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 من مشروع تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري           ١٠٦ للفقرة   وفقاً  -١
 بشأنا آراءها وردودها    الشامل، وبعد النظر يف التوصيات الواردة يف هذه الفقرة، تقدم ألباني          

  .هذه التوصيات
ترى أن أكثرية التوصيات اليت قبلت هبا هـي    ووحتظى التوصيات التالية بتأييد ألبانيا        -٢

           وأحاطـت علمـاً    ٢١-١٠٦ و ٧-١٠٦ التوصـيتني    يف طور التنفيذ، بينما قبلت جزئيـاً      
  .٢٢-١٠٦بالتوصية 

  يف طور التنفيذ/ مقبولة١-١٠٦التوصية     
حيمي التشريع الوطين ويضمن متتع مجيع األشخاص دون سن الثامنة عشرة باحلماية              -٣

  .اليت تقضي هبا اتفاقية حقوق الطفل
 مـن خـالل  ويضمن دستور ألبانيا حقوق الطفل، ويف هذا السياق، تكفل الدولة،       -٤

. ه الفكـري  مبادراهتا القانونية، الوفاء باحتياجات رعاية الطفل وتنشئته وتعليمه وعمله ومنائ         
ءات التخفيف لصاحل األطفال أثناء احملاكمـة، وضـمان محايـة           اوالدولة ملزمة بكفالة إجر   

 العمل،  يفاألطفال من مجيع أشكال إساءة املعاملة والعنف واإليذاء واالستغالل واالستخدام           
  . احلد األدىن لسن عمل األطفالوخاصة مبوجب

لية، أي يف القانون املتعلـق حبقـوق        ويرد تعريف الطفل بوضوح يف التشريعات احمل        -٥
 هلذا القـانون،    ووفقاً.  التفاقية حقوق الطفل، إىل جانب توفري احلماية لألطفال        الطفل، وفقاً 
ويف حالة عـدم    . ، حىت بلوغ سن الثامنة عشرة     إىل أي شخص يولد حياً    " الطفل"يشري لفظ   

إىل الظن بأن الشخص    حتديد سن الشخص بصورة تامة، على الرغم من وجود أسباب تدعو            
  . ويستفيد من هذا القانون إىل أن جيري حتديد سنه متاماًالشخص طفالً املعين طفل، يعترب

  يف طور التنفيذ/ مقبولتان١٤-١٠٦ و٢-١٠٦التوصيتان     
ويعين بذلك أي شـكل     . جرمية" رسوء معاملة القصّ  "ينص القانون اجلنائي على أن        -٦

هلم أو دفعهم للعمل أو استخدامهم فيه، أو كسب الرزق          من أشكال إكراه القصر أو استغال     
كما ينص القانون على    . أو التسول أو ممارسة أعمال تضر بنمائهم العقلي والبدين وبتعليمهم         

  . عن العقوبات املناسبةالظروف املشددة للعقوبة، فضالً
 ١٦ر الذين تقل أعمـارهم عـن        ، على حظر استخدام القصّ    "قانون العمل "وينص    -٧

وينطبق أحد االستثناءات على احلاالت اليت ُيستخدم فيها القـصَّر الـذين تتـراوح              . عاماً
 أثناء العطل املدرسية فقط يف الوظائف اخلفيفة الـيت ال تـضر              عاماً ١٦ و ١٤أعمارهم بني   

  .بصحتهم ومنائهم
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صر قانون املتعلق بالسالمة والصحة أثناء العمل على توفري محاية خاصة للق          الوينص    -٨
  . على رفاههم ومنائهميف الظروف الصعبة اليت تشكل خطراًوعدم جواز تشغيلهم يف العمل، 

اول بعض أسوأ أشكال عمل األطفال يف خطة العمل املعنية حبمايـة ورعايـة              تنوُي  -٩
وُشكِّلت فرقة عمل تتألف من ممثلي املؤسسات املركزية        . األطفال الذين يعيشون يف الشوارع    

وتنطلـق،  . لسواء، ومن أفرقة ميدانية، من أجل الوقوف على احلاالت وإدارهتا         واحمللية على ا  
وُيتـوخى اختـاذ   . ، محلة للتوعية مبنع استغالل عمل األطفال    ٢٠١٤يونيه  /بداية من حزيران  

