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 ١٧-٦أاير/مايو ٢٠١٩

جتميع بشأن ألبانيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراعاا دوريا
االس ااتضرا ال اادوري الش ااام والتقري اار جتمي ااع للمضلوم ااا ال اوارد يف تق ااارير هيئ ااا املضاه اادا
واإلجاراتا اخلاص ا وغريهااا م ا واثئ اق األم ا املتحااد ذا الصاال  ،وهااو مقااد يف ش ا مااوج
تقيدا ابحلد األقصى لضدد ال لما

اثني ا -نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئاات الدوليااة حلقااوق
( )٢ ( )١
اإلنسان
 -٢أثنا اللجنا املضنيا حباااال االختفااات القسااري والفريااق الضاما املضااي حباااال االختفااات
القساري أو غاري الطااوع علاى ألبانيااا ألهناا صاادق علاى مجيااع الصا و الدوليا الرئيساي حلقااوق
اإلنسان وعلى نظا روما األساس للمح م اجلنائي الدولي ( )3ورحبا اللجنا املضنيا حبااال
االختفات القسري إبنشات فريق عاما مشاك بان املؤسساا مضاي بوضاع التقاارير املتضلقا بتنفياذ
الص ا و الدولي ا حلقااوق اإلنسااان( )4بيااد أن فريااق األم ا املتحااد القطااري ،أشااار إىل أن متابض ا
التوصاايا الصااادر ع ا هيئااا مضاهاادا حقااوق اإلنسااان ال ت ا ا ضااضيف  ،وحتركهااا اجلهااا
( )5
املاحن بصف أساسي
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )٦

 -3أش ا ااار فري ا ااق األما ا ا املتح ا ااد القط ا ااري إىل أن املوافقا ا ا عل ا ااى التض ا ااديل الدس ا ااتوري يف
متوز/يولي ا  ٢٠١٦قااد مهااد الطريااق إلج ارات إصاال قااانوي يرم ا إىل تقاادم ضااما وطني ا
( )٧
حلقوق اإلنسان تتفق بش ات مع املضايري الدولي
 -4وأعرب ا اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ ع ا قلقهااا إزات حمدودي ا امل اوارد
البشاري واملالي ا املخصص ا لااديوان أماان املظااا  ،وأوص ا ألبانيااا مبواصاال تض يا دعمهااا املقااد إىل
هذا الديوان( )8وأعار فرياق األما املتحاد القطاري عا شاواغ مماثلا  ،ل نا أشاار إىل أن أمان
املظا يضم بنشاط على تض ي حقوق الفئا الضضيف م خل وضع عادد مت اياد ما التقاارير
اخلاصا والتوصاايا  ،علااى الاارغ ما أن تل ا التوصاايا تنفااذ تنفيااذا كاااملا( )٩وأشااار الفريااق
القطااري أيضاا إىل شا وظيفااي املفااو املضااي حبقااوق الطفا واآلخاار املضااي مبنااع التضااذي  ،وإن
حي ااد ذلا ا إال يف ع ااا  ،٢٠١8وانتخ ااا مف ااو جدي ااد مض ااي ابحلمايا ا ما ا التميي ا ا يف
()١٠
عا ٢٠١8
 -5وأشااار املقاارر اخلااا املضااي حبري ا الاادي أو املضتقااد إىل أن ألبانيااا حتاارز تقاادم ا يف حتديااد
أولااواي اإلصاال الرئيسااي اخلمااس الااي حاادد ا املفوضااي األوروبي ا ابعتبارهااا عوام ا ضااروري
للناادما يف االحتاااد األورويب ،وها تشاام إجارات إصاالحا مل افحا الفساااد واجلرميا املنظما ،
()١١
وتض ي اجلهاز القضائ  ،وحتسن اإلدار الضام والنهو حبقوق اإلنسان

رابعا -تنفي ا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان مااع مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاعات
 -١املساواة وعدم التمييز

()١٢

 -٦أشااار فريااق األم ا املتحااد القطااري إىل مواصاال حتقيااق تطااورا قانوني ا ترم ا إىل تض ي ا
ع ااد التمييا ا  ،غ ااري أن التمييا ا ض ااد املثلي ااا واملثلي اان وم دوجا ا امليا ا اجلنسا ا وم ااايري اهلويا ا
اجلنساني وحامل صفا اجلنسن مستمر ،مبا يف ذل حرمااهن ما احلاق يف الا وا ويف ت اوي
أساار  ،واحلااق يف إج ارات جراح ا لت يااري نااو اجلاانس فيمااا خي ا م ااايري اهلوي ا اجلنسااي  ،واحلااق يف
تقرياار املصااري بش ا ن الساالم البدني ا فيمااا خي ا األشااخا حااامل صاافا اجلنساان وأشااار
الفري ااق القط ااري أيض ا اا إىل أن مث ا ا حاج ا ا ملح ا ا إىل حتس اان نط اااق خ اادما الص ااح اجلنس ااي
واإلجنابي ا عالي ا اجلااود وإم اني ا احلصااو عليهااا فيمااا خي ا املثليااا واملثلياان وم دوج ا املي ا
اجلنس ا وم ااايري اهلوي ا اجلنساااني وحااامل صاافا اجلنساان وأوصااى ألبانيااا إبنفاااذ التش اريضا
احلاليا ا ا وخطا ا ا الضما ا ا الوطنيا ا ا  ،وحتس ا اان ف ا اار احلص ا ااو عل ا ااى خ ا اادما الص ا ااح اجلنس ا ااي
واإلجنابي ( )١3وأفاد مفوضي األما املتحاد الساامي حلقاوق اإلنساان أبهناا قااد محلا "احلريا
واملساااوا " الرامي ا إىل تض ي ا املساااوا يف احلقااوق واإلنصااا يف املضامل ا لفائااد املثليااا واملثلياان
وم دوجا امليا اجلنسا وم اايري اهلويا اجلنساااني وحاامل صافا اجلنساان ،ما خال وسااائ
()١4
اإلعل واألنشط الوطني
2

