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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرة التاسعةالدورة
  ٢٠١٤ مايو/ أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨جنيف، 

السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً      ألمم املتحدة   اموجز أعدته مفوضية        
 ٥لفقرة   وا ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١لس اجملمن مرفق قرار 

  *ألبانيا    

 االسـتعراض   عمليةإىل   )١( معنية ةجه ١٢  املقدمة من  للمعلوماتهذا التقرير موجز      
 يف  لعامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان      وهو يتبع املبادئ التوجيهية ا    . الدوري الشامل 

اقتراحات مـن جانـب      وجهات نظر أو   يتضمن التقرير أي آراء أو     وال. ١٧/١١٩مقرره  
. تصل بادعاءات حمددةمقرار  أي حكم أو  ال  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و      

لـواردة يف التقريـر      املعلومات ا  صادروقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص م        
، ١٦/٢١وعمـالً بقـرار اجمللـس       . النصوص األصلية دون تغـيري    بقدر اإلمكان   واحتفظ  

ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان            
وتتاح على  . بادئ باريس بناًء على التقيد التام مب    الستعراض واملعتمدة   ا موضوعالتابعة للدولة   

للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت تتـضمن مجيـع            الشبكي  قع  املو
 والتطورات اليت طرأت هذا التقرير دورية االستعراضروعي يف إعداد   وقد  . ةاملقدماملعلومات  

  .يف تلك الفترة

__________ 

 .مجة التحريرية يف األمم املتحدةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر التر  *  
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  املعلومات املقدمة من اجلهات املعنية األخرى    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  إلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةا  -١  
 الدولية عن قلقها من عدم تنفيذ السلطات، أو باألحرى عـدم            منظمة العفو أعربت    -١

شارت املنظمة إىل   وأ. السنوات األخرية  يف   )حمامي الشعب (ظامل  املتوصيات أمني    ل ،استجابتها
تكثيـف  "ألبانيا إىل  دعت  ، اليت   ٢٠١٣يف عام   الصادرة  إلنسان  توصية اللجنة املعنية حبقوق ا    

  .)٢("لتوصيات أمني املظاملبسرعة جهودها لالستجابة 
مايـة األقليـات     حل  االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     جملس أوروبا  جلنةوحثت    -٢

، رية ملكتب أمني املظاملة والبشيف توفري ما يكفي من املوارد املالياالستمرار  ألبانيا على القومية
 . )٣( بفعالية واستقالليةمبهامهأجل متكينه من االضطالع من 

ماية األقليـات    حل  االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     جملس أوروبا   جلنة ترحبو  -٣
املتعلـق   إنفاذ القانون    خولت له صالحيات  احلماية من التمييز،    معين ب مفوض   القومية بتعيني 

إجراء التحقيقات و األفراد،  املقدمة منالنظر يف الشكاوى و مجيع أشكال التمييز،  ن  باحلماية م 
 .ل أصحاب الشكاوى املدنيـة أمـام اهليئـات القـضائية        يمتثو،  عقوباتاإلدارية، وفرض ال  

احلماية  املعين ب  املفوضكتب  مل ناسبةاملوارد امل توفري   االستمرار يف على  اللجنة ألبانيا   شجعت  و
احلاالت اليت  زيادة رصد   على   بفعالية واستقاللية، و   هامهمبضطالع  تمكينه من اال  من التمييز ل  

 .)٤(ُيدَّعى فيها التعرض للتمييز

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
  ال ينطبق

   االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
جلنة جملس أوروبا االستشارية و ملناهضة العنصرية والتعصباللجنة األوروبية رحبت   - ٤

باعتماد القانون املتعلق باحلماية مـن كـل     املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية       
أن  اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية والتعـصب       وذكرت. )٥(٢٠١٠أشكال التمييز يف    

 على أساس العرق أو اللون أو الدين نيالقائماملباشر القانون يشمل التمييز املباشر وغري 
ر التمييـز علـى   ذلك، أشارت إىل أن القانون ال حيظومع . األصل العرقي  وأأو اللغة   
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 التمييز، واالشتراك يف    ، والتحريض على  ؛ والتصريح بنية ممارسة التمييز    أساس اجلنسية 
  .)٦(ارتكاب جرمية التمييز

ا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات      جلنة جملس أوروب  وأفادت    -٥
، ومع ذلك  واألغلبيةاألقليات القومية  التسامح والتفاهم يسود بني      اً عاماً من  أن مناخ بالقومية  

 مـساكن   يف سجلت ألبانيا أول جرمية جسيمة بدافع الكراهية متثلت يف إضرام النار عمـداً            
هـذا  وقد أسفر   . ٢٠١١فرباير  /يف شباط  من الروما يف تريانا   يقطنها ما يقارب أربعني عائلة      

عـن  اللجنة  وأعربت  . يغة وتشرد عدد كبري من األشخاص     بعض اإلصابات البل  عن   االعتداء
. )٧(قلقها ألن األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون مل تتخذ اخلطوات الالزمة حلماية ضحايا اهلجوم            

كـره األجانـب،   بدافع  املرتكبة بدوافع عنصرية أو اجلرائم ألبانيا على منعت اللجنة  وشجع
  .)٨(هاوالتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبي

 التمييز القـائم علـى      ملكافحة  احلكومة  تدابري خطة أن   ٢ وذكرت الورقة املشتركة    -٦
عدة وزارات  بني   قد مجعت، خالل السنتني املاضيتني،        اجلنسي واهلوية اجلنسانية   يلأساس امل 

 املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة           ن حقوق ومنظمات تدافع ع  
، واملفوض املعين باحلماية من التمييز، باإلضافة إىل ممثلني من اجملتمـع   وأمني املظامل ،  اجلنسانية

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل     فيما يتعلق حبقوق     تغيريٍ إجيايبٍ  إىل حتقيق    الدويل، وذلك سعياً  
وقد تباينت مواقف األحزاب السياسية جتاه هذه الفئة من         . ومغايري اهلوية اجلنسانية  اجلنسي  

 حقوق  على حزبان علناً ، اعترض   ٢٠١٣فخالل محلة االنتخابات التشريعية لعام      . األشخاص
كما أشـارت الورقـة   . للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 

  .)٩( يف وسائط اإلعالماالت مماثلة أخرى خلطابات متييزيةح إىل ٢املشتركة 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  

 األخـذ بالثـأر،    إىل حاالت    أشارت رابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين        -٧
ـ   اختاذ تدابري فعالة لوضع حـدٍّ      ألبانيا تناشدسبق أن   املنظمات الدولية   والحظت أن    ذه  هل

 التصدي لعمليـات  إىل ترميخطط توجيهية و ضع مبادئ   وبرابطة ألبانيا    ال تأوص و .الظاهرة
 هذه   ضحايا أمنضمان  باألخذ بالثأر من خالل إشراك اجملتمع املدين يف صياغتها وتنفيذها، و          

