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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقاايير الوريياة مال التاإاع
الثاين عشر أللبانيا*
ر ر ررج
 -١نظر ر ررجن يف الر ر ررجل م يفلتجار ر ررج ةر ر رراسع يف لتر ر ررا اج يف ار ر ررجل س ر ر ر يفلا ر ر ررع يف ر ر ررا
ر ر ررلي ا ٢٦٩٤ ٢٦٩٣
أليفباني ر ر ررا ( ،)CERD/C/ALB/9-12ملت س ر ر ررجل م حيت ر ر ررجل ر ر ر  ،م
( نظج  )2694 CERD/C/SR.2693ملعتودتني م  ٥ ٤كرانو أل /ددا ر  .٢٠١٨ل ر ن
 ،٢٠١٨ملال ظان خللاسيجل يفلايفيجل.
م ل ا  ،٢7٠٣ملعتود م  ١١كانو أل /ددا

ألف -مقومة
 -٢تج ررا يف الررجل ميلت ر ا يفلتررا اج يف اررجل سر يفلا ررع
كانت سلأخج .

يف ررا

ررج يف يفررجل يف ررج ،

تعجب يف الجل تت اجها يف حرو يفررجاو ملولروا يفبلراذ يفررت جترف سرع لر يف يفرجل
-٣
يف ج  .تود يف الجل ت كج يفول ى سا ق سف س سع وسان حلاذ يفلظج م يفلتجاج سرا لرا
هبا كلاميجلً س سع وسان ضاليجل حلاذ حلو .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
تج ر ررا يف ال ر ررجل و ل ر رراد يفت ر ررانو ق ر ر ر ٩٦د ٢٠١7م ر ررا  ٢٠١7مي ر ررأ اا ر ررجل
-٤
ألق يرران يفتوسيررجل ،يفرررت اجسررأ ،س ر ميررني سررو خررج  ،نيفررجل يفل يي ر م يفتررانو ررأ ميررني
ألق يان يفتوسيجل يف غواجل .ك را تج را يف الرجل وا رمب و را ليفرن يفترانو ميل رع و ران
ق يان  -يفيواننيو ملت نيو أل سانيو يفج سا ملرجاو سو طلرو ةبرا أل رود يفبو رليو
يفرجب يفب غا او .
-٥
__________

*

تج ا يف الجل و ل اد يف يفجل يف ج
()

يفل ميري يفل جاعيجل ملؤ اتيجل يف يا اتيجل يفلايفيجل:

يفتانو ق ٢٢د ٢٠١٨مي أ يف ك ا ل ا أ؛

ل هتا يف الجل م د هتا يف اميعجل يفل عني ( ٢٦ت جا يف ا دنول
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يفتانونيجل يفيت تكو ا يف يفجل؛

(ب)

يفتانو ق ١١١د ٢٠١7مي أ تت ا مل ا

(ج)

خ جل يفع ا يفوطليجل إلدساج يفج سا ملرجاني ٢٠٢٠-٢٠١٦؛

(د)

ا مب تيايجل يفوطليجل يفإل كا ٢٠٢٥-٢٠١٦؛

(هر)

ا مبتيايجل خ جل يفع ا مللع تجل ومل ا ميني ةل ني يف ومب ٢٠٢٠-٢٠١٦؛

()

ا مب تيايجل يفوطليجل ملكالحجل اجتا ويفب ج ٢٠٢٠-٢٠١٨؛

ا ررمب تيايجل مل ررمبكجل ميررني يفت ا رران مي ررأ سكالحررجل ةجالررجل مللظ ررجل اجتررا
(ن)
غري مل ج ع إل هاب .٢٠٢٠-٢٠١٣
ررال ررى ليف ررن ،تج ررا يف ال ررجل ميلرر ر ا يف يف ررجل يف ررج
-٦
نض اس ا يفي ا:
يفلايفيني حلتوق إلن ا
()

ررى يفر رركني يفر ر يفيني

تواقيجل توق ألشخاص ل ت إل اقجل ،م  ١١شباطدل اج ٢٠١٣؛

(ب) يف توكررو /اخليررا ت اتواقيررجل ترروق يف وررا مللع ر ل ررجذ تتر ا يفبالغرران،
م  ٢٩اي دسااو .٢٠١٣