GE.19-03024

A/HRC/WG.6/33/ALB/2

 -٧وأشار جلن القضات على التميي الضنصري إىل أنا جياري إعاداد جمموعا قاوانن جدياد
مل افحا التشاهري ،وها جمموعا ساتم اهليئاا الضاما ما اللجاوت إىل احمل ما للحصاو علااى
تضااوي واللجن ا قلق ا إزات التقااارير الااي تفيااد ابسااتمرار احل ا علااى ال راهي ا يف اخلطااا الضااا
لشخصاايا عام ا  ،مب ا فيهااا السياساايون ،وع ااد اكتمااا املضلومااا املتضلق ا ابلقضااااي املرفوع ا
()١5
واإلدا الي صدر يف ذل
 -٢التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -8ذكاار فريااق األما املتحااد القطااري أن البلااد وضااع االساكاتيجي الوطنيا للتنميا واإلدمااا
للف ااك  ،٢٠٢٠-٢٠١5واألول ااواي ال ااي حت اادد ها ا الت اما ا األورويب ،واحلوكما ا الرش اايد ،
والدميقراطي وسياد القانون ،واالقتصاد ال ل واالستقرار املايل ،والتماس االجتماع  ،والتنمي
البشا اري  ،واالس ااتخدا املس ااتدا للما اوارد بي ااد أنا ا أش ااار إىل أن االسا اكاتيجيا وخطا ا الضما ا
املقابل ا خت اار بنت ااائ ملموس ا ومس ااتدام  ،وأن ا ال ت ا ا هن ااا حاج ا إىل مس اااعد تقني ا م ا
()١٦
اجلها املاحن
 -٣حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -٩أشار فريق األم املتحاد القطاري إىل اعتمااد االساكاتيجي الوطنيا املتضلقا مبناع التطار
الضني ا وت ذي ا ن ع ا التط اار ال ااذي يااؤدي إىل اإلره ااا للفااك  ٢٠٢٠-٢٠١5وخط ا عم ا
االساكاتيجي وأشااار أيض اا إىل باادت باار م جتاريي يف املاادار يرما إىل ت ويااد الطلبا ابملضرف ا يف
جمااايل الاادي والتضاااي الااديي وإعااداده ما أجا تنميا قاادرا علااى مواجها اخلطااا املتطاار
الضنيا ( )١٧وأفاااد املقاارر اخلااا املضااي حبريا الاادي أو املضتقااد أبن االساكاتيجي الوطنيا تتضاام
عددا م الضناصر الضروري واجلدير ابلثنات وسل الضوت على ضرور رس هاذ السياساا ما
أج احاكا مبااد التضدديا الدينيا والضامليا ومشاارك مجياع الطوائا  ،واجلماعاا واألفاراد علاى
ق ااد املس اااوا ماداما ا ال تنخ اارط يف الضنا ا أو التحا اري عل ااى الضنا ا أو الض ااداو أو التمييا ا ،
أو األنشط الاي تضتار جرميا مبوجا القاانون الادويل وال باد ما القياا باذل دون مان رؤساات
الطوائ ا الديني ا حااق الاانق يف مسااائ الضقيااد  ،وذل ا ع ا طريااق تض ي ا احل اوار داخ ا الاادي
()١8
الواحد وفيما بن األداين يف آن مضا
 -١٠وأشااار املقاارر اخلااا إىل أن جمموع ا م ا املسااؤولن احل ااومين قااد أفاااد أبن ظاااهر
املقاااتلن م ا أص ا ألباااي ،مب ا فاايه بض ا الااذي يسااافرون إىل اخلااار  ،واإلدا األخااري الااي
صاادر حبااق اثناان ما األئما كااا قااد أعلنااا ذلا أبنفسااهما وساات آخاري بتهما جتنيااد مقاااتلن
إرهااابين أجان ا (أو حتريضااه علااى القتااا يف اخلااار ) ،ومااا يباادو م ا ال ا ايد الظاااهر يف عاادد
املساااجد غااري املسااجل الااي بنيا بتمويا ما مصااادر أجنبيا  ،عواما دفضا احل وما إىل ت يااري
سياس ا ا "احلري ا ا املطلق ا ا " يف البلا ااد الا ااي مسح ا ا للجماعا ااا الديني ا ا بتنظ ااي وبنا ااات دور عبا اااد
()١٩
جديد
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ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه

()٢٠

 -١١أوص ا اللجن ا املضني ا حباااال االختفااات القسااري ألبانيااا بوضااع تضري ا واض ا ومتمي ا
للختفااات القسااري وحتديااد الضقااواب الواجبا التطبيااق( )٢١وحثا ألبانيااا علااى أن تضتمااد التاادابري
اللزم ل تدر يف قانون عقواب ا تضريف ا للختفات القسري بوصف جرمي ضد اإلنساني  ،وفقا ا
ألح اا االتفاقيا الدوليا حلمايا مجياع األشاخا ما االختفاات القساري( ،)٢٢وأن حتادد صاراح
عااد ج اواز االحتجااا أبي أواماار أو تضليمااا صااادر م ا أي ساالط عام ا مدني ا أو عس ا ري
أو غريه ا اا ،لتري اار جرمي ا ا االختف ااات القس ااري وحث ا ا اللجن ا ا ألباني ااا أيض ا اا عل ااى تض ي ا ا احلماي ا ا
والضااما القانوني ا للمرؤوساان الااذي يرغبااون يف عصاايان أماار صااادر عا رئاايس أعلااى يقض ا
ابرت ااا جرميا ا اختف ااات قس ااري( )٢3وإض اااف إىل ذلا ا  ،أوصا ا اللجنا ا ألباني ااا مبراجضا ا ق ااانون
عقواب ااا ما ا أجا ا االعا اكا عل ااى وجا ا التحدي ااد ابلط ااابع املس ااتمر جلرميا ا االختف ااات القس ااري،
واحلر على أن يض س قانون التقاد املطبق يف الدعوى اجلنائي اخلطاور البال ا جلرميا االختفاات
()٢4
القسري
 -١٢وذكاار فريااق األم ا املتحااد القطااري أن أعمااا القت ا م ا أج ا الث ا ر ال ت ا ا حتااد يف
ألباني ااا وعل ااى ال اارغ ما ا أنا ا أش ااار إىل خطا ا الضما ا ال ااي اعتم ااد ا مديريا ا الش اارط الضاما ا يف
عاا  ٢٠١4ملناع األنشاط اإلجراميا علاى أساا القتا ما أجا الثا ر وال شا عنهاا وتوثيقهااا
وم افحتها ،فإن ذكار أنا ال يوجاد تنسايق كاا بان شارط الدولا وم تا االدعاات الضاا  ،وأن
األح ا الصادر ع احملاك بش ن اجلناا التا ا خفيفا وأوصاى الفرياق القطاري ألبانياا ابعتمااد
اسكاتيجي مل افح القت م أج الث ر ومضاجل الضواما االجتماعيا والثقافيا واالقتصاادي ذا
الصاال وشاادد الفريااق القطااري علااى ضاارور تااوفري املساااعد االقتصااادي واخلاادما االجتماعي ا
والتضلي والرعاي الصحي للنسات واألطفا الذي جرى ع هل نتيجا للقتا ما أجا الثا ر ،مباا يف
ذل ت ويده مبجموع أساسي م خدما الرعاي الصاحي األوليا ( )٢5وقادم اللجنا املضنيا
()٢٦
ابلقضات على التميي ضد املرأ توصيا مماثل
 -٢إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()٢٧

