتواطئتون يف هتذه
اجلرمية (صربيا)؛
 82-95مضاعفة اجلهتود لتعزيتز التعتاون املتعتدد القطاعتات يف بترامج مكافحتة
االجتار ابلبشر (الفلبني)؛
 83-95تتتوفري التتدعم واحلمايتتة لألستترة ابعتبارهتتا الوحتتدة الطبيعيتتة واألساستتية
للمجتمع (مصر)؛
84-95

زايدة محاية حقوق املرأة وزايدة معد عمالة اإلانث (الصني)؛

 85-95اختتتاذ تتتدابري ملكافحتتة استتتغال النستتاء يف ستتوق العمتتل غتتري الرمسيتتة،
وضمان العمل واحلماية االجتماعية على حنو وا يف القطاع اخلا (اهلند)؛
 86-95مواصتتلة تعزي تتز التنمي تتة االقتصتتادية واالجتماعي تتة واالس تتتمرار يف رف تتع
مستتتو معيشتتة النتتا  ،وإرستتاء قاعتتدة متينتتة لشتتعب ألبانيتتا للتمتتتع جبميتتع حقتتوق
اإلنسان (الصني)؛
87-95

اعتماد اسرتاتيجية وطنية ملعاجلة الفقر املدقع (قرب )؛

 88-95مواصلة تعزيز السياسات االجتماعية ملكافحة الفقتر وانعتدا املستاواة
االجتماعية ع طريق تدعيم الربامج الوطنية ِّّ
وسبل حصو األقليات
املعززة للعمل ُ
القوميتتة وفئتتات الستتكان الضتتعيفة األختتر علتتى التعلتتيم والغتتذاء والرعايتتة الصتتحية
واملساعدة االجتماعية (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
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 89-95تنشتتي اجلهتتود الداعمتتة لتتزايدة ُستتبل متتتتع األف تراد احملتتتاجني ابلرعايتتة
االجتماعية واإلدماج االجتماعي (قطر)؛
 90-95مواصلة الدعم لتحصني حقوق امللكية ،وعلى اخلصو ابلدفع قُت ُدما
بتنقيح صكوك امللكية وتنفيذ خطة التعويضات والنهوض برقمنة املمتلكات ووضع
خرائطها (النمسا)؛
 91-95اختاذ تدابري إضافية لوضتع ُنايتة للمظنتة القانونيتة والطتابع غتري الرمستي
يف جمتا حقتتوق امللكيتة ال ستتيما يف املنتتاطق الريفيتة ،بتوضتتيح معتايري احلصتتو علتتى
حقوق امللكية وجرب حاالت املمتلكات غري املسجلة (كندا)؛
 92-95محاية وتعزيز حقوق امللكية العقارية لألفتراد عت طريتق اعتمتاد تشتريع
متتتوازن يتتتيح التستتوية العادلتتة بتتني امل تالّك األصتتليني ،واملتتالك التتذي حصتتلوا علتتى
صكوك ملكية يف إطار عملية التقنني ومصاحل الدولة (أملانيا)؛
 93-95استتتعراض تش تريع عتتا  2015بشتتأن االستتتثمارات االس ترتاتيجية م ت
أج تتل تعري تتف ”املص تتلحة العام تتة“ بص تتورة أض تتيق ال تض تتفي ش تترعية عل تتى املص تتادرة
ألغراض جتارية (اليوانن)؛
 94-95السما بتسجيل صكوك امللكية للمالك الشرعيني املنتمني لألقليات
القومية (اليوانن)؛
 95-95مضاعفة اجلهود الرامية إىل تنظيم اإلستكان غتري القتانوي ،مبتا يف ذلتك
بضتتمان تصتتدي أي إج تراءات تُت تتذ يف هتتذا اجملتتا لالحتياجتتات الستتكنية لطتتائفيت
الروما واملصريني (غاان)؛
 96-95مواصلة تعزيز التشريع املتعلق برد املمتلكات والتعوي
يف أثناء الفرتة الشيوعية (رومانيا)؛