  .)١٠(العمليات
وذكر املركز األلباين إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات أن احتمـال             - ٨

ـ        لتعذيب  لض  التعر وأشـارت  . )١١(اًأثناء فترة االحتجاز السابقة للمحاكمة ال يزال مرتفع
 الالإنسانية أو    القاسية أو  اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         

على يد أفـراد     إليذاء البدين  تعرضوا ل  املشتبه فيهم جنائياً   إىل االدعاءات الكثرية بأن      املهينة
بـسوء املعاملـة أثنـاء عمليـات     لشرطة، والحظت أن معظم هذه االدعاءات تتعلـق       ا

 ادعاءات الشباب  إزاءوتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص      . االستجواب النتزاع االعترافات  
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أو أثنـاء   /القـبض علـيهم و    إلقاء  بأهنم تعرضوا لإليذاء البدين على يد الشرطة عند         
  .)١٢( املعاملة النفسية عن تعرضهم إلساءةاستجواهبم، فضالً

القاسية غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة   اللجنة األوروبية ملنع التعذيب و    وأكدت    -٩
 من جديد توصيتها بأن تواصل ألبانيا جهودها الرامية إىل مكافحـة            الالإنسانية أو املهينة  أو  

أن إساءة معاملة   بة  مجيع أشكال سوء املعاملة على يد الشرطة؛ وأن تذكّر مجيع أفراد الشرط           
وأوصـى  . )١٣(ا، أمر مرفوض وسُيعاقب عليها على هذا األسـاس له كان شك  احملتجزين، أّياً 

 ألبانيا بضمان إجراء حتقيقات فعالة      املركز األلباين إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات      
وحمايدة يف مجيع حاالت التعذيب املزعومة، وفرض عقوبات تتناسب مـع خطـورة هـذه               

  . )١٤(اجلرمية
 أن اإلفـراط يف     املركز األلباين إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والـصدمات       وذكر    -١٠

 على الـرغم مـن أن       هف أن وأضا. مشكلة خطرية  االحتجاز السابق للمحاكمة  اللجوء إىل   
 من العوامل اليت أفضت إىل هذه املشكلة، إالّ أن السبب الرئيسي             تعدّ التشريعات الثغرات يف 
نظر القضاة يف إمكانية     عن عدم     اإلنفاذ غري الكايف للقواعد القانونية القائمة، فضالً       يكمن يف 

وتعترب مدة االحتجاز السابقة للمحاكمة مـشكلة شـائعة    . تطبيق إجراءات بديلة لالحتجاز   
  .)١٥(أخرى
ال تزال  السجون  املركز األلباين إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات أن         وذكر    -١١
وأشار إىل تقارير   .  وأن ظروف االحتجاز تظل دون املستوى املطلوب عموماً        ز طاقتها تجاوت

كما أشار  . )١٦(توثق ظروف االحتجاز واملعاملة غري الالئقة للمحتجزين يف زنزانات الشرطة         
ظـروف   ‘١‘: أنجاء فيها   اللجنة األوروبية ملنع التعذيب اليت       إىل نتائج زيارة     جملس أوروبا 
ادية سيئة يف معظم خمافر الشرطة اليت زارهتا اللجنة ويف عدد كبري من الزنزانات              االحتجاز امل 

مزريـة يف   االحتجاز  ظروف   ‘٢‘شفى شكودرا لألمراض العقلية؛     يف سجن بوريل ويف مست    
 ٣١٣ يف السجن رقـم      الوحداتبعض   ‘٣‘كوكيس لالحتجاز السابق للمحاكمة؛     مركز  
  .)١٧(مكتظة
 إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات ألبانيا بتحـسني         وأوصى املركز األلباين    -١٢

ظروف احتجاز األشخاص رهن احلبس االحتياطي واألشخاص املدانني بتخصيص ما يكفي           
  .)١٨(إدارهتان ومن املوارد لبناء السجو

وال تزال منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق إزاء فشل ألبانيا يف منع العنف األسـري                 -١٣
وذكرت أنه على الرغم من اإلصالحات، ال يزال العنـف املـرتيل آفـة              . ياهومحاية ضحا 

  .)١٩(كبرية
وذكرت منظمة العفو الدولية أن التعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي أفضت          -١٤

، اعتمـد الربملـان املزيـد مـن         ٢٠١٣ويف عام   . منفصلةإىل اعتبار العنف األسري جرميةً      
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نون، من بينها أحكام تنص على تشديد العقوبة يف حال ارتكـاب            التعديالت على هذا القا   
أو الزوج السابق، أو العشري، أو العـشري        القتل املتعّمد للزوج    "أشكال عنف معينة، من قبيل      

كما مسح تعديل آخـر     . "أو القريب، أو قريب على أساس صلة رحم أو عرب زواج          ،  السابق
ج أو مع العشري، األمر الذي أفـضى إىل جتـرمي           بتجرمي العالقات اجلنسية القسرية مع الزو     

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن ألبانيـا        . )٢٠(االغتصاب يف إطار الزواج أو املعاشرة     
وزارة العدل برصد وإعداد تقارير عن تنفيذ أحكام القانون اجلنائي املتعلقـة بـالعنف     لتكفُّ

  .)٢١( األسريةاملرتيل، وقانون مكافحة العنف يف حميط العالقات
وذكرت منظمة العفو الدولية أن قانون مكافحة العنف يف حميط العالقات األسـرية               -١٥

مكَّن ضحايا العنف املرتيل من تقدمي طلباهتم إىل احملاكم من أجل استصدار أوامر تضمن هلم               
 ومع ذلك، ال يزال عدد أوامر احلماية اليت       .  العنف مرتكيباحلماية من   كال ما من أشكال     ش

وما بـرح القلـق     .  على الرغم من ارتفاع عدد الطلبات عليها        نسبياً أصدرهتا احملاكم قليالً  
املنظمة ألن آليات تنفيذ أوامر احلماية ظلت عاجزة عـن االضـطالع بـدورها يف                يساور

، فسبق أن انتهك مرتكبو العنف األحكام الواردة يف  فيها هلذه الطلبات  احلاالت اليت استجيب    
كما أن اجلزاءات القانونية املفروضة على هؤالء . مه من جديد على ضحيت اعتدوان  األوامر وأ 

والورقـة   من أجل رعاية الطفل ومحايتـه        التحالفوقدم  . )٢٢(املعتدين ال ُتنفذ تنفيذًا متسقاً    
  .)٢٣( مالحظة مماثلة١املشتركة 

 سحب معظـم    وأوصت منظمة العفو الدولية ألبانيا بتحديد العوامل اليت تؤدي إىل           -١٦
، وبكفالة ضمان أمن الضحايا بفعاليـة عنـد          والتصدي هلا  ،احلمايةطلبات استصدار أوامر    