  . العمل يف قطاعات معينةوأوضاعتدابري تعزز تفتيش عمل األطفال وأسوأ أشكاله 

  تنفيذيف طور ال/ مقبولة٣-١٠٦التوصية     
ومن أجل تعزيز نظـام     . يضمن القانون املتعلق حبقوق الطفل محاية حقوق األطفال         -١٠

محاية األطفال، ُيتوخَّى إعادة النظر يف اإلطار القانوين القائم والسياسات، وحتليل هذا النظام             
اون أدائه وتعزيز التعسالمة  ومشاكله وإجنازات النظام املتعدد القطاعاتوتقييمه للتعرف على 

  .بني خمتلف اجلهات الفاعلة
 الذي ينص على إجـراءات      ،واعُتمد بروتوكول العمل املتعلق بنظام محاية األطفال        -١١

ومنـها  ( خمتلف اجلهـات الفاعلـة       ويشملللتعامل مع حاالت األطفال املعرضني للخطر،       
 علـى   عن اجلهات الفاعلـة ، فضالً)املدرسون وموظفو الشرطة والعاملون يف اجملال الصحي    

  .الصعيد احمللي

  يف طور التنفيذ/ مقبولة٤-١٠٦التوصية     
يركز تعزيز التدابري املتعلقة باملساواة بني اجلنسني على إدماج املرأة يف سوق العمل،               -١٢

وال سيما النساء من الفئات الضعيفة، عن طريق تنفيذ االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني             
، ٢٠١٥-٢٠١١القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل للفتـرة         اجلنسني، واحلد من العنف     

  :وذلك كما يلي، ٢٠٢٠-٢٠١٤واالستراتيجية الوطنية للعمالة للفترة 
   سياسات فعالة يف سوق العمل؛ اتباعتعزيز تكافؤ فرص العمل عن طريق  •
 رامج تـدريب مهـين    بوتعليم  برامج  زيادة عدد الذكور واإلناث عن طريق توفري          •

  ؛جيدة
  . بالنسبة إىل النساء وعملهنوخاصةزيادة مشاركتهم يف التدريب املهين،   •

  يف طور التنفيذ/ مقبولة٥-١٠٦التوصية     
 ٢٠١٥-٢٠١١تتضمن االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنـسني للفتـرة             -١٣

مشاركة املرأة يف    وزيادة   اآللية القانونية واملؤسسية؛  تعزيز  : وخطة العمل املتصلة هبا، ما يلي     
. ؛ واحلد من العنف القائم على نوع اجلـنس        صنع القرار؛ ومتكني النساء والفتيات اقتصادياً     
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وستليب هذه السياسات   .  التكاليف املالية ومصادر التمويل من أجل تنفيذها       وحدَّدت بالفعل 
        عاقـة اإلاللوايت يعشن يف حالة من احلرمان بـسبب          تياجات الفئات الضعيفة من النساء    اح

وتوضع برامج ومحالت للتوعية بالقضاء على      . أو األصل االجتماعي واإلثين أو امليل اجلنسي      
  .التمييز بني اجلنسني

 بشأن التثقيف يف جمال اختيار جنس املولود قبـل          وتنص استراتيجية الثالث سنوات     -١٤
  :يما يلعلى ، ٢٠١٤الوالدة، املزمع تنفيذها يف النصف الثاين من عام 

اختيار جنس املولود قبـل الـوالدة وعواقبـه    شأن  محالت توعية وأنشطة تثقيفية ب      •
  الطويلة األجل؛

النماذج والنهج اليت تؤثر يف املعايري واملمارسات اجلنسانية املتبعة داخـل األسـرة               •
  واجملتمع؛

ذكور اإلجهاض االنتقائي واختالل نسبة الوالدات بني ال      ب فيما يتعلق تدريب املهنيني     •
  واإلناث؛

  تعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين؛  •
  .حتسني نظام رصد البيانات لتسجيل الوالدات يف املؤسسات الصحية  •

   مقبولة جزئيا٦ً-١٠٦التوصية     
ُيقبل اجلزء األول من هذه التوصية وجيري تنفيذه، ويتناول التنفيذ الفعال للتشريعات              -١٥

  .املتعلقة بالتمييز
ال ُيقَبل اجلزء الثاين من التوصية بشأن اعتماد أحكام جديدة حتظر التمييز القـائم              و  -١٦