ع املصادرة

 97-95توسيع نطاق شتبكة الصتر الصتحي وحمطتات معاجلتة امليتاه إىل مجيتع
أحناء البلد ،وحتسني أداء شبكات املياه العادمة ووصالهتا (إسبانيا)؛
 98-95اعتمتتاد سياستتات لضتتمان حتتق الستتكان يف التمتتتع ابلصتتحة بتتدون أي
متييز (أوروغواي)؛
 99-95ضمان سبيل حلصو مجيع ستكان ألبانيتا علتى الرعايتة الصتحية مبتا يف
ذلك ابلتصدي ألوج القصور لد موظفي الصحة يف املناطق الريفية (إندونيسيا)؛
 100-95تكثي تتف الت تتدابري لض تتمان احلص تتو عل تتى الرعاي تتة الص تتحية والتعل تتيم
واإلسكان الالئق لألش ا املنتمني لطائفيت الروما واملصريني (كوستاريكا)؛
 101-95حتسني ُسبل احلصو علتى ختدمات الصتحة والوقايتة يف جمتا الصتحة
العامتتة ،ال ستتيما فيمتتا يتعلتتق حبصتتو األش ت ا املنتمتتني إىل األقليتتات والشتتبا
والنستتاء علتتى الرعاي تتة والوقايتتة مت ت فتتريو نق تتص املناعتتة البشت ترية وعلتتى التوعي تتة
اجلنسية (فرنسا)؛
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 102-95النظر يف تعزيز جهود منع انتقا فريو نقتص املناعتة البشترية/اإليدز
م ت األ إىل الطفتتل ابلفحتتص املتكتترر والتش ت يص املبكتتر وتوزيتتع األدويتتة املضتتادة
للفريوسات العكوسة (غاان)؛
 103-95إدختتا حتستتينات يف القطتتاع الصتتحي للتصتتدي للشتتواغل التتيت أاثرهتتتا
اللجنتتة املعنيتتة ابلقضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد املترأة فيمتتا يتصتتل ابنتقتتا فتتريو نقتتص
املناعة البشرية م األ إىل الطفل (ماليزاي)؛
 104-95ش محالت للتوعية والوقاية م فريو نقص املناعة البشرية/اإليدز،
وإاتحتتة ُستتبل احلصتتو علتتى العالجتتات املناستتبة لألش ت ا املصتتابني ابلفتتريو أو
املرض (أوروغواي)؛
 105-95تنفيتذ تتتدابري تتتوفر احلمايتتة الفعالتة للمثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحتاملي صتفات اجلنستني مت التعترض للتمييتز يف
احلصو على الرعاية الطبية (أوروغواي)؛
 106-95زايدة نطتاق السياستات املتصتلة بتأهيتل ضتحااي األلغتا والتذخائر غتري
املنفجتترة ورعتتايتهم صتتحي ا ،وحتستتني هتتذه السياستتات ،م ت ختتال اخلطتتة املوضتتوعة
وسبل إدرار الدخل هلم يف املناطق النائية (األرجنتني)؛
ملساعدهتم وإاتحة اخلدمات ُ

 107-95مواص تتلة اجله تتود للمحافظ تتة عل تتى املع تتد ش تتب العم تتومي لاللتح تتاق
ابلتعلتتيم األساستتي وتعزيتتز االلتحتتاق ابلتعلتتيم قبتتل اجلتتامعي وكفالتتة عتتد التمييتتز يف
التعليم (قطر)؛
 108-95ختصيص املوارد املالية الكافية لتحسني اإلدماج واحلماية االجتمتاعيني
لألطفا املوجودي يف أوضاع االستضعا يف النظا التعليمي (اجلزائر)؛
 109-95اجملاهتتدة لتيستتري ُستتبل احلصتتو علتتى التعلتتيم اإللزامتتي املتفتترغ جلميتتع
البنتتات والبنتتني ،مب ت فتتيهم املنتمتتون لفئتتات األقليتتات وذوو اإلعاقتتة والعائشتتون يف
املناطق الريفية والنائية ،ع طريق مجلة أمور منها حتسني البنيتة األساستية للمتدار
وتدريب املعلمني وتوفري املوارد البشرية والتقنية واملالية (صربيا)؛
 110-95صياغة بترانمج وطتين لتدعم األطفتا العائشتني يف الفقتر وإدمتاجهم يف
النظا التعليمي للبلد ،سعي ا إىل حتقيق أهدا منها ختفي عدد األطفا املتسربني
م املدار (الربتغا )؛
 111-95مواصلة جهود تعزيز التعليم اإللزامي وختفتي التستر مت املتدار ،
وابألخص فيما بني أطفا األقليات واألطفا ذوي اإلعاقة (سلوفينيا)؛
 112-95تيستتري ستتبل احلصتتو علتتى التعلتتيم اإللزامتتي وتعمتتيم التعلتتيم جلميتتع
البنتتني والبنتتات ،مب ت فتتيهم املنتمتتون لفئتتات األقليتتات وذوو اإلعاقتتة والعائشتتون يف
املناطق النائية والريفية (اجلبل األسود)؛
 113-95مواصلة جهودهتا لضتمان تكتافؤ ُستبل حصتو األطفتا ذوي اإلعاقتة
وأطفا فئات األقلية على التعليم ،مبا في التعليم البدي والنفسي (ميامنار)؛
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 114-95ض تتمان ست تتبيل كام تتل حصت تتو األطف تتا ذوي اإلعاقت تتة عل تتى التعلت تتيم
(األردن)؛
 115-95مواصلة اختاذ إجراءات انجحة لتيسري احلصتو علتى التعلتيم اإللزامتي
للبنني والبنات ،مب فيهم املنتمون لفئات األقلية (إستونيا)؛
 116-95تعزي تتز وض تتمان س تتبيل متك تتاف أم تتا مجي تتع األطف تتا للحص تتو عل تتى
التعليم ،مع الرتكيز خصوص ا على األطفا املنتمني لفئات األقلية (أملانيا)؛