كمـا  . )٢٤( وفقاً للقـانون   ،إصدار أوامر احلماية، ومعاقبة اجلناة الذين خيالفون هذه األوامر        
 يف مجيع املعلومات الـواردة بـشأن      ا بأن تضمن إجراء حتقيقات وافية       أوصت املنظمة ألباني  

  .)٢٥(لعنف املرتيل، وتقدمي مرتكبيه إىل العدالةا
 أن العنف املـرتيل     ١ملشتركة  الورقة ا / ومحايته التحالف من أجل رعاية الطفل    وذكر    -١٧
العنـف  وأشار إىل ارتفاع معدالت العنف البـدين و       .  يؤثر يف حياة األطفال ومنائهم     يزال ال

، فإن العنف يستخدم يف     ٦ورقة املشتركة    لل ووفقاً .)٢٦(رتكبان ضد األطفال  ُياللذين  النفسي  
تطوير وتعزيـز آليـة     ب ٦وأوصت الورقة املشتركة    .  لتربية األطفال وتأديبهم   وسيلةكاألسر  

حلماية الطفل، وبتحديد احلاالت اليت يقع فيها األطفال ضحايا للعنف وإبـالغ الـسلطات              
  .)٢٧( بذلكاملعنية
 .)٢٨( ما ُيجربون على التـسول     ما كثرياً  أن أطفال الرو   ٦وذكرت الورقة املشتركة      -١٨

 إىل حاالت موثّقة ألطفال     ١ من أجل رعاية الطفل ومحايته والورقة املشتركة         التحالفوأشار  
ومعظم . األطفال للتسول يف البلدان اجملاورة أيضاً     وإىل استخدام،   يف شوارع تريانا،    يتسّولون  

  يف اجملتمع، واليت غالبـاً      وأكثرها هتميشاً  اًتسولون ينتمون إىل أشد األسر فقر     األطفال الّذين ي  
كل من التحالف   وأبدى  . )٢٩(تضطر ألسباب اقتصادية إىل اهلجرة داخل البلد أو خارجه         ما



A/HRC/WG.6/19/ALB/3 

GE.14-10515 6 

الورقـة  / اجملموعـة  -ف  التحـال (الشباب  مناصرة  من أجل رعاية الطفل ومحايته وجمموعة       
الورقـة  / الطفـل ومحايتـه    وذكر التحالف من أجل رعاية    . )٣٠( مالحظة مماثلة  )٣ املشتركة

سيما يف احلاالت اليت يقع  دماج، الاإلعادة إلمساعدة أو لل أن ليس مثة أي تدابري  ١املشتركة  
وترى اللجنة األوروبيـة للحقـوق       .)٣١(أشقّائهمفيها األطفال ضحايا الستغالل آبائهم أو       

افية، وذلك على غرار    االجتماعية أن التدابري املتخذة ملساعدة ومحاية أطفال الشوارع غري ك         
  .)٣٢(ما أشار إليه جملس أوروبا

 مواءمةعلى الرغم من بعض اجلهود الرامية إىل   أنه   ٥وذكرت الورقة املشتركة      - ١٩
ال يزال األطفال عرضة للبغاء واالستغالل اجلنـسي        التشريعات مع املعاهدات الدولية،     

لعمل الوطنية مل تعـاجل خمتلـف       وأفادت الورقة أن خطة ا     .واالستخدام يف املواد اإلباحية   
مظاهر االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، من قبيل استغالل األطفال يف البغاء ويف             

 كما ذكرت الورقة أنه علـى       .)٣٣( يف السفر والسياحة   املواد اإلباحية، واستغالهلم جنسياً   
 اجلنسي، إال أنه    الرغم من وجود آليات إحالة لتقدمي الدعم لألطفال ضحايا االستغالل         

ال توجد مؤسسات ومرافق اجتماعية حمددة وكافية إليواء ورعاية، ومحاية، ومساعدة           
  . )٣٤(بكةنسي يف املواد اإلباحية على الشاألطفال ضحايا البغاء أو االستغالل اجل

 ألبانيا بإنشاء ١والورقة املشتركة  وأوصى التحالف من أجل رعاية الطفل ومحايته  - ٢٠
لة وطنية لألطفال ضحايا االستغالل وإتاحة برامج دعم لألسر، واحلّد مـن ظـاهرة      آلية إحا 

  .)٣٥(استغالل األطفال
 إىل أن األطفال الّذين ميارسون البغاء غري معفيني مـن           ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٢١

 ضـحايا بصفتهم   أمام القضاء،    ، مالحقتهم ومن مث، ميكن من حيث املبدأ     . املسؤولية اجلنائية 
وأوصت الورقة بتعديل القانون اجلنائي وبإدراج مادة خاصة تنص صراحةً على أنه ال             . لبغاءل

 بأن ينص القانون ٥كما أوصت الورقة املشتركة . لبغاءلضحايا بصفة ينبغي حماكمة األطفال  
األطفال، أو احلصول عليهم، أو استجالهبم،      عرض  :  صراحةً على جترمي األفعال التالية     ياجلنائ
  .)٣٦( يف البغاءملغرض استغالهل تقدميهم أو
وعلى غرار جملس أوروبا، اعتربت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن حظـر              -٢٢

األطفـال  يف أعمال خطرة أو مضرة بالصحة، ومحايـة         عاماً   ١٨تشغيل األطفال دون سن     
ع الكامل بـالتعليم،    يف مرحلة التعليم اإلجباري من العمل الذي قد حيرمهم من التمت          الفعلية  

  .)٣٧(ليسا مكفولني يف التطبيق العملي
 عن قلقهـا إزاء ظـاهرة       اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    وأعربت    -٢٣

 من أطفال الروما واملصريني مقارنة      يقع ضحيتها عدد كبري جداً    اليت  االجتار باألطفال،   
اللجنـة األوروبيـة للحقـوق       رأت   وعلى غرار ما أشار إليه جملس أوروبا،      . )٣٨(بغريهم

 ووردت يف الورقـة  .)٣٩(االجتماعية أن التدابري املتخذة ملكافحة االجتار باألطفال غري كافية  
علـى  املعين بالعمـل    جملس أوروبا   فريق خرباء   وذكر  . )٤٠( مالحظات مماثلة  ٥املشتركة  
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ة، السيما يف صفوف أن التصدي الرتفاع معدل االنقطاع عن الدراس      مكافحة االجتار بالبشر  
  .)٤١(التحديات الكربى ملنع االجتار باألطفالأطفال الروما واجلماعات املصرية، أحد 

ألبانيا ما يكفي من املوارد من أجل تنفيـذ          بأن ختصص  ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٢٤
صت كما أو. ومحاية األطفال ضحايا االجتار مكافحة االجتار باألطفالالرامية إىل خطة العمل   

الورقة بأن تكفل ألبانيا حصول األطفال ضحايا االجتار أو االستغالل اجلنسي على مـساعدة   
وخالل احملاكمات اجلنائية، ينبغي أن يكون      . قانونية جمانية من الدولة أثناء اإلجراءات اجلنائية      