جيم -الشواغل رالتوصيات
حصاءات
 -7تعررجب يف الررجل ر ررو ا أل تعر د ررا  ٢٠١١مل اتر صررو قعيررجل يف مبكيبررجل إلحليررجل
ميي رراانن
يفعجقي ررجل يف الي ررجل يف يف ررجل يف ررج  .نليا ررجل يف رريفن ،مل تتر ر يف يف ررجل يف ررج ر ر
دالغجليرجل سوحوقرجل سرررلوجل را ألصررا يفعجقرأ انل رراذ يفر امل يف غرران مل رلخ سجل .تال ر
يف الجل أتكي ن ل يفب مي أ جذ تع د ا م را  ،٢٠٢٠قرانو يفلعر د ة ار
ري أ سب يفلح ا يفر يت يف واجل.
ذ تشا ا اان الل نا ا ااة املبا ا اااة التوجيويا ا ااة املنق ا ا ااة ل با ا ااال وجا ا ااب االتفاقيا ا ااة
-٨
( ،CERD/C/2007/1الفقا ارات م اال  ،)12 10توص ااد الورل ااة الء اارد دجا اراء التع ااواة
اجلويو املقري يف عام  2020مع االحرتام الكامل ملباوأ الت وياو الايتال للووياة ،ب ياة تزرياو
الل نة علومات ةقيقة عل الرتكيبة اإلثنية رالعرقية رالوينية لساكااا مال أجال ساي تقيايم
الكيفية اليت ميكل هبا ملختلف الفئات اليت تعاي يف الورلاة الءارد التمتاع هقوقواا وجاب
االتفاقية ،ر ةياج النتائج يف تقريرها الوريي القاةم.
ةماج االتفاقية يف التشريعات الوطنية
 -٩تضع
يف ررج  ،اأ
اتواقيجل سا

يف الجل م لبا ها سكانيجل ت بي اتواقيجل ت بيتاً سباشجً م يفلظا يفتانو يف يفجل
ررا تعررجب ر ررو ا يفع ر تررو لج سع وسرران ر يفتضررااي يفرريت ل ر لي ررا كررا
اك يجل طَبتت لي ا هر اك كا اتواقيجل ( ملاد .)٢

 -١٠توصااد الل نااة تن تتخاايت الورلااة الءاارد مجيااع التااوابن املالئمااة ،ااا يف ذل ا عاال
طريااا التااوييب ،لىاامان اطااال القىاااا رامل ا اوعي العااامي را ااامي عل ا أحكااام االتفاقيااة
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ااا يكفااد لتمكي اانوم ماال تءبيقوااا علا ا القىااا ذات الصاالة .رتءل ااب الل نااة الورل ااة
تىمل تقريرها الوريي املقبل أمثلة حموةا عل تءبيا االتفاقية يف ا اكم ا لية.
الءرد أن ا
تءبيا التشريعات ا لية
 -١١تال ر يف الررجل وهل ررا إلصررال ان يفتانونيررجل ةا اررجل تج ررا ميرررو خاصررجل و ل رراد
يفتررانو يفرررت طررا /نلظررا ق ر ٩٦د ٢٠١7مي ررأ ااررجل ألق يرران يفوطليررجل .تال ر يف الررجل
اض راً نررف ا ا ر  /العررني ضررع يفل رجاعان يف انواررجل يفرريت رريليو يفللويررر يفكاسررا يف ل رجاع ة ا ر
( ملاد .)٢
 -١٢توصد الل نة الورلة الءرد ابلتع يل بوضع راعتماة التشريعات الثانوية الىرريية
لتنفييت القانون اجلويو املتعلا هماية األقليات القومية ،مل أجل كفالة تنفييتها الفعال.
اإلطاي املؤإسد الوطين
 -١٣تعجب يف الجل تت اجها يف ع وسان ملت سرجل مي رأ د ذ ن ر جل سرني ملظرامل ملورو
ملعررمل وحل ااررجل سر يفل يي ر  .غررري ررا ت ررعج ويفت ر نذ يفلتررا اج يفرريت توي ر ميع ر تلويررر يفلوصرريان
يفررراد ر هررر ملؤ رران .ك ررا تج ررا يف الررجل وملع وسرران يفرريت ق ر س ا ل ر يف يفررجل يف ررج
مي ر ر ررأ نايد ملر ر ررو د يفب ر ر رجاجل ملايفير ر ررجل ملت سر ر ررجل ملور ر ررو ملعر ر ررمل وحل اار ر ررجل س ر ر ر يفل يي ر ر ر  ،م
ا  .٢٠١٩ال ى ليفن ،تال يف الرجل يف الرجل حلكوسيرجل ملعليرجل وألق يران رر ت
ى ااجل ا جيجت اد ت كي ا تا مي ذ جاي يفتانو ق  ٢٠١7/٩٦مي أ ااجل
ألق يرران يفوطليررجل ،جيررجت ن رراذ صررل ق يفيق يرران يفتوسيررجل .غررري يف الررجل ت ررعج ويفت ر نذ
ملع وسان يفكيويرجل يفريت ت راه هبرا يف الرجل حلكوسيرجل ملعليرجل وألق يران م صرياغجل
اللتا
تلوير يف يا ان مللع تجل وألق يان يفتوسيجل ( ملاد .)٢
 -١٤توصد الل نة الورلة الءرد ا يلد:
االإااتمراي يف اذاااذ التااوابن الراميااة تعزيااز أةاء ر عاليااة عماال املفااو
()
املعااين ابيمايااة ماال التمييااز ،مااع مراعاااا التوصااية العامااة يقاام  )1٩٩٣(1٧بشااأن نشاااء
مؤإسات رطنية لتيسن تنفييت االتفاقية؛
(ب)