 117-95تعزي تتز وتيس تتري س تتبل احلص تتو عل تتى التعل تتيم اإللزام تتي والتعل تتيم الع تتا
جلميتتع البنتتني والبنتتات ،مب ت فتتيهم املنتمتتون لفئتتات األقليتتة والعائشتتون يف املنتتاطق
الريفية والنائية (ابكستان)؛
 118-95تعزيتتز محايتتة حقتتوق األقليتتات ع ت طريتتق تتتدعيم ستتبل احلصتتو علتتى
التعليم يف لغات األقليات وحتسينها (قرب )؛
 119-95تطبيق العتبة البالغة  20يف املائة يف است دا لغتات األقليتات وتتوفري
التعليم هبا يف اجملتمعات احملليتة الصتغرية ،عوضت ا عت احملليتات التيت شتهدت تضت م ا
منذ عا ( 2014اليوانن)؛
 120-95وضتتع ب ترامج يف املتتدار للقضتتاء علتتى التحتتر ،ابألطفتتا وامل تراهقني
م ت املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي
صتتفات اجلنستتني ،وتنفيتتذ تتتدابري لتتتوفري التتدعم النفستتي م ت أجتتل ختفتتي معتتد
تسر هؤالء التالميذ م املدار (شيلي)؛
 121-95ضتتمان احلمايتتة للمثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري
للتنمتتر والتمييتتز يف النظتتا
اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني م ت التعتترض ُّ
التعليمي (إسرائيل)؛
 122-95كفالتتة أقصتتى حتتد م ت الشتتفافية يف تنفيتتذ التتربانمج احلكتتومي املتعلتتق
إبدخا عنصر ديين يف املدار  ،م أجل احملافظة على التفاهم بني األداين والتوم
االجتماعي ،مع كفالة االحرتا التا حلقوق األقليات اإلثنية واللغوية (صربيا)؛
 123-95االست تتتمرار يف حماربت تتة عت تتد املست تتاواة بت تتني الرجت تتا والنست تتاء ابلقيت تتا
خصوصا بت صيص املوارد الكافية ملكافحة العنف ضد املرأة (كندا)؛