  بأي  على اإلدالء بشهادته عرب نظام تسجيل بالفيديو حلمايته من مواجهة اجلاين           الطفل قادراً 
  . )٤٢(أخرى لحق األذى بالطفل مرةتشكل من األشكال، ألن املواجهة قد 

 أن  املعين بالعمل على مكافحـة االجتـار بالبـشر        جملس أوروبا    فريق خرباء وذكر    -٢٥
 ٥وورد يف الورقة املشتركة      .)٤٣(على املستوى الوطين   أكثر فأكثر    ينشطوناملتجرين بالبشر   

 .)٤٤( يبـدو   على ما   القبض عليهم، وحوكموا وأدينوا ال يزال قليالً       أن عدد املتجرين الذين ألقي    
. ورحب فريق اخلرباء جبهود احلكومة لوضع إطار قانوين ومؤسسي ملكافحة االجتار بالبـشر            

  .)٤٥(تنفيذ التشريعات واالستراتيجيات كما ينبغي لكي تكون فعالةوال بد من 
 أنـه ينبغـي أللبانيـا      فحة االجتار بالبشر  املعين بالعمل على مكا    فريق اخلرباء ورأى    -٢٦

مواصلة جهودها الرامية إىل حتديد هوية ضحايا االجتار بالبشر، وضمان تقّيد مجيع اجلهـات              
وينبغي للسلطات كذلك تعزيز تعاوهنا مع بلدان املقصد وبلدان         . املعنية باملعايري واإلجراءات  

األلبان يف اخلارج، وما يترتب علـى       ، من أجل النهوض بعملية حتديد هوية الضحايا         العبور
  .)٤٦(ذلك من تدابري املساعدة الواجب إتاحتها هلؤالء الضحايا

 السلطات على ضمان    املعين بالعمل على مكافحة االجتار بالبشر      فريق اخلرباء وحث    -٢٧
التطبيق ، كما حث على     )٤٧(فعلياً على مساعدة قانونية جمانية     ضحايا االجتار بالبشر  حصول  

ورأى الفريق أنـه    . )٤٨(القانوناالجتار اليت نص عليها     لي جلميع تدابري مساعدة ضحايا      العم
حقهم يف مطالبة اجلناة    ممارسة فعلية   ينبغي للسلطات ضمان أن ميارس ضحايا االجتار بالبشر         

  .)٤٩(بتعويضهم

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 أن ارتفاع رسوم    ركز األلباين إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات      املذكر    -٢٨

وعلى غرار جملس أوروبا، اعترب مفوض جملس أوروبا حلقوق         . )٥٠(التقاضي مسألة تثري القلق   
اإلنسان أن نظام رسوم التقاضي املعمول به يف القضايا املدنية مـن شـأنه أن حيـول دون                  

 عن دعاوى املنازعات  يف املائة مقدما٣ًشرط دفع وض إىل أن وأشار املف. العدالةالوصول إىل 
 يف املائة من قيمة ما قررته احملكمة لتنفيذ حكمها قد يكون إجراًء غري متناسـب                ٣املدنية، و 

 إن هذه التكـاليف منعـت بعـض    املفوض قائالًواختتم  . حيّد من فرص اللجوء إىل احملاكم     
  .)٥١(دية من املطالبة حبقوقهم يف املنازعات املدنيةاألشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصا
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طبيق نظـام املـساعدة القانونيـة       وذكر مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن ت         -٢٩
وعلى غرار جملس أوروبا، أعرب املفوض عن قلقـه بـشأن           . يزال يعتريه بعض القصور    ال

ونية علـى الطلبـات املقدمـة        القان ساعدةملاملعنية با اللجنة احلكومية    موافقةمعدل  اخنفاض  
  القانونيـة  املساعدة الوعي العام ب   نقصوأشار إىل أن     .لحصول على مساعدة قانونية جمانية    ل

 وأوصى مفوض   .وراء قلة عدد الطلبات   املتاحة ميثل، على ما يبدو، أحد األسباب اليت تكمن          
ة لتنظيم محالت توعيـة     جملس أوروبا حلقوق اإلنسان ألبانيا بتوفري ما يكفي من املوارد املالي          

وذكر املفوض أن عدد احملـامني املعيـنني للتكفـل          .  املساعدة القانونية اجملانية    توافر بشأن
باملساعدة القانونية حمدوٌد بسبب تطبيق معايري اختيار صارمة للغاية، وأن ذلك حيد من فرص              

النظر جبدية فيمـا    وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على السلطات       . مساعدة قانونية مناسبة  إتاحة  
  .)٥٢(غري شفافة، وأن أتعاب احملامني مرتفعة للغاية ورد من تقارير تشري إىل أن عملية االختيار

 ودعت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة                -٣٠
جـاز  ميع األشخاص رهن االحت   جلالشرطة  ضمان إطالع    إىل   الالإنسانية أو املهينة السلطات   

  .)٥٣(حريتهمُيحرمون فيها من  من أول وهلة على كافة حقوقهم، وذلك اعتباراً
 مع األسف أنه مل ُيحرز أي       والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب       -٣١

 يف مجيع ادعاءات التعرض لسوء     شامالً تقدم يف اعتماد نظام يضمن حتقيق هيئة مستقلة حتقيقاً        
  .)٥٤(لشرطةاملعاملة على يد ا

 ألن األشـخاص    مفوض جملس أوروبا حلقـوق اإلنـسان      وال يزال القلق يساور       -٣٢
املسؤولني عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان إبان األحداث املؤسفة يف تريانا قبل             
سنتني، اليت قُتل خالهلا أربعة متظاهرين بالرصاص وُجرح فيها عدد مـن أفـراد الـشرطة                

وحث املفوض احلكومة على إجراء حتقيق شامل، وحمايد،        . حياسبوا حىت اآلن  واملتظاهرين، مل   
أن إفـالت   ووموثوق، والشروع يف إجراءات قضائية عادلة، ومن مث إعطاء إشارة واضحة            

  .)٥٥( عن انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة من العقاب أمر غري مقبولاملسؤولني
وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة         اللجنة األوروبية ملنع التعذيب     وأشارت    -٣٣

الالإنسانية أو املهينة إىل االدعاءات اليت تلقتها من أحداث ذكروا فيها أن الشرطة استجوبتهم              
 .إفـادات دون حضور حمام أو أحد والديهم، وأجربهتم يف بعض احلاالت على التوقيع على              

مـن  الـشرطة   حتـرمهم   األحداث الذين   عدم مطالبة   وأوصت اللجنة بأن تضمن السلطات      
ن حضور حمـام، ويـستحب أن       التوقيع على أي وثيقة دو     وأالتصريح بأي أقوال    بحريتهم  

  .)٥٦(ملساعدهتمحاضراً  آخر يثقون به يكون شخص بالغ
والحظت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة         -٣٤