تنفييت توصيات أمي املظامل راملفو

املعين ابيماية مل التمييز؛

(ج) تقااوم معلومااات يف تقريرهااا الااوريي املقباال عاال أةاء ر عاليااة عماال الل نااة
ايكوميااة املعنيااة ابألقليااات ماال أجاال الو اااء بواليتوااا اجلويااوا ،رعاال األنشااءة املنفاايتا ا
شراد هيته الل نة.
خءاب الكراهية
 -١٥تال يف الرجل نرف جيرجت ر د ة سرجلة ار ملكالحرجل يفل ر ري ،ألسرج يفررت ريليو
يف يئرران يفعاسررجل مل ايفبررجل ميلعواضرران سررا رراك  ،ت ررعج يف الررجل ويفت ر نذ د تتررا اج توي ر
و ررل ج ررلخ خ رراب يفكجهيررجل سر انررا يف خررريان يفعاسررجل ،ر لرري يف يا رريو  ،م
خل رراون يفعاسررجل ،نذ تت ر ا سع وسرران سلتوصررجل ر يفتضررااي ملجلو ررجل إلد انن يفرريت ص ر ن
 .ت ررعج يف ال ررجل ويفت ر ر كر رريفن نذ ت بير ر سبر ر توا ررا رراذ إلحب رران م رراان
رر
خ اب يفكجهيجل ( ملاد .)٤
GE.19-00004
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 -١٦تشن الل نة تعليقوا العام يقام  )201٣(٣5بشاأن مكا اة خءااب الكراهياة
العنصرية ،رتوصد تن تقوم الورلة الءرد ا يلد:
اذ اااذ الت ااوابن املناإ اابة م اال أج اال توجيا ا ةان ااة ش ااويوا خلء اااب الكراهي ااة
()
العنص ارية رالتصااريتات الاايت تنءااوي عل ا عييااز يف اخلءاااب العااام ،ااا يوااا الصاااةيا عاال
شخصيات عامة عل مستوى الورلة راملستوى ا لد؛
(ب) الت قيا بفعالية يف خءااب الكراهياة رمقاضااا املعنياي رمعااقبتوم ،حساب
االقتىا اااء ،ا ااا يف ذل ا ا خءا اااابت الكراهي ا اة الصا اااةيا عا اال شخصا اايات عاما ااة ،رال إا اايما
السياإيي ،رخباصة أثناء ايمالت االنتخابية.
جترم املنظمات العنصرية
 -١7تكررج يف الررجل إل ررجب ر ق ت ررا يف رامي ( ،CERD/C/ALB/CO/5-8يفوتررج  )١٠نذ
رود ت رجاع جيرج مللظ ران يفعلررجاجل مل راكجل م هرر مللظ ران .ك را ت رعج ويفت ر نذ
ود سع وسان سوحوقجل ر ر د يفلحتيتران ملال تران يفتضراايجل إلد انن م يفر ا
مللع تجل ويفل يي يفعلرجت ،ا ي ا ةجا يفيت تللا هلا ملاد ( ) (٤ب) ( ملاد .)٤
 -١٨تاايت اكر الل نااة بتوصاايتيوا العااامتي يقاام  )1٩85(٧ريقاام  )1٩٩٣(15املتعلقتااي
بتنفياايت املاااةا  4ماال االتفاقيااة ،رتوصااد تن جتعاال الورلااة الءاارد طايهااا القااانوين ملكا ااة
العنصا ارية متوا قا ااً عاما ااً م ااع مقتى اايات امل اااةا  4م اال االتفاقي ااة رأن تى اامل تءبيقا ا تءبيقا ااً
