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آراء مجهوريأ أأة ألبانيأ أأا بشأ أأنن التواأ أأياو املقدمأ أأة أ اأ أأاء تلسأ أأة الت أ أأاور
املعق أ أأوقة  6أايروم أ أأايو  2019خ أ أأول اجلول أ أأة الثالث أ أأة لوس أ أأتعراض
الدوري الشامل
 -1تقدددمج مجروريددة ألبايفيددا ا هددذه الوثيقددة نرالهددا ت ددقد التونددياال املقدمددة أثنددال ا سددت را
الدذ أجدر ا إردار اةولددة ال ال دة لضسدت را الددور ال ددامل ا اةل دة ال ايفيدة لل ريد ال امددل
امل ين اب ست را الدور ال امل امل قودة ا  6أاير/مايو .2019
 -2وق ددد أدىل  66وف ددداي تبي ددااال وتون ددياال أثن ددال جل ددة التح دداور .وتلقد د ألبايفي ددا 197
تونية .وترى ألبايفيا أد م ظم التونياال قيد التن يدذ وأد الدب م منردا قدد يف دذ ابل دل وأد عددداي
منرا مل ين ذ ت د.
 -3ويبلغ جمموع التونياال اليت حتظد تتقييدد مجروريدة ألبايفيدا  186توندية مدن أندل 197
تونية .وهذه التونياال يف ذال ابل ل أو هي قيد التن يذ.
 -4ويبلددغ عدددد التونددياال الدديت أًددي علمداي ددا  11تونددية مددن أنددل  197توندديةو وهددذه
التون د د د د د د ددياال ه د د د د د د ددي 1-95؛ و22-95؛ و23-95؛ و24-95؛ و25-95؛ و26-95؛
و33-95؛ و34-95؛ و35-95؛ و36-95؛ و.)1(37-95
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أما التونياال اليت حتظ تتقييد ألبايفيا فري التالية

2-95؛ و3-95؛ و4-95؛ و5-95؛ و6-95؛ و7-95؛ و8-95؛ و9-95؛
و10-95؛ و11-95؛ و12-95؛ و13-95؛ و14-95؛ و15-95؛ و16-95؛
و17-95؛ و18-95؛ و19-95؛ و20-95؛ و21-95؛ و27-95؛ و28-95؛
و29-95؛ و30-95؛ و31-95؛ و32-95؛ و38-95؛ و39-95؛ و40-95؛
و41-95؛ و42-95؛ و43-95؛ و44-95؛ و45-95؛ و46-95؛ و47-95؛
و48-95؛ و49-95؛ و50-95؛ و51-95؛ و52-95؛ و53-95؛ و54-95؛
و55-96؛ و56-95؛ و57-95؛ و58-95؛ و59-95؛ و60-95؛ و61-95؛
و62-95؛ و63-95؛ و64-95؛ و65-95؛ و66-95؛ و67-95؛ و68-95؛
و69-95؛ و70-95؛ و71-95؛ و72-95؛ و73-95؛ و74-95؛ و75-95؛
و76-95؛ و77-95؛ و78-95؛ و79-95؛ و80-95؛ و81-95؛ و82-95؛
و83-95؛ و84-95؛ و85-95؛ و86-95؛ و87-95؛ و88-95؛ و89-95؛
و90-95؛ و91-95؛ و92-95؛ و93-95؛ و94-95؛ و95-95؛ و96-95؛
و97-95؛ و98-95؛ و99-95؛ و100-95؛ و101-95؛ و102-95؛ و103-95؛
و104-95؛ و105-95؛ و106-95؛ و107-95؛ و108-95؛ و109-95؛ و110-95؛
و111-95؛ و112-95؛ و113-95؛ و114-95؛ و115-95؛ و116-95؛ و117-95؛
و118-95؛ و119-95؛ و120-95؛ و121-95؛ و122-95؛ و123-95؛ و-95
124؛ و125-95؛ و126-95؛ و127-95؛ و128-95؛ و129-95؛ و130-95؛
و131-95؛ و132-95؛ و133-95؛ و134-95؛ و135-95؛ و136-95؛ و-95