 -١3رح الفريق الضام املضي حباال االختفاات القساري أو غاري الطاوع ابإلصالحا يف
قطا الضد يف أعقا التضديل الدستوري الي جر يف عا  ،٢٠١٦مبا يف ذل تنفيذ نظا
فحا وتاادقيق يهااد إىل إقالا القضااا الفاساادي واخلاضااضن للتا ثري السياسا ( )٢8وقااد فريااق
األم املتحد القطري ملحظا مماثل  ،ول ن أشار إىل أن الا ايد يف عادد الشاواغر يف احمل ما
الدستوري واحمل م الضليا واملستواي األخرى م احملاك تؤثر سلب ا علاى ساب جلاوت املاواطنن إىل
القض ااات( )٢٩وأوص ا جلنا ا القض ااات عل ااى التمييا ا الضنص ااري ألباني ااا أبن ت فا ا أال يض ا اجملل ااس
()3٠
األعلى للقضات يف تش يلت أعضات السلط التنفيذي
 -١4وأش ااار فري ااق األم ا ا املتح ااد القط ااري إىل اعتم اااد ق ااانون الضدال ا ا اجلنائي ا ا لألطف ااا يف
عا  ٢٠١٧واسكاتيجي الضد م أج األطفا يف عاا  ،٢٠١8وأكاد أن تنفياذ االساكاتيجي
يتطلا جهااودا واسااتثمارا كبااري ( )3١وأوصااى ألبانيااا بوضااع ماوارد بشاري وماليا كافيا وملئما
وحتساان إم اني ا احلصااو علااى اخلاادما علااى الصااضيد اجملتمض ا  ،مبااا يف ذل ا خاادما الضدال ا
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التصاااحلي لألطفااا املخااالفن للقااانون واألطفااا الااذي يواجهااون القااانون وأوصااى ألبانيااا أيض اا
بتجنا إياادا الفتيااا اجلاحنااا يف نفااس مرافااق احتجاااز اجملرمااا البال ااا وأشااار إىل اعتماااد
القااانون املتضلااق ابملساااعد القانوني ا اجملاني ا يف عااا  ،٢٠١٧الااذي يهااد إىل ضاامان املساااعد
القانونيا اجملانيا لألطفاا ضااحااي اجلرميا والشاهود عليهااا ،واألطفااا املخاالفن للقااانون واألطفااا
()3٢
الذي خيضضون لإلجراتا اإلداري واملدني
 -١5وأشار اللجن املضني حباال االختفات القسري إىل أن ألبانيا أنش مؤسسا مضينا
لدراس حاال االضطهاد السياس م النظاا الشايوع وحتديادها ،ول نهاا أعربا عا أسافها
ألهنااا جتاار بضااد أي حتقيقااا يف هااذا الش ا ن( )33وقااد الفريااق الضاما املضااي حباااال االختفااات
القسري أو غري الطوع ملحظا مماثلا ( ،)34وأشاار إىل أن ألبانياا ي ا لاديها أي تشاريضا
()35
شااامل لضاامان حقااوق أساار األشااخا املختفاان قس ارا واجملتمااع األوسااع يف مضرف ا احلقيق ا
وأفاد أبن على الرغ م اعتماد القانون رق  ٢٠١5/45بش ن احلق يف احلصو على مضلوما
عا واثئااق دائاار األما يف النظااا الشاايوع السااابق( ،)3٦ال ياان القااانون علااى رفااع الساري عا
تلا املضلومااا ( )3٧وشاادد الفريااق الضاما علااى ضاارور تاادري مااوظف إنفاااذ القاوانن ،والقضااا
()38
واحملامن الذي ميثلون الضحااي يف جما املضايري الدولي الساري
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()3٩

 -١٦أفاااد املقاارر اخلااا املضااي حبري ا الاادي أو املضتقااد أبن رد املمتل ااا الااي صااودر م ا
األلبااان ،مب ا ف اايه الطوائ ا الديني ا أثنااات احلقب ا الش اايوعي ( )١٩٩٠-١٩45ميث ا حت اادايا م ا
أصااض التحااداي الااي تواج ا احل وم ا وذكاار أن مجيااع الطوائ ا الديني ا التقليدي ا  -املساالم
وال اثولي ي ا الروماني ا واملساايحي األرثوذكسااي والب تاشااي  -أعرب ا ع ا القلااق واإلحباااط إزات
ما اعترت حاال أتخري مساتمر فيماا يتضلاق بارد احل وما ال اما أو املرضا ملمتل ا اا املفقاود
أو التضااوي عنهااا( )4٠وق ااد فريااق األم ا املتحااد القط ااري ملحظااا مماثل ا ( )4١وأكااد املق اارر
اخلا أمهي التضجي برد املمتل ا وإضفات الطابع القانوي على دور الضبااد  ،وضامان أن تنفاذ
()4٢
الضملي بطريق عادل وشفاف ومبشارك مجيع أصحا املصلح
 -١٧وأشاار املقارر اخلااا إىل أن احل وما قاد اختااذ بضا التادابري للحااد ما نطااق القيااود
()43
املفروض على املظاهر الضام للدي  ،ول يبدو أن املاد  ١٠م الدستور ختلق متيي ا قانونيا ا
أو رمبااا تسلس الا هرمي اا باان املنظمااا الديني ا املضااك هبااا مبوج ا القااانون رق ا  8٧88املتضلااق
ابملنظم ااا غ ااري الس اااعي إىل ال ارب واملنظم ااا املض ااك هب ااا بوص اافها طوائ ا ديني ا يس اام هل ااا
ابل اادخو يف اتفاق ااا م ااع الدول ا ( )44وأوص ااى أبن تض اام احل وم ا جلمي ااع األف اراد املس اااوا يف
التمت ا ااع ابحل ا ااق يف حريا ا ا ال ا اادي أو املضتق ا ااد ،مبا ا ا ف ا اايه أولئا ا ا ال ا ااذي ال ينتم ا ااون إىل األداين
()45
أو املضتقدا الديني الي حتظى مبرك مضك ب أو تضاقدي
 -١8وأشار املقرر اخلا إىل أن الرام املقكح إلدخا عنصر ديي كج ت م الكبي املدني
يف املدار تش ج تا هاما م تض ي ومحاي التفاه بن األداين والوائ اجملتمضا  ،ول نا شادد
علااى أمهي ا الشاافافي يف تنفيااذ هااذ ال ارام ( )4٦وساال املقاارر اخل اا الضااوت علااى أمهي ا تض ي ا
الفص بن التضبئ السياسي والديني وتض ي اهلوي الوطنيا الشاامل للجمياع ،ماع االحاكا ال اما
()4٧
حلقوق األقليا اإلثني والل وي
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 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()48