احلماية من التمييز قائمة    يتضمن القانون املتعلق ب   : على أساس اجلنسية، وذلك لألسباب التالية     
يف هـذا   و". على أي أساس آخر   " ألسباب التمييز، مبا يف ذلك عبارة        )غري حصرية ( مفتوحة

  .كأساس آخر لعدم التمييز اجلنسية تردالسياق، 
ويضمن القانون األلباين املتعلق بالتمييز احلماية الفعالة من التمييز ومن أي شكل من               -١٧

 وعـدد   ارتفع عدد التحقيقات حبكم املنـصب     و. أشكال السلوك الذي يشجع على التمييز     
            عت احملـاكم يف   قرارات احلماية من التمييز الصادرة عن املفوض املعـين بـالتمييز، وشـر            

  .تنفيذ القانون

  مقبولة جزئياً ٧-١٠٦التوصية     
 واجلاليـة ُيقَبل اجلزء األول من التوصية فيما يتعلق بالتمييز ضد مجاعـات الرومـا               -١٨

فاالستراتيجية الوطنية بشأن أقلية الروما وخطة العمل الوطنية لعقد إدماج الرومـا،            . ةاملصري
التعليم والـصحة واحلمايـة االجتماعيـة واالسـتحقاقات         : ق مبا يلي  تضمنان تدابري تتعل  ت
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االجتماعية وبرامج التشجيع على تشغيل أفراد طائفة الروما والتدريب املهـين واخلـدمات             
طائفة الروما وإدماج أطفال الشوارع من الروما والتدابري الرامية إىل منـع             اجملتمعية ألطفال 

ة من العنف وبرنامج املعونة االقتصادية وخدمات الرعايـة         ومكافحة االجتار بالبشر واحلماي   
  .االجتماعية

، وذلـك   صفة األقلية " اجلالية املصرية "وال ُيقَبل اجلزء الثاين من التوصية بشأن منح           -١٩
  .لألسباب التالية

                ال يعتـرف هبـا بـصفتها أقليـة قوميـة          " اجلالية املصرية "املوقف احلايل هو أن       -٢٠
  . إىل معايري موضوعية وذاتية لالعتراف باألقليات الوطنيةلغوية، استناداً - و إثنيةأ

 وفقـاً  ،باجلالية املـصرية كأقليـة    وستنظر السلطات األلبانية يف مسألة االعتراف         -٢١
  . ألبانيا وتوصيات املنظمات الدوليةاتللصكوك الدولية املتعلقة حبماية األقليات وتشريع

  يف طور التنفيذ/ مقبولتان٩-١٠٦ و٨-١٠٦التوصيتان     
األفعال التالية  تعترب   ٢٠١٣على القانون اجلنائي يف عام       التعديالت املدخلة    مبوجب  -٢٢

التهديد اخلطري باالنتقام أو األخـذ  "، و"القتل بدوافع االنتقام أو األخذ بالثأر : "جرائم جنائية 
  .ت على العقوبات اجلزائيةوتنص هذه التعديال" التحريض على االنتقام"، و"بالثأر
 تنقيح خطة العمل بشأن منع األنشطة اإلجرامية وجرائم القتل مـن            وجرى مؤخراً   -٢٣

 من أجل التصدي هلـذه      ،أجل األخذ بالثأر واالنتقام والكشف عنها وتسجيلها ومكافحتها       
لقتـل  وأُنشئت وحدة خاصة معنية مبنع ومكافحة األنشطة اإلجرامية املتمثلـة يف ا           . الظاهرة

  .لغرض االنتقام واألخذ بالثأر
املتعلـق  "وتعليم األطفال احملبوسني بسبب ارتكاب أعمال انتقامية يكفله القـانون             -٢٤

بشأن اإلجراءات املتعلقـة بتعلـيم األطفـال        "، والتعليمات الصادرة    "بالتعليم قبل اجلامعي  
مية واإلدارات املدرسية مـع     وعلى الصعيد احمللي، تتعاون مديريات التعليم اإلقلي      ". املعزولني

  .االجتماعية - املؤسسات احمللية على حتديد وعزل األطفال وإتاحة التعليم واخلدمات النفسية

