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ةـة حلمايــاالتفاقية الدوليـ
مجيع العمال املهـاجرينحقوق  

 وأفراد أسرهم

  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
  وأفراد أسرهم

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢

 مـن   ٧٤ن الدول األطراف مبوجب املادة      النظر يف التقارير املقدمة م        
  االتفاقية

العمال املهاجرين وأفـراد     املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع          
  أسرهم

  ألبانيا    
 ١٣٩ و١٣٨ يف جلستيها )CMW/C/ALB/1( أللبانيانظرت اللجنة يف التقرير األويل     -١
، ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ و ٢٢  املعقودتني يومي  )SR.140و CMW/C/SR.139 انظر(

املالحظـات  ،  ٢٠١٠  ديـسمرب /كـانون األول   ١يف   املعقودة ١٥١واعتمدت يف جلستها    
  .اخلتامية التالية

  مقدمة  - ألف  
 مكّـن   مما ملسائل،الكتابية على قائمة ا    التقرير وكذلك بالردود     بتلقيترحب اللجنة     -٢

كما ترحـب اللجنـة     . اقية يف الدولة الطرف   اللجنة من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ االتف       
غري أهنا تأسف لعدم تضمُّن التقرير      . يتميز بالكفاءة وفد  البّناء واملثمر الذي أجرته مع      باحلوار  

  .والردود اخلطية معلومات كافية عن عدة مسائل مهمة ذات طابع قانوين وعملي معاً
__________ 

 .٢٠١١فرباير / شباط٢٤أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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لعمـال  ألعـداد كـبرية مـن ا       معروفة أساساً كبلد منشأ   وتقّر اللجنة بأن ألبانيا       -٣
  .لعمال املهاجرين بلد عبور لأيضاًوهي املهاجرين، 

 مل تصبح   ألبانياوتالحظ اللجنة أن بعض البلدان اليت يعمل فيها عمال مهاجرون من              -٤
بعد طرفاً يف االتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة حتول دون متتع هؤالء العمال باحلقوق الـيت                 

  .تكفلها هلم االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ُيطبَّـق   من نوعهفريداً  إجراء فرز أويلقد استحدثت  اللجنة بتقدير أن ألبانيا  تالحظ  -٥

 ، وملتمـسي اللجـوء    ،ملهاجرين الذين هم يف وضع غري نظـامي       على ا يف نقاطها احلدودية    
 وقد وضع هـذا     .ضحايا االجتار الذين يدخلون إىل أراضي ألبانيا      و ، غري املصحوبني  القُصَّرو

  .يهدف إىل حتسني معاملة املهاجرين غري النظامينيهو  و،٢٠٠٤اإلجراء منذ عام 
وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز حقوق العمال املهـاجرين              -٦

  :يلي  ذلك مامبا يف ،األلبان يف اخلارج ومحايتها
  لوطنية املتعلقة باهلجرة؛راتيجية الوطنية للهجرة وخطة العمل اتاالس  )أ(  
سياسات احلكومة يف جمايل املعلومات واالتصاالت املوجهة إىل املهـاجرين            )ب(  

  األلبان يف اخلارج؛
  .إنشاء مراكز خلدمة املهاجرين يف مجيع مكاتب العمالة اإلقليمية  )ج(  

أو جتديد وترحب اللجنة أيضاً باحلوار املؤسسي الوطين الثنائي الذي يرمي إىل متابعة            -٧
  . بروتوكوالت التنفيذ مع اليونان وإيطاليا/اتفاقات العمل

  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٨
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛٢٠٠٨ يف عام ،األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 )١٩٤٩( بشأن العمال املهاجرين     ٩٧العمل الدولية رقم    اتفاقيات منظمة     )ب(  
 املتعلقة باهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكـافؤ الفـرص           ١٤٣رقم  و،  ٢٠٠٥يف عام   

 بشأن حظر أسوأ    ١٨٢رقم  و،  ٢٠٠٦يف عام   ) أحكام تكميلية (واملعاملة للعمال املهاجرين    
  ؛٢٠٠١يف عام ) ١٩٩٩( لفورية للقضاء عليهاأشكال عمل األطفال واإلجراءات ا

بروتوكـول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،           )ج(  
بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّـل            و ،واملعاقبة عليه 

  .٢٠٠٢م  يف عا،التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات  - جيم  

  )٨٤ و٧٣املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات والتطبيق    
التفاقات الدولية املـصّدق عليهـا      نة إىل أنه وفقاً لدستور ألبانيا، تكون ل       تشري اللج   -٩

