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جملس حقوق اإلنسان
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موجز للورقات املقدمة من أصحاب املصلحة بشأن

ألبانيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهاذا التقريار ملخا لوراااا العلومااا القدما ما  13جها ما
()1
اجلهاا صاحب الصلح  .إىل االستعراض الدوري الشاامل ،وهاو مقاد ك اول ماوجد ًق اداً
ابحلد األاصى لعدو الولماا.

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدولي ا ااة والتعا اااون م ا ااحل اقليا ااات وا ي ا ااات الدوليا ااة حلق ا ااوق
()2
اإلنسان
 -2أعربت احلمل الدول للقضاء على األسالح الووويا عا األسا ما أن ألبان اا صاوًت
ضااد الق ارار الااذي اعتمدًااا اجلمع ا العام ا ل م ا التحااد ك عااا  2016والااذي أرسااى والي ا
التف اااوض عل ااى معاه ااد األما ا التح ااد بش ااون ح اار األس االح الووويا ا  ،وما ا أ ااا ًشا ا ك
التفاااوض علااى العاهااد  .وأوصاات ون ًواااع ألبان ااا وًصاادق علااى معاهااد األم ا التحااد بشااون
ح ر األسلح الوووي كمسول م السائل الدول اللح (.)3
__________

*

حترر هذه الوث ق ابل إرساهلا إىل ووائر ال مج التحريري ابألم التحد .
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ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()4

 -3أفاااو مقاادمو الوراا الشا ك  4ون عماال موتااني أماامل ال ااا (عااام الشااعني) ال يادا
عاادوواً بساابني نق ا التموياال والااوشفمل .و اادووا علااى ضاارور رفااع مسااتو ال اوارو الخصص ا
للموتااني الركاادي والواًااني احملل ا حملااام الشااعني حاام ًااتمو ما أواء وش فتهااا بشااول ماارض،
وحثا اوا ألبان ااا عل ااى صايو الخصص اااا ك م دان ا ا احلووما ا الركديا ا لت ا ا احت اج اااا مفوضا ا
حقوق األطفا اليت أنشئت حديثاً(.)5

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانن مااحل مرا اااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطا ات

الساوا وعد التم د

()6

ااا
 -4أ ااار مقاادمو الورا ا الشا ك  6إىل وجااوو ًقااارير ًتحاادو عا ح اواوو ًتعلا
الوراه ا وجارائ الوراه ا  ،والح اوا أن احملاااك ًسااتود اا إىل الاااو  50ما القااانون اجلوااائ
اليت ًو على ًشديد العقوب ك حال اجلرائ الرًوب بدافع العوصري (.)7
 -5وأفاااو مقاادمو الوراا الشا ك  3ون أسااس ح اار التم ااد الوصااويف عل هااا ك الاااو 18
ما الدسااتور ال ًشاامل ال اال اجلوسا واهلويا اجلوسااان ضاام أسااس التم ااد احمل ااور ( .)8وأ اااروا
إىل القا ارار ال ااذي اعتم ااده ال ل ااان ك ع ااا  2015بش ااون ة ايا ا حق ااوق وحا ارايا األ ااخايف
الوتما اامل إىل جمتما ااع الثل ا اامل والثل ا اااا ومدووج ا ا ال ا اال اجلوس ا ا وم ا ااايري اهلوي ا ا اجلوسا ااان ك
ألبان اااة( ،)9وخ ا العماال الوطو ا للف ا  2020-2016اخلاص ا ابلثل اامل والثل اااا ومدووج ا
ال ال اجلوسا وم ااايري اهلويا اجلوسااان وحااامل صاافاا اجلوسامل( ،)10والتعااديالا الاايت أوخلاات
ك عااا  2015علااى اااانون العماال حل اار التم ااد ك العمال ا واله ا علااى أسااا ال اال اجلوس ا
واهلوي اجلوسان ( .)11غري أن مقادم الوراا الشا ك  3أفااووا ون ااانون األسار جي اد الادواب بامل
رج اال واما ارأ فقا ا ( ،)12وال يوف اال حا ا األصواب ما ا الثل اامل والثل اااا ومدووجا ا ال اال اجلوسا ا
وم ااايري اهلوي ا اجلوسااان وحااامل صاافاا اجلوساامل ك التبااو أو ك احلصااو علااى أطفااا ع ا
طريا ا اإلخص ااا الص ااواع  ،وه ااو أم اار يق ااد احلق ااوق التص اال ابلا ارياو( .)13ورغا ا وض ااع ول اال
لوش جرائ الوراه ا الايت ًرًواني بسابني ال ال اجلوسا واهلويا اجلوساان  ،وًو ا سلسال ما
الدوراا التدريب الخصص لوشف الشرط  ،الحا مقادمو الوراا الشا ك  3أن ااواا الشارط
ال ًدا ًفتقر عموماً إىل التدريني والوع الالصممل بشون حقوق الثل اا والثل مل ومدووج ال ال
اجلوس وم اايري اهلويا اجلوساان وحاامل صافاا اجلوسامل( .)14وأفااووا ون عادو القضاااي البلا
عوهااا والتعلق ا ب ارائ الوراه ا الرًبو ا بساابني ال اال اجلوس ا واهلوي ا اجلوسااان ال ي ادا موخفض ااً
جاداً وون الب ااا ا التعلقا بارائ الوراه ا ًواااو ًواون موعدما ( .)15وأ اار مقاادمو الوراا الشا ك 3
أيضاً إىل ًورر احلاواوو التعلقا ابساتخدا عبااراا مه وا ًاو عا معااوا الثل امل والتسال علاى
ال ااال م ا الثل اااا والثل اامل ومدووج ا ال اال اجلوس ا وم ااايري اهلوي ا اجلوسااان ك م سساااا
التعل ( ،)16ك حمل يتجاهل األخصائ ون ك عل الوفس ابلدار ال لباا اليت ًاروه ما أجال
احلص ااو عل ااى ال اادع  ،ب اال يق ح ااون ك بع اات احل اااالا عالجا ااً لتص ااح الثل ا ا اجلوسا ا (.)17
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والحا مقاادمو الوراا الشا ك  3كااذل أن ال ااال ما م ااايري اهلويا اجلوسااان يضا رون إىل
التسر م التعل بسبني العدل والتم د(.)18
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرو ك احل ا واحلري واألمان على خصا

