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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون الثالثة الدورة

 ٢٠١٩ مايو/أاير ١٧-٦

 ألبانيا بشأن جتميع  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 يةأساس معلومات -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،١٦/٢١و 5/١ اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -١

 املضاهااادا  هيئاااا  تقاااارير يف الاااوارد  للمضلوماااا  جتمياااع والتقريااار الشاااام   الااادوري االساااتضرا 
 مااوج  شاا   يف مقااد  وهااو الصاال ، ذا  املتحااد  األماا  قواثئاا ماا  وغريهااا اخلاصاا  واإلجااراتا 

  ال لما   لضدد األقصى ابحلد تقي داا 

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
  (٢) (١)اإلنسان

 فاااتاالخت حباااال  املضااي الضاماا  والفريااق القسااري االختفااات حباااال  املضنياا  اللجناا  أثناا  -٢
 حلقااوق الرئيساي  الدولياا  الصا و  مجيااع علاى صااد ق  ألهناا ألبانيااا علاى الطااوع  غاري أو القساري
 حبااال  املضنيا  اللجنا  ورحبا   (3)الدولي  اجلنائي  للمح م  األساس  روما نظا  وعلى اإلنسان
 بتنفياذ املتضلقا  التقاارير بوضاع مضاي املؤسساا  بان مشاك  عاما  فريق إبنشات القسري االختفات
 متابضاا  أن إىل أشااار القطااري، املتحااد  األماا  فريااق أن بيااد  (4)اإلنسااان حلقااوق الدولياا  الصاا و 
 اجلهاااا  حتركهااااو  ضاااضيف ، تااا ا  ال اإلنساااان حقاااوق مضاهااادا  هيئاااا  عااا  الصاااادر  التوصااايا 

   (5)أساسي  بصف  املاحن 
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 (٦)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 يف الدساااااتوري  التضاااااديل  علاااااى املوافقااااا  أن إىل القطاااااري تحاااااد امل األمااااا  فرياااااق أشاااااار -3

 وطنيااا  ضاااما   تقاادم إىل يرمااا  قااانوي إصااال  إلجاارات الطرياااق مهااد  قاااد ٢٠١٦ متوز/يولياا 
   (٧)الدولي  املضايري مع ات  بش   تتفق اإلنسان حلقوق

 املااوارد حمدودياا  إزات قلقهااا عاا  املاارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات املضنياا  اللجناا  وأعرباا  -4
 إىل املقااد  دعمهااا تض ياا  مبواصاال  ألبانيااا وأوصاا  املظااا ، أماان لااديوان املخصصاا  واملالياا  البشااري 

 أمان أن إىل أشاار ل نا  مماثلا ، شاواغ  عا  القطاري املتحاد  األما  فرياق وأعار   (8)الديوان هذا
 التقاارير ما  مت اياد عادد وضع خل  م  الضضيف  الفئا  حقوق تض ي  على بنشاط يضم  املظا 

 الفريااق وأشااار  (٩)كاااملا   تنفيااذاا  تنفااذ   التوصاايا  تلاا  أن ماا  الاارغ  علااى والتوصاايا ، اخلاصاا 
 وإن التضااذي ، مبنااع املضااي واآلخاار الطفاا  حبقااوق املضااي املفااو  وظيفااي شاا   إىل أيضاااا  القطااري

 يف التميياااا  ماااا  ابحلماياااا  مضااااي جديااااد مفااااو  وانتخااااا  ،٢٠١8 عااااا  يف إال ذلاااا  حيااااد   
   (١٠)٢٠١8 عا 
 حتديااد يف تقاادماا  حتاارز ألبانيااا أن إىل املضتقااد أو الاادي  حبرياا  املضااي اخلااا  املقاارر وأشااار -5

 ضاااروري  عوامااا  ابعتبارهاااا األوروبيااا  املفوضاااي  حااادد ا الاااي اخلماااس الرئيساااي  اإلصااال  أولاااواي 
 املنظماا ، واجلرمياا  الفساااد مل افحاا  إصاالحا  إجاارات تشاام  وهاا  األورويب، االحتاااد يف للناادما 

   (١١)اإلنسان حبقوق والنهو  الضام  اإلدار  وحتسن القضائ ، اجلهاز وتض ي 

 القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  حبقااوق املتعلقااة الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -رابعاا  
 الساري اإلنساين الدويل

 القطاعات بني املشرتكة املسائل -ألف 
 (١٢)التمييز موعد املساواة -١ 

 تض ياا  إىل ترماا  قانونياا  تطااورا  حتقيااق مواصاال  إىل القطااري املتحااد  األماا  فريااق أشااار -٦
 اهلويااا  وم اااايري اجلنسااا  امليااا  وم دوجااا  واملثليااان املثلياااا  ضاااد التمييااا  أن غاااري التمييااا ، عاااد 

 ت اوي  ويف الا وا  يف احلاق ما  حرمااهن  ذل  يف مبا مستمر، اجلنسن صفا  وحامل  اجلنساني 
 يف واحلااق اجلنسااي ، اهلوياا  م ااايري خياا  فيمااا اجلاانس نااو  لت يااري جراحاا  إجاارات يف واحلااق أساار ،
 وأشاااار اجلنسااان  صااافا  حاااامل  األشاااخا  خيااا  فيماااا البدنيااا  السااالم  بشااا ن املصاااري تقريااار
 اجلنسااااي  الصااااح  خاااادما  نطاااااق حتساااان إىل ملحاااا  حاجاااا  مثاااا  أن إىل أيضاااااا  القطااااري الفريااااق

 امليااا  وم دوجااا  واملثليااان املثلياااا  خيااا  فيماااا عليهاااا احلصاااو  وإم انيااا  اجلاااود  عاليااا  واإلجنابيااا 
 التشااريضا  إبنفاااذ ألبانيااا وأوصااى اجلنساان  صاافا  وحااامل  اجلنساااني  اهلوياا  وم ااايري اجلنساا 
 اجلنسااااااي  الصااااااح  خاااااادما  علااااااى احلصااااااو  فاااااار  وحتساااااان الوطنياااااا ، الضماااااا  وخطاااااا  احلالياااااا 

 "احلريا  محلا  قااد  أبهناا اإلنساان حلقاوق الساامي  املتحاد  األما  و ضي مف وأفاد   (١3)واإلجنابي 
 واملثليااان املثلياااا  لفائاااد  املضاملااا  يف واإلنصاااا  احلقاااوق يف املسااااوا  تض يااا    إىل الراميااا  واملسااااوا "
 وسااائ  خال  ما  اجلنساان، صافا  وحاامل  اجلنساااني  اهلويا  وم اايري اجلنساا  امليا  وم دوجا 
   (١4)الوطني  شط واألن اإلعل 
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 جدياد  قاوانن جمموعا  إعاداد جياري أنا  إىل الضنصري التميي  على القضات جلن  وأشار  -٧
 علااى للحصاو  احمل ما  إىل اللجاوت ماا  الضاما  اهليئاا  ساتم   جمموعاا  وها  التشاهري، مل افحا 
 الضااا  طااا اخل يف ال راهياا  علااى احلاا  ابسااتمرار تفيااد الااي التقااارير إزات قلقاا  واللجناا  تضااوي  

 املرفوعااا  ابلقضاااااي املتضلقااا  املضلوماااا  اكتماااا  وعاااد  السياسااايون، فيهاااا مبااا  عامااا ، لشخصااايا 
   (١5)ذل  يف صدر  الي واإلدا  

 اناإلنس وحقوق التجارية واألعمال والبيئة التنمية -٢ 
 دمااا واإل للتنمياا  الوطنياا  االسااكاتيجي  وضااع البلااد أن القطااري املتحااد  األماا  فريااق ذكاار -8