__________
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ايفظر ال قرة  7أداه.
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137؛ و138-95؛ و139-95؛ و140-95؛ و141-95؛ و142-95؛ و143-95؛
و144-95؛ و145-95؛ و146-95؛ و147-95؛ و148-95؛ و149-95؛ و-95
150؛ و151-95؛ و152-95؛ و153-95؛ و154-95؛ و155-95؛ و156-95؛
و157-95؛ و158-95؛ و159-95؛ و160-95؛ و161-95؛ و162-95؛ و-95
163؛ و164-95؛ و165-95؛ و166-95؛ و167-95؛ و168-95؛ و169-95؛
و170-95؛ و171-95؛ و172-95؛ و173-95؛ و174-95؛ و175-95؛ و-95
176؛ و177-96؛ و178-95؛ و179-95؛ و180-95؛ و181-95؛ و182-95؛
و183-95؛ و184-95؛ و185-95؛ و186-95؛ و187-95؛ و188-95؛ و-95
189؛ و190-95؛ و191-95؛ و192-95؛ و193-95؛ و194-95؛ و195-95؛
و196-95؛ و.197-95
 -6وتددود ًمومددة ألبايفيددا أد تقدددمج امل لومدداال التاليددة ت ددقد عدددد مددن التونددياال الدديت يف ددذال
ابل ل أو هي قيد التن يذ
(أ)
•

يف ددذال ألبايفيددا ابلمامددل ا إرارهددا الق دايفوو الددورين قدراراال جملددا األمددن التددات
لألمم املتحدة فيما يت ل ابإلرهاب والتطرف ال نيف وما يتصل ته مدن اداهرة
س ر املقداتل اإلرهداتي األجايفدف؛ فمايفد مدن تد أول البلدداد الديت جرمد
امل ارك ا النزاعاال األجنبية مندذ عدامج  .2004ويدن القدايفود رقدم 7895
املد د ر  27كد دايفود ال او/ين دداير "( 1995القد دايفود اةن ددائي") امل دددل ابلقد دايفود
رق ددم  2014/98علد د أد "امل دداركة ا ال م ددل ال ددمر ا تل ددد أجند د "؛
و"تنظديم امل داركة ا ال مددل ال دمر ا تلدد أجند "؛ و"ت دكي امل دداركة ا
أعمددال ع ددمرية عني ددة ا تلددد أجن د " ت ددمل ج درائم جنائيددة (املددواد /265أو
و/265بو و/265ج من القايفود اةنائي).

•

ي ر ددد تنظ ددر اةد درائم نيف ددة ال ددذكر إىل ريمم ددة اةد درائم ا طد د ةو وي اق ددف علير ددا
ابل ددكن .ومد يلددر ي ددتمر الرتكيددز توجدده ادداغ علد التدددات د امللزمددة ا
التصد ل ملية تغذية يفزعة التطرف وجتنيد املقاتل اإلرهات األجايففو وهدي
ت ددمل ايدة اةر ددود املبذول ددة ا سياس دداال إع ددادة التقهي ددل وإع ددادة اإلدم دداجو
وتنمية وت زيز الت امح ال قاا والديينو وإشراك اجملتم املدو.

•

إد ألبايفيددا ملتزمددة ابملنددي ا إيف دداي التدددات القايفويفيددة امل تمدددة مت ددال ق دراراال
ممافحددة اإلرهدداب وت دزايدة الرتكيددز عل د ال مددل الرامددي إىل من د جتنيددد املقدداتل
اإلرهد دداتي ا ألبايفيد دداو الد ددذين ي د ددافرود إىل ا د ددارج لضيفند ددمامج إىل منظمد دداال
إرهاتية تقاتل ا تلداد أارى.