 -١٩رحب جلن القضات على التميي الضنصري ابالسكاتيجي الوطني املضنيا مب افحا االجتاار
ابلبشر للفك  ،)4٩( ٢٠٢٠-٢٠١8ل نها أعرب ع قلقها ألن عدد النساات الروماا واملصاراي
واألطفا ي داد بش غري متناس يف شرائ ضحااي االجتار ابلبشر( )5٠وأعرب اللجن املضنيا
ابلقضات على التميي ضد املرأ ع القلق ألن ألبانيا ال ت ا بلد املصدر واملقصد للجتار ابلنسات
والفتيااا  ،وال ساايما االجتااار املارتب ابلسااياح يف املناااطق الساااحلي وأوصا جبملا أمااور ،منهااا
ضاامان إج ارات حتقيقااا مااع األشااخا الااذي يتاااجرون ابلبشاار واملااوظفن الضمااومين املت اواطئن
()5١
مضه يف ارت ا هذ اجلرائ ومقاضا وإدانته
 -٢٠وأشااار فري اق األم ا املتحااد القطااري إىل أن التضااديل األخااري علااى قااانون اإلج اراتا
اجلنائي ا  ،الااي اعتمااد مبوج ا القااانون رق ا  ،٢٠١٧/35قااد حساان وضااع ضااحااي االجت ااار
وإم اني جلوئه إىل القضات وأشار أيض ا إىل اإلجراتا التش يلي املوحد الي حظي ابملوافقا
يف عا  ٢٠١8حلماي الضحااي والضحااي احملتملن للجتار ابلبشر ،ول ن أعر ع أسف ألهنا
تنفااذ بضااد بفضاليا  ،وخباصا فيمااا يتضلااق بتحديااد هويا الضااحااي ،وال ساايما يف تاادفقا اهلجاار
املختلط ا وأباارز احلاج ا إىل تض ي ا قاادرا اجلهااا الفاعل ا يف اخل ا األمااام  ،مب ا فيهااا شاارط
()5٢
احلدود واهلجر  ،ومراك املهاجري غري الشرعين ومراك اللجوت
وأشااار جلن ة خ ة منظم ة لعم ة لدولي ة ملعني ة بتطبي ة التفاقيةةا و لتوصةةيا إىل
لقانون رقم  10347يف عام  2014لذي ينص على حظة بية ألطفةا و الجتةار هبةم
اللجنا ا احل وما ا عل ااى ت ثيا ا جهوده ااا يف ه ااذا الص اادد ،بط اارق ،منه ااا ض اامان إجا ارات
شااامل وملحقااا قوي ا مل ارت ي هااذ األفضااا وفاار عقااواب فضال ا ورادع ا مبااا في ا

-٢١
عتماد
وحثا ا
حتقيقااا
()53
ال فاي

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

()54

 -٢٢أشار فريق األم املتحاد القطاري إىل اعتمااد القاانون رقا  ٢٠١8/٢٢املتضلاق ابلسا
االجتم اااع ( ،)55ال ااذي يرما ا إىل حتدي ااد هنا ا مص اام خصيصا ا ا للحتياج ااا السا ا ني احمل اادد
لألشخا ذوي اإلعاقا واملسانن واألطفاا واجملموعاا األخارى وأشاار إىل أن القاانون املتضلاق
ابلسا ا االجتم اااع يت ااي إىل جانا ا ق ااانون م افحا ا التمييا ا  ،احلمايا ا ما ا التمييا ا يف توزي ااع
املساااك وحتساان اإلس ا ان جملتمضااا الرومااا واجملتمضااا املصاري ( )5٦بيااد أن جلن ا القضااات علااى
التمييا الضنصااري أعربا عا قلقهااا إزات التقااارير الااي تفيااد أبن الضديااد ما أفاراد األقليااا الرومااا
واملصرين يتضرضون لضمليا اإلخلت القسري( )5٧وأشار الفرياق القطاري أيضاا إىل أن األشا ا
املتضدد للتميي واحلرمان م اخلدما يف أحياات الروماا املض ولا التا ا تطار مشا ل  ،وأنا جارى
()58
حتديد جمموعا م أسر الروما الي تضي يف ث نا يف ظ ظرو صحي قاسي
 -٢احلق يف الصحة

()5٩

 -٢3أشار فريق األم املتحد القطري إىل التقد احملرز فيماا خيا املوافقا علاى االساكاتيجي
الوطني ا للصااح للفااك  ،٢٠٢٠-٢٠١٦والوثيق ا االس اكاتيجي وخط ا الضم ا للصااح اجلنسااي
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واإلجنابيا ا ا ا للف ا ا ااك  ،٢٠٢١-٢٠١٧وخطا ا ا ا الضما ا ا ا الوطنيا ا ا ا لض ا ا اامان تا ا ا اوافر موان ا ا ااع احلما ا ا ا
للفك  ،٢٠٢١-٢٠١٧وخط الضم الوطني للنهو ابلصح للفك  ٢٠٢١-٢٠١٧بيد أن
أشااار إىل أن االسااتثمارا يف جمااا الرعايا الصااحي ال تا ا قليلا وأن قيااود التمويا تضااوق تااوفري
الدع اللز للسكاتيجيا والسياسا وتنفيذها يف الوق املناس ( )٦٠وأعرب اللجن املضني
ابلقضاات علااى التمييا ضااد املارأ عا القلااق أيضاا إزات اخنفاا خمصصااا املي انيا ( ٢,٦يف املائا
()٦١
م النات احملل اإلمجايل) للقطا الصح وحمدودي الرقاب على مرافق املستشفيا
 -٢4وأش ااار فري ااق األما ا املتح ااد القط ااري إىل مراجضا ا اجملموعا ا األساس ااي خل اادما الرعايا ا
()٦٢
الص ااحي األوليا ا يف ع ااا  ،٢٠١5م ااع الككيا ا بشا ا خ ااا عل ااى ص ااح املا ارأ والش اابا
وأعرب ا ا اللجن ا ا املضني ا ا ابلقضا ااات علا ااى التميي ا ا ضا ااد امل ا ارأ ع ا ا قلقها ااا إزات االسا ااتخدا املفا اارط
لإلجهااا كوساايل لتحديااد النسا  ،واسااتمرار حمدوديا حصااو النسااات اللاواي يضشا يف املناااطق
الريفيا والنائيا ونسااات الرومااا واملصاراي علااى الرعايا الصااحي األوليا وخاادما الصااح اجلنساي
()٦3
واإلجنابي  ،وعد مضرفته يف كثري م األحيان بوجود هذ اخلدما
 -٢5وأشااار فريااق األم ا املتحااد القطااري إىل أن ا  ،وفقاا للدراسااا واالستقصاااتا التحليلي ا
الوطني  ،الت ا عمليا اإلجها بسب جنس اجلنن جتاري يف الضياادا يف القطااعن اخلاا
والضا دون أي عوائق قانوني أو إجرائي كبري ( )٦4وسل الفريق القطري الضاوت علاى احلاجا إىل
إجارات دراسا علميا كاملا  ،وزايد املشاارك السياساي ما اإلدارا والوكااال احل وميا وحتساان
()٦5
رصد القطا الصح فيما يتضلق ابإلجها بسب جنس اجلنن
 -٢٦وأفاااد فريااق األم ا املتحااد القطااري أبن ألبانيااا ال ت ا ا بلاادا يسااج اخنفاض اا يف مضااد
انتشااار فااريو نق ا املناع ا البشاري ويقااد الضقاااقري املضاااد لفريوسااا النسا الض س ا جمااا ا
وح ا ألبانيااا علااى إذكااات الااوع الضااا أبمهي ا إج ارات اختبااار ال ش ا ع ا فااريو نق ا املناع ا
البشاري وضاامان أن ت ااون هااذ االختبااارا متاحا وسااهل املنااا يف مراكا الرعايا ( )٦٦وأعربا
اللجنا املضنيا ابلقضااات علااى التمييا ضااد املارأ عا قلقهااا إزات زايد عاادد حاااال انتقااا فااريو
نق ا املناع ا البش اري م ا األ إىل الطف ا  ،علااى الاارغ م ا ت اوافر ب ارام الوقاي ا وأوص ا ألبانيااا
بتض ي ا جهودهااا للوقاي ا م ا انتقااا فااريو نق ا املناع ا البش اري م ا األ إىل الطف ا ع ا طريااق
()٦٧
الفح املنتظ  ،والتشخي املب ر والتوزيع اجملاي للضقاقري املضاد للفريوسا الض وس
 -٣احلق يف التعليم