صايماً ،رال إيما دعالن عوم مشررعية املنظمات اليت تررج للتمييز العنصري ر ر علي
رمنعوااا .رترجااو كاايتل ماال الورلااة الءاارد أن تقااوم أكاات قااوي ماال املعلومااات ،يف تقاييرهااا
الورييااة ،بشااأن القارايات الاايت اذاايتلا ا اااكم الوطنيااة املختصااة رمؤإسااات الورلااة األخاارى
يما يتعلا تعمال التمييز العنصري ،رال إيما اجلرائم اليت تتنارهلا املاةا (4أ) ر(ب).
الررما راملصريون
 -١٩ا ت ر ر ر ر  /يف ال ر ر ر ررجل ت ر ر ر ررعج ويفت ر ر ر ر أل يفغار ر ر ررج ملر ر ر ر رجاني او ر ر ر ررو ص ر ر ر ررعوون م
ر رراان يفلوظي ر ررت يفلع ر رري يفر ر ررحجل إل ر رركا حلر ر ررو /ر ررى خلر ر ر سان .ت ر رري يف ال ر ررجل
راً وملع وس رران ملت س ررجل م تتجا ررج يف يف ررجل يف ررج مي ررأ خ ررجل يفع ررا يفوطلي ررجل إلدس رراج يفج س ررا
يفوصرو/
ملرجاني  ،٢٠٢٠-٢٠١٦يفيت ت د لجل ق ا ان ل ن يفواجل :يفل ايا ملر
يفع يفررجل؛ يفلع رري  ،ت ررايع حلررو ميررني يف تالرران؛ يفلع رري يفل ر اا مل ل ررأ؛ يفج ااررجل يفرررحيجل؛
إل رركا ان ر ساج حلضررجت؛ حل ااررجل ا ل ا يررجل ( ،CERD/C/ALB/9-12يفوتررج  )٨٥ك ررا
ت ررري ة ررود هلاسررجل ملبر يفررجل ة ررع يفبيرراانن ر ملؤشررجن ا ل ا يررجل اقلررراداجل ،ميير ررا
رود رمب تيايجل يف لتيري ملوضرو أ يفوعايفيرجل حرج خ رجل يفع را يفوطليرجل
ا ت  /ت عج ويفت يفعر
يفل ميري خلاصجل ألخج ( ملاد .)٥
 -٢٠ت ا اايتكر الل ن ا ااة بتوص ا اايتوا العام ا ااة يق ا اام  )2000(2٧بش ا ااأن التميي ا ااز ض ا ااو ال ا اار
ريقاام  )200٩(٣2بشااأن معااط رنءاااا التااوابن اخلاصااة ال اوايةا يف االتفاقيااة ،رتوصااد الورلااة
الءرد تن تعزز تنفييت خءاة العمال الوطنياة اخلاصاة دةمااج الررماا راملصاريي 2020-201٦
رالت ااوابن اخلاص ااة األخ اارى ملكا ااة العنصا ارية رالتميي ااز العنص ااري ض ااو ال اار راملصا اريي يف
ايصااول عل ا اارل العماال رالتعلاايم رالص ا ة راإلإااكان راخلااومات .كمااا توصااد الورلااة
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الءارد بتعزيااز مجااع البياااات ذات الصاالة ر عاواة اإارتاتي ية لتقياايم السياإااات ب يااة تقياايم
عالية تل التوابن.
ررود سع وس رران م تتجا ررج يف يف ررجل يف ررج ر ر
 -٢١ت ررعج يف ال ررجل ويفت ر ر نذ ر
( ملاد .)٥
يفل اذ مللل يان ألق يان نذ اان يفل يي مللع د يفيت ق تو