 124-95مواصتتلة اجلهتتود م ت أجتتل تغيتتري القوالتتب اجلنستتانية النمطيتتة الستتائدة
وحماربتتة العنتتف العتتائلي ومواصتتلة تعزيتتز مشتتاركة النستتاء يف احليتتاة السياستتية والعامتتة
(تشيكيا)؛
 125-95مضاعفة التتدابري الراميتة إىل ختفتي العنتف العتائلي والعنتف اجلنستاي
بوسائل منها زايدة الوعي يف اجملتمع األلباي (أسرتاليا)؛
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 126-95حتسني اآلليات املؤسسية حلماية ضحااي العنف العائلي ،والتنفيذ التتا
م دون إبطاء ألحكا خطة العمل الوطنيتة بشتأن املستاواة بتني اجلنستني ومكافحتة
العنف العائلي (النمسا)؛
 127-95تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة إىل تنفي تتذ التشت تريعات وخط تتة العم تتل الوطني تتة
املتعلقة ابلعنف العائلي والعنف ضد املرأة (سلوفينيا)؛
 128-95ضتتمان التنفيتتذ الفعتتا لتوصتتيات فريتتق اخلترباء املعتتين مبكافحتتة العنتتف
ضد املرأة والعنف املنزي التابع جمللس أورواب (بلجيكا)؛
 129-95مواص تتلة جهوده تتا لكفال تتة امتث تتا اإلط تتار الق تتانوي ال تتوطين التفاقي تتة
اسطنبو (جورجيا)؛
 130-95تنفي تتذ خط تتة ملتابع تتة تنفي تتذ اتفاقي تتة اس تتطنبو  ،وعل تتى وجت ت التحدي تتد
فيما يتعلق مبنع العنف العائلي وأتهيل ضتحاايه واالخنتراط متع مقرتفيت  ،مبتا يتماشتى
مع اهلد  5م أهدا التنمية املستدامة (هولندا)؛
 131-95تعزي تتز الت تتدابري الرامي تتة إىل التص تتدي ملس تتألة العن تتف الع تتائلي وض تتمان
اإلنفاذ الكامل لقانون تدابري مكافحة العنف يف العالقات األسرية (إندونيسيا)؛
 132-95ضتتمان التنفيتتذ الكامتتل لقتتانون تتتدابري مكافحتتة العنتتف يف العالقتتات
األس ترية ع ت طريتتق وضتتع لتتوائح تنفيذيتتة وختصتتيص متويتتل كتتا وتتتدريب املتتوظفني
مبا يضم توفري دعم وا لضحااي العنف (السويد)؛
 133-95كفال تتة التنفي تتذ الكام تتل لق تتانون ت تتدابري مكافح تتة العن تتف يف العالق تتات
األست ت ترية ،وحظ ت تتر اللج ت تتوء إىل الوس ت تتاطة أو التوفي ت تتق يف قض ت تتااي العن ت تتف الع ت تتائلي
(آيسلندا)؛
 134-95اختتتاذ تتتدابري إضتتافية ملكافحتتة العنتتف العتتائلي ،مبتتا يف ذلتتك عت طريتتق
التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة وضتمان إمكانيتة حصتو النستاء ضتحااي العنتف
على املساعدة القانونية واخلدمات االجتماعية (إيطاليا)؛
 135-95مواصلة املساعي الرامية إىل مكافحة العنف العائلي وضتمان التحقيتق
املستفي يف مجيع تقارير العنف العائلي ومثو مقرتفيها أما العدالة (ليتوانيا)؛
 136-95مكافحتتة العنتتف العتتائلي ابلتتتدابري الوقائيتتة والعقابيتتة ،وحتديتتد العقبتتات
ال تتيت حت تتو دون جل تتوء ض تتحااي العن تتف إىل تق تتدم الش تتكاو والقض تتاء عل تتى ه تتذه
العقبات ،وزايدة التوعية بني السكان (فرنسا)؛
 137-95كفالتتة التطبيتتق الكامتتل لإلطتتار املعيتتاري والسياستتات الراميتتة إىل منتتع
ارتكا العنف ضد املرأة ،ابلتصدي على وجت اخلصتو للعوامتل التيت حتتو دون
استنكار حاالت العنف اجلنساي (هندورا )؛
 138-95ضمان احلماية األفضل للنساء واألطفا ع طريق تنفيذ آليات تتيح
اإلنذار املبكر ع دالئل العنف (اجلزائر)؛
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 139-95تق تتدم مس تتا ة مالي تتة إىل خت ت املش تتورة اجمل تتاي ال تتذي يت تتيح مس تتاعدة
للفتيات والنساء ضحااي العنف اجلنساي (سويسرا)؛
 140-95ض تتمان حص تتو الش تترطة عل تتى الت تتدريب ال تتوايف وحيازهت تتا للمه تتارات
الالزمة للرد على حاالت العنف ضد املرأة والتحقيق فيها وإدارهتا على حنو ستليم،
فضالا ع التما أوامر محاية الضحااي (آيسلندا)؛