()19

 -6أ ار مقدمو الورا الشا ك  4وراب ا ةمجاعا الباااب يوحواا الثالاع والعشاري ة إىل القارار
الذي اعتمده ال لان ك عا  2015لوع األخذ ابلثور ك ألبان ا( ،)20وأهابوا ابحلووما أن ًوسا
اجلهوو الرام إىل موع شاهر األخذ ابلثور ،وًفعِّال اجمللاس الاوطو لوافحا األخاذ ابلثاور ،وًضاع
اس ا اً ج وطو ا  ،وًتخااذ التاادابري الالصم ا  ،القانون ا وال سس ا واالاتصاااوي واالجتماع ا  ،مااع
ال ك د على احت اجاا األطفاا التضارري ما احلابس الاذاب بسابني هاذه ال ااهر ( .)21وأوصات
مجاعا البااااب يوحوااا الثالااع والعشاري ون ًتخااذ ألبان ااا جمموعا ما التاادابري ًشاامل وعا الوساااط
باامل األساار ضااحااي األخااذ ابلثااور وًشاار ك عمل ا لتحق ا الصاااحل الوطو ا ما خااال العدال ا
التصاحل وإسداء الشور ك جما الوساط (.)22
 -7وك عااا  2017أفاااوا جلو ا
التابع جمللس أورواب ونا علاى الارغ ما
اوعاءاا بشون إساء العامل اجلسدي
فتحت حتق قاا جوائ وأتويب ك ًل

موااع التعااذيني والعامل ا أو العقوب ا الالإنسااان أو اله و ا
الت اوراا اإلجياب ا الايت طارأا ك البلاد( ،)23فإ اا ًلقات
على يد أفراو الشارط ك وورياس .وأ اارا إىل أن ألبان اا
االوعاءاا(.)24

 -8والح اات اللجوا ا أيضا ااً أن الرض ااى الوفسا ا مل م ااا صالا اوا يووع ااون ك م سس اااا ًع اااو
األوضااا السااائد ف هااا ،ك حالا العديااد ما الرضااى ،أوضاااعاً ال إنسااان ومه وا  .وأوصاات ون
ًض ااع ألبان ااا ،وون إب اااء ،خ ا مفص اال إلنش اااء مرف ا الس ااتقبا الرض ااى الوفس ا مل وأن ًتخ ااذ
التدابري الالصم للتعج ل إبنشاء هذا الرف ( .)25وأوصت أيضاً ون ًتخذ ألبان ا خ واا لتحسمل
شروف االحتجاص ،مبا ك ذل ع طري احلد م ادر است عا الدندا ا(.)26