 الرشااايد ، واحلوكمااا  األورويب، الت امااا  هااا  حتااادد  الاااي واألولاااواي  ،٢٠٢٠-٢٠١5 للفاااك 
 والتنمي  االجتماع ، والتماس  املايل، واالستقرار ال ل  واالقتصاد القانون، وسياد  والدميقراطي 
 لضماااا ا وخطاااا  االسااااكاتيجيا  أن إىل أشااااار أناااا  بيااااد للمااااوارد  املسااااتدا  واالسااااتخدا  البشااااري ،
 مااا  تقنيااا  مسااااعد  إىل حاجااا  هناااا  تااا ا  ال وأنااا  ومساااتدام ، ملموسااا  بنتاااائ  ختااار    املقابلااا 
   (١٦)املاحن  اجلها 

 اباإلره ومكافحة اإلنسان حقوق -٣ 
 التطار  مبناع املتضلقا  الوطنيا  االساكاتيجي  اعتمااد إىل القطاري املتحاد  األم  فريق أشار -٩

 عمااا  وخطااا  ٢٠٢٠-٢٠١5 للفاااك  اإلرهاااا  إىل ياااؤدي لاااذيا التطااار  ن عااا  وت ذيااا  الضنيااا 
 يف ابملضرفاا  الطلباا  ت ويااد إىل يرماا  املاادار  يف جتااريي باار م  باادت إىل أيضاااا  وأشااار االسااكاتيجي  

 املتطاار  اخلطااا  مواجهاا  علااى قاادرا   تنمياا  أجاا  ماا  وإعااداده  الااديي والتضاااي  الاادي  جمااايل
 تتضاام  الوطنياا  االسااكاتيجي  أبن املضتقااد أو الاادي  حبرياا  ضاايامل اخلااا  املقاارر وأفاااد  (١٧)الضنياا 
 ما  السياساا  هاذ  رس  ضرور  على الضوت وسل  ابلثنات  واجلدير  الضروري  الضناصر م  عدداا 
 علاى واألفاراد واجلماعاا  الطوائا ، مجياع ومشاارك  والضامليا  الدينيا  التضدديا  مبااد  احاكا  أج 
 التمييااا ، أو الضاااداو  أو الضنااا  علاااى التحاااري  أو الضنااا  يف نخااارطت ال مادامااا  املسااااوا  قاااد 
 رؤساات مان  دون باذل  القياا  ما  باد وال الادويل  القاانون مبوجا  جرميا  تضتار الاي األنشط  أو

 الااادي  داخاا  احلاااوار تض ياا  طرياااق عاا  وذلااا  الضقيااد ، مساااائ  يف الاانق  حاااق الدينياا  الطوائاا 
  (١8)ضاا م آن يف دايناأل بن وفيما الواحد
 ظااااهر  أبن أفااااد  قاااد احل اااومين املساااؤولن مااا  جمموعااا  أن إىل اخلاااا  املقااارر وأشاااار -١٠

 الااي األخااري  واإلدا   اخلااار ، إىل يسااافرون الااذي  بضاا  فاايه  مباا  ألباااي، أصاا  ماا  املقاااتلن
 مقاااتلن جتنيااد تهماا ب آخااري  وساات  أبنفسااهما ذلاا  أعلنااا قااد كااا   األئماا  ماا  اثناان حبااق صاادر 
 عاادد يف الظاااهر  الاا ايد  ماا  يباادو ومااا اخلااار (، يف القتااا  علااى حتريضااه  )أو أجاناا  إرهااابين
 ت يااري إىل احل وماا  دفضاا  عواماا  ،أجنبياا  مصااادر ماا  بتموياا  بنياا  الااي املسااجل  غااري املساااجد
 عباااااد  دور وبنااااات بتنظااااي  الدينياااا  للجماعااااا  مسحاااا  الااااي البلااااد يف املطلقاااا " "احلرياااا  سياساااا 
   (١٩) جديد
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 يةوالسياس املدنية احلقوق -ابء 
 (٢٠)شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الفرد حق -١ 

 ومتميااا  واضااا  تضرياا  بوضاااع ألبانيااا القساااري االختفااات حبااااال  املضنياا  اللجنااا  أوصاا  -١١
 التاادابري تضتمااد أن علااى ألبانيااا وحثاا   (٢١)التطبيااق الواجباا  الضقااواب  وحتديااد القسااري للختفااات

 وفقااا  اإلنساني ، ضد جرمي  بوصف  القسري للختفات تضريفاا  عقواب ا قانون يف تدر  ل   لزم ال
 صااراح  حتادد أنو  ،(٢٢)القساري االختفاات ما  األشاخا  مجياع حلمايا  الدوليا  االتفاقيا  ألح اا 

 عسااا ري  أو مدنيااا  عامااا  سااالط  أي مااا  صاااادر  تضليماااا  أو أوامااار أبي االحتجاااا  جاااواز عاااد 
 احلماياااا  تض ياااا  علااااى أيضاااااا  ألبانيااااا اللجناااا  وحثاااا  القسااااري  االختفااااات جرمياااا  لترياااار ا،غريهاااا أو

 يقضاا  أعلااى رئاايس عاا  صااادر أماار عصاايان يف يرغبااون الااذي  للمرؤوساان القانونياا  والضااما  
 قاااانون مبراجضااا  ألبانياااا اللجنااا  أوصااا  ذلااا ، إىل إضااااف و   (٢3)قساااري اختفاااات جرميااا  ابرت اااا 
 القساااري، االختفاااات جلرميااا  املساااتمر ابلطاااابع التحدياااد وجااا  علاااى كا االعااا أجااا  مااا  عقواب اااا
 االختفاات جلرميا  البال ا  اخلطاور  اجلنائي  الدعوى يف املطبق التقاد  قانون يض س أن على واحلر 
   (٢4)القسري

 يف حتااد  تاا ا  ال الثاا ر أجاا  ماا  القتاا  أعمااا  أن القطااري املتحااد  األماا  فريااق وذكاار -١٢
 يف الضاماااا  الشاااارط  مديريااا  اعتمااااد ا الاااي الضماااا  خطااا  إىل أشااااار أنااا  ماااا  الااارغ  وعلااااى ألبانياااا 

 وتوثيقهااا عنهاا وال شا  الثاا ر أجا  ما  القتاا  أساا  علاى اإلجرامياا  األنشاط  ملناع ٢٠١4 عاا 
 وأن الضاا ، االدعاات وم تا  الدولا  شارط  بان كاا   تنسايق يوجاد ال أنا  ذكار فإن  وم افحتها،

 ابعتمااد ألبانياا القطاري الفرياق وأوصاى خفيفا   التا ا  اجلناا  بش ن اك احمل ع  الصادر  األح ا 
 ذا  واالقتصاادي  والثقافيا  االجتماعيا  الضواما  ومضاجل  الث ر أج  م  القت  مل افح  اسكاتيجي 
 االجتماعيااا  واخلااادما  االقتصاااادي  املسااااعد  تاااوفري ضااارور  علاااى القطاااري الفرياااق وشااادد الصااال  
 يف مباا الثا ر، أجا  ما  للقتا  نتيجا  ع هل  جرى الذي  واألطفا  للنسات الصحي  ي والرعا والتضلي 
 املضنيا  اللجنا  وقادم   (٢5)األوليا  الصاحي  الرعاي  خدما  م  أساسي  مبجموع  ت ويده  ذل 

   (٢٦)مماثل  توصيا  املرأ  ضد التميي  على ابلقضات

 (٢٧)القانون وسيادة قاب الع من اإلفالت مسألة ذلك يف مبا العدل  إقامة -٢ 
 يف ابإلصالحا  الطاوع  غاري أو القساري االختفاات حباال  املضي الضام  الفريق رح  -١3
 نظا  تنفيذ ذل  يف مبا ،٢٠١٦ عا  يف جر  الي الدستوري  التضديل  أعقا  يف الضد  قطا 

 فريااق وقااد   (٢8)السياساا  للتاا ثري واخلاضااضن الفاساادي  القضااا  إقالاا  إىل يهااد  وتاادقيق فحاا 
 احمل ما  يف الشاواغر عادد يف الا ايد  أن إىل أشار ول ن  مماثل ، ملحظا  القطري املتحد  األم 