 141-95مض تتاعفة اجله تتود لت تتدريب اجله تتات املس تتؤولة عل تتى تق تتدم املس تتاعدة
لضحااي العنف اجلنساي (الفلبني)؛
 142-95ت ت تتوفري الت ت تتدريب املتواص ت تتل ملؤسس ت تتات الش ت تترطة والقض ت تتاة والفني ت تتني
الصتتحيني وختتدمات دعتتم الضتتحااي وستتواها مت املؤسستتات الفنيتتة التتيت تتعامتتل متتع
ضحااي العنف اجلنساي والعنف العائلي (مجهورية مولدوفا)؛
 143-95اعتماد التدابري التشتريعية واإلداريتة الضترورية ،مبتا يف ذلتك عت طريتق
توعيتتة متتوظفي إنفتتاذ القتتانون وتتتدريبهم ،ملنتتع اإلفتتالت م ت العقتتا علتتى أعمتتا
العنف املنزي وتوفري املساعدة والدعم املالئمني للضحااي (الربازيل)؛
 144-95ت ت تتوفري الت ت تتدريب املتواص ت تتل ملؤسس ت تتات الش ت تترطة والقض ت تتاة والفني ت تتني
الصحيني وخدمات دعم الضحااي وسواها م املؤسسات الفنية العاملة متع ضتحااي
العنف ضد املرأة والعنف العائلي (آيسلندا)؛
 145-95توفري التدريب الكايف لوكاالت إنفاذ القانون للرد على حاالت العنف
اجلنساي مبا في العنف العائلي ،والتحقيق في والتعامل مع بكفاءة (ملديف)؛
 146-95تدريب موظفي إنفاذ القانون على القيا بكفتاءة ابلتعتر علتى دالئتل
العنت تتف العت تتائلي وإنفت تتاذ القت تتوانني املتعلقت تتة ابالغتصت تتا والتعت تتديالت املدخلت تتة يف
ق ت تتانون مكافح ت تتة العن ت تتف الع ت تتائلي ،مب ت تتا يف ذل ت تتك ح ت تتاالت االغتص ت تتا الزوج ت تتي
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 147-95حتسني محاية ضحااي العنف املنزي ال سيما النساء واألطفا (أملانيا)؛
 148-95مواصلة تقدم املوارد الكافية خلدمات الوقاية والتأهيل لصتاحل ضتحااي
العنف املنزي (ماليزاي)؛
 149-95اختتتاذ خط تتوات إض تتافية لتعزي تتز السياستتات الرامي تتة إىل محاي تتة الفئ تتات
الضتتعيفة وتقتتدم التتدعم النفستتي هلتتا ،وابألختتص الفئتتات املعرضتتة للعنتتف العتتائلي
والعنف اجلنسي وضحااي االجتار ابلبشر (ميامنار)؛
 150-95مواصلة تعزيز آليتهتا املعنيتة ابإلحالتة ،مت أجتل القيتا علتى حنتو وا
وعاجل مبساعدة ضحااي العنف اجلنساي ،ال سيما النساء واألطفا (الفلبني)؛
 151-95كفالة تنفيذ الدولة لقتانون ضتماانت املستاعدة القانونيتة تنفيتذا فعتاالا،
ال ستيما فيمتا يتصتل بضتحااي العنتف العتائلي والعنتف اجلنستي ،والتأكيتد علتى إملتا
الضحااي حبقهم يف احلصو على املساعدة القانونية (مجهورية مولدوفا)؛
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 152-95تنفيذ تدابري وقائية يف مواجهة ظاهرة الزواج القسري والتطبيق الفعتا
للجزاءات املنصو عليها يف القانون فيما يتصل حباالت العنف اجلنساي (إسبانيا)؛
 153-95زايدة التنستتيق بتتني املؤسستتات املتتوفرة لل تتدمات الوقائيتتة والتأهيليتتة
لضحااي العنف املنزي ،وضمان إاتحة املوارد الالزمة لتشغيل هذه املؤسسات (شيلي)؛
 154-95زايدة عدد مراكز االستقبا والتوجي املتاحة ملستاعدة النستاء ضتحااي
العنف العائلي والعنف اجلنسي واالجتار ابلبشر (كوستاريكا)؛
 155-95تعزيز الدعم املقد لضحااي العنف املنزي ،ال سيما النساء واألطفتا ،
ع ت طريتتق زايدة عتتدد دور اإليتتواء علتتى حنتتو يتماشتتى متتع املتتادة  23م ت اتفاقيتتة
اسطنبو (الدامنرك)؛
 156-95ضتتمان إاتحتتة اخلتتدمات املقدمتتة لضتتحااي العنتتف ضتتد امل ترأة والعنتتف
العتتائلي يف اجملتمعتتات األكثتتر هتميش ت ا ،مب ت يف ذلتتك نستتاء املنتتاطق الريفيتتة وذوات
اإلعاقة والنساء املنتميات إىل فئات األقليات اإلثنية (سنغافورة)؛
 157-95مواصلة تعزيز حقوق الطفل ومحايتها (بروي دار السال )؛
 158-95النهت تتوض ابلتنفيت تتذ الفعت تتا لت تتربانمج العمت تتل الت تتوطين حلقت تتوق الطفت تتل
للفرتة  ،2020-2017وابألخص فيما يتصل ابلقضاء على مجيع أشكا العنف
ضد األطفا (أوروغواي)؛
 159-95ختص تتيص مزي تتد مت ت امل تتوارد ل تتزايدة حص تتتها يف متوي تتل ب تترانمج العم تتل
التتوطين حلقتتوق الطفتتل ضتتماانا لوجتتود ب ترامج أكثتتر استتتدامة داعمتتة لتنميتتة أطفاهلتتا
ومحايتهم (سنغافورة)؛
 160-95زايدة امل تتوارد عل تتى حن تتو مي ّكت ت مت ت التس تتيري الفع تتا لآللي تتات حديث تتة