  يف طور التنفيذ/ مقبولة١٠-١٠٦التوصية     
 بذاته، ألن    قائماً العقاب البدين غري منصوص عليه يف القانون اجلنائي باعتباره حكماً           -٢٥

األطفال مضايقة  : اإلجراءات املتعلقة هبذا العقاب ترد بصفتها جرائم منفصلة من قبيل ما يلي           
  . مشددة للعقوبةوضرهبم وإهانتهم وتعذيبهم وتعنيفهم وإساءة معاملتهم، وتشكل ظروفاً

ويضمن القانون املتعلق حبماية حقوق الطفل محاية األطفال مـن العقـاب البـدين              -٢٦
عذيب واملعاملة املذلة واملهينة وأعمال العنف يف مجيع األماكن، مبا يف ذلـك املـدارس               والت

حـة   للقانون املتعلق بتـدابري مكاف     ووفقاً. ومؤسسات الرعاية الداخلية ومؤسسات السجون    
يف احلاالت اليت ُيماَرس فيها أي شكل من أشكال العنـف           يتم،  العنف يف العالقات املرتلية،     
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طارئ، فتأمر احملكمة حبمايـة     محاية   استصدار أمر    طلب العالقات األسرية،     األطفال يف  ضد
  . إىل مصاحل القاصر الفضلى، استناداًالطفل فوراً

جتنب هذه الظاهرة وممارسـة     شأن  وتنظَّم أنشطة إلذكاء وعي اجلمهور واألبوين ب        -٢٧
تـدعم األسـر    وسيعزز إصالح اخلدمات االجتماعية املمارسات اليت       . العنف ضد األطفال  

  .وتطور اخلدمات املقدمة إىل الوالدين

  يف طور التنفيذ/ مقبولة١١-١٠٦التوصية     
 للقانون املتعلق بتدابري مكافحة العنف يف العالقات األسرية، حيق جلهاز لشرطة            وفقاً  -٢٨

 وحتديد موعـد هنـائي أدىن       ر فوراً ومكتب املدعي العام املطالبة باستصدار أمر حلماية القصَّ       
  . ساعة٢٤صدوره ال يتجاوز ل

، على العنف املـرتيل     ٢٠١٣وتنص التعديالت املدخلة على القانون اجلنائي يف عام           -٢٩
 يف أثنـاء إصـدار   ي جرم جنائ ارتكاُباً مشدد اًويعَترب ظرف . جرماً جنائياً قائماً بذاته   بوصفه  

 العقوبة الـصادرة حبـق      احملكمة أوامر احلماية من العنف املرتيل أو بعده، مبا يزيد من تشديد           
  .مرتكب العنف

وينص القانون املتعلق باملساعدة القانونية على احلق يف تلقّي تلك املـساعدة حـىت                -٣٠
  .بالنسبة إىل ضحايا العنف املرتيل

وُيتوخَّى اختاذ تدابري لتنفيذ أهداف االستراتيجية الوطنية للمساواة بـني اجلنـسني              -٣١
  .خطة العمل املتصلة هبا و٢٠١٥-٢٠١١وأنشطتها للفترة 

 بلدية من بلديات ألبانيا     ٢٤وهتدف آلية اإلحالة الوطنية للعنف املرتيل اليت تعمل يف            -٣٢
  .إىل التصدي للعنف املرتيل على أساس متعدد التخصصات

 التعديالت اليت أدخلت علـى القـانون املتعلـق          ٢٠١٤وُيتوقَّع أن ُتعتمد يف عام        -٣٣
  .دف زيادة الشفافية والكفاءة، وحل املشاكل املواجهة أثناء التنفيذهب باملساعدة القانونية

  يف طور التنفيذ/ مقبولة١٤-١٠٦و ١٣-١٠٦ و١٢-١٠٦ و٢-١٠٦التوصيات     
 احلـل ملـسألة     ٢٠١٣أتاحت التعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي يف عام            -٣٤

عدم معاقبة ضـحايا االجتـار      : يليوتتصل األحكام املدرجة ذات الصلة مبا       . االجتار بالبشر 
بالبشر، ومعاقبة أولئك الذين يستفيدون من خدمات ضحايا االجتار، واملعاقبة علـى اختـاذ              
إجراءات تيسر االجتار بالبشر، واألحكام املتعلقة باستغالل الضحايا يف البغاء يف ظل ظروف             