ايف ررجل

 -٢٢توصد الل نة الورلاة الءارد تن ذخايت يف حسابااا التوصاية العاماة يقام )2000(25
بش ااأن أبع اااة التميي ااز العنص ااري املتعلق ااة بن ااو اجل اانج ،رتن ت ااومج منظ ااوياً جنس ااانياً يف مجي ااع
إياإات راإرتاتي يات مكا ة التمييز العنصري قصو التصوي ألشكال التمييز املتعاوةا الايت
تواج بصفة خاصاة النسااء املنتمياات ألقليايت الررماا راملصاريي .كماا توصايوا بوضاع حصااءات
مصنفة يف هيتا الصوة.
اإتقالل السلءة القىائية
 -٢٣تال ر ر يف الر ررجل سر ررع يفلت ر ر اج يف يفر ررجل يف ر ررج مي ر ر ن صر ررال ان شر رراس جل ر ررعجل
يفل رراق م ق رراع يفع يف ررجل ،ررا م ليف ررن يفلحت ر س ر يفتض ررا  ،يفكل ررا ت ررعج ويفت ر نذ ض ر ا
ر ررلتال /يف ر ر جل يفتضر رراايجل ق ر ر هتا ر ررى ت ر رولري حل اار ررجل يفوعايفر ررجل يفضر ررحااي يفل يي ر ر يفعلرر ررجت.
ت ركي جل جمل رس
جتجت اد ت كيا جمل س أل رى يف تضراذ ،يفكر يف الرجل ت رعج ويفت ر سر
حلايفير ر ررجل تض ر ر ر ار ر رريس ة و ار ر ررجل نار ر ررج يفع ر ر ر  ،/امب ر ر ررف م قر ر ررع ألسر ر ررج ار ر رريس ة و ار ر ررجل
( ،HRI/CORE/ALB/2012يفوتج  ( )٥٠ملادات .)٦ ٢
 -٢٤تشان الل ناة توصايتوا العاماة يقام  )1٩٩٦(20بشاأن املااةا  5مال االتفاقياة،
رتوصيتوا العامة يقم  )2005(٣1بشاأن مناع التميياز العنصاري يف ةايا رإان عمال نظاام
العوالة اجلنائية ،رتوصد تن تتخيت الورلة الءرد التاوابن الىارريية الايت تىامل االإاتقالل
رالنزاهة الكاملي للقىاء ر قااً للمبااة األإاإاية بشاأن اإاتقالل السالءة القىاائية ،رتن
تكف اال أن يك ااون بوإ ااع الس االءة القى ااائية ياي ااة ضا ا ا التميي ااز العنص ااري .رعلا ا رجا ا
الت ويااو ،توصااد الل نااة الورلااة الءاارد بىاامان أال تىاام تشااكيلة اجمللااج األعلا للقىاااء
أعىاء مل السلءة التنفييتية.
إ ل األحوال املونية
 -٢٥ترري يف الررجل راً ويفلر ميري ملعر ن يفرريت تلخرررها يف يفررجل يف ررج  ،ررا م ليفررن ملبرراد ن
مللو ررر ويفلع ررا س ررع جملل ررع ملر ر  ،سر ر ررا ت ار ر طو ررا /ق ي رريت يفج س ررا ملرر رجاني يف رررا
مل ا ررا و لر ادهتر ت ار ه ويفوصار يف خررريجل يفالنسررجل .غررري يف الررجل ت ررعج ويفت ر نذ
ررمب تيايجل شرراس جل يف لر ر ت هلررر يفلح ر ت مل ررل ج ،ا رري ا م ضرروذ ررود ررج
اللتررا
كانت تتي ميرو غري نظاسيجل خا ج يفب يفع د ملل ا س ألشخاص يفرا ا ل و حل ااجل
يف يفيجل م يف يفجل يف ج ( ملاد .)٥
 -٢٦توصد الل نة الورلة الءارد بوضاع اإارتاتي ية شااملة يال مشاكلة الاوالةات غان
املس لة رالكشف املبكر عل األشخال اليتيل مل تستخرج هلم شاواةات مايالة رغنهاا مال
الواثئا الشخصية ،ال إايما يف أرإااا الررماا راملصاريي رأ اراة األقلياات األخارى ،راألإار
العائوا بعو قاماة غان نظامياة خاايج البلاو راملوااجريل رالالجئاي رطاال ،الل اوء ،ب ياة مناع