بيد أنه ال يوجد من الناحية العملية أي        . عهاقانوناً األسبقية على القوانني احمللية اليت تتعارض م       
  . مع التشريع الوطينتعارضهاضمان ألسبقية االتفاقية يف حال 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبـا يف ذلـك                -١٠
طـرف أن   وينبغي أيضاً للدولة ال   .  مع االتفاقية  ية احملل تشريعاهتا ملواءمة   ،التدابري التشريعية 

  .تتخذ خطوات مناسبة وفعالة لضمان تطبيق االتفاقية من الناحية العملية
سـيما   الوتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات كافية عن التشريع الناظم للهجرة، و            -١١

  .ا التشريع وعن تطبيق هذ،األجانب، وقانون العملقانون هجرة املواطنني األلبان ألغراض 
تضمني تقريرها الدوري الثاين معلومات جمديـة عـن         إىل  دعى الدولة الطرف    ُت  -١٢

قانون هجرة املواطنني األلبـان     عن  التشريع احمللي الناظم للهجرة، مبا يف ذلك معلومات         
  .بشأن تطبيقهماحمددة  فضالً عن معلومات ،ألغراض العمل وقانون األجانب

 ٧٧ و ٧٦عليها يف املادتني    وتالحظ اللجنة أن ألبانيا مل تصدر بعد اإلعالنات املنصوص            -١٣
  . باختصاص اللجنة يف تلقي بالغات من الدول األطراف واألفرادلالعترافمن االتفاقية 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار اإلعالنات املنصوص عليها يف              -١٤
  . من االتفاقية٧٧ و٧٦املادتني 

  مجع البيانات    
قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لندرة املعلومات       ترحب اللجنة باملعلومات اليت       -١٥

وتالحظ اللجنة الـصعوبات الـيت      . املتعلقة بتدفقات اهلجرة ومبسائل أخرى تتعلق باهلجرة      
تواجهها الدولة الطرف يف هذا اخلصوص، لكنها تشري إىل أن هذه املعلومات أساسية لفهـم               

  .ييم لتنفيذ االتفاقيةحالة العمال املهاجرين يف الدولة الطرف وإلجراء تق
على حنو  تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء قاعدة بيانات سليمة ومنسقة             -١٦

ثة ومصنفة قدر   مع مجيع جوانب االتفاقية، مبا يف ذلك بيانات منهجية موثوقة وحمدَّ          يتوافق  
. أحكـام االتفاقيـة   خمتلـف   اإلمكان كأداة لرسم سياسات فعالة للـهجرة ولتطبيـق          

تتوافر معلومات دقيقة، كاملعلومات املتعلقة بالعمال املهاجرين الذين هم يف وضع            مل وإذا
  .ببيانات تستند إىل دراسات أو تقييمات تقديريةتود اللجنة موافاهتا غري نظامي، 
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  التدريب يف جمال االتفاقية ونشرها    
يب يف جمـال    تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن برامج التدر           -١٧

االتفاقية املتاحة للموظفني احلكوميني ذوي الصلة، مثل موظفي شرطة احلـدود ومـوظفي             
وتشري اللجنة بقلق إىل عدم توافر معلومات تبني أن الدولة          . اهلجرة واألخصائيني االجتماعيني  

الطرف اختذت تدابري إلتاحة التدريب للقضاة واملدعني العامني بـشأن االتفاقيـة أو لنـشر          
  .سيما منظمات اجملتمع املدين ال بني مجيع اجلهات املعنية، ووتروجيهامعلومات عن االتفاقية 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف دورات التـدريب املتاحـة جلميـع               -١٨
سيما موظفو الشرطة، وموظفو احلدود، والقضاة،       املوظفني العاملني يف جمال اهلجرة، وال     

 عن املوظفني على املستوى احمللي الذين يتعاملون مـع العمـال         واملدعون العامون، فضالً  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان إمكانية حـصول العمـال            . املهاجرين

وإضـافة إىل ذلـك،     . حقوقهم مبوجب االتفاقية  عن  املهاجرين باستمرار على معلومات     
عـن  ع املدين لنشر املعلومات تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل مع منظمات اجملتم   

  . وتروجيهااالتفاقية

  )٨٣ و٧املادتان (املبادئ العامة   -٢  

  عدم التمييز    
قـد  أن العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بتشعر اللجنة بقلق إزاء املعلومات اليت تفيد          -١٩
  .سيما يف جمال الضمان االجتماعي  من التمييز مبختلف أشكاله، والنيعانو
  :من أجل اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها تشجع  -٢٠

 داخل   املوجودين ضمان أن يتمتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         )أ(  
 ،إقليمها أو اخلاضعني لواليتها القضائية باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون أي متييز