ألحداث مع البالغني يف زنزانـة واحـدة ممارسـة          الالإنسانية أو املهينة مع القلق أن وضع ا       
 املركز األلباين إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات أيـضاً        أبدى  وقد   .)٥٧(شائعة
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باختاذ اخلطوات الالزمة يف مجيع مؤسـسات الـشرطة         اللجنة   وأوصت   .)٥٨(املالحظة ذاهتا 
  . )٥٩(لبالغني يف نفس الزنزانة مع الضمان عدم وضع األحداث من اآلن فصاعداً

 أن ألبانيـا    ١ والورقة املـشتركة     وذكر التحالف من أجل رعاية الطفل ومحايته        -٣٥
توائما أكثر فأكثر مـع املعـايري        يف جمال قضاء األحداث، إذ أصبح نظامها م        حققت تقدماً 

املبادئ الدولية، وذلك من خالل إنشاء أقسام خاصة باألحداث يف حمـاكم املقاطعـات،              و
 عامني متخصصني، ووحدة شرطة متخصصة، وإصالح وحتـديث املرافـق           وتعيني مدعني 

ومع ذلك، ال   . املوجودة، ووضع حد لالكتظاظ، ومتكني األحداث من احلصول على التعليم         
وهذا، . يوجد قانون شامل خاص باألحداث، ومل توضع أي استراتيجية شاملة يف هذا الصدد     

هم  فيما يتعلق باألطفال الذين تقل أعمـار       سيما  عن وجود ثغرات يف التشريعات، ال      فضالً
صعوبة معاملة األحداث   من   والسن الدنيا للمسؤولية اجلنائية، األمر الذي يزيد         ، عاماً ١٤ عن

إلعادة إدماجهم ألن خدمات التعليم والترفيـه       شاملة  وال توجد برامج وطنية     . معاملة حسنة 
التحالف من أجل رعاية الطفل     وأشار  . والرعاية النفسية واالجتماعية ال تزال مشتتة للغاية      

إىل أن وزارة العدل أعدت، بالتعاون مع منظمة من منظمـات            ١ والورقة املشتركة    ومحايته
، لكنها مل تنته مـن      ٢٠١١اجملتمع املدين، مشروع استراتيجية بشأن قضاء األحداث يف عام          

  .)٦٠(صياغتها بعُد

  يةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسر  -٤  
أن قانون األسرة حيظر الزواج بني األشخاص مـن         إىل   ٢أشارت الورقة املشتركة      -٣٦

 وميكن للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية          . نفس اجلنس 
  .)٦١(قترنون بشخص آخريفرادى أن يتبنوا أطفاالً، لكنهم ال يستطيعون ذلك عندما 

 إىل معلومـات    ١أجل رعاية الطفل ومحايته والورقة املشتركة       وأشار التحالف من      -٣٧
إىل عاية األطفال، وهم أطفال ينتمون      يف مؤسسات ر  " األيتام االجتماعيني "تفيد بتزايد عدد    

واقتـصادية، أو يعـاين     تعاين من صعوبات اجتماعيـة      من  و أسر   أسر يعيلها والد واحد، أ    
 أجل رعاية الطفل ومحايتـه والورقـة        التحالف من وأضاف  . أولياؤهم من مشاكل صحية   

، دون أي  عاما١٦ً أن األطفال يغادرون مؤسسات الرعاية هذه عند بلوغهم سن  ١املشتركة  
  .)٦٢(متابعة الحقة أو موارد مالية

 ألبانيـا   ١التحالف من أجل رعاية الطفل ومحايته والورقة املـشتركة          وأوصى    -٣٨
 يف أسر حاضنة، وحتسني املرافق السكنية       هم مثالً بوضع أساليب بديلة لرعاية األطفال، بوضع     
كما أوصى التحالف بتمديد سن مغادرة . وظفيهاللمؤسسات املوجودة، والنهوض بقدرات م 

جمموعة مناصـرة    وقدمت   .)٦٣( من العمر  األطفال مؤسسات الرعاية العامة إىل الثامنة عشرة      
  .)٦٤( توصيات مماثلة٣ والورقة املشتركة الشباب
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   ة الدين، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسةحري  -٥  
جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات           حثت    -٣٩

ألبانيا على تكثيف جهودها الرامية إىل إعادة ممتلكات الطوائف الدينية إىل أصـحاهبا             القومية  
  .)٦٥( ومنصفاً عادالًومنحهم تعويضاً

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعـاون       وذكر    -٤٠
 يف املائة كحد أدىن لتمثيل املرأة يف املؤسسات         ٣٠نسبة   أن التشريعات تنص على      يف أوروبا 

 احليـاة العامـة      يف ظل متثيل املرأة ناقـصاً    ومع ذلك،   .  على املستويني الوطين واحمللي    العامة
  .)٦٦( القرارصنعمناصب ة، ال سيما يف والسياسي

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعـاون       وذكر    -٤١
 أن كل قوائم املرشحني ملزمةٌ قانوناً بأن تتضمن مرّشحاً ومرشحةً على األقـل يف               يف أوروبا 

 املائة على األقل من ممثلي كل        يف ٣٠املراكز الثالثة األوىل يف القائمة وأن تشتمل على نسبة          
، قامت عـدة أحـزاب      ٢٠١٣وخالل االنتخابات اليت جرت يف عام       . واحد من اجلنسني  

كتب وذكر امل . قوائمها حيث يصعب الفوز باالنتخابات    أسفل  بتسجيل أمساء املرشحات يف     
ـ   ال برفض تسجيل القوائم اليت    جلنة االنتخابات املركزية  أن احلكم القانوين الذي يلزم        دتتقي

 ص كلٍ من   حبص تعلقة امل األمر الذي قلل من تأثري األحكام     ،  ٢٠١٢أُلغي يف عام    هبذا الشرط   
باالنتخابات الربملانيـة   وفُرضت غرامات على األحزاب الثالثة الكربى اليت فازت         . اجلنسني

جلنـة  وعلى الرغم من أن     . باحلصص املخصصة لكل من اجلنسني     ألهنا مل تلتزم     ٢٠١٣ لعام
 تفعل غري أهنا مل  ،  لحصصلخمالفتها  تدارك  لنتخابات املركزية منحت هذه األحزاب فرصة       اال

  .)٦٧( املخالفةالقوائم االنتخابيةوُسجلت ، ذلك
جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات          وشجعت    -٤٢

على حتسني متثيل األقليات القومية يف اجملالس املنتخبة بإزالة مجيع العقبات اليت ال مربر               القومية
وأوصت ببذل جهود كبرية من أجل تعزيـز متثيـل          .  يف القانون  ذكورةهلا، ال سيما تلك امل    

األشـخاص املنـتمني إىل     أفضل للروما على مجيع املستويات، وإيالء اهتمام خاص لتمثيل          
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التـابع        وأوصى .)٦٨(عدداًغر  األصاألقليات  

 بزيادة اجلهود الرامية إىل ضمان املشاركة الفعالة جملتمعـات          ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا    
  .)٦٩(سيما يف االنتخابات الروما يف احلياة العامة والسياسية، وال