  .ضحايا االجتار، وختفيف العقوبات املرتلة حبق املتعاونني مع العدالة ومشدَّدة
 إىل القانون املتعلق باملساعدة واخلدمات االجتماعية، يستفيد ضحايا االجتار          واستناداً  -٣٥

اخلدمات االجتماعية اليت ُتقدَّم هلم أثناء وجودهم يف مراكـز اإليـواء            عالوة على   بالبشر،  



A/HRC/27/4/Add.1 

7 GE.14-08907 

أن تتاح هلم فرص ومراكز إعادة اإلدماج، من معونة اقتصادية بعد أن يغادروا هذه املراكز إىل 
  .وتوفّر اعتمادات مالية للمعونة االقتصادية املقدمة إىل ضحايا االجتار بالبشر. عمل
وتتضمن خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وخطة العمل ملكافحة االجتـار              -٣٦

. طفـال باألطفال ومحاية األطفال وضحايا االجتار بالبشر، تدابري ملكافحة االجتار بالبشر واأل          
الضحايا احملتملني واعُتمدت القواعد املنصوص     /وأُنشئت آلية اإلحالة الوطنية لضحايا االجتار     

          عليها، وإجراءات التشغيل املوحدة للتعّرف على الـضحايا وإحالـة الـضحايا احملـتملني             
  .لالجتار بالبشر

  يف طور التنفيذ/ مقبولة١٥-١٠٦التوصية     
 على محاية األطفال من     ٢٠١٣على القانون اجلنائي يف عام      خلة  تنص التعديالت املد    -٣٧

            عن إنزال عقوبات جنائيـة حبـق مـرتكيب          يف البغاء، فضالً   البغاء واستغالل القّصر حتديداً   
  .هذه اجلرمية

  يف طور التنفيذ/مقبولة ١٦-١٠٦التوصية     
 ذلك احلق يف االسـتعانة      املدانني، مبا يف  /يضمن التشريع حقوق األشخاص املوقوفني      -٣٨

  .مبحام وإجراءات قانونية منصفة
 واهلياكل املعنية مبكافحة    التحقيقاتفعالية  اتُّخذت، خالل هذه الفترة، تدابري لزيادة         -٣٩

         وُحسنت آليات هياكل الـشرطة املعنيـة بـالتحقيق يف         . الفساد وزيادة اإلجراءات اجلنائية   
  .قضايا الفساد

، تعديالت على القانون املتعلق حبقوق الـسجناء        ٢٠١٤أبريل  / نيسان اعُتمدت، يف   -٤٠
وُوضعت االستراتيجية املتوسطة األجل لنظام السجون وخطة العمل        . واحملتجزين ومعاملتهم 

 وتتضمن هذه االستراتيجية نظامـاً    . ٢٠١٤يوليه  /متوزيف  تنفيذها  ، وسوف يبدأ    اخلاصة هبا 
، اعُتمدت  ٢٠١٤ يونيه/ويف حزيران . عزز مكافحة الفساد   يكفل املساءلة والكفاءة وي    شفافاً

خطة عمل متوسطة األجل لتنفيذ التوصيات ذات الصلة بنظام الـسجون، قُـدِّمت أثنـاء               
  .٢٠١٤أبريل /االستعراض املتعلق بألبانيا يف نيسان

   مقبولة١٧-١٠٦التوصية     

   مقبولة٢٣-١٠٦و ٢٠-١٠٦و ١٨-١٠٦التوصيات     
 عن املعـايري    يف عملية االعتراف باألقليات إىل التقاليد التارخيية، فضالً       تستند ألبانيا     -٤١

املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية مثل املعايري املوضوعية ذات الصلة باخلصائص اإلثنيـة             
 إىل املعيار الذي ينطوي     وتستند أيضاً . والثقافية والدينية واللغوية اليت متيزها عن بقية السكان       

وتعترف ألبانيا باألقليات اليت تعود أصوهلا إىل اليونـان ومقـدونيا       . تيار الشخصي على االخ 
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الفالشـيني  /األرومـانيني أقليات الروما و  وصربيا واجلبل األسود بصفتها أقليات قومية، أّما        
  .لغوية -  عرقيةاتبكوهنا أقليفُيعترف هبا 