حاالت انعوام اجلنسية رضمان الوصول ايقوا املكرإة يف االتفاقية.
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اإلإكان
يفع ا س لجد ق يران يفج سرا ملررجاني
 -٢7ت عج يف الجل ويفت نذ يفلتا اج يفيت توي
أتحررجن ميع يرران إلخررالذ يفت ررجت م ررياق س ررا اع يفبليررجل يفلحليررجل يفجاي رريجل .م ررني تج ررا
يف ال ر ررجل ويفل ر ر ميري يفع ا ر ر مللخ ر ررر يفض ر ر ا حل ر ر م يف ر ررك  ،ر ررا م ليف ر ررن ل ر رراد يفت ر ررانو
قر ر ر ٢٢د ٢٠١٨مي ر ررأ إل ر رركا ا ل ر ررا أ ،ل ر ررأ ت ر ررعج ويفت ر ر ر نذ يفل بير ر ر يفكاس ر ررا
يف ض اانن يفيت دخ ت و ا هر يفتانو ة ا م يف ياق يفجه يف ع يران إلخرالذ ملترج
م طا س ج ع طجا تري ان يف اجت ( ملاد .)٥
 -٢٨تشوة الل ناة علا أن عملياات اإلخاالء القساري هاد تاوابن اإاتثنائية ينب اد عاوم
الل ا ااوء ليوا ااا ال ر ق ا ااً للتش ا اريعات ذات الصا االة ،رينب ا ااد أال تقا ااوم عل ا ا أإا ااا عييا اازي
رأال تؤةي عييز ضو أي ئة ضعيفة يف اجملتمع .رتوصد الل نة تن تتخيت الورلة الءرد
مجيااع التااوابن الالزمااة لىاامان ج اراء عمليااات اإلخااالء ااا يتفااا راملعاااين الورليااة يقااوا
اإلنسان رتقوم التعويىات رالبوائل املناإبة لألشخال املتىرييل مل هيته العمليات.
االجتاي ابلبشر
 -٢٩ترري يف الررجل راً وملع وسرران ملت سررجل س ر ل ر يف يفررجل يف ررج مي ررأ ت ر إلطررا
يفتانو ملؤ أ ملكالحجل اجتا  ،ا ي ا لي ا الع ل اد أتهيا يفضحااي .غري يف الجل
ت عج ويفت أل ن اذ طوا /ق ييت يفج سا ملرجاني ا ك و ن بجل كبرري سر ضرحااي اجترا ،
ا ي ا ألغج ا لغال /م ةلس ا لغال /م يفع ا ،لضالً إلكرج رى يفل رو./
تج يف الجل اضاً هلاك ا جل مير /ود ك م اان سلع اجتا ت ا يفضحااي
اال ستاضا ةلا ( ملاد .)٥
 -٣٠تش ا ع الل ن ااة الورلااة الء اارد عل ا مواص االة باايتل اجلو ااوة ملكا ااة ااة االجت اااي
ابلبشر عل طرياا تنفيايت تاوابن رقائياة ،رتاو ن ايماياة راملسااعوا راجلات للىا ا رمالحقاة
اجلناا ،بسبل منوا التعارن مع الورل اجملاريا.
ملتمسو الل وء
ل ر يف يفررجل يف ررج ق ر أ ررراذ ن ،سرررلوجل ررا ل رريجل
 -٣١ترري يف الررجل راً
ر د يف يفرجل يف رج قر سو ط بران
د أل انا يفرا صر و
ست ط ا يف اوذ،
ررود سع وسرران ر ط برران يف ارروذ يفرريت ررت ملو لتررجل
ايفل ررال يف ارروذ ،يفكل ررا أت ررت يفع ر
ي ررا .ررال ررى ليف ررن ،تال ر يف ال ررجل ر س ل ررأ يف ا رروذ م ر إل رراد يفت رجاجل،
حلرررو /ررى ملع وسرران ،مل ررا يفتانونيررجل حلرررو /ررى سررمب  ،يفكل ررا ت ررعج ويفت ر نذ
ررود سع وسرران ر تتر ا خلر سان يفتانونيررجل مل ررا إلن ررانيجل مل ل ررأ يف ارروذ ر
ر
ت بي با انلرا يفتضاايجل مللا جل ( ملاد .)٥
تىمل الورلة الءرد تقريرها الوريي القاةم املعلومات التالية:
 -٣٢رتوصد الل نة تن ا