النشأة ،م قبيل قسم محاية وتعزيز حقوق الطفل (مالطة)؛
 161-95مواصتلة جهودهتتا لإلستراع خبطتتة تنفيتتذ إطارهتتا القتتانوي والسياستتاي يف
جما محاية الطفل (جورجيا)؛
 162-95ضت تتمان التنفيت تتذ الفعت تتا لألحكت تتا القانونيت تتة املتعلقت تتة حبمايت تتة الطفت تتل
(فرنسا)؛
 163-95مواصلة اجلهود الراميتة إىل تنفيتذ إطارهتا القتانوي والسياستاي يف جمتا
محاية الطفل (سلوفاكيا)؛
 164-95ض ت تتمان ت ت تتوفري التموي ت تتل املالئ ت تتم وامل ت تتوارد الكافي ت تتة جلمي ت تتع اآللي ت تتات
ومؤسس تتات الدول تتة املكلّف تتة مبوج تتب الق تتانون  2017/18بتعزي تتز حق تتوق الطف تتل
ومحايتها وإعماهلا ،مبا فيها مكتب حمامي الشعب (أيرلندا)؛
 165-95مواصلة االضطالع أبنشطة التتدريب وزايدة التوعيتة يف ميتدان حقتوق
الطفل (الفلبني)؛
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 166-95مواصلة تنفيذ السياسات الكفيلة مبحاربة العنف ضد الطفل على حنو
منهجي وفعا (شيلي)؛
 167-95مواصلة برانجمها ومحالهتا الرامية إىل زايدة التوعية ضد العنف يف مجيع
البيئ تتات ،وتش تتجيع املمارس تتات الفض تتلى حل تتل النزاع تتات العائلي تتة وإرس تتاء األب تتوة
اإلجيابية (سلوفاكيا)؛
 168-95حظر العقا البدي يف املدار واملؤسسات العامة (قرب )؛
 169-95اخت تتاذ ت تتدابري فعال تتة ملكافح تتة فق تتر األطف تتا ورق األطف تتا والست ت رة
واالستغال اجلنسي لألطفا (بلجيكا)؛
 170-95مواصتتلة اجلهتتود ملكافحتتة استتتغال األطفتتا م ت ختتال خطتتة عمتتل
وطنية حلماية األطفا م االستغال االقتصتادي ،مبت فتيهم األطفتا التذي تترتب
أوضاعهم ابلشوارع (بروي دار السال )؛
 171-95استتتكما وتعزيتتز اإلطتتار املعيتتاري واملؤسستتي م ت أجتتل محايتتة مجيتتع
األطفا م خماطر اإلنرتن (ملديف)؛
 172-95التوقتتف ع ت ممارستتة إيتتداع األطفتتا املؤق ت يف املؤسستتات ،ووضتتع
وتنفيذ اسرتاتيجية شاملة إلُناء اإليداع يف املؤسسات (بلغاراي)؛
 173-95تنفيتتذ خطتهتتا املتعلقتتة إبُنتتاء إيتتداع األطفتتا يف املؤسستتات وملم مشلهتتم
أبسرهم البيولوجية أو إيداعهم يف بيئة أسرية ،والتأكد م عد ترك أي طفل بتدون
محاية (سويسرا)؛
 174-95حتديد س قانونية دنيا للزواج عند  18سنة (قرب )؛
تاءلَة منتهكتي
 175-95تطبيق حظتر تشتريعي علتى زجيتات األطفتا املبكترة ُ
ومس َ
هذا احلظر (االحتاد الروسي)؛
 176-95تعزي ت تتز اجله ت تتود الرامي ت تتة إىل من ت تتع وحمارب ت تتة ال ت تتزواج املبك ت تتر والقس ت تتري
لألطفا (إيطاليا)؛
 177-95حظتتر زواج األطفتتا حظ ترا قاطع ت ا ،وجتتترم انتهتتاك هتتذا احلظتتر وزايدة
جهود نشر الوعي مبسألة زواج األطفا (سلوفاكيا)؛
 178-95صياغة استجاابت مفصتلة يف جمتا السياستات علتى الصتعيد التوطين،
وخباصة يف املناطق الريفية ،هتد إىل محاية األطفا م ظاهرة الثأر (كرواتيا)؛
 179-95االستمرار يف توجي اهتمتا أوي لضتمان التمتتع التتا حبقتوق األطفتا
ومنه تتا ح تتق احلص تتو عل تتى التعل تتيم ،مبت ت يف ذل تتك لألطف تتا املت تتورطني يف ح تتوادث
الثأر (إيطاليا)؛
 180-95مواصتتلة اجلهتتود احلكوميتتة لضتتمان املعاملتتة املتكافئتتة وغتتري التمييزيتتة
لألش ا املنتمني لفئات األقليات القومية (مصر)؛
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 181-95مواصتتلة جهتتود زايدة محايتتة األقليتتات ومكافحتتة التمييتتز ،وعلتتى حنتتو
خا مت ختال إصتدار تشتريع إضتايف يكفتل فعاليتة قتانون محايتة األقليتات القتائم
وتساوق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان (أملانيا)؛
 182-95اختتاذ تتدابري إضتتافية مت أجتتل التنفيتذ الكامتل لقتتانون محايتة األقليتتات
القوميتتة يف ألبانيتتا ،ضتتماانا حلمايتتة حقتتوق األش ت ا املنتمتتني إىل األقليتتات القوميتتة
ومنهت تتا حقت تتوقهم يف التحديت تتد الت تتذاي للهويت تتة وتعلّت تتم لغت تتتهم األ واست تتتعما لغت تتة
أقليتهم (بلغاراي)؛
 183-95تعزي تتز جهوده تتا عل تتى حن تتو مي ّكنه تتا مت ت تنفي تتذ ق تتانون محاي تتة األقلي تتات
القومية تنفيذا فعاالا ،ع طريق اعتماد أحكا قانونية إضافية (سويسرا)؛