(ب)
•
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التونية 32-95

التونية 39-95
فيما يت ل تتح د الظدروف امل ي ديةو يفدود اإلفدادة تد م ت د ال دكن ا
ت اا أعيد تناؤه ابلمامل تتمويدل مدن ميزايفيدة ا مومدة األلبايفيدة .وترتكيدف يفظدامج
التدفئة سوي هذه امل ملة أا اي.
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•

(ج)

(د)

التونيتاد 44-95و و45-95
•

منددذ عددامج 2013و عدددل ألبايفيددا وجددف الق دايفود رقددم  2013/144الق دايفود
اةنددائي أو أ دداف إليدده ث ددضن ج درائم جنائي ددة تت ل د اب يفتق ددامج أو ال ددقر لل دددمج
كما ورد ا املادة /78أ ت قد "القتدل ت دبف ال دقر للددمج" واملدادة /83أ ت دقد
"الترديددد ا ط د اب يفتقددامج أو ابل ددقر للدددمج" واملددادة /83ب ت ددقد "التح دريم
علد ال ددقر للدددمج"و ويلددر تغيددة إدايفددة مدرتم هددذه اةدرائم اةنائيددة وكددذلر مند
أعمال ا يفتقامج وال قر للدمج ومن التحريم عليرا.

•

تتددوا اطددة ال مددل رقددم  2057امل راددة  19ك دايفود األول/دي ددمرب 2018
ت قد "من وك ف وتوثي وممافحدة األعمدال اإلجراميدة املرتمبدة تغدر ال دقر
للدددمج والقصدداغ" ت زيددز ممافحددة ادداهرة ال ددقر للدددمج والقصدداغ تواسددطة ت دداود
وثي د د ت د د دوائ ددر ا مد ددم اؤل ددي واملنظمد دداال د د اهلادفد ددة إىل ال د درتحو وت د ددوية
املنا ع دداالو وت دددعيم الت دداود مد د النيات ددة ال ام ددة ا جم ددال التحقيد د ا اةد درائم
اةنائي ددة ياال الص ددلة ومقا دداة مرتمبير دداو وا داي ت دددات ش دداملة للق ددبم علد د
اةناةو وتوريد الت اود م إداراال الت ليم واملدارس.

التونية 48-95
•

(ه)
•

4

خبصددوغ حت د اددروف امل ي ددة ا مركددز هدداراي ا دداغ ابملر د ا كددروايو
جير إعادة ت م مبنيي ا ًتكا ا م س دة ليكدا ا ب دية تتمويدل تلدغ 97
مليد ددود لد ددر ألبد دداو .وسي د ددمل هد ددذاد املرفقد دداد م س د ددة ًب د ددية للمصد ددات
ابألمدرا ال قليددة .وسددتتوىل و ارة الصدحة وا مايددة ا جتماعيددة إدارة ا دددماال
األمرا ال قلية اةديد .وسيب ات اق ت داود تد و ارة
الصحية ا م ت
ال دددل وو ارة الصددحة وا مايددة ا جتماعيددة امل د ولياال اؤددددة لمددل م س ددةو
تغية محاية ًقوق اؤتكزين.

عددل ألبايفيددا وجددف القدايفود رقددم 2013/144و قايفوهنددا اةنددائي فيمددا يت لد
ابةرائم اةنائيدة املتصدلة ابلتحدريم علد المراهيدة أو النزاعداال وكدذلر الددعوة
إىل المراهيدة القوميددةو ويلددر علد النحددو التددا "ي اقدف ابل ددكن مددن سددنت
إىل  10س د ددنواال علد د د التحد د دريم علد د د المراهي د ددة أو الند د دزاع ت د ددبف ال د ددرق
أو األنل اإلثين أو الدين أو امليل اةن يو وكذلر عل ت مد إعداد أو يف در
أو د دزين م ل دداال تتن ددمن يل ددر اؤت ددوى تغ ددر تو ي ر دداو ت وس دديلة م ددن
الوسائل أو شمل مدن األشدمال" .وا هدذا ال دياقو تم دل الت دري اال اؤليدة
محاية الروما واملراجرين من اطاابال المراهية وجدرائم المراهيدة الديت ت دتردف
هات ال ئت أيناي.
التونية 94-95
ين ددذ إنددضم شددامل للادددماال ال امددة فيمددا يت لد اب د ا سددنداال امللميددةو
ددا ا يلددر ت ددكيل امللميددة وإعادهتددا والت ددويم عنرددا .ويم ددل دسددتور ألبايفيددا
وت دري اهتا اؤليددة ًد امللميددة دود ييددز عل د أسدداس األنددل اإلثددين أو أسددا
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أاددرىو ويلددر أين داي فيمددا يتصددل تت ددكيل سددنداال ملميددة املددالم ا قيقي د
لألرا ي.
(و)
•