  ؛٧لمادة وفقاً ل
ملوظفني احلكـوميني العـاملني يف   ىل ا املوجهة إ تعزيز احلمالت اإلعالمية      )ب(  

  .سيما على املستوى احمللي الجمال اهلجرة، و

  احلق يف سبيل انتصاف فعال    
أن فرص اللجـوء    ومفادها  حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة من الدولة الطرف           -٢١

ـ             ون حبمايـة   إىل احملاكم القانونية متاحة جلميع األفراد بغض النظر عن جنسيتهم وأهنم يتمتع
اللجـوء إىل   بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن فرص         . احلقوق املنصوص عليها يف التشريع    

حمدودة مـن الناحيـة   ، بصرف النظر عن وضعهم القانوين، القضاء املتاحة للعمال املهاجرين  
  .بسبل االنتصاف اإلدارية والقضائية املتاحة هلموعيهم  وهو ما يعزى إىل نقص ،العملية
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها إلعالم العمال املهاجرين بسبل             -٢٢
. األنسباملعاجلة االنتصاف اإلدارية والقضائية املتاحة هلم وملعاجلة الشكاوى اليت يقدموهنا       

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، من الناحيتني التشريعية والعملية، متتع العمال            
 باحلقوق نفسها ، أسرهم، مبن فيهم أولئك الذين هم يف وضع غري نظامي         املهاجرين وأفراد 

اليت يتمتع هبا املواطنون يف الدولة الطرف يف تقدمي الشكاوى واحلـصول علـى سـبل                
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . انتصاف فعالة أمام احملاكم، مبا يف ذلك حماكم العمل        

ستقدمه إىل اللجنة معلومات عن حاالت موثقـة        على أن تدرج يف تقريرها املقبل الذي        
  . للتطبيق املباشر لالتفاقية من جانب احملاكم الوطنية وآلثار االتفاقية

  )٣٥-٨املواد (حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -٣  
طعن الهم  أنه حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسر     بحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد         -٢٣
، التابعة للمديرية العامة للـشرطة    إدارة احلدود واهلجرة    هي   - هيئة إدارية    طرد لدى أوامر ال يف  

  .قرار تلك اهليئةوأنه تتاح هلم إمكانية اللجوء إىل احملكمة االبتدائية يف حال عدم قبوهلم 
طلب وقف تنفيـذ    ُتدعى الدولة الطرف إىل ضمان متتع الشخص املعين باحلق يف             -٢٤

  .ت يف الطعنبَّأمر الطرد ريثما ُي
وتالحظ اللجنة أن القانون ال ينص على جتديد تصاريح اإلقامة ألفراد أسرة العامل               -٢٥

  . أو وفاتههاملهاجر يف حالة طالق
 املهاجرين املتـوفني  العمالدعى الدولة الطرف إىل ضمان أن تكون حقوق أسر         ُت  -٢٦

  . من االتفاقية٥٠اً للمادة أو املطلقني مكفولة وفق
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تتخذ تدابري كافية حلماية حقـوق املـواطنني                -٢٧

أعـداد كـبرية مـن      األلبان الذين يعيشون يف اخلارج، وتأسف ألنه على الرغم من وجود            
بالـضمان  سوى اتفاق ثنائي واحد يتعلـق  قوة العمل، مل يوقَّع تناهز ثلث   املهاجرين األلبان   

والسياسايت املتعلـق   وتشري اللجنة أيضاً أن هناك جوانب عديدة لإلطار القانوين          . االجتماعي
  .توضيحىل إ حتتاجباهلجرة 

املهاجرين يف اخلـارج    األلبان  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دعمها للعمال          -٢٨
  :يلي عن طريق ما

 ملواصـلة تقـدمي     بانيـة  األل كافية للقنصليات والسفارات  أموال  رصد    )أ(  
  وألفراد أسرهم؛املهاجرين خدمات مناسبة توفر املساعدة للعمال األلبان 

 عن عـدد العمـال املهـاجرين        أدقبذل اجلهود لتوفري أرقام     مواصلة    )ب(  
 الالزمـة  الترتيبـات وهويتهم وموقعهم واملهن اليت يزاولوهنا يف اخلارج لتحـسني إدارة          

  ؛أوضاعهمملساعدهتم وتوثيق 
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  التوقيع على املزيد من االتفاقات الثنائية املتعلقة بالضمان االجتماعي؛  )ج(  
توضيح اإلطار القانوين والسياسايت املتعلق باهلجرة، مبا يف ذلك مسؤولية            )د(  