إاام العد  ،مبا ك ذل اإلفالا م العقا  ،وس او القانون

()27

 -9ك عا  ،2018أبل ت جمموع الادو الواهضا للفسااو التابعا للمجلاس األوروي عا
اإلصالحاا الو اجلاريا ك الو اا القضاائ وعمل ا فارص القضاا الرام ا إىل موافحا الفسااو
ك الو ااا القضااائ  .ورحباات ابلوتااائن الاايت خضاات عوهااا عمل ا اإلصااال  ،وموهااا ًق ااد وور
رئا ا س اجلمهوريا ا ك التع و اااا الر ا ا لقض ااا احملوما ا العل ااا بو اااءً عل ااى ااا ا ا اجملل ااس األعل ااى
للقضاء .وعالو على ذل  ،الح ت اجملموع أن إوار الشون القضائ ًعد م اختصاصااا
وصار الع ااد  ،ب اال أص اابحت ً اادخل ك ن اااق س اال اا اجملل ااس األعل ااى للقض اااء ،وأ ااارا إىل
إحاداو وش فا الفااتس الساام للقضاااء العاو مبعاجلا الشاواو والتحق ا ك االنتهاكااا وفاات
اإلج اراءاا التوويب ا ض ااد القض ااا مبختل ا فئااا  .والح اات أن ه ااذه الوش ف ا ال ً ادا اااغر
حم اآلن(.)28
 -10ورحني عادو ما اجلهااا صااحب الصالح ابعتمااو القاانون راا  2017/111ةبشاون
الساعد القانون اليت ًوفرها الدول ابجملانة ،الذي يوسع ن اق الفئااا الساتف د ما السااعد
القانون وأيب مبفهوممل جديادي ااا السااعد القانون ا األول ا والسااعد القانون ا الثانويا (.)29
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وأعرب ات مفوض ا جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان ع ا ارً احه اا ألن الساال اا خصصاات م دان ا
لتوف ا ااذ ه ا ااذا الق ا ااانون و ا ااجعت الس ا اال اا عل ا ااى التعج ا اال ابإلجا ا اراءاا الالصم ا ا لتوف ا ااذ ه ا ااذا
القانون( .)30وأ ار مقدمو الورا الش ك  1إىل أن القانون ال يو علاى لاوائ أو ه اكال ًاو
اضاااء األحااداو والساااعد القانون ا ( ،)31ك حاامل أفاااو مقاادمو الورا ا الش ا ك  5ون القااانون
يوفذ ابلوامل(.)32
 -11ورحبت مفوض جملس أورواب حلقوق اإلنسان ابعتماو اانون العدال اجلوائ ل طفا ك
ع ااا  2017ابعتب اااره خ ااو إجياب ا ا إ ااو إرس اااء اض اااء مواس ااني ل طف ااا ك ألبان ااا( .)33وأف اااو
مقدمو الورا الش ك  1ون العديد م اللوائ التوف ذي التعلق بقانون العدال اجلوائ ل طفاا
حتا حاام اآلن ابلوافقا  ،األماار الااذي ااد ما ن اااق ًوف ااذ القااانون( .)34وأ ااار مقاادمو الوراا
الش ا ك  1إىل أن الفت اااا اجلاإاااا ال ي ادل تجاادن ك نفااس الباااأ الخصص ا للوساااء ،وأن
األطفا خيضعون إلجراءاا اضائ م ول ويعاملون معامل الوباار .وأفااووا ون ألبان اا ال يوجاد
هبا م سساا متخصص وال برامن أو خدماا خاص ابألطفا والشبا اجلاإمل(.)35
 -12وف مااا يتعلا مبسااول األ ااخايف الفقااووي التعلقا حاااال ابجلارائ الرًوبا خااال فا
احلو الديوتاًوري الش وع  ،أفاو الركد األلباأ إلعاو أته ل ضحااي التعاذيني والصادماا ون
اجلهاااا العو ا حتاارص ًقاادماً يااذكر ك وضااع الق اوائ والسااجالا الوهائ ا ل ااخايف الفقااووي
والعثور علاى األمااك الايت أعادموا ف هاا .وأكاد أن الواااع المووا للمقاابر ال ًادا م لقا ك وجاا
العمااو ( .)36وأ ااار الركااد إىل أن الساال اا احلووم ا أتذن إبج اراء أي حتق ا أو عاكم ا ف مااا
يتعل حباالا اإلعدا خارب ن اق القضاء ك الاض  ،وأن موتني الدع العا يباد أي إراو
واضااح لفاات األر ا  ،األماار الااذي يعاادص مواااق اإلفااالا ما العقااا و ااعور الضااحااي بضا ا
احلق ق ا والعدال ا ( .)37و اادو الركااد علااى ضاارور اعتماااو ول اال القواعااد بشااون حتديااد موااااع وف ا
األ ااخايف الفقااووي واسااتخراب جثااثه  ،وص ا اغ اااانون بشااون ضااحااي الديوتاًوري ا الش ا وع ،
ابعتبا اااره ضا ااحااي التعا ااذيني وغا ااري ذل ا ا م ا ا اجل ا ارائ البشا ااع وضا ااحااي حرم ا اوا م ا ا حقه ا ا ك
احل ا (.)38