إىل أقليات يف التعبري حبرية     ويكفل دستور ألبانيا وتشريعاهتا حق األشخاص املنتمني          -٤٢
عن انتمائهم اإلثين والثقايف والديين واللغوي إىل جانب حقهم يف التعليم بلغتـهم األم، ويف               

  .احلفاظ على هويتهم الوطنية والثقافية والدينية
وتلتزم املؤسسات يف ألبانيا بتنفيذ التوصيات الواردة يف القرار الصادر عـن جلنـة                -٤٣

 خريطة الطريـق  ويف  ). ٢٠١٤فرباير  /الذي اعتمدته يف شباط   (جمللس أوروبا   الوزراء التابعة   
بشأن حتقيق األولويات اخلمس للمفوضية األوروبيـة،       ) ٢٠١٤مايو  /اليت اعُتمدت يف أيار   (

ويف هذا اإلطار، أُنشئ فريق عامل يتـألف مـن         .  ترمي إىل محاية األقليات    ُيزمع اختاذ تدابري  
املؤسسات املستقلة من أجل تقييم اإلطار القـانوين والـسياسايت        ممثلي املؤسسات املركزية و   

  .اإلطارذلك القائم حلماية األقليات وعرض مقترحات تتعلق بتحسني 

   مقبولة١٩-١٠٦التوصية     
  اختياريـاً   سـؤاالً   أيضاً ٢٠١١تضّمن منوذج التعداد السكاين الذي أُجري يف عام           -٤٤

وأتاح هذا السؤال خيار اإلشارة إىل االنتماء       . عالن الذايت  ملبدأ اإل  يتعلق باألصل اإلثين، وفقاً   
 لبيانات التعداد، تقدر النسبة املئويـة       ووفقاً. إىل إحدى اجملموعات اإلثنية أو خيار عدم الرد       

      يف املائة من جمموع الـسكان املقـيمني يف          ١,٤لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات بنحو       
  .إقليم ألبانيا

   مقبولة جزئيا٢١ً-١٠٦التوصية     
إلغاء أي من األسس القانونية املمكنـة للمعاملـة         "،  اجلزء األول من هذه التوصية      -٤٥

  .غري مقبول لألسباب التالية" اللغوية - التمييزية بني األقليات القومية واإلثنية
تعلـق  اللغوية أي أثر سليب أو متييزي فيما ي        - اإلثنيةالقومية أو   ألقليات  اليس ملركز     -٤٦

، وتنفيذ التشريعات احملليـة     "حلماية األقليات القومية  "بتنفيذ االتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا      
املتعلقة حبماية حقوق األقليات اليت تعود أصوهلا إىل اليونان ومقدونيا وصربيا واجلبل األسود             

الفالشـيني الـيت   /واليت تعترف هبا ألبانيا بصفتها أقليات قومية، وأقليات الروما واألرومانيني    
  .لغوية - تعترف هبا ألبانيا بصفتها أقليات عرقية

وُيقبل اجلزء الثاين من هذه التوصية بشأن إعمال حقوق األشخاص املنتمني إىل مجيع               -٤٧
حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات    يكفل  القانون املتعلق بالتعليم قبل اجلامعي      ف. األقليات

  . التعليم هبا، وتعلم تارخيهم وثقافتهميف تعلّم لغتهم األم وتلقي
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  ا هب أحاطت ألبانيا علما٢٢ً-١٠٦التوصية     
           من أجل تقييم اإلطار القانوين والسياسايت القائم الحتـرام األقليـات ومحايتـها،              -٤٨

، يتألف مـن ممثلـي املؤسـسات        )مبوجب أمر صادر عن رئيس الوزراء     (أُنشئ فريق عامل    
 مع التوصيات الواردة يف قـرار       سسات املستقلة واجلهات املعنية األخرى، متشياً     املركزية واملؤ 

جلنة الوزراء ورأي اللجنة االستشارية لالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية التابعة جمللس            
أوروبا ونتائج استنتاجات عملية املشاورات الواسعة النطاق، وسـوف تقـدم املؤسـسات             

             راحات القانونية الالزمة املتعلقة بتحسني اإلطـار القـانوين القـائم وتنفيـذه            األلبانية االقت 
  . شاملتشريعوباعتماد 

        