()
•

(م)

GE.19-11598

التونية 119-95
تُم ددل لألشددااغ املنتم د إىل األقليدداال الورنيددةو ا وًددداال ا مددم الددذا
الديت ي ي دود فيردا منددذ القدد أو تعدداد كبد ةو فددرغ الدت لم أو ا صدول علد
الت ليم تلغدة أقليدترم .ويدن قدايفود األقليداال الورنيدة والت دري اال ال ايفويدة علد
وحت ددحد شددرو فددتح فصددول  -مدددارس لألقليدداال
ا د ا الت لدديم تلغددة األقليددةُ .
الورنيد ددة ا الت د دري اال ال ايفويد ددة املت لقد ددة ابعتمد دداد هد ددذا الق د دايفودو وحتديد ددداي ا
م روع قرار جملدا الدو رال املت لد ت درو حتديدد وًدداال ا مدم الدذا اؤلدي
وعد دددد املنت د د والطلبد دداال المافيد ددة أل د درا الت لد دديم أو متات د ددة دروس تلغد ددة
األقليددةو وهددو م ددروع مددن املقددرر اعتمدداده قريب داي .وي ددرت م ددروع الق درار هددذا
توافر  15تلميذاي ل دتح فصدل دراسدي لألقليدةو إىل جايفدف م داي أادرى ًي مدا
كايف األقلياال الورنية ت يش منذ القد ا الوًدة اإلدارية امل نية أو ت مل
أك ر من  20ا املائة من جمموع سماهنا.
التونية 174-95
حيدددد ق دايفود األسددرة ا ألبايفيددا (املددادة  7سددن الددزواج) ال ددن القايفويفيددة للددزواج
عل النحدو التدا "نمدن عقدد الدزواج تد رجدل وامدرأة يبلغداد مدن ال مدر 18
سددنة أو أك ددر .وجيددو للمحممددة ياال ا اتصدداغ اإلقليمددي ا ممدداد عقددد
الزواج أد ت مح ابلزواج قبل هذه ال ن".
التونية 184-95

•

اعتُمد قدايفود األقليداال الورنيدة ا ال درتة األاد ة ا ت درين األول/أكتدوتر .2017
وي ددن ق دايفود األقلي دداال الورني ددة عل د ً د ال ددرد ا إع ددضد ايفتمائ دده إىل أقلي ددة
ورنية عل أسداس ا د ا حتديدد اهلويدة الدذا  .والوا دح أينداي أد مدن املردمو
وجف امل داي األوروتيدة املنطبقدةو علد النحدو الدوارد ا املدادة  3مدن ا ت اقيدة
اإلرارية ماية األقلياال القوميدةو تدواي الو دوم ا حتديدد امل داي املو دوعية
والواثئ الض مة ل كل ا الة املديفية ريلة خمتلف ال رتاال الزمنية عمضي تقدايفود
األقلياال الورنية.

•

نمددن لألشددااغ املنتم د إىل أقليدداال ورنيددةو عل د أسدداس ًقرددم ا حتديددد
هددويترمو إعددضد ايفتمددائرم إىل أقليددة ورنيددة ا سددياق الت ددداد ال ددامج لل ددماد ا
مجرورية ألبايفيا.