 إىل املاواطنن جلاوت ساب  علاى سلباا  تؤثر احملاك  م  األخرى واملستواي  الضليا واحمل م  الدستوري 
 اجمللاااس يضااا  أال ت فااا  أبن ألبانياااا الضنصاااري التمييااا  علاااى القضاااات جلنااا  وأوصااا   (٢٩)القضاااات
  (3٠)التنفيذي  السلط  أعضات تش يلت  يف للقضات األعلى
 يف لألطفااااا  اجلنائياااا  الضدالاااا  قااااانون اعتماااااد إىل القطااااري املتحااااد  األماااا  فريااااق أشااااارو  -١4
 االساكاتيجي  تنفياذ أن وأكاد ،٢٠١8 عاا  يف األطفا  أج  م  الضد  واسكاتيجي  ٢٠١٧ عا 

 وملئماا  كافياا   ومالياا  بشااري  مااوارد بوضااع ألبانيااا وأوصااى  (3١)كبااري   را واسااتثما جهااوداا  يتطلاا 
 الضدالاا  خاادما  ذلاا  يف مبااا اجملتمضاا ، الصااضيد علااى اخلاادما  علااى احلصااو  إم انياا  وحتساان
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 أيضاااا  ألبانيااا وأوصااى القااانون  يواجهااون الااذي  واألطفااا  للقااانون املخااالفن لألطفااا  التصاااحلي 
 اعتماااد إىل وأشااار البال ااا   اجملرمااا  احتجاااز مرافااق نفااس يف احنااا اجل الفتيااا  إياادا  بتجناا 
 املساااعد  ضاامان إىل يهااد  الااذي ،٢٠١٧ عااا  يف اجملانياا  القانونياا  ابملساااعد  املتضلااق القااانون
 واألطفااا  للقااانون املخاالفن واألطفااا  عليهااا، والشاهود اجلرمياا  ضااحااي لألطفاا  اجملانياا  القانونيا 
  (3٢)واملدني  اإلداري  جراتا لإل خيضضون الذي 
 مضينا  مؤسسا  أنش   ألبانيا أن إىل القسري االختفات حباال  املضني  اللجن  وأشار  -١5

 أسافها عا  أعربا  ول نهاا وحتديادها، الشايوع  النظاا  م  السياس  االضطهاد حاال  لدراس 
 االختفااات حباااال  املضااي الضاماا  الفريااق وقااد   (33)الشاا ن هااذا يف حتقيقااا  أي بضااد جتاار   ألهنااا

 تشاريضا  أي لاديها ي ا    ألبانياا أن إىل وأشاار ،(34)مماثلا  ملحظا  الطوع  غري أو القسري
  (35)احلقيقااا  مضرفاا  يف األوسااع واجملتماااع قسااراا  املختفاان األشااخا  أسااار حقااوق لضاامان شااامل 
 مضلوما  على صو احل يف احلق بش ن 45/٢٠١5 رق  القانون اعتماد م  الرغ  على أبن  وأفاد
 عاا  السااري  رفااع علااى القااانون ياان  ال ،(3٦)السااابق الشاايوع  النظااا  يف األماا  دائاار   واثئااق عاا 
 والقضااا  القااوانن، إنفاااذ مااوظف  تاادري  ضاارور  علااى الضاماا  الفريااق وشاادد  (3٧)املضلومااا  تلاا 

  (38)الساري  الدولي  املضايري جما  يف الضحااي ميثلون الذي  واحملامن

 (3٩)السياسية واحلياة العامة احلياة يف املشاركة يف واحلق األساسية احلرايت -٣ 
 مااا  صااودر  الااي املمتل اااا  رد   أبن املضتقااد أو الاادي  حبرياا  املضاااي اخلااا  املقاارر أفاااد -١٦

 مااا  حتااادايا  ميثااا  (١٩٩٠-١٩45) الشااايوعي  احلقبااا  أثناااات الدينيااا  الطوائااا  فااايه  مبااا  األلباااان،
 املسااالم  - التقليديااا  الدينياا  الطوائااا  مجيااع أن وذكااار احل وماا   تواجااا  الااي التحاااداي  أصااض 

 إزات واإلحبااااط القلاااق عااا  أعربااا  - والب تاشاااي  األرثوذكساااي  واملسااايحي  الرومانيااا  وال اثولي يااا 
 املفقاود  ملمتل ا اا املرضا  أو ال اما  احل وما  بارد يتضلاق فيماا مساتمر  أتخري حاال  اعترت  ما
 املقااارر وأكاااد  (4١)مماثلااا  ملحظاااا  القطاااري املتحاااد  األمااا  فرياااق وقاااد   (4٠)هااااعن التضاااوي  أو

 تنفاذ أن وضامان الضبااد ، دور على القانوي الطابع وإضفات املمتل ا  بر د التضجي  أمهي  اخلا 
   (4٢)املصلح  أصحا  مجيع ومبشارك  وشفاف  عادل  بطريق  الضملي 
 القيااود نطااق ما  للحااد التادابري بضا  اختااذ  قاد احل وما  أن إىل اخلااا  املقارر وأشاار -١٧

 قانونيااا  متيي اا  ختلق الدستور م  ١٠ املاد  أن يبدو ول   ،(43)للدي  الضام  املظاهر على املفروض 
 املتضلاااق 8٧88 رقااا  القاااانون مبوجااا  هباااا املضاااك  الدينيااا  املنظماااا  بااان هرميااااا  تسلسااالا  رمباااا أو

 هلاااا يسااام  دينيااا  طوائااا  بوصااافها هباااا املضاااك  املنظماااا و  الااارب  إىل السااااعي  غاااري ابملنظماااا 
 يف املسااااوا  األفاااراد جلمياااع احل ومااا  تضااام  أبن وأوصاااى  (44)الدولااا  ماااع اتفاقاااا  يف ابلااادخو 
 األداين إىل ينتمااااااون ال الااااااذي  أولئاااااا  فاااااايه  مباااااا  املضتقااااااد، أو الاااااادي  حرياااااا  يف ابحلااااااق التمتااااااع

  (45)تضاقدي أو ب  مضك  مبرك  حتظى الي الديني  املضتقدا  أو
 املدني  الكبي  م  كج ت  ديي عنصر إلدخا  املقكح  الرام  أن إىل اخلا  املقرر وأشار -١8
 شادد ول نا  اجملتمضا ، والوائ  األداين بن التفاه  ومحاي  تض ي  م  هاماا  ج تاا  تش   املدار  يف

 تض يااا  أمهيااا  علاااى الضاااوت ا اخلااا املقااارر وسااال   (4٦)الااارام  هاااذ  تنفياااذ يف الشااافافي  أمهيااا  علاااى
 ال اما  االحاكا  ماع للجمياع، الشاامل  الوطنيا  اهلوي  وتض ي  والديني  السياسي  التضبئ  بن الفص 
   (4٧)والل وي  اإلثني  األقليا  حلقوق
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 (48)الرق أشكال مجيع حظر -٤ 
 االجتاار افحا مب  املضنيا  الوطني  ابالسكاتيجي  الضنصري التميي  على القضات جلن  رحب  -١٩

 واملصاراي  الروماا النساات عدد ألن قلقها ع  أعرب  ل نها ،(4٩) ٢٠٢٠-٢٠١8 للفك  ابلبشر
 املضنيا  اللجن  وأعرب   (5٠)ابلبشر االجتار ضحااي شرائ  يف متناس  غري بش   ي داد واألطفا 
 ابلنسات للجتار ملقصدوا املصدر بلد ت ا  ال ألبانيا ألن القلق ع  املرأ  ضد التميي  على ابلقضات