 نظام اإلدارة احلكوميـة للعمالـة       ومضمونكل كيان من الكيانات احلكومية املختلفة،       
العمـال  " وضع املهاجرين وما إذا كانت تنطبق علـى           من املتأتيةخارج البلد، والفوائد    

  . على السواء"املهاجرين العائدين" و"املهاجرين احملتملني
 من االتفاقية، يساور اللجنة قلق ألن العمـال املهـاجرين           ٢٦وباإلشارة إىل املادة      -٢٩

  .مالال ميكنهم االنضمام إىل نقابات العثبوتية الذين ال حيملون وثائق وأفراد أسرهم 
اعتمـاد  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية، مبـا يف ذلـك               -٣٠

 لضمان ممارسة مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم حلقوقهم النقابية          ،تعديالت تشريعية 
 املتعلقة باحلرية النقابيـة ومحايـة       ٨٧وفقاً لالتفاقية والتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

  .التنظيم حق

هم الذين   أو    ثبوتية احلقوق األخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين حيملون وثائق          -٤  
  )٥٦-٣٦املواد (يف وضع نظامي 

حيق للناخبني   ال،  ات من قانون االنتخاب   ١١عرب اللجنة عن قلقها ألنه وفقاً للمادة        ت  -٣١
وترى اللجنـة أن    . ألبانياالذين يعيشون يف دولة أخرى التصويت إال داخل أراضي مجهورية           

  .هذا احلكم يؤثر سلباً على ممارسة العمال املهاجرين يف اخلارج حلقهم يف التصويت
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواءمة قانون االنتخابات مع االتفاقية ومبواصـلة             -٣٢

ويت املهاجرين املقيمني يف اخلارج حلقوقهم يف التص      األلبان  جهودها لضمان ممارسة العمال     
  .وفقاً لالتفاقية

  )٦٣-٥٧املواد (األحكام السارية على فئات معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -٥  
تالحظ اللجنة عدم وجود معلومات تتعلق بالعمال املومسيني الذين يزاولون أنـشطة              -٣٣

  . اخلارجبأجر يف الدولة الطرف والعمال املومسيني األلبان الذين يزاولون أنشطة بأجر يف
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية ملتابعة حالة العمـال              -٣٤

  .رير عنهاااملومسيني وتقدمي تق

تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال             -٦  
  )٧١-٦٤املواد (وأفراد أسرهم 

 أبرمت اتفاقات بشأن إعادة القبول مع االحتـاد    قد لدولة الطرف تالحظ اللجنة أن ا     -٣٥
األورويب ومع سويسرا، ووضعت استراتيجية إلعادة إدماج العمال املهاجرين العائدين مـن            

 ٢٠١٠يونيـه   / اليت أقرهتا الدولة الطرف يف حزيـران       العملالبلدان اجملاورة فضالً عن خطة      
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 تعرببيد أن اللجنة    . ين يعملون يف اخلارج وأفراد أسرهم     لتيسري العودة النظامية للمواطنني الذ    
  .عن قلقها ألن هذه االتفاقات ال حتتوي على ضمانات إجرائية للمهاجرين الذين تشملهم

 من االتفاقيـة، بـضمان أن       ٢٢توصي اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة املادة          -٣٦
الية واملـستقبلية بـني ألبانيـا       القبول واتفاقات الربوتوكوالت احل   إعادة  حتتوي اتفاقات   

والبلدان املضيفة ضمانات إجرائية مناسبة للمهاجرين، وتيسري العودة الطوعية للعمـال           
وإضافة إىل  .  اجتماعياً وثقافياً   فضالً عن إعادة إدماجهم الدائمة     ،املهاجرين وأفراد أسرهم  

ن املعاد قبـوهلم يف   توصي اللجنة الدولة الطرف جبمع بيانات إحصائية عن املهاجري       ،ذلك
سيما حتديد ما إذا كانوا من املواطنني األلبـان        الإطار االتفاقات املتعلقة بإعادة القبول، و     

  .بلدان أخرىمن مواطين  أم
 من  ةيف السابعة عشر  عدداً كبرياً من األطفال األلبان      أن هناك   بقلق  وتالحظ اللجنة     -٣٧

  .لوالدين غائباً بسبب اهلجرةيعيشون يف أسر يكون فيها أحد اأو أقل العمر 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة تأثري اهلجرة على األطفال هبدف وضع              -٣٨

  .استراتيجيات مناسبة لضمان متتع أطفال العمال املهاجرين باحلماية االجتماعية الكاملة
االجتار بالبشر  ة  ملكافحوحتيط اللجنة علماً باالستراتيجية الوطنية اليت اعتمدهتا ألبانيا           -٣٩