()٦8

 -٢٧أشااار فريااق األم ا املتحااد القطااري إىل وضااع مباااد توجيهي ا جديااد يف عااا ٢٠١٧
لقيااا مضااد التساار املب اار ما املاادار مب يااد ما الدقا  ،ول نا أشااار إىل عااد وجااود بيااا
آنيا ا وإىل حمدوديا ا رص ااد مض اادال التس اار ما ا امل اادار ون ااو الفري ااق ابلتحسا ا الت اادرجي يف
إم انيا التحاااق األطفااا ابملدرسا االبتدائيا  ،ول ن ا أشااار أيضا ا إىل عااد وجااود حاواف إضااافي
علااى أسااا احلالا االجتماعي ا واالقتصااادي للطفا  ،وإىل الضقبااا ال بااري الااي تضااك حصااو
األطفاا الروماا علاى التضلاي وتوجاد أيضاا حاواج أماا األطفاا الروماا يف احلصاو علاى التضلااي
ما قب املدرس  ،وهو أمر يتص ابلفقر واالفتقار إىل شاهادا املايلد واللقاحاا  ،واملسااف الاي
تفصله ع أقر م ان للحصو على التضلي ما قب املدرسا وعاد جاذبيا نظاا التضلاي قبا
املدرس ا وعااد ت اوافر مضلومااا ع ا فوائااد التضلااي قب ا املدرس ا وأوصااى الفريااق القطااري ألبانيااا
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مبواصاال جهودهااا الراميا إىل احلفااا علااى مضااد شااب كاما لللتحاااق ابلتضلااي األساسا وتض يا
()٦٩
االلتحاق ابلتضلي قب االبتدائ وعد التميي يف جما التضلي
 -٢8ومع ذل  ،أعرب اللجن املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ضاد املارأ عا قلقهاا ألن مضاد
التح اااق الفتي ااا ابمل اادار ال ي ا ا أقا ا ما ا مض ااد التح اااق الفتي ااان ،وأن مض ااد التس اار ب اان
الفتيا  ،وال سايما الفتياا ما األقلياا  ،علاى مساتوى التضلاي الثاانوي ،ال يا ا مرتفضا ا ارتفاعا ا
غري متناس وأوص اللجن ألبانيا بتيسري جهودها الرامي إىل توفري فر احلصو على التضلي
اإلل ام ا والض ااا جلمي ااع الفتي ااان والفتي ااا  ،مب ا ف اايه أولئ ا ال ااذي ينتم ااون إىل فئ ااا األقلي ااا
والفتيااا والفتيااان ذوو اإلعاق ا  ،والااذي يضيشااون يف املناااطق الريفي ا والنائي ا  ،بطاارق ،منهااا تض ي ا
اهلياك ا األساسااي املدرسااي  ،وإاتح ا التاادري للمضلماان وغااري ذل ا م ا امل اوارد البش اري والتقني ا
()٧٠
واملالي

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -١النساء

()٧١

 -٢٩أشااار فريااق األم ا املتحااد القطااري إىل أن التش اريضا املتضلق ا ابملساااوا باان اجلنساان،
وعد التمييا  ،والضنا الضاائل قاد حتسان  ،وأن ألبانياا بصادد تنفياذ االساكاتيجي الوطنيا الثالثا
للمساوا بان اجلنسان للفاك  )٧٢(٢٠٢٠-٢٠١٦ورحبا اللجنا املضنيا ابلقضاات علاى التمييا
ضااد املارأ بتضاادي قااانون الضما الااذي حاادد عا ت اإلثبااا يف قضااااي التحاار اجلنسا وع ااس
مسااار  ،ول نهااا أوص ا ألبانيااا بض ااس مسااار ع ا ت اإلثبااا يف قضااااي ادعااات التميي ا اجلنس ا
()٧3
أو اجلنساي لصاحل املتقدما ابلدعاوى
 -3٠وأشار فريق األم املتحد القطري إىل أن التضديل الي أدخل يف عاا  ٢٠١8علاى
قانون تدابري م افح الضن الضائل قد أد إىل حتسن التضري القاانوي للضنا الضاائل  ،ل نا
أوصااى مبواتما اإلطااار القااانوي ابل اما مااع اتفاقيا جملااس أورواب للوقايا ما الضنا ضااد النسااات
والضن املن يل وم افحتهما (اتفاقي اسطنبو ) ،بطرق ،منها مراجض تضري االغتصا وضامان
تدابري احلماي والوقاي لضحااي مجيع أش ا الضن اجلنس ( )٧4وأعربا اللجنا املضنيا ابلقضاات
علااى التميي ا ضااد امل ارأ ع ا قلقهااا إزات انتشااار الضن ا اجلنساااي ،واخنفااا مضااد اإلباال ع ا
حااال الضنا اجلنسااي ضاد املارأ  ،وعاد كفايا تنفياذ آليا اإلحالا الوطنيا  ،وعاد كفايا عادد
دور اإليا اوات املخصص ا ا لض ااحااي الضن ا ا اجلنس اااي واملض ااايري التقييديا ا املفروض ا ا لإلقام ا ا يف دور
اإلياوات ،وت ارار اإلخفاااق يف إنفاااذ أواماار احلمايا واحلمايا يف حاااال الطاوار ( )٧5وقااد الفريااق
القط ااري ملحظ ااا مماثلا ا  ،وأك ااد أن النس ااات ما ا الفئ ااا احملروما ا يا اواجه عوائ ااق إض ااافي يف
احلصو على اخلدما ( )٧٦وأوصى بتض ي قدرا مقدم اخلادما والسالط القضاائي يف جماا
إنفااذ اإلطاار القاانوي والسياساااي بشا ن الضنا الضاائل والضنا اجلنسااي ،وتاوفري املاوارد ال افيا
م أج خدما الوقايا وإعااد الت هيا جلمياع ضاحااي الضنا  ،مبا فايه الضاحااي ما املنااطق
الريفيا والفئااا احملروما وأوصااى أيضاا ب فالا إدخااا التضااديل القانونيا والسياساااتي اللزم ا
إلض ا اافات الط ا ااابع املؤسس ا ا ا عل ا ااى خ ا اادما ال ا اادع املتخصص ا ا ا املقدم ا ا ا إىل ض ا ااحااي الضن ا ا ا
()٧٧
اجلنس
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 -3١وأعرب ا اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ ع ا قلقهااا السااتمرار القوال ا
النمطي اجلنسااني واملمارساا التقليديا الضاار وأوصا ألبانياا حبظار مجياع املمارساا الضاار ،
مب ااا فيه ااا زوا األطف ااا  ،وممارسا ا اختي ااار أفا اراد األس اار ألزوا قريب ااا وك ااذل عملي ااا القتا ا
أو غريه ااا م ا اجل ارائ املرت ب ا ابس ا م ااا يس اامى "الش اار " ،وملحق ا م ارت ي ه ااذ املمارس ااا
()٧8
ومضاقبته بضقواب ملئم
 -3٢وأشار اللجن ماع القلاق إىل أن نساب ضائيل فقا ما النساات يف البلاد مياتل أرا ،
وأن القااانون رق ا  ٢٠١٢/33الااذي ياان علااى مل ي ا ال ا وجن املشااكك للممتل ااا امل تسااب
أثنااات الا وا ال جيااري تنفيااذ بشا فضااا وأوصا ألبانيااا إبنفاااذ القااانون بفضاليا وضاامان عااد
تضاار النسااات للتميي ا أو لإلجحااا حبقه ا يف مسااائ امل اريا ( )٧٩وقااد فريااق األم ا املتحااد
()8٠
القطري ملحظا مماثل
 -33ورحب اللجن ابلتضديل الاي أدخلا يف عاا  ٢٠١5علاى القاانون االنتخاايب الاذي
حيدد حص نسبتها  5٠يف املائ للمرشحن م كل اجلنسن يف االنتخااب احمللي  ،وأشار إىل
حدو زايد يف عادد النساات املشااركا يف احلياا السياساي والضاما ( )8١وأوصا اللجنا بتض يا
مشاارك النسااات املنتميااا إىل الفئااا احملروما أو املهمشا يف احليااا السياسااي والضاما  ،وإزالا أي
عقبااا  ،مثا متطلبااا التسااجي املاادي أو احل اواج املادي ا ما أج ا مت اان النسااات ما ممارس ا
()8٢
حقه يف املشارك يف احليا السياسي والضام  ،مبا يف ذل احلق يف التصوي
 -34وأعرب اللجن أيض ا ع القلق إزات نساب تركا النساات يف ساوق الضما غاري الرمسيا دون
توفري الضم اللئق واحلماي االجتماعي  ،وإزات الفجو ال بري يف األجور بن اجلنسن ،وال سايما
يف القطا اخلا  ،واالخنفا البالغ يف احلد األدىن لألجور الذي ياؤثر علاى النساات بشا غاري
()84
متناس ( )83وأعر فريق األم املتحد القطري ع شواغ مماثل
 -35ورحب ا ا ا اللجن ا ا ا ابعتم ا اااد خط ا ا ا الضم ا ا ا املتضلق ا ا ا ب ا اادع صا ا اااحبا املش ا اااريع احلا ا اار
للفا ااك  ،)85( ٢٠٢٠-٢٠١4وابلتضا اادي الا ااذي أدخ ا ا يف عا ااا  ٢٠١4علا ااى القا ااانون املتضلا ااق
ابملساااعد االجتماعي ا واخل اادما االجتماعي ا  ،ال ااذي ي اان علااى تق اادم املس اااعد االجتماعي ا
مباشر إىل النساات بياد أن اللجنا أشاار ماع القلاق إىل حمدوديا تنفياذ تلا التادابري ،وال سايما
عل ا ااى املس ا ااتوى احمللا ا ا وفيم ا ااا يتضل ا ااق ابلنس ا ااات والفتي ا ااا اللا ا اواي ينتم ا اان إىل الفئ ا ااا احملروما ا ا
()8٦
أو املهمش
 -٢األطفال