 منهااا أمااور، جبملاا  وأوصاا  الساااحلي   املناااطق يف ابلسااياح  املاارتب  االجتااار ساايما وال والفتيااا ،
 املتاااواطئن الضماااومين واملاااوظفن ابلبشااار يتااااجرون الاااذي  األشاااخا  ماااع حتقيقاااا  إجااارات ضاامان
   (5١)وإدانته  ومقاضا   اجلرائ  هذ  ارت ا  يف مضه 
 اإلجااراتا  قااانون علااى األخااري  التضااديل  أن إىل القطااري املتحااد  األماا  قفرياا وأشااار -٢٠

ااان  قاااد ،35/٢٠١٧ رقااا  القاااانون مبوجااا  اعتماااد  الاااي اجلنائيااا ،  االجتاااار ضاااحااي وضاااع حس 
 ابملوافقا  حظي  الي املوحد  التش يلي  اإلجراتا  إىل أيضاا  وأشار القضات  إىل جلوئه  وإم اني 

 ألهنا أسف  ع  أعر  ول ن  ابلبشر، للجتار احملتملن والضحااي ضحاايال حلماي  ٢٠١8 عا  يف
 اهلجاار  تاادفقا  يف ساايما وال الضااحااي، هوياا  بتحديااد يتضلااق فيمااا وخباصاا  بفضالياا ، بضااد تنفااذ  

 شااارط  فيهاااا مبااا  األماااام ، اخلااا  يف الفاعلااا  اجلهاااا  قااادرا  تض يااا  إىل احلاجااا  وأبااارز املختلطااا  
  (5٢)اللجوت ومراك  الشرعين غري املهاجري  اك ومر  واهلجر ، احلدود
 إىل و لتوصةةةيا   التفاقيةةةا  بتطبيةةة   ملعنيةةة   لدوليةةة   لعمةةة  منظمةةة  خةةة    جلنةةة  وأشاااار  -٢١

 هبةم  و الجتةار  ألطفةا  بية  حظة  على ينص  لذي 2014 عام يف 10347 رقم  لقانون  عتماد
 إجاااارات ضااامان منهااااا بطااارق، صاااادد،ال هاااذا يف جهودهاااا ت ثياااا  علاااى احل وماااا  اللجنااا  وحثااا 

 فيااا  مباااا ورادعااا  فضالااا  عقاااواب  وفااار  األفضااا  هاااذ  ملااارت ي قويااا  وملحقاااا  شاااامل  حتقيقااا 
  (53)ال فاي 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -جيم 
 (54)الئق معيشي مستوى يف احلق -١ 

 ابلسا   املتضلاق ٢٢/٢٠١8 رقا  القاانون اعتمااد إىل القطاري املتحاد  األم  فريق أشار -٢٢
 احملااادد  السااا ني  للحتياجاااا  خصيصااااا  مصااام  هنااا  حتدياااد إىل يرمااا  الاااذي ،(55)االجتمااااع 
 املتضلاق القاانون أن إىل وأشاار األخارى  واجملموعاا  واألطفاا  واملسانن اإلعاقا  ذوي لألشخا 
 توزيااااع يف يااا التمي مااا  احلماياااا  التمييااا ، م افحااا  قاااانون جاناااا  إىل يتاااي  االجتمااااع  ابلسااا  
 علااى القضااات جلناا  أن بيااد  (5٦)املصااري  واجملتمضااا  الرومااا جملتمضااا  اإلساا ان وحتساان املساااك 
 الرومااا األقليااا  أفااراد ماا  الضديااد أبن تفيااد الااي التقااارير إزات قلقهااا عاا  أعرباا  الضنصااري التميياا 

 األشا ا  أن إىل أيضااا  القطاري الفرياق وأشار  (5٧)القسري اإلخلت لضمليا  يتضرضون واملصرين
 جارى وأنا  مشا ل ، تطار  التا ا  املض ولا  الروماا أحياات يف اخلدما  م  واحلرمان للتميي  املتضدد 
   (58)قاسي  صحي  ظرو  ظ  يف ث نا  يف تضي  الي الروما أسر م  جمموعا  حتديد

 (5٩)صحةال يف احلق -٢ 
 االساكاتيجي  علاى املوافقا  خيا  فيماا احملرز التقد  إىل القطري املتحد  األم  فريق أشار -٢3

 اجلنساااي  للصاااح  الضمااا  وخطااا  االساااكاتيجي  والوثيقااا  ،٢٠٢٠-٢٠١٦ للفاااك  للصاااح  الوطنيااا 
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 احلمااااااا  مواناااااااع تاااااااوافر لضااااااامان الوطنيااااااا  الضمااااااا  وخطااااااا  ،٢٠٢١-٢٠١٧ للفاااااااك  واإلجنابيااااااا 
 أن  بيد  ٢٠٢١-٢٠١٧ للفك  ابلصح  للنهو  الوطني  الضم  وخط  ،٢٠٢١-٢٠١٧ للفك 
 تااوفري تضااوق التموياا  قيااود وأن قليلاا  تاا ا  ال الصااحي  الرعاياا  جمااا  يف االسااتثمارا  أن إىل أشااار
 املضني  اللجن  وأعرب   (٦٠)املناس  الوق  يف وتنفيذها والسياسا  للسكاتيجيا  اللز  الدع 

 املائاا  يف ٢,٦) ي انياا امل خمصصااا  اخنفاا  إزات أيضاااا  القلااق عاا  املارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضاات
  (٦١)املستشفيا  مرافق على الرقاب  وحمدودي  الصح  للقطا  اإلمجايل( احملل  النات  م 
 الرعايااا  خلااادما  األساساااي  اجملموعااا  مراجضااا  إىل القطاااري املتحاااد  األمااا  فرياااق وأشاااار -٢4

  (٦٢)والشااابا  املااارأ  صاااح  علاااى خاااا  بشااا   الككيااا  ماااع ،٢٠١5 عاااا  يف األوليااا  الصاااحي 
 املفاااارط االسااااتخدا  إزات قلقهااااا عاااا  املاااارأ  ضااااد التميياااا  علااااى ابلقضااااات املضنياااا  اللجناااا  وأعرباااا 

 املناااطق يف يضشاا  اللااواي النسااات حصااو  حمدودياا  واسااتمرار النساا ، لتحديااد كوساايل   لإلجهااا 
 ي اجلنساا الصااح  وخاادما  األولياا  الصااحي  الرعاياا  علااى واملصااراي  الرومااا ونسااات والنائياا  الريفياا 

   (٦3)اخلدما  هذ  بوجود األحيان م  كثري  يف مضرفته  وعد  واإلجنابي ،
 التحليلياا  واالستقصاااتا  للدراسااا  وفقاااا  أناا ، إىل القطااري املتحااد  األماا  فريااق وأشااار -٢5

 اخلاا  القطااعن يف الضياادا  يف جتاري اجلنن جنس بسب  اإلجها  عمليا  الت ا  الوطني ،
 إىل احلاجا  علاى الضاوت القطري الفريق وسل   (٦4)كبري   إجرائي  أو انوني ق عوائق أي دون والضا 
 وحتساان احل وميا  والوكااال  اإلدارا  ما  السياساي  املشاارك  وزايد  كاملا ،  علميا  دراسا  إجارات
  (٦5)اجلنن جنس بسب  ابإلجها  يتضلق فيما الصح  القطا  رصد

 مضاااد  يف اخنفاضااااا  يساااج  بلاااداا  تااا ا  ال انيااااألب أبن القطاااري املتحاااد  األمااا  فرياااق وأفااااد -٢٦
 جمااا ا  الض ساا  النساا  لفريوسااا  املضاااد  الضقاااقري ويقااد  البشااري  املناعاا  نقاا  فااريو  انتشااار
 املناعاا  نقاا  فااريو  عاا  ال شاا  اختبااار إجاارات أبمهياا  الضااا  الااوع  إذكااات علااى ألبانيااا وحاا 
 وأعرباا   (٦٦)الرعاياا  مراكاا  يف املنااا  وسااهل  متاحاا  االختبااارا  هااذ  ت ااون أن وضاامان البشااري 
 فااريو  انتقااا  حاااال  عاادد زايد  إزات قلقهااا عاا  املاارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات املضنياا  اللجناا 
 ألبانيااا وأوصاا  الوقاياا   باارام  تااوافر ماا  الاارغ  علااى الطفاا ، إىل األ  ماا  البشااري  املناعاا  نقاا 
 طريااق عاا  الطفاا  إىل األ  ماا  البشااري  املناعاا  نقاا  فااريو  انتقااا  ماا  للوقاياا  جهودهااا بتض ياا 