ح ر مج ع أ وا الرق

()39

 -13ك عا  ،2016أفاو فري اخل اء العو ابلعمل على موافح االجتار ابلبشر ون ألبان اا
ً اال ابألس ااا بل ااداً موش ااو لض ااحااي االجت ااار ابلبش اار( .)40وأ ااار إىل أن ع اادو ض ااحااي االجت ااار
الداخل الاذي أموا التعارف علا ه ارًفاع ل تجااوص عادو الضاحااي األلباان التجار هبا ك اخلاارب
مف داً ون هذا االرًفا يعد  ،حسني التقارير ،إىل الوادو ما األرايف .وأ اار أيضااً إىل الادايو
احل اااو ك ع اادو الض ااحااي الوس اااء التج اار هب ا ألغ اراض االس اات ال اجلوس ا والض ااحااي األطف ااا
التجر هبا ألغاراض االسات ال اجلوسا و/أو التساو خاال الوسا السا اح ( .)41وأفااو مقادمو
الورا الش ك  1ونا على الارغ ما الاوق الفااو ك الب اا ا التعلقا ابالجتاار ابألطفاا  ،ا
ًقارير ًشري إىل أن عدواً كبرياً م أطفا ألبان ا يقعون ضحااي االجتار والتهريني(.)42
 -14والح ا فريا ا اخلا ا اء الع ااو ابلعم اال عل ااى موافحا ا االجت ااار ابلبش اار ال اادوراا التدريب ا ا
العديد اليت ن مت حو موضو إجراءاا التش ل الوحد العتماد لاد يل ا اإلحالا الوطو ا
ما أجاال التعارف علااى ضاحااي االجتااار وإحااالته إىل ووائار الشاارط واالوعااء العااا والقضاااء(.)43
4
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وحااع فري ا اخل ا اء ألبان ااا علااى أن ًتخااذ مجل ا إج اراءاا موهااا ًوث ا جهووهااا الرام ا إىل موااع
وكش حاالا االجتار ابلبشر خال عمل اا الرااب احلدووي  ،وأن ًويل عواي خاص ل طفاا
غااري الصااحوبملك وًوفاال التعاارف علااى هويا الضااحااي وًتحقا ك الوااات نفسااا ما أن الشاارط
ومج ااع اجلهاااا الفاعلا األخاار العو ا ًتق ااد إبجاراءاا التشا ل الوحااد العتمااد للتعاارف علااى
هوي ا ضااحااي االجتااار وإحااالته إىل الاادوائر الختص ا ك وًقااد التموياال الواااك لساااعد ضااحااي
االجتارك وًعدص اإلجراءاا الفعال التبع للتعرف على األطفا ضاحااي االجتاار ،و اصا األطفاا
الرًب أوضاعه ابلشوار ك وًعتماد ًادابري لت ساري وضامان حصاو ضاحااي االجتاار ابلبشار علاى
التعااويتك وًوفاال التحق ا الفعااا ك اضااااي االجتااار وعاكم ا الس ا ولمل وإن ادا عقااوابا فعال ا
ومتواسااب وروع ا حبقه ا ك وًتحق ا م ا االسااتفاو الوامل ا م ا التاادابري القائم ا حلماي ا ضااحااي
االجتار ابلبشر م إموان االنتقا أو التخوي ابل اإلجراءاا اجلوائ وك أثوائها وبعدها(.)44
 -15وأفاااو مقاادمو الورا ا الش ا ك  2ون اااانون اإلج اراءاا اجلوائ ا ُع اد مبقتضااى القااانون
راا  2017/35ل ااو ألو ماار علااى احلقااوق اإلجرائ ا لضااحااي االجتااار والعوا اجلوسا (.)45
ومااع ذل ا الح اوا أن ًش اريعاا البلااد ال ًوفاال ًعااويت الضااحااي .فقااانون اإلج اراءاا اجلوائ ا
يو على أن الدول ه الال الوح اد واحلصاري ل صاو الايت ًتحقا نت جا مصااور عائاداا
األنش اإلجرام  .ورغ وجوو اوانمل أخر ًو على ًعاويت ضاحااي اجلر ا الو ما واالجتاار
ابلبش ار ك ح اادوو البل ا ال ااذي ًقض ا ب ااا احملوم ا  ،ال ًوج ااد أي ا يل ا لتق ااد ًعويض اااا فروي ا
لضحااي االجتار ابالعتماو على األصو الصاور (.)46
 -3احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

احل ك مستو مع ش الئ

()47

 -16أ ارا مو م القر الدول إلنقاذ ال فولا إىل اعتمااو االسا اً ج الوطو ا لنساوان
االجتم اااع للفا ا  ،2025-2016لووه ااا الح اات أن ال دان ا ا الخصصا ا لا ا امن اإلس ااوان
(االجتماع ) عدوو وال ًوف لت ا مج اع اإلجاراءاا القا ًوف اذها( .)48وك عاا ،2018
علم اات جلوا ا جمل ااس أورواب العو ا ا مبواهضا ا العوصا اري والتعص ااني أن ح اااالا االختف اااء القس ااري
أُورجاات ضاام القضااااي الشاامول ا العماال التعلق ا بتوف ااذ االس ا اً ج ( .)49وأ ااار مقاادمو
الوراا الشا ك  5إىل اعتماااو القااانون راا  2018/22ةبشااون اإلسااوان االجتماااع ة ،ولوااوه
الح وا أن العديد م البلدايا ال ًق أي برامن لتوفري اإلسوان االجتماع (.)50
 -17وأ ا ا ااارا جلو ا ا ا اجمللا ا ااس األوروي العو ا ا ا مبواهض ا ا ا العوص ا ا اري والتعصا ا ااني ،ك ًقريرها ا ااا
لعا  ،2015إىل أن روط ًسوي الوضع القاانوأ ًا ثر ك إموان ا حصاو األ اخايف الوتمامل
إىل طائف ا الرومااا علااى السااو  ،ح ااع ال و ا للعديااد م ا أف اراو هااذه ال ائف ا ًسااوي الوضااع
الق ااانوأ لو اااصهل بس اابني ع ااد ح اااص عل ااى و ئ ا اللو ا ال لوب ا  .ف الب ااً م ااا ًو ااون وح اادا
الساوو مقاما علاى أراض مملوكا للدولا أو جتاده يع شاون ك ه اكال غاري وائما  .وأفااوا ون
إاو نسااب  30ك الائا ما موااص الرومااا يُسااو وضااعها القاانوأ حاام اآلن رغا اجلهااوو البذولا
ما الساال اا( .)51وأوصاات اللجوا ون ًوثا الساال اا جهووهااا لتسااوي وضااع الساااك غااري
القانون وًتحق م أن أي مباوراا ًتخذ ك هذا االجتاه ًشمل أيضاً طائفيت الروما والصريمل(.)52
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 -18وأفاو مقدمو الورا الشا ك  1ون الفقار ك صافوف األطفاا والشابا ماا فتاق يتفااا
()53
نت ج ارًفا معادالا الب الا وانعادا فاريف العمال واهلجار  .وأوصاوا ون ًضاع ألبان اا بر جمااً
وطو اً لدع األطفا الذي يع شون ك حال فقر ،م خاال ًوف اذ خ ا وطو ا لت ذيا األطفاا
()54
اتخدممل ك خمتلا
ك وور احلضااان ورايض األطفااا والاادار  ،وأن ًرفااع عاادو الشاابا السا ني
أرجاء البالو ،ع طري وضع وًوف ذ برامن متووع للوهوض ابلعمال (.)55