ة املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات       جلنة جملس أوروبا االستشاري   والحظت    -٤٣
إىل حماوالت شراء أصـوات جمتمعـات الرومـا         ليت أشارت   مع القلق االدعاءات ا   القومية  

، وأشارت إىل معلومات تفيد بـأن       ٢٠١١واملصريني خالل االنتخابات اليت جرت يف عام        
  .)٧٠(ىل تلك اجملتمعاتسلطات الدولة مارست ضغوطاً على بعض املصّوتني الذين ينتمون إ
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 أن األشخاص ذوي اإلعاقة غري ممثلني يف احلياة السياسية ٤وذكرت الورقة املشتركة   -٤٤
فـسية  كما أن الدستور ال يقر حبق األشخاص ذوي اإلعاقات الن         . ويف عمليات صنع القرار   

ٌم بعـدم   ويرد يف القانون االنتخايب حك    .  الذهنية يف التصويت   واالجتماعية أو ذوي اإلعاقة   
ـ            وأوصـت الورقـة    . )٧١(ةالتمييز لكنه يقتصر على اإلعاقة البدنية دون غريها مـن اإلعاق

 لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف       الكـاملني  بأن تضمن ألبانيا املشاركة والتمثيل       ٤ املشتركة
  .)٧٢(احلكومة املركزية، وحكومات املقاطعات، ومكتب أمني املظامل

  ومؤاتيةروط عمل عادلة احلق يف العمل ويف التمتع بش  - ٦  
 أنه  اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية   على غرار ما ذكره جملس أوروبا، الحظت          -٤٥

  .)٧٣( اخلدمة العامة وخدمات اإلمداد بالكهرباء واملياه اإلضراب عن العملال حيق ملوظفي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى عيش الئق  -٧  
ولية أنه على الرغم من وجود أحكام قانونية تعطي األيتـام           ذكرت منظمة العفو الد     -٤٦

أولوية احلصول على مساكن اجتماعية، فإن األحداث الذين يغادرون مؤسـسات الرعايـة             
مبيتـات  ويعيش عدد كبري منهم يف ظروف مهينـة يف          . االجتماعية معرضون خلطر التشرد   

 مساكن متدنية، بدعمٍ مايل حمدود      رإجيايكابد آخرون لسداد    يف حالة يرثى هلا، فيما      مدرسية  
  .)٧٤(يف بعض األحيانالدولية ومؤقت من املنظمات اإلنسانية 

ذين قـد   خاص ال وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء العدد الكبري من األش            -٤٧
، أو أصبحوا كذلك بالفعل، بسبب إعـادة املمتلكـات إىل أصـحاهبا             يصبحون بال مأوىً  

 املنظمة ألبانيا حبماية مواطنيها من عمليات اإلخالء القسري الـيت ُتنفَّـذ         وأوصت. السابقني
دون مراعاة اإلجراءات القانونية الالزمة، وضمان حصول األشخاص الذين أخلوا مساكنهم           

  .)٧٥(وفقاً للقانون، على مساكن بديلة الئقة، إن كانوا سيصبحون بال مأوى
 بالتأكد من أن احلكومة املركزية والـسلطات        وأوصت منظمة العفو الدولية ألبانيا      -٤٨

أولوية احلصول على مـساكن     الضعفاء من األفراد والفئات     احمللية تنفّذ التشريعات اليت متنح      
  .)٧٦( إلجراءات شفافة وعادلة وسريعةاجتماعية، ومن أهنا ختصص املساكن بدون متييز ووفقاً

  احلق يف الصحة   -٨  
املستشفيات يف املناطق احلضرية واملراكز الـصحية يف    أن   ٦ذكرت الورقة املشتركة      -٤٩

رضـى يف املنـاطق     طباء األخصائيني، وأن امل   األياكل األساسية و  اهلاملناطق الريفية تفتقر إىل     
 خـدمات  من أجل احلصول على      ىإىل مستشفيات املدن الكرب   يضطرون إىل اللجوء    الريفية  

لحـصول علـى    ل  مبلغٍ مـايل    دفع لى جيربون ع  املرضى أنالورقة   كما ذكرت . متخصصة
 التأمني الصحي للدولـة     وندفعيالذين  األشخاص  ميع   أن جل  خدمات الصحة العامة، يف حني    
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 إىل  اًاسـتناد  "املبلـغ دفع ذلك    فإن،  من مث  و ؛جماناًاحلصول على اخلدمات الصحية     احلق يف   
  .)٧٧( غري مشروع أمٌر" املاليةهمواردإىل  و للدفعاملريضاستعداد 

 يف عدد املهنيني الصحيني يف املـدارس،         أن مثة نقصاً   ٦والحظت الورقة املشتركة      -٥٠
  .)٧٨( حىت وإن تعلق األمر باملدارس اليت ُعينوا فيها كامالًوذكرت أن هؤالء ال يعملون دواماً

  احلق يف التعليم  -٩  
التحالف  و )٨٠(ةالكاثوليكيللتربية  املكتب الدويل    مع   )٧٩(٦شتركة  وأثارت الورقة امل    -٥١

سائل م )٨١(٣ والورقة املشتركة    - الشبابجمموعة مناصرة    - من أجل رعاية الطفل ومحايته    
  كـبرياً  إىل استنتاجات كشفت أن عدداً  ٦وأشارت الورقة املشتركة    . تتعلق باحلق يف التعليم   

 التعليم اإللزامي بسبب صعوبات مالية، من بـني       مرحلة   الدراسة يف    انقطعوا عن من األطفال   
وبنقص املـدارس الثانويـة يف املنـاطق        كتظاظ الفصول يف املدن     كما أفادت با  . مجلة أمور 

  . )٨٢(الريفية

  احلقوق الثقافية  -١٠  
جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات           ذكرت    -٥٢

 لدعم  تدابري ليس مثة    هاٍف وأن أن متويل األنشطة الثقافية لألقليات القومية يظل غري ك        القومية  
ة بـشأن   حثت اللجنة ألبانيا على وضع سياس     و. األقليات القومية عملية نشر الكتب بلغات     

  .)٨٣( الثقافية لألقلياتةدعم ثقافات األقليات وعلى إنشاء صندوق للنهوض باهلوي

   اإلعاقة واألشخاص ذو  -١١  
 ذوي اإلعاقة يعيشون يف عزلة       أن العديد من األشخاص    ٤ت الورقة املشتركة    ذكر  -٥٣
 ويفتقرون إىل اخلدمات اليت متكنهم من التمتع حبقهـم يف           االستبعاد االجتماعي يعانون من   و

 أن النساء املعاقات يعـانني مـن        وذكرت الورقة أيضاً  . العيش املستقل واالندماج يف اجملتمع    
 يف املعاقـات النـساء   كما أن. احلرمان بشكل خاص، وأهنن يتعرضن للتمييز املتعدد األوجه     