  (٦٧)الض وس  للفريوسا  املضاد  للضقاقري اجملاي والتوزيع املب ر والتشخي  املنتظ ، الفح 

 (٦8)تعليمال يف احلق -٣ 
 ٢٠١٧ عاااا  يف جديااد  توجيهيااا  مباااد  وضاااع إىل القطااري املتحاااد  األماا  فرياااق أشااار -٢٧

 بيااا   وجااود عااد  إىل أشااار ول ناا  الدقاا ، ماا  مب يااد ملاادار ا ماا  املب اار التساار  مضااد  لقيااا 
 يف التااادرجي  ابلتحسااا  الفرياااق وناااو  املااادار   مااا  التسااار  مضااادال  رصاااد حمدوديااا  وإىل آنيااا 

 إضااافي  حااواف  وجااود عااد  إىل أيضاااا  أشااار ول ناا  االبتدائياا ، ابملدرساا  األطفااا  التحاااق إم انياا 
 حصااو  تضااك  الااي ال بااري  الضقبااا  وإىل للطفاا ، دي واالقتصااا االجتماعياا  احلالاا  أسااا  علااى

 التضلااي  علاى احلصاو  يف الروماا األطفاا  أماا  حاواج  أيضااا  وتوجاد التضلاي   علاى الروماا األطفاا 
 الاي واملسااف  واللقاحاا ، املايلد شاهادا  إىل واالفتقار ابلفقر يتص  أمر وهو املدرس ، قب  ما

 قبا  التضلاي  نظاا  جاذبيا  وعاد  املدرسا  قب  ما التضلي  على للحصو  م ان أقر  ع  تفصله 
 ألبانيااا القطااري الفريااق وأوصااى املدرساا   قباا  التضلااي  فوائااد عاا  مضلومااا  تااوافر وعااد  املدرساا 
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 وتض ياا  األساساا  ابلتضلااي  لللتحاااق كاماا   شااب  مضااد  علااى احلفااا  إىل الرامياا  جهودهااا مبواصاال 
   (٦٩)التضلي  جما  يف التميي  عد و  االبتدائ  قب  ابلتضلي  االلتحاق

 مضاد  ألن قلقهاا عا  املارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضاات املضنيا  اللجن  أعرب  ذل ، ومع -٢8
 بااان التسااار  مضاااد  وأن الفتياااان، التحااااق مضاااد  مااا  أقااا  يااا ا  ال ابملااادار  الفتياااا  التحااااق
 ارتفاعااا  مرتفضااا  يا ا  ال ثاانوي،ال التضلاي  مساتوى علاى األقلياا ، ما  الفتياا  سايما وال الفتيا ،

 التضلي  على احلصو  فر  توفري إىل الرامي  جهودها بتيسري ألبانيا اللجن  وأوص  متناس   غري
 األقلياااا  فئاااا  إىل ينتماااون الاااذي  أولئااا  فااايه  مبااا  والفتياااا ، الفتياااان جلمياااع والضاااا  اإلل امااا 
 تض ياا  منهااا بطاارق، والنائياا ، الريفياا  ناااطقامل يف يضيشااون والااذي  اإلعاقاا ، ذوو والفتيااان والفتيااا 
 والتقنيااا  البشااري  املااوارد ماا  ذلاا  وغااري للمضلمااان التاادري  وإاتحاا  املدرسااي ، األساسااي  اهلياكاا 
   (٧٠)واملالي 

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 
 (٧١)النساء -١ 

 اجلنسااان، بااان ابملسااااوا  املتضلقااا  التشاااريضا  أن إىل القطاااري املتحاااد  األمااا  فرياااق أشاااار -٢٩
 الثالثا  الوطنيا  االساكاتيجي  تنفياذ بصادد ألبانياا وأن حتسان ، قاد الضاائل  والضنا  التمييا ، وعد 

 التمييا  علاى ابلقضاات املضنيا  اللجنا  ورحبا   (٧٢)٢٠٢٠-٢٠١٦ للفاك  اجلنسان بان للمساوا 
 وع ااس اجلنساا  التحاار  قضااااي يف اإلثبااا  عاا ت حاادد الااذي الضماا  قااانون بتضاادي  املاارأ  ضااد

 اجلنسااا  التمييااا  ادعاااات قضاااااي يف اإلثباااا  عااا ت مساااار بض اااس ألبانياااا أوصااا  ول نهاااا مسااار ،
   (٧3)ابلدعاوى املتقدما  لصاحل اجلنساي أو

 علاى ٢٠١8 عاا  يف أدخل  الي التضديل  أن إىل القطري املتحد  األم  فريق وأشار -3٠
 ل نا  الضاائل ، للضنا  القاانوي التضري  حتسن إىل أد  دق الضائل  الضن  م افح  تدابري قانون
 النسااات ضااد الضناا  ماا  للوقاياا  أورواب جملااس اتفاقياا  مااع ابل اماا  القااانوي اإلطااار مبواتماا  أوصااى
 وضامان االغتصا  تضري  مراجض  منها بطرق، اسطنبو (، )اتفاقي  وم افحتهما املن يل والضن 
 ابلقضاات املضنيا  اللجنا  وأعربا   (٧4)اجلنس  الضن  أش ا  يعمج لضحااي والوقاي  احلماي  تدابري
 عاا  اإلباال  مضااد  واخنفااا  اجلنساااي، الضناا  انتشااار إزات قلقهااا عاا  املاارأ  ضااد التميياا  علااى

 عادد كفايا   وعاد  الوطنيا ، اإلحالا  آليا  تنفياذ كفايا   وعاد  املارأ ، ضاد اجلنسااي الضنا  حااال 
 دور يف لإلقاماااا  املفروضاااا  التقييدياااا  واملضااااايري اجلنساااااي لضناااا ا لضااااحااي املخصصاااا  اإليااااوات دور

 الفريااق وقااد   (٧5)الطااوار  حاااال  يف واحلماياا  احلماياا  أواماار إنفاااذ يف اإلخفاااق وت اارار اإلياوات،
 يف إضااااافي  عوائااااق يااااواجه  احملروماااا  الفئااااا  ماااا  النسااااات أن وأكااااد مماثلاااا ، ملحظااااا  القطااااري
 جماا  يف القضاائي  والسالط  اخلادما  مقدم  قدرا  بتض ي  وأوصى  (٧٦)اخلدما  على احلصو 
 ال افياا  املاوارد وتاوفري اجلنسااي، والضناا  الضاائل  الضنا  بشا ن والسياساااي القاانوي اإلطاار إنفااذ
 املنااطق ما  الضاحااي فايه  مبا  الضنا ، ضاحااي جلمياع الت هيا  وإعااد  الوقايا  خدما  أج  م 

 اللزماا  والسياساااتي  القانونياا  التضااديل  إدخااا  ب فالاا  أيضاااا  صااىوأو  احملروماا   والفئااا  الريفياا 
 الضناااااا  ضااااااحااي إىل املقدماااااا  املتخصصاااااا  الاااااادع  خاااااادما  علااااااى املؤسساااااا  الطااااااابع إلضاااااافات
   (٧٧)اجلنس 
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 القوالااا  الساااتمرار قلقهاااا عاا  املااارأ  ضاااد التمييااا  علااى ابلقضاااات املضنيااا  اللجنااا  وأعرباا  -3١
 الضاار ، املمارساا  مجياع حبظار ألبانياا وأوصا  الضاار   التقليديا  واملمارساا  اجلنسااني  النمطي 