حصاااءات مص اانفة حسااب جنس ااية مقااوم الءل ااب ،عاال طلب ااات الل ااوء
()
أر عوم اإلعاةا القسرية املقومة راملوا َا عليوا؛
(ب) معلوما ااات عا اال تا ااوا ر املعلوما ااات املالئما ااة مللتمسا ااد الل ا ااوء ،رالرتمجا ااة
الشفوية ،راملساعوا القانونية راإلنسانية ،رإبل االنتصاد القىائية.

6

GE.19-00004

CERD/C/ALB/CO/9-12

ةال -توصيات أخرى
التصويا عل املعاهوات األخرى
 -٣٣ذ ذخيت الل نة يف اعتبايها أن مجيع حقوا اإلنسان غن قابلة للت زئة ،واد ا
الورلة الءرد عل النظر يف التصويا عل الصكوك الورلية يقوا اإلنسان اليت مل تصوا
ٍ
رخباصة املعاهوات اليت تتىامل أحكامااً ذات صالة مباشارا ابجملتمعاات الايت قاو
عليوا بعو،
تتعر للتمييز العنصري ،ا يف ذل اتفاقية منظمة العمل الورلية يقم  18٩لعام 2011
بشأن العمل الالئا للعمال املنزليي.
متابعة عالن ربرامج عمل ةيرابن
 -٣٤توصااد الل نااة ،يف ضااوء توصاايتوا العامااة يقاام  )200٩(٣٣بشااأن متابعااة مااؤعر
اإااتعرا نتااائج ةياارابن ،تن تنفاايت الورلااة الءاارد عااالن رباارامج عماال ةياارابن ،اللاايتيل
اعتمااو ا املااؤعر العاااملد ملكا ااة العنص ارية رالتمييااز العنصااري ركااره األجانااب رمااا يتصاال
بيتل مل تعصب يف عام  ،2001مع مراعاا الوثيقة اخلتامية ملؤعر اإتعرا نتائج ةيارابن
املعقااوة يف نيسااانيأبريل  ،200٩رتءلااب الورلااة الءاارد أن تااويج يف تقريرهااا الااوريي
املقبل معلومات عل ذل .
العقو الوريل للمن وييل مل أصل أ ريقد
 -٣٥تءلااب الل نااة الورلااة الءاارد ،يف ضااوء ق اراي اجلمعيااة العامااة ٦8ي ،2٣٧أن
تااويج يف تقريرهااا الااوريي املقباال معلومااات ةقيقااة عاال التااوابن امللموإااة املعتمااوا يف طاااي
العقو الاوريل للمن اوييل مال أصال أ ريقاد ،ماع مراعااا توصايتوا العاماة يقام )2011(٣4
بشأن التمييز العنصري ضو املن وييل مل أصل أ ريقد.
التشاري مع اجملتمع املوين
 -٣٦توصد الل نة الورلة الءرد واصلة التشاري رز ةا الت ااري ماع منظماات اجملتماع
املوين العاملة يف جمال ياية حقوا اإلنسان ،رال إايما املنظماات الايت تعمال علا مكا اة
التمييز العنصري ،يف إياا عواة التقرير الوريي املقبل رمتابعة هيته املالحظات اخلتامية.
اإلعالن املنصول علي يف املاةا  14مل االتفاقية
 -٣7تشا ع الل ناة الورلاة الءارد علا صاواي اإلعاالن االختياايي املنصاول عليا يف
املاااةا  14ماال االتفاقيااة ،رهااو اإلعااالن الاايتي يعاارتد ابختصااال الل نااة بتلقااد رةياإااة
البالغات املقومة مل األ راة.
تعويل املاةا  8مل االتفاقية