•

خبصددوغ حتديددد اهلويددة الددذا و يددن ق دايفود األقليدداال الورنيددة عل د مددا يلددي
( )1س ياي إىل ماد ًقوق األقلياال الورنيةو تتوىل امل س اال ال امة املركزية
واؤليددة مج د البيددااال املت لقددة تتحديددد هويددة األشددااغ املنتم د إىل أقليدداال
ورنيددةو عل د أسدداس ً د ه د ل األشددااغ ا حتديددد هددويترم وواثئ د سددكل
ا الددة املديفيددةو وفق داي ألًمددامج هددذا الق دايفود وق دايفود محايددة البيددااال ال اصددية.
5
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وم ددن املق ددرر أد يُ تم ددد قريب د دايو تق د درار م ددن جمل ددا ال ددو رالو وا أعق دداب عملي ددة
ت اورو م روع القرار املت ل اي مج البيااال والواثئ الض مة واإلجرالاال
ياال الصلة.
( )

التونية 186-95

•

سي ددتند الت ددداد املقبددل لل ددماد وامل دداكن املتوق د إجدراؤه ا عددامج  2020إىل
قدايفود ادداغ جديددد .وخبصددوغ م ددقلة األنددل اإلثددينو يتوافد م ددروع ق دايفود
ت داد ال ماد وامل داكن مد مبددأ حتديدد اهلويدة الدذا وًد ال دا املنتمدي
إىل أقلي ددة ورني ددة ا أد ةت ددار لري ددة أد ي ام ددل أو ي ام ددل ك ددرد م ددن تل ددر
األقليةو وفقاي لقايفود األقلياال الورنية وكذلر للم اي الدولية.

•

يددن م ددروع ق دايفود الت ددداد عل د مددا يلددي ( )1اسددتبياد الت ددداد أداة نددا را
امل ر ددد األلب دداو لوًص ددالاال وت ددرد ا ا ط ددة ال ددنويةو وفق د داي للم ددادة  9م ددن
الق دايفود رقددم  2018/17ت ددقد اإلًصددالاال الرهيددةو وهددو يتنددمن األسددئلة
والطلبدداال اإللزاميددة املت لقددة عمد امل لومدداال الض مددة إلعددداد إًصددالاال رهيددة
ت ددقد ال ددماد وامل دداكن .ونمددن أد يتن ددمن اسددتبياد الت ددداد أسددئلة ت ددقد
ال ئ ددة اإلثني ددة وال دددين واللغ ددةو علد د أد ت ددتند ال ددردود علد د تل ددر األس ددئلة إىل
إعددضد ًددر و د إلزامددي مددن ال ددرد امل ددين .وتقددرتد األسددئلة تددرد ااتيددار يتدديح
للمكيف أد يرد ت بارة "أفنل عدمج اإلجاتة".

•

تددن املددادة  22مددن م ددروع قدايفود الت ددداد تو ددوم علد ا ددروق الدديت ت ددمل
جرنددة إداريددة ي اقددف عليرددا .ويددن م ددروع القدايفود هددذا علد عدددمج وجددود أ
أًم ددامج ت ددر رام دداال علد د أن ددحاب اإلج دداابال "ا ارئ ددة" ع ددن األس ددئلة
املت لقة اب يفتمال اإلثين.

•

وي ددتتب إعددداد م ددروع ق دايفود ت ددداد ال ددماد ل ددامج  2020ت مليددة ت دداوريةو
ت ددمل اجتماع داي ت دداورايي م د األقليدداال وال ئ داال اإلثنيددة ال قافيددة .وسددتنظم ا
ال رتة املقبلة محضال إعضمية ت قد هذه ال مليةو تتناول أموراي منرا ً األفراد
ا حتديد هويترم.