 القتاااا  عملياااا  وكااااذل  قريباااا   ألزوا  األساااار أفاااراد اختيااااار وممارسااا  األطفااااا ، زوا  فيهاااا مباااا
 املمارساااا  هاااذ  مااارت ي وملحقااا  ،"الشااار " يسااامى ماااا ابسااا  املرت بااا  اجلااارائ  مااا  غريهاااا أو

  (٧8)ملئم  بضقواب  ومضاقبته 
 أرا ، مياتل   البلاد يف النساات ما  فقا  ضائيل  نساب  أن إىل القلاق ماع اللجن  وأشار  -3٢
 امل تسااب  للممتل ااا  املشااكك  الاا وجن مل ياا  علااى ياان  الااذي 33/٢٠١٢ رقاا  القااانون وأن
 عااد  وضاامان بفضالياا  القااانون إبنفاااذ ألبانيااا وأوصاا  فضااا   بشاا   تنفيااذ  جيااري ال الاا وا  أثنااات

 املتحاااد  األماا  فريااق وقااد   (٧٩)املااريا  مسااائ  يف حبقهاا  لإلجحااا  أو للتميياا  النسااات تضاار 
  (8٠)مماثل  ملحظا  القطري

 الاذي االنتخاايب القاانون علاى ٢٠١5 عاا  يف أدخلا  الاي ابلتضديل  اللجن  ورحب  -33
 إىل  وأشار  احمللي ، االنتخااب  يف اجلنسن كل  م  للمرشحن املائ  يف 5٠ نسبتها حص  حيدد

 بتض يا  اللجنا  وأوصا   (8١)والضاما  السياساي  احلياا  يف املشااركا  النساات عادد يف زايد  حدو 
 أي وإزالاا  والضاماا ، السياسااي  احليااا  يف املهمشا  أو احملروماا  الفئااا  إىل املنتميااا  النسااات مشاارك 
 ممارساا  ماا  تالنسااا مت اان أجاا  ماا  املادياا  احلااواج  أو املاادي التسااجي  متطلبااا  مثاا  عقبااا ،
  (8٢)التصوي  يف احلق ذل  يف مبا والضام ، السياسي  احليا  يف املشارك  يف حقه 
 دون الرمسيا  غاري الضما  ساوق يف النساات تركا  نساب  إزات القلق ع  أيضاا  اللجن  وأعرب  -34
 سايما الو  اجلنسن، بن األجور يف ال بري  الفجو  وإزات االجتماعي ، واحلماي  اللئق الضم  توفري
 غاري بشا   النساات علاى ياؤثر الذي لألجور األدىن احلد يف البالغ واالخنفا  اخلا ، القطا  يف

   (84)مماثل  شواغ  ع  القطري املتحد  األم  فريق وأعر   (83)متناس 
 احلاااااار  املشاااااااريع صاااااااحبا  باااااادع  املتضلقاااااا  الضماااااا  خطاااااا  ابعتماااااااد اللجناااااا  ورحباااااا  -35

 املتضلاااااق القاااااانون علاااااى ٢٠١4 عاااااا  يف أدخااااا  الاااااذي تضااااادي وابل ،(85) ٢٠٢٠-٢٠١4 للفاااااك 
 االجتماعيااا  املسااااعد  تقااادم علاااى يااان  الاااذي االجتماعيااا ، واخلااادما  االجتماعيااا  ابملسااااعد 

 سايما وال التادابري، تلا  تنفياذ حمدوديا  إىل القلاق ماع أشاار  اللجنا  أن بياد النساات  إىل مباشر 
 احملروماااااا  الفئااااااا  إىل ينتماااااان اللااااااواي والفتيااااااا  ابلنسااااااات يتضلااااااق وفيمااااااا احمللاااااا  املسااااااتوى علااااااى

  (8٦)املهمش  أو

 (8٧)األطفال -٢ 
 ،٢٠١٧ عاا  يف الطفا  حقاوق محايا  قاانون داعتماا إىل القطري املتحد  األم  فريق أشار -3٦

 مشااككاا  هنجاااا  بفضالياا  بضااد تنفااذ و  اثنوياا ، تشااريضا  بضااد تضتمااد   احل وماا  أن إىل أشااار ول ناا 
 ويف املناااا   يف للضناااا  يتضرضااااون ألبانيااااا يف األطفااااا  أن وذكاااار الطفاااا   حلماياااا  عااااا القطا باااان

 يف ابلتضجياا  ألبانياا وأوصااى اإلنكنا   شاب   وعلااى احمللا  اجملتمااع ويف املدرسا ، ويف املؤسساا ،
 على تنطوي كامل   ج رافي  ت طي  لضمان الطف  حبماي  املتضلق والسياساي القانوي إطارها تنفيذ
 جماااا  يف أبكملهااا الضاملااا  القااوى قااادرا  وتنمياا  الطفاا ، محايااا  جمااا  يف ماااؤهلن عاااملن إاتحاا 
 تاوفر احمللي  التشريضا  أن إىل القسري االختفات حباال  املضني  اللجن  وأشار   (88)الطف  محاي 
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 محايااا  علاااى تااان  ال ول نهااااا  واإلياااذات، واإلمهاااا  واالسااات ل  الضنااا  مااا  لألطفاااا  عامااا  محايااا 
   (8٩)القسري االختفات ضحااي لألطفا   خاص
 محايا  لتاوفري ي فا  ال احلاايل القاانوي اإلطاار أن إىل القطاري املتحاد  األما  فريق وأشار -3٧

 واالسات ل  االنتهاا  أعماا  مارت ي مللحقا  أو اإلل كونيا  املخااطر م  األطفا  جلميع مناسب 
 حلماياا  واملؤسسااي  املضيارياا  أطرهااا بتحاادي  األبانياا أوصااى ولااذل  اإلنكناا   طريااق عاا  اجلنسااين

   (٩٠)اإلل كوني  املخاطر م  األطفا  مجيع
 والاد لدي  مم  ومضظمه  األطفا ، م  الضديد أن إىل القطري املتحد  األم  فريق وأشار -38
 تتضلاق مساائ  بساب  إياوات مؤسسا  يف يودعون احليا ، قيد على األق  على الوالدي  م  واحد
 مؤسسااا  يف اإلياادا  إلهنااات خطا  وضااض  احل وماا  أن إىل أيضاااا  وأشاار ابلفقاار  ساسااي أ بصاف 

 يف املاااااودعن األطفااااا  حلالاااا  تقييماااااا  وجتااااري اخلطاااا  تلاااا  تنفااااذ أبن احل وماااا  وأوصااااى الرعاياااا ،
  (٩١)أسري  بيئ  يف وضضه  أو البيولوجي  أسره  مع مشله    أج  م  اإليوات مؤسسا 

 زوا  ممارسا  إزات الباالغ قلقهاا عا  املرأ  ضد التميي  على ابلقضات ضني امل اللجن  وأعرب  -3٩
 مااا  قااارار مبوجااا  هباااا يسااام  ماااا غالبااااا  الاااي واملصااارين، الروماااا جمتمضااا  يف سااايما وال األطفاااا ،
 حبظار ألبانياا وأوصا  عامااا  ١8 الباالغ ال وا  لس  األدىن احلد م  االستثنات سبي  على احمل م 
 حماادود  ابساتثناتا  اال تسام  ال حبيا  احلظار، هاذا انتهاكاا  وجتارم اتمااا  راا حظا األطفاا  زوا 
 أعمااااره  تقااا  أشاااخا  بااا وا  احملااااك  فيهاااا أتذن قاااد الاااي احلااااال  يف بوضاااو ، وحمااادد  جاااداا 
 األطفااا  صاافو  يف الااوع  إبذكااات أيضاااا  ألبانيااا وأوصاا  الشااري ن  كاال  مبوافقاا  عاماااا  ١8 عاا 

 علااى األطفااا  لاا وا  الساالي التاا ثري بشاا ن النااا  وعمااو  الاادينين وال عمااات  احمللاا واجملتمااع واآلابت
   (٩٢)الفتيا  سيما وال ومنائه ، األطفا  صح 