()8٧

 -3٦أشار فريق األم املتحد القطري إىل اعتمااد قاانون محايا حقاوق الطفا يف عاا ،٢٠١٧
ول نا أشااار إىل أن احل وما تضتمااد بضااد تشاريضا اثنويا  ،و تنفااذ بضااد بفضاليا هنجا ا مشااكك ا
ب اان القطاع ااا حلماي ا ا الطف ا ا وذك اار أن األطف ااا يف ألباني ااا يتضرض ااون للضن ا ا يف املن ا ا ويف
املؤسساا  ،ويف املدرسا  ،ويف اجملتمااع احمللا وعلااى شاب اإلنكنا وأوصااى ألبانياا ابلتضجيا يف
تنفيذ إطارها القانوي والسياساي املتضلق حبماي الطف لضمان ت طي ج رافي كامل تنطوي على
إاتح ا عاااملن مااؤهلن يف جمااا محاي ا الطف ا  ،وتنمي ا قاادرا القااوى الضامل ا أبكملهااا يف جمااا
محاي الطف ( )88وأشار اللجن املضني حباال االختفات القسري إىل أن التشريضا احمللي تاوفر
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محاي ا عام ا لألطفااا م ا الضن ا واالساات ل واإلمهااا واإليااذات ،ول نه اا ال تاان
()8٩
خاص لألطفا ضحااي االختفات القسري

علااى محاي ا

 -3٧وأشار فريق األما املتحاد القطاري إىل أن اإلطاار القاانوي احلاايل ال ي فا لتاوفري محايا
مناسب جلميع األطفا م املخااطر اإلل كونيا أو مللحقا مارت ي أعماا االنتهاا واالسات ل
اجلنسااين عا طريااق اإلنكنا ولااذل أوصااى ألبانياا بتحاادي أطرهااا املضياريا واملؤسسااي حلمايا
()٩٠
مجيع األطفا م املخاطر اإلل كوني
مم لدي والاد
مساائ تتضلاق
يف مؤسسااا
املا ااودعن يف

 -38وأشار فريق األم املتحد القطري إىل أن الضديد م األطفا  ،ومضظمه
واحد م الوالدي على األق على قيد احليا  ،يودعون يف مؤسسا إياوات بساب
بصاف أساسااي ابلفقاار وأشاار أيضاا إىل أن احل وما وضااض خطا إلهنااات اإلياادا
الرعاي ا ا  ،وأوصا ااى احل وم ا ا أبن تنفا ااذ تل ا ا اخلط ا ا وجتا ااري تقييم ا ا ا حلال ا ا األطفا ااا
()٩١
مؤسسا اإليوات م أج مشله مع أسره البيولوجي أو وضضه يف بيئ أسري

 -3٩وأعرب اللجن املضني ابلقضات على التميي ضد املرأ عا قلقهاا الباالغ إزات ممارسا زوا
األطف ااا  ،وال س اايما يف جمتمض ا الروم ااا واملص ارين ،ال ااي غالب ا ا م ااا يس اام هب ااا مبوج ا ق ارار م ا
احمل م على سبي االستثنات م احلد األدىن لس ال وا الباالغ  ١8عاماا وأوصا ألبانياا حبظار
زوا األطفاا حظارا اتماا وجتارم انتهاكاا هاذا احلظار ،حبيا ال تسام اال ابساتثناتا حماادود
ج اادا وحم اادد بوض ااو  ،يف احل اااال ال ااي ق ااد أتذن فيه ااا احمل اااك ب ا وا أش ااخا تق ا أعم اااره
عا  ١8عاما ا مبوافقا كاال الشاري ن وأوصا ألبانيااا أيض ا ا إبذكااات الااوع يف صاافو األطفااا
واآلابت واجملتمااع احمللا وال عمااات الاادينين وعمااو النااا بشا ن التا ثري الساالي لا وا األطفااا علااى
()٩٢
صح األطفا ومنائه  ،وال سيما الفتيا
 -٣األشخاص ذوو اإلعاقة