احل ك الصح

()56

 -19أفاو مقدمو الورا الش ك  7ون اإلنفاق احلووم على الرعاي الصح يبل إو 2.6
ك الائا ما إمجااايل الواااًن احمللا  ،وها نسااب وون السااتو السااجل ك بلاادان لااديها مسااتوايا
وخل مماثل ( .)57وأ اروا إىل أوجا القصور الايت ًعا ي الباأل األساسا خلادماا الرعايا الصاح ،
وبُعد السافاا ع مراكد الرعاي الصح  ،وانعادا اخلادماا التخصصا ك األماراض الايت ًوتقال
عا طري ا االًصااا اجلوس ا /فريو نق ا الواع ا البشاري  ،واخلاادماا التعلق ا ابلصااح اجلوس ا
واحلقااوق اجلوسا  .وأفاااووا ون الستشااف اا ًعاااأ ما عجااد كبااري ك الاوارو البشاري  ،و اصا ك
الو اااط الريف ا ا  ،بس اابني هج اار األطب اااء الع اااممل وأطب اااء االختص ااايف( ،)58وال ااوق الوب ااري ك
التجه اداا الالصم ا للتشااخ والعااالب ،وعااد وجااوو أي اائما موحااد ابلعااداا ال لوب ا (.)59
وأفاو مقدمو الورا الش ك  7ون خدماا رعاي التول د ك احلاالا ال ارئ عادوو أو موعدما
ك األا ااال الصا ا ر  ،وه ااو م ااا يس ااه ك ارًف ااا مع اادالا الوف اااا الوفاسا ا  .وعموما ااًً ،و ااون
السااافاا الق وع ا للوصااو إىل الراف ا الص ااح أبعااد ك حال ا األ ااخايف الوتماامل إىل طائف ا
الروما بسبني األمااك الايت ي كاد ف هاا أعضااء هاذه ال ائفا وانعادا خادماا الرعايا الصاح ك
الواااط القريب ا موهااا .وياُاذكر أن بُعااد الساااف يتعاااش أثااره بساابني ًااوًر العالا ا باامل أعضاااء هااذه
ال ائف ومقدم خدماا الرعاي الصح وخش ته م التم د(.)60
 -20وأفاااو مقاادمو الوراا الشا ك  7ون الثل اااا والثل اامل ومدووجا ال اال اجلوسا وم ااايري
اهلويا ا اجلوس ااان وح ااامل ص اافاا اجلوس اامل يفتق اارون إىل ف ااريف الوص ااو إىل خ اادماا الرعاي ا ا
الص ااح ويع ااانون ما ا ً اادأ نوع ا ا اخل اادماا القدما ا إلا ا ه بس اابني التم ااد والوصا ا والوااا ا
الساالب ( .)61وأوض ا مقاادمو الورا ا الش ا ك  3أن م ااايري اهلوي ا اجلوسااان يعااانون م ا الواا ا
التم دي للعاململ ك الق اا الصاح الاذي يرفضاون ًقاد اخلادماا الصاح هلا الء األ اخايف
بساابني هااويته اجلوسااان ( ،)62وأكاادوا عااد وجااوو فري ا طااخ متعاادو االختصاصاااا يعماال مااع
الرضااع احلاااململ لصاافاا اجلوساامل وال بروًوكااوالا خ ا إلج اراء ًشااخ للخصااائ اجل و ا
ُّ
()63
الم د حلامل صفاا اجلوسمل .
 -21وأفاااو مقاادمو الورا ا الش ا ك  7أيض ااً ون أعااداواً كبااري م ا الوساااء م ا طااائفيت الرومااا
والصا اريمل ال يتلق اامل أي رعايا ا طب ا ا  ،مب ااا ك ذلا ا الفحوص اااا الس ااابق لل ااوالو والفحوص اااا
خال ف احلمل والفحوصااا الصاح الالحقا للاوالو  ،ويعاانمل ما مشااكل صاح متعادو .
الرضاع ك صافوف هااًمل ال اائفتمل بسابني عوامال اجتماع ا -
وأكدوا أيضاً ارًفاا معادالا وف ااا ُّ
()64
ااتصااوي وعااد كفايا فااريف احلصاو علااى الرعايا الصاح  .صو علااى ذلا أن نساااء طااائفيت
الرومااا والصاريمل ال يسااتفدن ما خاادماا التثق ا اجلوس ا الشااامل وخاادماا الصااح اجلوس ا
واإلجناب على اد الساوا مع غريه م الوساء(.)65
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 -22وأ ار مقدمو الورا الش ك  7إىل أن غالب األ خايف الصابمل بفريو نق الواع
البش ا اري ك ألبان ا ااا ه ا ا غا ااري واعا اامل إبصا ااابته ابلفا ااريو  ،ولا ااذل فه ا ا ال يتلقا ااون أي عا ااالب
أو رعاي ( .)66وأفاووا ونا اد ًقرر أن ًشمل الوث ق االس اً ج وخ العمال ما أجال الصاح
اجلوس واإلجناب للفا  ،2021-2017وكاذل اجملموعا األساسا خلادماا الرعايا الصاح
األول ا  ،عاادواً م ا اخلاادماا السااابق للااوالو الختبااار فااريو نق ا الواع ا البش اري ك صاافوف
احلوامل وً سري التشخ البور ،وًقد خادماا الشاور ك مراكاد رعايا األ وال فال ،وًوصياع
العقااااري الضاااو لفااريو الوس ا العوس ا ابجملااان( .)67وأفاااو مقاادمو الورا ا الش ا ك  7أنااا علااى
الرغ م اجلواناني القانون ا اإلجياب ا  ،فاإن نقال العادو ما األ إىل الرضا ع يشاول مصادر الا
متدايااد( .)68وأفاااو مقاادمو الورا ا الش ا ك  3ون ألبان ااا ًوجااد ف هااا مصااح واحااد ًااوفر عااالب
اإلصاب بفريو نق الواع البشري للمرضى اخلارج مل ،وًفتقر إىل العقااري الضاو لفريوساا
الوس العوس (.)69