 (٩3)اقةاإلع ذوو األشخاص -٣ 
 األشااخا  بشاا ن الوطنياا  الضماا  خطاا  اعتماااد إىل القطااري املتحااد  األماا  فريااق أشااار -4٠
 إدماااااااا  بشااااااا ن ٢٠١4 عاااااااا  لقاااااااانون ائ لاااااااو  ل وثااااااا ،٢٠٢٠-٢٠١٦ للفاااااااك  اإلعاقااااااا  ذوي

 يف االجتماعيااااا  الرعايااااا  خااااادما  وقاااااانون وصاااااوهل  إم انيااااا  وحتقياااااق اإلعاقااااا  ذوي األشاااااخا 
 يف االجتماعياا  رعاياا لل إدارا  وإنشااات اجتماااع  صااندوق تااوفري علااى ياان  الااذي ،٢٠١٦ عااا 

 اإلعاقاا   ذوو األشااخا  فيهااا مباا  الضااضيف ، الفئااا  مجيااع احتياجااا  تلبياا  أجاا  ماا  البلااداي 
 مت اا  عااد  وإىل اإلعاقاا  ذوي لألشااخا  مضيناا  أجهاا   إىل احلاجاا  تلبياا  عااد  إىل أشااار أناا  بيااد

 علااى ألبانيااا وحاا  اإلعاقاا   ذوي لألشااخا  االجتماعياا  الرعاياا  خاادما  تااوفري ماا  البلااداي 
 قاانون إلنفااذ توجيهيا  ومبااد  اثنويا  تشاريضا  اعتمااد سايما وال الصال ، ذا  التشريضا  تنفيذ

   (٩4)اتماا  إنفاذاا  االجتماعي  الرعاي  خدما 
 يواجهااون ي الااون ال اإلعاقا  ذوي األشااخا  أن إىل القطااري املتحاد  األماا  فريااق وأشاار -4١

 كااااان  والسياسااااا  التشااااريضا  تنفيااااذ وأن الضاماااا ، اخلاااادما  علااااى احلصااااو  يف متضاااادد  عقبااااا 
 وعاد  الثانويا  واخلطا  اللاوائ  توافر وعد   ،القطاعا مجيع يف املي ن  إىل االفتقار بسب  ضضيفاا 
 أن إىل أيضاااا  وأشااار ومسااتدا   ومسااتمر شااام  حنااو علااى اإلعاقاا  ذوي األشااخا  حقااوق رصااد

 مصانف  بياا   جبماع منتظما  بصور  تقو  ال واحملل  الوطي الصضيدي  على احل ومي  املؤسسا 
   (٩5)اإلعاق  ذوي ابألشخا  املضي الوطي للمجلس وإاتحتها
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 املساعد  يقدمون الذي  املساعدي  املدرسن عدد أبن القطري املتحد  األم  فريق وأفاد -4٢
 إاتح  أن إىل أشار أن  بيد تضاع   قد املدار  يف النفسين واألطبات اإلعاق  ذوي األطفا  اىل

 اا هاااادف ي اااون أن جيااا  اجلياااد والاااتضل  التضلاااي  علاااى للحصاااو  اإلعاقااا  ذوي لألطفاااا  اإلم انيااا 
 فار  لتض يا  والت نولوجياا املضينا  واألجها   امللئم ، األساسي  اهلياك  ضمان ب ي  للستثمارا ،

   (٩٦)التضل 

 (٩٧)يةاألصل والشعوب األقليات -٤ 
 اعتمااااد إىل القطااري املتحااد  األمااا  وفريااق الضنصااري التميياا  علاااى القضااات جلناا  أشااار  -43

 إىل أخاارى، أمااور باان ماا  يرماا ، الاذي القومياا ، األقليااا  محاياا  بشاا ن ٩٦/٢٠١٧ رقاا  القاانون
 خطاا  أن إىل اللجناا  وأشااار   (٩8)والل وياا  القومياا  األقليااا  باان احمللاا  القااانون يف التميياا  إزالاا 

 (٩٩)ابملوافقاااا  أيضاااااا  حظياااا  ٢٠٢٠-٢٠١٦ للفااااك  واملصاااارين الرومااااا إلدمااااا  الوطنياااا  الضماااا 
 املضاي واملفو  املظا  أمن قدمها الي التوصيا  أن القطري املتحد  األم  وفريق اللجن  وذكر 
 ج ئيااااا  تضااااج أن إىل حتتاااا  التااا ا  واملصااارين الروماااا جمتمضااا  حقاااوق بشااا ن التمييااا  مااا  ابحلمايااا 

   (١٠٠)كلياا  أو
 تواجااا  تااا ا  ال واملصااارين الروماااا جمتمضاااا  أن إىل القطاااري املتحاااد  األمااا  فرياااق وأشاااار -44

 إحااراز ماا  الاارغ  علااى والضماا  التنقاا  وحرياا  الصااحي ، والرعاياا   التضلااي علااى احلصااو  يف عقبااا 
 بتنفيااذ ألبانيااا وأوصااى املوحااد   الضاماا  اخلاادما  علااى حصااوهلا إم انياا  حتساان يف التقااد  بضاا 
 الاادخ  لتوليااد جتريبياا  باارام  وإنشااات الضماا  علااى احلصااو  إم انياا  لتيسااري اهلااد  حماادد  تاادابري
 واملصارين الروماا إلدماا  الوطنيا  الضم  خط  ومتوي  الضا  القطا  يف الضم  نطاق وتوسيع رمسياا،
   (١٠١)كاملا   متويلا  ٢٠٢٠-٢٠١٦ للفك 
 املنتمان األشاخا  عادد يف كباري   زايد  حبادو  أيضاا  القطري املتحد  األم  فريق وأفاد -45
 علاى قضااتال جلنا  كانا   وإن ،(١٠٢)الشخصاي  اهلويا  واثئاق علاى حصالوا الاذي  الروماا طائف  إىل

 الصاااادد، هااااذا يف شااااامل  اساااكاتيجي  إىل االفتقااااار إزات قلقهااااا عاااا  أعربااا  قااااد الضنصااااري التمييااا 
 األشااخا  أعااداد وت ايااد اخلااار  يف القانونياا  غااري اإلقاماا  ماا  الضائااد  األساار ضااوت يف ساايما وال

   (١٠3)البلد يف الدولي  احلماي  يلتمسون الذي 

 (١٠4)داخلياا  واملشردون جوءالل وملتمسو والالجئون املهاجرون -٥ 
 أبن اللجئان( شاؤون )مفوضي  اللجئن لشؤون السامي  املتحد  األم  مفوضي  أفاد  -4٦

 الطااااابع إضاااافات وأن الدولياااا  املضااااايري مااااع عااااا  بشاااا   يتماشااااى اللجااااوت بشاااا ن القااااانوي اإلطااااار
 غاري الوافادي  ددعا زاد القطاري، املتحاد  األما  لفريق وفقاا و   (١٠5)جار اإلجراتا  على املؤسس 
 املكمجااااان تيسااااار أن ىلإ وأشاااااار   ٢٠١8 عاااااا  يف أضاااااضا  أربضااااا  مبقااااادار البلاااااد يف النظاااااامين
 غااري للوافاادي  املساابق الفاارز عملياا  خاال  املوظفااا  عاادد وحمدودياا  الل ااا  بضاا  يف الشاافوين
 طاااريالق الفرياااق وأشاااار  (١٠٦)الشااا ن هاااذا يف حتااادايا  يشااا لن يااا االن ال احلااادود علاااى النظاااامين
 وجتدياد اللجاوت، مللتمسا  الاوطي االساتقبا  مرك  نطاق توسيع أن إىل اللجئن شؤون ومفوضي 