()٩3

 -4٠أشااار فريااق األم ا املتحااد القطااري إىل اعتماااد خط ا الضم ا الوطني ا بش ا ن األشااخا
ذوي اإلعاق ا ا ا للفا ا ااك  ،٢٠٢٠-٢٠١٦وث ا ا ال لا ا ااوائ لقا ا ااانون عا ا ااا  ٢٠١4بش ا ا ا ن إدما ا ااا
األشا ااخا ذوي اإلعاق ا ا وحتقيا ااق إم اني ا ا وصا ااوهل وقا ااانون خا اادما الرعاي ا ا االجتماعي ا ا يف
عااا  ،٢٠١٦الااذي ياان علااى تااوفري صااندوق اجتماااع وإنشااات إدارا للرعايا االجتماعيا يف
البلااداي ما أجا تلبيا احتياجااا مجيااع الفئااا الضااضيف  ،مبا فيهااا األشااخا ذوو اإلعاقا
بيااد أنا أشااار إىل عااد تلبيا احلاجا إىل أجها مضينا لألشااخا ذوي اإلعاقا وإىل عااد مت ا
البلااداي م ا تااوفري خاادما الرعاي ا االجتماعي ا لألشااخا ذوي اإلعاق ا وح ا ألبانيااا علااى
تنفيذ التشريضا ذا الصال  ،وال سايما اعتمااد تشاريضا اثنويا ومبااد توجيهيا إلنفااذ قاانون
()٩4
خدما الرعاي االجتماعي إنفاذا اتما
 -4١وأشاار فريااق األما املتحاد القطااري إىل أن األشااخا ذوي اإلعاقا ال ي الااون يواجهااون
عقب ااا متض اادد يف احلص ااو عل ااى اخل اادما الضاما ا  ،وأن تنفي ااذ التشا اريضا والسياس ااا ك ااان
ضضيف ا بسب االفتقار إىل املي ن يف مجيع القطاعا  ،وعد توافر اللاوائ واخلطا الثانويا وعاد
رصااد حقااوق األشااخا ذوي اإلعاقا علااى حنااو شااام ومسااتمر ومسااتدا وأشااار أيضا ا إىل أن
املؤسسا احل ومي على الصضيدي الوطي واحملل ال تقو بصور منتظما جبماع بياا مصانف
()٩5
وإاتحتها للمجلس الوطي املضي ابألشخا ذوي اإلعاق
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 -4٢وأفاد فريق األم املتحد القطري أبن عدد املدرسن املساعدي الذي يقدمون املساعد
اىل األطفا ذوي اإلعاق واألطبات النفسين يف املدار قد تضاع بيد أن أشار إىل أن إاتح
اإلم انيا ا لألطف ااا ذوي اإلعاقا ا للحص ااو عل ااى التضل ااي وال ااتضل اجلي ااد جيا ا أن ي ااون ه اادف ا
للستثمارا  ،ب ي ضمان اهلياك األساسي امللئم  ،واألجها املضينا والت نولوجياا لتض يا فار
()٩٦
التضل
 -٤األقليات والشعوب األصلية

()٩٧

 -43أشااار جلن ا القضااات علااى التميي ا الضنصااري وفريااق األم ا املتحااد القطااري إىل اعتماااد
القاانون رقا  ٢٠١٧/٩٦بشا ن محايا األقليااا القوميا  ،الاذي يرما  ،ما باان أمااور أخاارى ،إىل
إزالا التمييا يف القااانون احمللا باان األقليااا القومي ا والل ويا ( )٩8وأشااار اللجنا إىل أن خط ا
()٩٩
الضم ا ا الوطني ا ا إلدما ااا الروما ااا واملص ا ارين للفا ااك  ٢٠٢٠-٢٠١٦حظي ا ا أيض ا اا ابملوافق ا ا
وذكر اللجن وفريق األم املتحد القطري أن التوصيا الي قدمها أمن املظا واملفو املضاي
ابحلماي ا م ا التميي ا بش ا ن حقااوق جمتمض ا الرومااا واملص ارين الت ا ا حتتااا إىل أن تضاااج ج ئي ا ا
()١٠٠
أو كلي ا
 -44وأش ااار فري ااق األم ا املتح ااد القط ااري إىل أن جمتمض ااا الروم ااا واملص ارين ال ت ا ا تواج ا
عقبااا يف احلصااو علااى التضلااي والرعايا الصااحي  ،وحريا التنقا والضما علااى الاارغ ما إحاراز
بضا التقااد يف حتساان إم انيا حصااوهلا علااى اخلاادما الضام ا املوحااد وأوصااى ألبانيااا بتنفيااذ
تاادابري حماادد اهلااد لتيسااري إم اني ا احلصااو علااى الضم ا وإنشااات ب ارام جتريبي ا لتوليااد الاادخ
رمسي ا ،وتوسيع نطاق الضم يف القطا الضا ومتوي خط الضم الوطنيا إلدماا الروماا واملصارين
()١٠١
للفك  ٢٠٢٠-٢٠١٦متويلا كاملا

 -45وأفاد فريق األم املتحد القطري أيض ا حبادو زايد كباري يف عادد األشاخا املنتمان
إىل طائف الروماا الاذي حصالوا علاى واثئاق اهلويا الشخصاي ( ،)١٠٢وإن كانا جلنا القضاات علاى
التمييا ا الضنص ااري ق ااد أعربا ا عا ا قلقه ااا إزات االفتق ااار إىل اسا اكاتيجي ش ااامل يف ه ااذا الص اادد،
وال ساايما يف ضااوت األساار الضائااد م ا اإلقام ا غااري القانوني ا يف اخلااار وت ايااد أعااداد األشااخا
()١٠3
الذي يلتمسون احلماي الدولي يف البلد
 -٥املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا

()١٠4

 -4٦أفاد مفوضي األم املتحد السامي لشؤون اللجئن (مفوضي شاؤون اللجئان) أبن
اإلط ااار الق ااانوي بشا ا ن اللج ااوت يتماش ااى بش ا ا ع ااا م ااع املض ااايري الدولي ا ا وأن إض اافات الط ااابع
املؤسس على اإلجراتا جار( )١٠5ووفقا لفريق األما املتحاد القطاري ،زاد عادد الوافادي غاري
النظا ااامين يف البلا ااد مبقا اادار أربض ا ا أضا ااضا يف عا ااا  ٢٠١8وأشا ااار إىل أن تيسا اار املكمجا اان
الشاافوين يف بض ا الل ااا وحمدودي ا عاادد املوظفااا خاال عملي ا الفاارز املساابق للوافاادي غااري
النظ ااامين عل ااى احل اادود ال ي ا االن يش ا لن حت اادايا يف ه ااذا الش ا ن( )١٠٦وأش ااار الفري ااق القط ااري
ومفوضي شؤون اللجئن إىل أن توسيع نطاق مرك االساتقبا الاوطي مللتمسا اللجاوت ،وجتدياد
مركا البلديا يف جريوكاساكا وتيساار مرفاق اسااتقبا يف شا ودرا عواما ضااعف قاادر ألبانياا علااى
()١٠٧
االستضاف يف الضامن املاضين
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 -4٧وأشار مفوضي شاؤون اللجئان إىل أن ألبانياا يف األساا بلاد عباور مللتمسا اللجاوت
واللجئان ،وأن حمدوديا فار احلصاو علااى الواثئاق والفار االجتماعيا واالقتصاادي قااد أد
إىل حرك ا انتقااا إىل البلاادان اجملاااور ( )١٠8وذكاار مفوضااي شااؤون اللجئاان أن النظااا احلااايل
ينب ا أن ي فا نوعيا وساارع اختااذ القارارا يف حاااال ملتمسا اللجاوت الااذي قاارروا البقااات يف
ألبانيا ،ابلنظر إىل أن عدده كان منخفضا ابملقارن مع األشخا الذي يضرون البلد وأوص
مفوض ااي ش ااؤون اللجئ اان احل وما ا أبن تنش ا آلي ااا إداري ا ل فالا ا تق اادم طلب ااا اللج ااوت يف
الوق املناس  ،وال سيما تل الي يقدمها األشخا الراغبون يف البقات يف البلد ،وأن تضم ،
عند تقياي مضاايري املقبوليا  ،حصاو ملتمسا اللجاوت علاى ضاما إجرائيا فضالا  ،بطارق ،منهاا
()١٠٩
ضمان حقه يف االستما إليه
 -48وأشااار فريااق األم ا املتحااد القطااري إىل أن تضااار األح ااا القانوني ا وعااد اكتمااا
اإلطااار اإلداري أماران يضوقااان اإلدمااا احمللا للجئاان وملتمسا اللجااوت ،ممااا يااؤثر علااى إم انيا
حصوهل على املساعد االجتماعي والس االجتماع  ،واالعكا بواثئق اهلوي ( )١١٠وأفااد
مفوضااي شااؤون اللجئاان أبنا وفقا ا لقااانون اللجااوت الااذي اعتُمااد يف عااا  ،٢٠١4حيااق للجئاان
احلصو على واثئق اهلوي والسفر ،ول نه يواجهون عقبا شئ ع أن النظا احلاايل ال ياوفر
تلا الواثئااق تلقائياا وأوصا ألبانيااا إبصاادار واثئااق ساافر وبطاقااا هويا للجئاان واألشااخا
الااذي منح اوا محاي ا فرعي ا  ،ووضااع اآلليااا والت نولوجيااا املناسااب الااي تتااي مللتمس ا اللجااوت
()١١١
واللجئن إم اني احلصو على اخلدما والتمتع حبقوقه
 -4٩وأفاااد مفوضااي شااؤون اللجئاان ،أبنا خلفا ا ألح ااا قااانون اللجااوت ،فااإن املاااد ٢-٩
م ا قااانون املساااعد واخلاادما االجتماعي ا تسااتبضد ملتمس ا اللجااوت م ا نطاااق ت طيتهااا ،ولااذل
فه ا حتااد م ا الاادع احل ااوم للخاادما املقدم ا يف مرك ا االسااتقبا الااوطي مللتمس ا اللج ااوت
وأوص ألبانيا مبراجض قانون املساعد واخلدما االجتماعي وفقا لاذل وذكار مفوضاي شاؤون
اللجئاان أن م ا املتضااذر علااى اللجئاان الوصااو إىل ب ارام الس ا احل ااوم االجتماااع  ،مبااا يف
ذل ا ا تل ا ا املشا اامول بقا ااانون ب ا ارام الس ا ا االجتما اااع يف املنا اااطق احلض ا اري الا ااذي اعتما ااد يف
عا  ،٢٠١8والذي ين على ختصي األماوا للح وماا احملليا وأوصا ألبانياا بتضادي القاانون
()١١٢
ليشم اللجئن واألشخا الذي منحوا احلماي الفرعي بن املستفيدي املشمولن ب
 -5٠وأشاار فريااق األما املتحاد القطااري ومفوضااي شاؤون اللجئاان إىل أن احتجاااز األطفااا
غااري املصااحوبن ال يطبااق ما الناحيا الضمليا منااذ عااا  ،٢٠١٦علااى الاارغ ما اإلباال بصااور
()١١3
متقطض ع بض احلاال القليل ومضاجلتها م قب السلطا
 -٦عدميو اجلنسية
 -5١أشار مفوضي شؤون اللجئن وفريق األم املتحد القطاري إىل أنا بضاد إجارات دراسا
أساس ااي  ،واف ااق الرمل ااان يف تش اري األو /أكت ااوبر  ،٢٠١8عل ااى أو جمموع ا قانوني ا للح ااد م ا
خطار انضادا اجلنساي  ،ومضاجلا األسابا الرئيسااي النضادا اجلنساي ( )١١4وأوصاى الفرياق القطااري
ألبانيااا مبواصاال احلااد ما خطاار انضاادا اجلنسااي  ،بطاارق ،منهااا التضاااون مااع الاادو األخاارى وتنفيااذ
التضديل الي أدخل يف عا  ٢٠١8علاى قاانون احلالا املدنيا ( )١١5وقادم مفوضاي شاؤون
()١١٦
اللجئن توصيا مماثل
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 وأفاااد مفوضااي شااؤون اللجئاان أيضاا بوجااود حتسا كبااري يف حتديااد هويا األشااخا-5٢
 ول نه ااا الحظا ا أن عمليا ا التج اانس ت ا ا متاحا ا عمليا ا ا، املضرض اان خلط اار انض اادا اجلنس ااي
 مبااا يف ذلا تقاادم الواثئااق األصاالي ما بلااد املنشا وإثبااا مااا، للجئاان بسااب املطالا الشاااق
) وأوصا ا ألباني ااا بتض اادي ق ااانون اجلنس ااي لض اامان مرونا ا١١٧( ي فا ا ما ا الوس ااائ االقتص ااادي
 وكفالا النظاار يف، متطلباا جتناايس اللجئان الااذي حصاالوا علاى إقاما يف ألبانياا منااذ أمااد طويا
 وتض يا التنسايق فيماا بان الاوزارا،طلبا اجلنسي يف الوق املناس لتجن الت خري غري املارر
)١١8(
بش ن مسائ اإلدما
 وذكاار مفوضااي شااؤون اللجئاان أن قااانون اجلنسااي يشاام ضااما حلمايا األطفااا-53
 إال أنا تباان وجااود ث ارا قانونيا فيمااا خيا األطفااا املولااودي ألشااخا، ما انضاادا اجلنسااي
ال يقيمااون بصااف قانوني ا يف ألبانيااا أو للم اواطنن األلبااان يف اخلااار وأشااار إىل أن ا ال يوجااد
إجارات لتحديااد حاااال انضاادا اجلنسااي وأوص ا مفوضااي شااؤون اللجئاان ألبانيااا ابختاااذ تاادابري
 وبضاامان حااق كا، إلزالا الضقبااا القانونيا والضمليا الااي تضااوق احلصااو علااى اجلنسااي األلبانيا
)١١٩(
 بصر النظر ع وضع والدي أو الواثئق الي حيملهنا أو أفضاهلما، طف يف اجلنسي
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