 184-95اس تتتعراض ق تتانون األقلي تتات القومي تتة وست ت م تشت تريعات تنفيذي تتة ،ملن تتع
تقلّص احلق يف التحديد الذاي للهوية جراء استعما بياانت السجل املدي املتعلقة
ابإلثنية (اليوانن)؛
 185-95زايدة حتستتني اإلطتتار القتتانوي القتتائم والسياستتات املعمتتو هبتتا لضتتمان
املعاملتتة غتتري التمييزيتتة لألقليتتات القوميتتة ،بتعزيتتز عمليتتة تشتتاور واستتعة النطتتاق متتع
ممثلت تتي األقليت تتات ومراعت تتاة التوصت تتيات الت تتواردة يف ق ت ترار جلنت تتة وزراء جملت تتس أورواب
لعا ( 2014رومانيا)؛
 186-95ضتتمان عتتد العتتودة يف قتتانون التعتتداد لعتتا  2020إىل فتترض غرامتتة
على إقرارات التحديد الذاي للهويتة غتري املطابقتة لبيتاانت الستجل املتدي ،ومعاجلتة
الشواغل ذات الصلة لألقليات األلبانية ع طريق ش محالت إعالمية (اليوانن)؛
 187-95معاجلتتة التمييتتز املؤسستتي ضتتد الرومتتا واختتتاذ إج تراءات تكفتتل ستتبيل
الوصتتو املتكتتاف لنستتاء الرومتتا وفتياهتتتا ورضتتعائها إىل الرعايتتة الصتتحية (اجلمهوريتتة
العربية السورية)؛
 188-95النظر يف تنفيتذ تتدابري مس ِّ
تتهدفة مت أجتل تيستري ُستبل االطتالع علتى
ُ
واثئتتق اهلويتتة الش صتتية وتتتوفري العمتتل لألش ت ا املنتمتتني لألقليتتات ،وابألختتص
طائفيت الروما واملصريني البلقانيني (الربازيل)؛
 189-95زايدة تعزيز حقوق األش ا ذوي اإلعاقتة ومحايتهتا ،وفقت ا اللتزاماهتتا
مبوجب اتفاقية حقوق األش ا ذوي اإلعاقة (ليتوانيا)؛
 190-95مواص تتلة اجله تتود لتحس تتني أح تتوا األشت ت ا
إدماجهم التا يف اجملتمع (مصر)؛