اار جريوكاساكا يف البلدياا  مركا   علااى ألبانياا قاادر  ضااعف  عواماا  شا ودرا يف اسااتقبا  مرفاق وتيس 
   (١٠٧)املاضين الضامن يف االستضاف 
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 اللجاوت مللتمسا  عباور بلاد األساا  يف ألبانياا أن إىل اللجئان شاؤون مفوضي  وأشار  -4٧
 أد  قااد واالقتصاادي  االجتماعيا  والفار  الواثئاق علااى احلصاو  فار  حمدوديا  وأن واللجئان،

 احلاااايل النظاااا  أن اللجئااان شاااؤون مفوضاااي  وذكااار   (١٠8)اجملااااور  البلااادان إىل انتقاااا  حركااا  إىل
 يف البقااات قاارروا الااذي  اللجاوت ساا ملتم حاااال  يف القاارارا  اختااذ وساارع  نوعياا  ي فاا  أن ينب ا 
 وأوص  البلد  يضرون الذي  األشخا  مع ابملقارن  منخفضا كان  عدده  أن إىل ابلنظر ألبانيا،

 يف اللجاااوت طلباااا  تقااادم ل فالااا  إداريااا  آلياااا  تنشااا  أبن احل ومااا  اللجئااان شاااؤون مفوضاااي 
 تضم ، وأن البلد، يف البقات يف الراغبون األشخا  يقدمها الي تل  سيما وال املناس ، الوق 
 منهاا بطارق، فضالا ، إجرائيا  ضاما   علاى اللجاوت ملتمسا  حصاو  املقبوليا ، مضاايري تقياي  عند

   (١٠٩)إليه  االستما  يف حقه  ضمان
 اكتماااا  وعاااد  القانونيااا  األح اااا  تضاااار  أن إىل القطاااري املتحاااد  األمااا  فرياااق وأشاااار -48

 إم انياا  علااى يااؤثر ممااا اللجااوت، وملتمساا  للجئاان احمللاا  دمااا اإل يضوقااان أمااران اإلداري اإلطااار
 وأفااد   (١١٠)اهلوي  بواثئق واالعكا  االجتماع ، والس   االجتماعي  املساعد  على حصوهل 
 للجئاان حيااق ،٢٠١4 عااا  يف اعُتمااد الااذي اللجااوت لقااانون وفقاااا  أبناا  اللجئاان شااؤون مفوضااي 
 ياوفر ال احلاايل النظا  أن ع   شئ  عقبا  يواجهون ل نه و  والسفر، اهلوي  واثئق على احلصو 

 واألشااخا  للجئاان هوياا  وبطاقااا  ساافر واثئااق إبصاادار ألبانيااا وأوصاا  تلقائياااا  الواثئااق تلاا 
 اللجااوت مللتمساا  تتااي  الااي املناسااب  والت نولوجيااا  اآلليااا  ووضااع فرعياا ، محاياا  منحااوا الااذي 

   (١١١)حبقوقه  والتمتع ما اخلد على احلصو  إم اني  واللجئن
 ٢-٩ املاااد  فااإن اللجااوت، قااانون ألح ااا  خلفاااا   أبناا اللجئاان، شااؤون مفوضااي  وأفاااد  -4٩
 ولااذل  ت طيتهااا، نطاااق ماا  اللجااوت ملتمساا  تسااتبضد االجتماعياا  واخلاادما  املساااعد  قااانون ماا 
 اللجاااوت  لتمسااا مل الاااوطي االساااتقبا  مركااا  يف املقدمااا  للخااادما  احل اااوم  الااادع  مااا  حتاااد فهااا 

 شاؤون مفوضاي  وذكار  لاذل   وفقاا  االجتماعي  واخلدما  املساعد  قانون مبراجض  ألبانيا وأوص 
 يف مبااا االجتماااع ، احل ااوم  الساا   باارام  إىل الوصااو  اللجئاان علااى املتضااذر ماا  أن اللجئاان

 يف عتمااااادا الااااذي احلضااااري  املناااااطق يف االجتماااااع  الساااا   باااارام  بقااااانون املشاااامول  تلاااا  ذلاااا 
 القاانون بتضادي  ألبانياا وأوصا  احملليا   للح وماا  األماوا  ختصي  على ين  والذي ،٢٠١8 عا 

  (١١٢)ب  املشمولن املستفيدي  بن الفرعي  احلماي  منحوا الذي  واألشخا  اللجئن ليشم 
 األطفااا  احتجاااز أن إىل اللجئاان شاؤون ومفوضااي  القطااري املتحاد  األماا  فريااق وأشاار -5٠
 بصااور  اإلباال  ماا  الاارغ  علااى ،٢٠١٦ عااا  منااذ الضملياا  الناحياا  ماا  يطبااق ال املصااحوبن غااري

   (١١3)السلطا  قب  م  ومضاجلتها القليل  احلاال  بض  ع  متقطض 

 يةاجلنس عدميو -٦ 
 دراسا  إجارات بضاد أنا  إىل القطاري املتحد  األم  وفريق اللجئن شؤون مفوضي  أشار  -5١

 مااا  للحاااد قانونيااا  جمموعااا  أو  علاااى ،٢٠١8 األو /أكتاااوبر تشاااري  يف لرملاااانا وافاااق أساساااي ،
 القطااري الفرياق وأوصاى  (١١4)اجلنساي  النضادا  الرئيسااي  األسابا  ومضاجلا  ،اجلنساي  انضادا  خطار
 وتنفيااذ األخاارى الاادو  مااع التضاااون منهااا بطاارق، اجلنسااي ، انضاادا  خطاار ماا  احلااد مبواصاال  ألبانيااا

 شاؤون مفوضاي  وقادم   (١١5)املدنيا  احلالا  قاانون علاى ٢٠١8 عا  يف ل أدخ الي التضديل 
   (١١٦)مماثل  توصيا  اللجئن
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 األشااخا  هوياا  حتديااد يف كبااري  حتساا  وجااودب أيضاااا  اللجئاان شااؤون مفوضااي  وأفاااد  -5٢
 عملياااااا  متاحاااا  ت اااا    التجاااانس عملياااا  أن الحظاااا  ول نهااااا اجلنسااااي ، انضاااادا  خلطاااار املضرضاااان
 مااا وإثبااا  املنشاا  بلااد ماا  األصاالي  الواثئااق تقاادم ذلاا  يف مبااا الشاااق ، املطالاا  بسااب  للجئاان
 مروناااا  لضاااامان اجلنسااااي  قااااانون بتضاااادي  ألبانيااااا وأوصاااا   (١١٧)االقتصااااادي  الوسااااائ  ماااا  ي فاااا 

 يف النظاار وكفالاا  طويا ، أمااد منااذ ألبانياا يف إقاماا  علاى حصاالوا الااذي  اللجئان جتناايس متطلباا 
 الاوزارا  بان فيماا التنسايق وتض يا  املارر، غري الت خري لتجن  املناس  لوق ا يف اجلنسي  طلبا 
   (١١8)اإلدما  مسائ  بش ن
 األطفااا  حلماياا  ضااما   يشاام  اجلنسااي  قااانون أن اللجئاان شااؤون مفوضااي  وذكاار  -53
 ألشااخا  املولااودي  األطفااا  خياا  فيمااا قانونياا  ث اارا  وجااود تباان أناا  إال اجلنسااي ، انضاادا  ماا 
 يوجاااد ال أنااا  إىل وأشاااار  اخلاااار   يف األلباااان للماااواطنن أو ألبانياااا يف قانونيااا  بصاااف  يقيماااون ال

 تاادابري ابختاااذ ألبانيااا اللجئاان شااؤون مفوضااي  وأوصاا  اجلنسااي   انضاادا  حاااال  لتحديااد إجاارات
 كاا   حااق وبضاامان األلبانياا ، اجلنسااي  علااى احلصااو  تضااوق الااي والضملياا  القانونياا  الضقبااا  إلزالاا 
   (١١٩)أفضاهلما أو حيملهنا الي الواثئق أو والدي  وضع ع  النظر بصر  اجلنسي ، يف طف 
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