 -7وتود ًمومة ألبايفيدا تقدد امل لومداال التاليدة ت دقد التوندياال الديت أًُدي علمداي داو مد
تو يح أسباب هذا املوقف
(أ)
•
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التونية 1-95
إي ي اذ ا ا عتبار أد مو وع هذه ا ت اقية هو ال د وب القبليدة ا البلدداد
امل ددتقلة ال دديت تل ددف اروفر ددا ا جتماعي ددة وال قافي ددة وا قتص ددادية ع ددن أجد دزال
أاددرى مددن اجملتمد والدديت تددنظم مركزهددا كليداي أو جزئيداي تقاليددد أو قدوايف أو لدوائح
اانةو وال وب املوجودة ا البلداد امل تقلة اليت ت ترب ش وابي أنلية ت دبف
ال يترددا أو الدديت حتددت زو جزئيداي أو كليدايو تصددرف النظددر عددن و د را القدايفووو
س دداهتا ا جتماعي ددة وا قتص ددادية وال قافي ددة وال ياس ددية .وابلنظ ددر إىل ع دددمج
GE.19-11598

A/HRC/42/4/Add.1

وجددود م ددل هددذه اجملموعدداال ا مجروريددة ألبايفيدداو يفددرى أد التصدددي عل د هددذه
ا ت اقية ليا من أولوايتنا.
(ب)
•

(ج)

GE.19-11598

التونياال 22-95و و23-95و و24-95و و25-95و و26-95
خبصوغ ت دديضال قدايفود األسدرة للتنصدي علد ا عدرتاف القدايفوو ابل دراكة
امل ليددة والق دراد املدددو امل لددي كمددا تددن عليدده توجدده التحديددد التونددياال امل ددار
إليرددا أع ددضهو تزم د ًموم ددة مجروري ددة ألبايفي ددا ًالي داي (ريل دة ال ددنواال األرت د
املقبلة) تقد مقرتًاال إلداال تلر الت ديضال عل قايفود األسرة.
التونياال 33-93و و34-95و و35-95و و36-95و و37-95

•

اس ددتكات مجروري ددة ألبايفي ددا تص ددورة إجياتي ددة إىل ا ال ددة اإليف د دايفية ل ددماد خم دديم
ا ريددة ا ال دراق الددذين ينتظددرود يفقلرددم إىل منددار أاددرىو ويلددر ابلرتًيددف
ت دددد كبد د م ددنرم وامل ددااة ا جر ددود األم ددم املتح دددة م ددن أج ددل دع ددم إع ددادة
تددورينرم .وا هددذا ا صددوغو فدداد ألبايفيددا ملتزمددة ابل مددل اإليف دداو الرامددي إىل
تددوف ممدداد نمددن دائددم اددارج ال دراق ل ددماد خمدديم ا ريددة .وتظددل ألبايفيددا أكددرب
م دداهم ا عملي ددة إع ددادة ت ددور جماه ددد الد د و علد د ال ددر م م ددن الق دددراال
اللوج دتية واملاليدة والب درية اؤددودة .وا هدذا الصدددو يقدومج موقدف ألبايفيدا مدن
إع ددادة ت ددور جماه ددد ال د د ا ألبايفي ددا عل د د دواف د د إيف د دايفية .وفيم ددا يت ل د د
ابل ددلطاال األلبايفيددةو توجددد شددماوى أو تض دداال ت ددقد من د سددماد مركددز
اإلقامة هذا من املغادرة إىل تلد نار.

•

توجد م اكل ت طل عملية يف ر ه ل األفراد .وجير شدرال األرا دي وتندال
املمتلمدداال ويفقلرددا وفق داي للت دري اال .واددروف املادديم عاديددة وقددد أُ ددز أك ددر
من  90ا املائة من األشدغال هنداك .و ي ديش سدوى عددد قليدل مدن امل دن
ا د ددارج املا د دديم ا ش د ددقة م د ددتقجرة .وق د ددد يفظ د ددم ت د ددم أفد د دراد ه د ددذه اةماع د ددة
اًتكاجد دداال عل د د الظد ددروف ا جتماعيد ددة .ومل يُبلحد ددغ عد ددن أ ًد ددا ال عند ددف
يضًز أ منرا داادل املاديم .و يوجدد أر دال ا مركدز مدايفز .
ابلن ال ومل َ
ويدُ دددفن املتوفد ددود املنتمد ددود إىل هد ددذه اةماعد ددة ا املقد ددربة اؤليد ددة ابملنطقد ددة وفق د داي
للقواعد واإلجرالاال املنصوغ عليرا ا الت ري اال اؤلية.
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