 مـا يتعرضـن     غالباًاالجتماعية و  يعانني من العزلة     ،سيما املسنات  الاملناطق النائية والريفية،    
  .)٨٤(هنأسر يفلعنف وسوء املعاملة ل

 كاملة جمموعة إىل لوصولا أن احلكومة ال تتيح إمكانية       ٤ت الورقة املشتركة    ذكرو  -٥٤
وأن املنظمـات غـري      ،اجملتمعيـة الدعم   خدماتا من   غريهو والسكنية يةاملرتلمن اخلدمات   

أن العديد مـن األشـخاص ذوي       وأضافت اللجنة   . احلكومية هي اليت توفر معظم اخلدمات     
 وذكرت اللجنة أيضاً  .  الرعاية  الذهنية أو النفسية واالجتماعية يعيشون يف مؤسسات       اإلعاقة

مع أسرهم يفتقـرون إىل كـراسٍ        من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يقيمون         كبرياً عدداًأن  
  .)٨٥(متحركة ويعيشون يف مباٍن سكنية ليست هبا مصاعد
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 أن معظـم  ١ والورقة املـشتركة     ومحايته وذكر التحالف من أجل رعاية الطفل       - ٥٥
ومن اخلدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل املناسبة،        حمرومون من التعليم     املعاقنياألطفال  

أو قلة  م بوجه خاص يف املناطق الريفية بسبب ندرة اخلدمات فيها،           وأن هذه الصعوبات تتفاق   
 إىل نقص الـوعي     وأشار التحالف أيضاً  .  بالصعوبات اليت تواجه األطفال املعاقني     االعتراف

والكفاءة يف أوساط املهنيني املكلفني بتربية األطفـال املعـاقني، وبـصحتهم، وتعلـيمهم              
شر وخمصصات امليزانية لتنفيذ مقررات التعليم الـشامل        ورعايتهم، وإىل نقص االستثمار املبا    

  .)٨٦(لألطفال املعاقني
مبدأ التعلـيم    ينص على  قانون أنه على الرغم من أن ال      ٤ت الورقة املشتركة    ذكرو  -٥٦
نظـام   كما أن فرص الوصول إىل     ،رضٍ غري مُ  هتنفيذإالّ أن    ، لألطفال ذوي اإلعاقة   املالش

وذكرت أنه يتعّين على احلكومة     . املعاقنيألطفال   العام غري متاحة ل    التعليم االبتدائي والثانوي  
 الشامل جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة، وضـمان        قبل اجلامعي تنفيذ القانون املتعلق بالتعليم     

إتاحة التعليم الشامل واجليد جلميع األطفال الذين يعانون من إعاقات متعددة، وذلك علـى              
  .)٨٧(خرين يف جمتمعاهتمقدم املساواة مع األطفال اآل

كل رصد  ينص على   الذي  القائم   إىل عدم تنفيذ القانون      ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥٧
وأوصت بإنفـاذ   .  يف املائة من وظائفها لألشخاص ذوي اإلعاقة       ٤ مؤسسة خاصة أو عامة   

كما أوصـت بإنـشاء     . األشخاص ذوي اإلعاقة  نظام احلصص القائم فيما يتعلق بتوظيف       
  .)٨٨(عمالة لدعم فرص عمل األشخاص ذوي اإلعاقةصندوق 

 حالياً  أن املعاشات اليت يتلقاها األشخاص ذوو اإلعاقة       ٤الورقة املشتركة   وذكرت    -٥٨
ال تغطي احتياجاهتم األساسية وأن عدم االعتراف بفئات معينة من املعاقني الذين يعانون من              

. ول دون استفادهتم من اإلعانـات     األشخاص ذوي اإلعاقة حي    تعريف   ينطبق عليها إعاقات  
مجيع األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن بـرامج احلمايـة           ضمان استفادة   وذكرت أنه ينبغي    

أسعار معقولة، وغري ذلك من املـساعدات       بحصوهلم على خدمات مناسبة و    االجتماعية، و 
شخاص  باأل ُيعترف بأن   ٤ وأوصت الورقة املشتركة     .)٨٩(لتلبية االحتياجات املرتبطة بإعاقتهم   

 النفسية واالجتماعيـة، بـأهنم أشـخاٌص     قبيل الصّم واألشخاص ذوي اإلعاقةاملعاقني، من 
  . )٩٠(مبوجب القانونمعاقون، 

  األقليات  -١٢  
جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات           ذكرت    -٥٩

وأضافت أنـه   .  بشأن األقليات القومية   اعتماد قانون مسألة  أنه مل حيرز أي تقدم يف        القومية
العتراف  ل ةالالزم يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذلك املعايري القانونية           التصدي للمشاكل ينبغي  
عالقات مـع   إطار ال يف  لغات األقليات   ، واستخدام   قوميةالقلية  األة معينة، ومنحها صفة     بأقلي
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شامل بشأن األقليـات    قانون  اعتماد   يفبالتفكري  ألبانيا  وأوصت اللجنة   . السلطات اإلدارية 
  .)٩١( من أجل سد الثغرات اليت مت حتديدهاالقومية
اليت تعود أصوهلا    أن األقليات    اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    وذكرت    -٦٠

 تتمتع بصفة األقليـات القوميـة، أّمـا أقليـة           إىل اليونان ومقدونيا وصربيا واجلبل األسود     
 مثل أقلية الروما، ال تعـود  ،أقلية عرقية ولغوية، ألهناكفقد اعُترف هبا  ألرومانيني  ا/الفالشيني

وأشارت إىل أن   . أقليةك بوسنينيوذكرت اللجنة أنه ال ُيعترف بال     . قريبة إثنياً أصوهلا إىل دولة    
بالطائفة املصرية أقليةً ال يزال ُيقابل برفض السلطات، اليت ترى أنه يـتعني              طلب االعتراف 

معينـة  مبجموعة  ولغة معينة، لالعتراف    قريبة إثنياً   وافر عنصرين أساسيني، مها وجود دولة       ت
 إن التمييـز بـني      القائلوأشارت اللجنة إىل الرأي     ". عرقية ولغوية  "أقليةككأقلية قومية أو    

ـ  اًيولّد شعور " العرقية واللغوية "ت  واألقليا" األقليات القومية "   بأهنـا ُتعاَمـل معاملـةً      اً قوي
  .)٩٢(دونيةً
جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات          أفادتو  -٦١

ويف . ذه اللغات ال تزال غـري كافيـة  هبتعليم تلقي الوتعلم لغات األقليات أن فرص  ب القومية
ليونانيـة أو   حني ينشط عدد قليل من املدارس االبتدائية والثانوية اليت تتيح التعليم باللغـة ا             

يسكنها عدد كبري من هذه األقليات، فإن السلطات رفـضت          " مناطق أقليات "املقدونية يف   
وال يتاح التـدريس باللغـة      . طلبات عديدة للتدريس هباتني اللغتني أو بلغات أقليات أخرى        