احل ك التعل

()70

 -23أف اااو مق اادمو الوراا ا الشا ا ك  1ون اإلنف اااق احلو ااوم عل ااى التعلا ا ك ألبان ااا بلا ا ك
عا  2018نسب  2.9ك الائ م إمجاايل الوااًن احمللا  ،وها نساب ًقال عا الساتو الساجل
ك البلاادان األوروب ا األخاار  .وأ اااروا أيض ااً إىل أن االس ا اً ج الوطو ا للتعل ا اباال اجلااامع
للفا  2020-2014حتاادو جمموعا ما األولااوايا ال موحا ك جمااا التعلا الااوطو ،ولووهااا
ال ًركد اجلهوو وال حتشد الوارو الالصم لتوف ذ االسا اً ج ( .)71وأ اار مقادمو الوراا الشا ك 1
إىل الوتائن اليت خلصت إل ها مو م األم التحد لل فول (ال ون س ) ومفاوها أن عدواً كبارياً
م ا األطفااا األلبااان ه ا خااارب الدرس ا  ،ووع اوا ألبان ااا إىل وضااع باار من ياادع إوماااب األطفااا
الفق ا اراء ك الو ا ااا الا ااوطو للتعل ا ا العا ااا ويا ااوفر هل ا ا الرعاي ا ا الالصم ا ا ( .)72وأفا اااو مقا اادمو الورا ا ا
الش ك  1أيضاً ون الفت اا عاو ما ًتاوافر هلا فاريف أاال للتساج ل ك التعلا الثاانوي والعاايل
مقارن ابلفت ان(.)73
 -24وأفاو مقدمو الورا الش ك  1ون نسب ال ًقل عا  30ك الائا ما أطفاا الروماا ك
خمتلا أإاااء ألبان ااا غااري مسااجلمل ك الاادار بساابني الفقاار وانعاادا الاادع القااد م ا احلووم ا
والتم ااد العلااو الااذي يواجهونااا ك الاادار ( .)74وااادمت مفوض ا جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان
مالح اااا مماثل ا وأوص اات ون ًعماال الس اال اا عل ااى ض اامان إوماااب أطف ااا الروم ااا ك التعل ا
العاوي ع طري التواصل البا ر مع الوالدي وًوث اجلهوو م أجال إومااب أطفاا الروماا ك
التعل ابل الدرس (.)75
 -25وأفاو مقدمو الورا الش ك  1كذل ونا على الرغ م اجلهوو البذول إلصال ن ا
التعل ك ألبان ا واالرًقاء مبستواه ،فإن هذا الو ا ال يدا يواجا مشاكل وحتدايا عد  .وًارًب
ه ااذه الش اااكل والتح اادايا بت ب ا ا التشا اريعاا وإنفاذه اااك وع ااد وج ااوو يل اااا واعما ا لتوف ااذ
الب ااورااك وعااد اسااتواو عمل ا صااوع الق ارار إىل الب ااا ا والتق ماااا والبحااووك وًاادأ نوع ا
الوارو البشري ك وضع البأل التحت ك ونق الدع الايل(.)76
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 -4حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة

الوساء

()77

 -26أفاو مقدو الورا الش ك  5ون العو الواديل ال يادا ثال مشاول واساع االنتشاار ك
ألبان ااا ويتجاااوص مج ااع اجل ارائ األخاار م ا ح ااع العاادو الوبااري للضااحااي( .)78وأ اااروا إىل صايو
عدو احملاكماا على اجلرائ التورر وعلى انتها أوامر احلماي الصاور ع احملاك الدن (.)79
 -27وأفاو مقدمو الورا الش ك  5والورا الش ك  2ون التعديالا اليت أُوخلات ك الفا
األخا ا ااري علا ا ااى القا ا ااانون التعل ا ا ا ابلتا ا اادابري الرام ا ا ا إىل موافح ا ا ا العو ا ا ا ك العالاا ا اااا الودل ا ا ا
را  ،2018/7نصت ،ألو مر  ،على أن الشرط الوطو خمول إصدار أوامر اي ك حااالا
ال اوار ( .)80وأفاااوا الورا ا الش ا ك  5أيض ااً ون الاااو /130أ م ا القااانون اجلوااائ ًتضاام
ًعريفااً للعوا الوااديل لووهااا ال ًشاامل الشاري احلااايل أو الساااب إذا كاناات الضااح واجلاااأ غااري
ما ا ارًب مل بعق ا ااد صواب أو إذا ك ا ااا ال يع ش ا ااان حت ا اات س ا ااق واح ا ااد( .)81وأك ا ااد مق ا اادمو الوراا ا ا
الشا ك  5ومقاادمو الوراا الشا ك  2كالاااا أن القااانون التعلا ابلساااعد القانون ا الاايت ًوفرهااا
الدول ابجملان را  ،2017/111الاذي ياو علاى حا ضاحااي العوا الواديل ك احلصاو علاى
الساااعد القانون ا ( ،)82يوفااذ ابلواماال( .)83وأباارصوا احلاجا إىل اعتماااو لاوائ ًوف ذيا ك الوااات
الواسني طبقاً للتعديالا اليت أُوخلت على اانون موافح العو الوديل(.)84
 -28و دو مقدمو الورا الش ك  2على األا اليت ًتس هبا اآلل الوطو لنحال وأفاووا
ون بلدايا مع و فق فعلت هاذه اآلل ا ( .)85وأكادوا احلاجا إىل ًعدياد التعااون بامل ال سسااا
الس ا ا ول م ا ا أجا اال اسا ااتجاب أسا اار وأكثا اار فعال ا ا ك متابع ا ا حلقا اااا العو ا ا الوا ااديل( .)86وك
عااا  ،2017اااد فري ا خ ا اء اجمللااس األوروي العااو ابلعماال علااى موافح ا العو ا ضااد ال ارأ
ًوص اا مماثل (.)87
 -29وحسني مقدم الورا الش ك  ،5ال صل ضحااي العو اجلوس على ايا ًاذكر،
وال ل ا ه ا اخلاادماا الاايت ًقااد إل ا ه ك شاال عااد وجااوو مراف ا السااتقبا ضااحااي االغتصااا
أو مراكااد إلحال ا ضااحااي العو ا اجلوس ا ( .)88صو علااى ذل ا أن الضااحااي يواجهااون ص ااعوابا
ك احلصو على ساو لفا اا اصاري ن اراً للعادو احملادوو لراكاد اإلياواء ك البلاد وضاع اادر ا
على است عا مج ع الضحااي( .)89وأوصاى فريا اخلا اء العاو ابلعمال علاى موافحا العوا ضاد
ال ارأ ون ًوشااق ألبان ااا مراكااد جملاهب ا األصماااا التعلق ا حباااالا االغتصااا و/أو مراكااد إلحال ا
ضااحااي العوا اجلوسا ك إطااار اسااتجاب متعاادو الق اعاااا ًسااتهدف اجملتمااع عمومااً ،هباادف
كس اار احملرما اااا القائم ا ا ف ما ااا يتعل ا ا مبوضا ااو العو ا ا اجلوس ا ا والتشا ااج ع علا ااى اإلبا ااال ع ا ا
هذا العو (.)90
 -30والح ا مقاادمو الورا ا الش ا ك  5كااذل أن عاادو أواماار احلماي ا ارًفااع بوسااب الثل ااع
نت ج ا صايو وع ا ضااحااي العو ا اجلوس ا وًعديااد الساااءل واخاال ال سساااا العو ا ابلتصاادي
للعو الوديل( .)91وأ ار مقدمو الورا الشا ك  5إىل أن احملااك روا عادواً مفدعااً ما القضاااي
التعلقا وواماار احلمايا  ،وذلا أساسااً بساابني سااحني الاادعو ما اباال الشااتو أو ألن اجلاااأ
اار ك جلس ا االسااتما ( )92أو نت ج ا التوصاال إىل ًسااوي صاالح ( .)93وأبااد فري ا اخل ا اء
العو ابلعمل علاى موافحا العوا ضاد الارأ مالح ااا مماثلا وأوصاى بتحدياد جمااالا أخار
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إلوخا حتس واا ع طري حتل ل األسبا الوامو وراء ارًفا عادو الضاحااي الالئا ال يتاابع
وعاواه ك إطار يل أوامر الوع/احلماي ك احلاالا ال ارئ (.)94