حتديد هوية  لتحسني  وخطة عملها الوطنية فضالً عن اتفاق التعاون إلنشاء آلية إحالة وطنية            
برزت بيد أن اللجنة تالحظ بقلق بالغ أن الدولة الطرف          . ضحايا االجتار بالبشر ومساعدهتم   

،  لألشخاص املتجر هبم ألغراض االستغالل اجلنسي والعمـل القـسري          كبلد منشأ وعبور  
  .فيهم النساء واألطفال مبن
الـشرطة  أفراد مـن    مشاركة  عن  معلومات  وجود  ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء        -٤٠

  .وموظفني حكوميني يف االجتار بالبشر وإزاء عدم توافر آليات فعالة حلماية الشهود والضحايا
جتار باألطفـال   اللجنة باعتماد االستراتيجية الوطنية وخطة العمل ملكافحة اال       وتنّوه    -٤١

ومحاية األطفال ضحايا االجتار، لكنها تالحظ أن األطفال الذين يقعون ضـحايا لالجتـار              
وتعرب اللجنة عـن    . يشكلون مصدر قلق يف الدولة الطرف     ال يزالون   الستغالهلم يف العمل    

  .طفل دون صحبة والديهم ٤ ٠٠٠ كان قد هاجر حنو ٢٠٠٤بالغ قلقها ألنه حىت عام 
  : للجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي ا  -٤٢

هبـدف  مـصنفة   تقييم ظاهرة االجتار باألشخاص ومجع بيانات منهجية          )أ(  
 وتقدمي مرتكيب هذه ،حتسني مكافحة أفعال االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال   

  األفعال إىل العدالة؛
نيـة  ختصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيـذ االسـتراتيجيات الوط           )ب(  

  كافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك االجتار باألطفال؛ مل
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تطبيق تدابري على املستويني الوطين والدويل لتفكيك شـبكات االجتـار        )ج(  
  بالبشر؛ 
زيادة اجلهود اليت تبذهلا لتحديد هوية ضحايا االجتار بالبشر، وإلنفـاذ             )د(  

طة والقـضاة واملـدعني العـامني        ولتدريب قوات الشر   ،قوانني مكافحة االجتار بالبشر   
  ؛ ولتمويل محالت طموحة ملنع االجتار بالبشر،ومقدمي اخلدمات االجتماعية

ر غري املصحوبني   ّص أسباب الرحيل اجلماعي للقُ    لتحديدتكثيف اجلهود     )ه(  
  ؛وتقليص حجم هذه الظاهرة

 تعريف جرمية بيع األطفال واعتماد قوانني تتعلق بـاإلجراءات املتاحـة            )و(  
  االستفادة من تدابري اجلرب؛لضحايا االجتار بالبشر اليت متكنهم من 

 االجتار بالعمال واملـوظفني احلكـوميني       ملرتكيب جرمية املقاضاة الصارمة     )ز(  
  . أو ييّسروهنااالجتار بالبشريف أعمال الذين يشاركون 

  .وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تعترب بلد عبور لتهريب البشر  -٤٣
سيما  التوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها ملكافحة هتريب املهاجرين، و          -٤٤

 بطرق، منها اختاذ خطوات مناسبة للكشف عن عمليـة النقـل غـري              ،النساء واألطفال 
  .  وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة،املشروعة أو السرية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  املتابعة والنشر  -٧  

  املتابعة    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري الثـاين معلومـات                -٤٥

وتوصـي  .  عن التدابري املتخذة ملتابعة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية          مفصلة
 مبا يف ذلـك     ،مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات      باختاذ  اللجنة الدولة الطرف    

 للنظر فيها واختاذ ما يلـزم       السلطات احمللية كذلك إىل   الربملان و و أعضاء احلكومة    إىلإحالتها  
  . ات بشأهنامن إجراء

منظمـات  وإشراك  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف تنفيذ االتفاقية            -٤٦
  .الثاين الدوري اجملتمع املدين يف إعداد تقريرها

  النشر    
 إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق           كذلكتطلب اللجنة     -٤٧
الوكاالت العامة واجلهاز القضائي واملنظمات غري احلكومية       تعميمها على    مبا يف ذلك     ،واسع

للتعريف بتلك املالحظات يف أوساط املهاجرين       تدابري اجملتمع املدين واختاذ     أعضاءوغريها من   
  . العابرين هلاملهاجرين األجانب املقيمني يف ألبانيا أو  يف اخلارج والعمال ااأللبان
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  التقرير الدوري املقبل  -٨  
 ١تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الثاين يف موعـد أقـصاه               -٤٨

  . ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين

        