  .)٩٣(األرومانية أو الرومنية/الفالشيةاللغة أو بلغة اجلرب األسود الصربية أو 
جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات           وأشارت  -٦٢

جبـوار  ملا قبل سن الدراسـة      إىل اجلهود املبذولة من أجل فتح ودعم مرافق التعليم          القومية  
. ورحبت بتخصيص منح دراسية ألطفال الرومـا      . املناطق اليت يقطنها عدد كبري من الروما      

ن الدراسات تشري إىل أن عدد أطفال الروما الذين مل يلتحقوا بنظـام      ويساور اللجنة القلق أل   
، وكبـاراً  والحظت اللجنة أن عدد األميني يف جمتمعات الروما، أطفاالً        . التعليم مرتفع للغاية  

  .)٩٤( غري مقبول ارتفاعاًيظل مرتفعاً
ماية األقليـات   وشّجعت جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حل          -٦٣

نظـام  ألبانيا على زيادة جهودها للتصدي للصعوبات اليت تواجه التالميذ الرومـا يف  القومية  
ودعت ألبانيا إىل اختاذ تدابري عاجلة من أجل معاجلة مشكلة األمية يف أوساط الروما              . التعليم
  .)٩٥(البالغني
 ألبانيـا    والتعـصب  ، أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية      ٢٠٠٩يف عام   و  -٦٤

إنشاء دور حضانة جديدة ليتسىن ألطفال الروما حتسني معرفتهم باللغة األلبانية           باإلسراع يف   
كما دعت السلطات إىل    . تدعم عمل دور احلضانة هذه    قبل التحاقهم باملدارس االبتدائية، و    

، ٢٠١٢ويف عام   . دعم مبادرات املنظمات غري احلكومية، اليت حققت نتائج مفيدة يف هذا اجملال           
أشارت اللجنة إىل معلومات تفيد بأن ألبانيا اعتمدت القانون املتعلق بالتعليم قبل اجلـامعي              
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يف وأنه حيق جلميع األطفال، مبوجب هذا القانون، االستفادة من سنة كاملة من التعليم اجملاين               
رب اللجنة أنه فيما خيص     وبالتايل، تعت .  قبل االلتحاق باملدارس االبتدائية    مرحلة ما قبل الدراسة   

الشطر األول من توصيتها، ينبغي أن يعزز القانون اجلديد أكثر إدماج أطفال الروما، وذلـك     
وفيما خيص التوصية برّمتها، ترى اللجنة أن جهود ألبانيـا          .  من مراحل التعليم األويل    اًاعتبار

بيل إنـشاء عـدٍد     على الصعيد التشريعي جيب أن تتبعها خطوات على الصعيد العملي من ق           
ومن مث، اعتـربت اللجنـة أن       . األطفال، وتوظيف ما يكفي من املدرسني     رياض  كاٍف من   

  .)٩٦(توصيتهاُ ُنفذت جزئياً
جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات           تأشارو  -٦٥

 بشكل  ة مرتفع تزال الية الروما    أقل أوساطالبطالة يف   معدالت   تفيد بأن معلومات  إىل  القومية  
 للعاطلني عن العمل يف صفوف الروما أن هناك ممارسات           ويبني العدد الكبري جداً    .غري مقبول 

 اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية والتعـصب       وأبدت. )٩٧(متييزية على مستوى التوظيف   
  .)٩٨(مالحظات مماثلة

الفقر حالة  تشعر بالقلق إزاء     رية والتعصب اللجنة األوروبية ملناهضة العنص   ال تزال   و  -٦٦
 .عدد كبري من الروما واملـصريني     اليت يعاين منها    املدقع والتهميش االجتماعي واالقتصادي     

خدمات صحية حمدودة   سوى  تتيح  ال   يف أوضاع هشة ويف مناطق       ون منهم يعيش  ونفالعديد
  .)٩٩(جداً
االتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات     جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية ب     وأعربت    -٦٧

بالقلق اللجنة  تشعر  و. عن قلقها إزاء األوضاع السكنية للروما اليت ال تزال تثري القلق          القومية  
إزاء األوضاع املعيشية غري الالئقة اليت يعيشها السكان الروما يف بعض املستوطنات، من قبيل              

 .)١٠٠( نظام الصرف الصحي واهلياكل األساسيةواالفتقار إىل املاء انعدام إمكانية احلصول على
 بأن تـضمن ألبانيـا     اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    ، أوصت   ٢٠٠٩ويف عام   

ربط مستوطنات الروما بـشبكات     بسيما   حصول كل أسرة من الروما على سكن الئق، ال        
، ٢٠١٢يف عـام    و.  وبشبكات الطرق وبتوفري الصرف الـصحي      اء،اإلمداد بالكهرباء وامل  

  .)١٠١(اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل أن توصيتها مل ُتنفذ بالكاملخلصت 
 يممثلوذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أهنا تلقت معلومات من             -٦٨
مـن   أُخلـوا    إنلتمييـز   ل من هاتني الطـائفتني     أفرادٍ تعرض ب  تفيد  الروما واملصريني  يتطائف

 اإلخالء القسري، وعـدم     بشكل خاص خلطر   معرضونوأشارت إىل أن الروما      .مساكنهم
مـن   حاالت موثقة    إىل منظمة العفو الدولية     وأشارت. )١٠٢(حصوهلم على سكن من جديد    

 ٢٠١٢ و ٢٠١١والتهديد بإخالئهم القسري يف األعـوام       لروما  عمليات اإلخالء القسري ل   
  .)١٠٣(٢٠١٣و

يف مجيـع   بأن حتقق ألبانيـا      ألوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب   اللجنة ا وأوصت    -٦٩
الرومـا  أن تـضمن حـصول      وفيما يتعلق بعمليات اإلخـالء       بالتمييز   علومات اليت تفيد  امل
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إعادة اإلسكان وقروض السكن على قـدم       فرص  على   مساكنهممن  خلوا  أُواملصريني الذين   
 ألبانيا يف جهودها الرامية إىل تسوية احلاالت        وشجعت. املساواة مع املواطنني األلبان اآلخرين    

غري القانونية فيما يتعلق بالسكن، وأوصت بأن ُتدمج طائفتا الروما واملصريني كما ينبغي يف              
  .)١٠٤(هذه املبادرات

جلنة جملس أوروبا االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات           حثت  و  -٧٠
 ماعاين منـه  ي نذيلنع عدم املساواة والتمييز ال    ملزيد من اجلهود    املالسلطات على بذل    القومية  
 املعيـشية وتعزيـز     هممن أجل حتسني ظـروف    وذلك  ،   عليهما عاقبةامل و تهماومكافح الروما

طة العمل  خل اللى ضمان التمويل الالزم للتنفيذ الفع     ع ألبانياحثت   كما   .اندماجهم يف اجملتمع  
  .)١٠٥(عقد إدماج الروماصة ب اخلا٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  الوطنية
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