ذوي اإلعاق تتة وض تتمان

 191-95اختت تتاذ خطت تتوات إضت تتافية لتت تتوفري ست تتبل الوصت تتو وخت تتدمات الرعايت تتة
واملساعدة االجتماعية جلميع األش ا ذوي اإلعاقة ،خاصة األطفا (بلغاراي)؛
 192-95تعزيز التنفيذ الكامل للتشريع املتعلق إباتحة سبل حصتو األشت ا
ذوي اإلعاقة على نوعية جيدة م الصحة والتعليم والعمل (إسرائيل)؛
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 193-95ضتتمان التنفيتتذ الفعتتا للتشتريع التتوطين مت أجتتل التصتتدي للمشتتاكل
اهليكليتتة يف تتتوفري ختتدمات الرعايتتة االجتماعيتتة ،وإاتحتتة ُستتبل حصتتو األش ت ا
ذوي اإلعاقة على نوعية جيدة م التعليم والعمل (اهلند)؛
 194-95ضتتمان التنفيتتذ الكامتتل خلطتتة العمتتل املتعلقتتة حبقتتوق األش ت ا ذوي
اإلعاقة ،مبا يضم التمتع حبق التعليم الشامل جلميع األطفا ذوي اإلعاقة (إيطاليا)؛
 195-95اح ت ترتا حقت تتوق األش ت ت ا ذوي االضت تتطراابت العقليت تتة واإلعاقت تتات
النفسية االجتماعية ،على حنو يتماشى مع اتفاقية حقوق األش ا ذوي اإلعاقتة،
مبا يف ذلك مبناهضة اإليداع يف املؤسسات والوصم والعنتف واإلفتراط يف التطبيتب،
وتوفري خدمات جمتمعية للصحة العقلية تتمحتور حتو البشتر وتشتجع إدمتاجهم يف
اجملتمع وحترت موافقتهم احلرة املستنرية (الربتغا )؛
 196-95اعتماد تدابري إضافية حلماية املهاجري وملتمسي اللجوء (العراق)؛
 197-95تعزي تتز الت تتدابري الكفيل تتة بتجنّ تتب ح تتاالت انع تتدا اجلنس تتية ،ال س تتيما
للفئات املوجودة يف حاالت االستضعا  ،وتيسري عملية التجتنّس لالجئتني والرومتا
(األرجنتني)
 -96وتعكس مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات املشمولة ابلتقرير احلاي موقتف الدولتة
(الدو ) اليت قدمتها ،و/أو الدولة قيد االستعراض وينبغي أال يُفهم أُنا حتظى بتأييد الفريق
العامل ككل

28

GE.19-11255

A/HRC/42/4

املرفق
Composition of the delegation
The delegation of Albania was headed by Mme. Artemis Dralo, Deputy Minister for
Europe and Foreign Affairs, and composed of the following members:
• Mme. Ravesa Lleshi, Ambassadeur de l’Albanie auprès UNOG, Membre;
• Mme. Brunilda Peci (Minarolli), Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères,
Direction des Organisations Internationales, Membre;
• M. Ilir Nezaj, Conseiller en charge des Droits de l’Homme près de la Mission de
l’Albanie auprès UNOG, Membre;
• Mme Merita Xhafaj, DG, Direction générale des politiques et du développement de
la santé et de la protection sociale, Ministère de la Santé et de la Protection sociale,
Membre;
• Mme Mimoza Arbi, Directrice du service juridique, Parlement albanais, Membre;
• Mme Iva Seseri, Conseillère, juriste au Parlement albanais, Membre;
• M. Bekim Murati, DG, Agence de Soutien à la Gouvernance Locale, Ministère de
l’Intérieur, Membre;
• M. Kujtim Luli, Bureau du Procureur général, Membre;
• Mme Alida Mici, Directrice, Direction de l’intégration, de la coordination, des
accords et de l’assistance, Direction générale de la conformité réglementaire, de la
santé et de la protection sociale, Ministère de la Santé et des Affaires Sociales,
Membre;
• Mme Alma Tandili, Présidente de l’Agence Nationale pour les Droits et la
Protection de l’Enfant, Membre;
• Mme Brunilda Dervishaj, Spécialiste, Secteur des politiques et stratégies pour
l’inclusion sociale et l’égalité des genres, Direction des politiques et stratégies de
développement pour la santé et la protection sociale, Ministère de la Santé et des
Affaires Sociales, Membre;
• Mme Silvana Alimadhi, Responsable de la protection des mineurs et de la violence
domestique, Direction générale de la police d’État, Membre;
• M. Lavdim Durbaku, Direction générale de la police d’État, Membre;
• Mme Dikensa Topi, Chef de secteur, Ministère de l’Education et des Sports
Membre;
• Mme Flutura Agaj, Ministère de la Culture, Membre;
• Mme Jetmira Sula, Direction générale des prisons, Ministère de la Justice, Membre;
• M. Gramoz Sokolaj, DG, Agence de Soutien à la Gouvernance Locale, Ministère de
l’Intérieur, Membre;
• Mme. Klodiana Kamberi, Commissaire à la protection contre la discrimination,
Membre;
• Mme. Gloria Çarkaxhiu, Spécialiste, Direction générale de la codification et de
l’harmonisation des législations, Ministère de la Justice, membre de la délégation.

29

GE.19-11255