 -٣٨توصد الل نة تن تص اِّوا الورلة الءرد عل التعويل الايتي أةخال علا الفقارا ٦
ماال املاااةا  8ماال االتفاقيااة ،رالاايتي اعتمااو يف االجتمااا الرابااع عشاار للااورل األط اراد يف
االتفاقية يف  15كانون الثاينييناير  1٩٩2رأقرت اجلمعية العامة يف قرايها 4٧ي.111
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الوثيقة األإاإية املوحوا
 -٣٩تشا ع الل نااة الورلااة الءاارد علا ااوي رثيقتوااا األإاإااية املوحااوا ،الاايت يعااوة
اتيياات تقااوميوا عااام  ،2012ر ق ااً للمباااة التوجيويااة املنسااقة لتقااوم التقااايير وجااب
املعاه ااوات الورلي ااة يق ااوا اإلنس ااان ،رال إ اايما املب اااة التوجيوي ااة لتق ااوم رثيق ااة أإاإ ااية
موحااوا ،الاايت اعتمااوت يف االجتمااا اخلااامج املشاارتك بااي جلااان هيئااات معاهااوات حقااوا
اإلنسان املعقوة يف حزيرانييونيا  ،HRI/GEN/2/Rev.6( 200٦الفصال األرل) .ريف ضاوء
ق اراي اجلمعيااة العامااة ٦8ي ،2٦8ا الل نااة الورلااة الءاارد عل ا التقيااو ابيااو األقص ا
لعوة الكلمات يف هيته الواثئا ،رهو  42 400كلمة.
متابعة هيته املالحظات اخلتامية
 -٤٠عمالً ابملاةا  )1(٩مال االتفاقياة راملااةا  ٦5مال نظامواا الاواخلد ،تءلاب الل ناة
الورلة الءرد أن توا يوا ،يف غىون إنة راحوا مال اعتمااة هايته املالحظاات اخلتامياة،
علومات عل تنفييتها التوصيات الوايةا يف الفقرات ( 12تنفييت التشريعات ا لياة) ،ر24
(اإتقالل السلءة القىائية) ،ر( 28اإلإكان).
الفقرات ذات األ ية اخلاصة
 -٤١توة الل نة أن توج انتباه الورلة الءارد األ ياة اخلاصاة للتوصايات الاوايةا يف
الفق ارات ( 8اإلحصاااءات) ،ر( 1٦خءاااب الكراهيااة) ،ر( 20الررمااا راملص اريون) ،ر2٦
(إ ا ل األحااوال املونيااة) ،رتءلااب الورلااة الءاارد أن تقااوم يف تقريرهااا الااوريي املقباال
معلومات مفصلة عل التوابن امللموإة املتخيتا لتنفييت تل التوصيات.
نشر املعلومات
 -٤٢توصااد الل نااة الورلااة الءاارد تن تتااي تقاييرهااا لعامااة اجلموااوي رتيساان االطااال
عليوااا رق ا تقااوميوا ،رتن تنشاار كاايتل املالحظااات اخلتاميااة لل نااة بشااأن هاايته التقااايير
ابلل ات الرمسية رغنها مل الل ات الشائعة االإتخوام ،حسب االقتىاء.
عواة التقرير الوريي املقبل
 -٤٣توصااد الل نااة الورلااة الءاارد تن تقااوم تقريرهااا اجلااامع لتقريريوااا الااورييي الثال ا
عشار رالراباع عشار يف رثيقاة راحاوا هلاول  10حزيرانييونيا  ،2021ماع مراعااا املباااة
التوجيو يا ا ا ااة لتقا ا ا ااوم التقا ا ا ااايير الا ا ا اايت اعتما ا ا ااولا الل نا ا ا ااة يف ةريلا ا ا ااا اياةيا ا ا ااة رالسا ا ا اابعي
( ،)CERD/C/2007/1رمعاجلااة مجيااع النقاااا املثااايا يف هاايته املالحظااات اخلتاميااة .ريف ضااوء
ق اراي اجلمعيااة العامااة ٦8ي ،2٦8ا الل نااة الورلااة الءاارد عل ا التقيااو ابيااو األقص ا
لعوة الكلمات البالغ  21 200كلمة للتقايير الوريية.
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