األطفا

()95

 -31رحني عدو م اجلهاا صااحب الصالح ابعتمااو القاانون التعلا حبقاوق ال فال و ايا
ال فاال ك عااا  ،)96(2017لوااوه أ اااروا إىل أن الل اوائ التوف ذي ا الاايت اعتماادا ب ارض ًوف ااذ
القااانون ًوف ااذاً كااامالً ال ل ا جااداً( .)97وأ ااارا هااذه اجلهاااا إىل أن القااانون يااو علااى إنشاااء
ن ااا وط ااو حلمايا ا ال ف اال ،وأن ع اادو البل اادايا ال اايت أنش ااوا اهل اك اال الالصما ا حلمايا ا ال ف اال
ال يتجاااوص نصا العاادو اإلمجااايل للبلاادايا ك ألبان ااا( .)98و اادوا مفوضا جملااس أورواب العو ا
حبقوق اإلنسان على ضرور االنتقا م ن جمدأ يقاو علاى ًوااو اضاااي بع وهاا إىل ان اامل
وموهج حلماي األطفا وموع اإلساء إل ه ( .)99وأ ار مقدمو الوراا الشا ك  1ومو ما اار
إنقاذ ال فولا إىل اعتمااو الا من الاوطو حلقاوق األطفاا للفا  2020-2017الاذي يشاجع
عل ااى ًعدي ااد اإلوار اجل ااد ك جم ااا اي ا حق ااوق األطف ااا ( ،)100ولو ااوه الح اوا ع ااد وج ااوو
التمويل الالص لتوف ذ س اس اي ال فل أو لدع ن ا اي ال فل ك ألبان ا(.)101
 -32وأف اااوا مو م ا ا اا اار إنق اااذ ال فول ا ا ون خ ا ا العم اال الوطو ا ا م ا ا أج اال اخلا اادماا
االجتماع ا اخلاص ا ابل فاال واألساار لعااا ً 2016ركااد علااى االستعاض ا عا الرعاي ا ال سس ا .
وم ا الت ااوراا الرئ س ا الاايت ط ارأا ك هااذا اجملااا  ،رفااع احلااد العمااري للشاابا الااذي ي اااورون
م سس اااا الرعايا ا ما ا  15عل ااى 18عاما ااً( .)102وأعرب اات مفوضا ا جمل ااس أورواب العو ا ا حبق ااوق
اإلنسان ع االنش ا م أن إو  700طفل ال يدالون يع شون ك م سساا الرعاي  ،ك بعت
احلاااالا لف ا اا صمو ا طويل ا جااداً وون يفاااق واضااح ل اااور ال سس ا اباال أن يصاابحوا كباااراً،
وأوص اات بتعج اال عمل ا ا إ اااء اإلي اادا ك ال سس اااا ومو ااع إي اادا األطف ااا ك مراك ااد الرعايا ا
احلووم ا  ،بوسااائل موهااا ًقااد الديااد م ا الاادع إىل األساار الاايت ًتوفاال بتوشاائ األطفااا ووضااع
ن ااا فعااا للخاادماا األس اري ( .)103وأفاااوا مو م ا ااار إنقاااذ ال فول ا ون أحااد التحاادايا
الرئ س ا الاايت ً رحه ااا ال سساااا العام ا يتمثاال ك أن األطفااا يووع ااون ك بعاات احل اااالا ك
أماك بع د ع موان إاامته /مدرسته /مديوته وأن األ قاء يُفصلون ك مع ا األح اان ألن
م سساا الرعاي مو م حسني العمر(.)104
 -33وأكدا مو م ار إنقاذ ال فول أن عدو األسر الشمول ك خ ا الرعايا واخال وور
احلضان سجل صايو ملحوش  ،وأنا على الرغ م جهوو اخلادماا االجتماع ا احلووم ا الرام ا
إىل ًعدي ااد ن ااا احلض ااان  ،ف ااإن ه ااذا الو ااا ال يا ادا يفتق اار إىل الت ااوير والتو ا ا الالصم اامل(.)105
وأ اارا أيضااً إىل عاد ًاوافر التموياال الوااك لادع مشال األطفااا ماع األسار الب ولوج ا وعااد
وج اوو ًش اريعاا ومباااو ًوج ه ا واضااح ًااو هااذه العمل ا وًت ا رصااد أوضااا األساار بعااد
الشمل(.)106
 -34والح اات مفوضا جملااس أورواب العو ا حبقااوق اإلنسااان ابرً ااا أن ألبان ااا أعلواات ح اراً
علااى مج ااع أ ااوا العوا ضااد األطفااا  -مبااا ك ذلا العقوبا اجلساادي  -ك مج ااع األماااك .
ومااع ذلا  ،أعرباات الفوضا عا القهااا إصاء ارًفااا عاادو حاواوو العوا الاايت ال يادا يُبلا عوهااا
ووعت السال اا إىل التصادي هلاذه الشاول ب ريقا موهج ا وفعالا ( .)107وأباد مقادمو الوراا
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الشا ك  1مالح اااا مماثلا ( .)108وأفاااو مقاادمو الوراا الشا ك  1ومفوضا جملااس أورواب العو ا
حبقوق اإلنسان ون السل اا العو ا ابحلمايا االجتماع ا ال تلا القادر الواف ا  ،مباا ك ذلا
القاادر علااى حتديااد حاااالا العوا ك مرحلا مبواار ( .)109والحا مقاادمو الوراا الشا ك  1أن
الدعاو اليت رفعتها الوكاالا الس ول ع اي األطفا م أجل مالحقا اجلواا وإةحا سابل
(110
االنتصاف ل طفا الضحااي ال ل جداً
 -35وأفاو مقدمو الورا الشا ك  4ون نساب كباري ما األطفاا أبل اوا عا ًعرضاه للعوا
الوفسا والتساال والتحاارا ،وأ اااروا إىل أن التشاريعاا األلبان ا ال ًتواااو مج ااع جوانااني العوا
السال علااى األطفاا ب ريقا اامل ( .)111وأعرباات مفوضا جملااس أورواب العو ا حبقااوق اإلنسااان
وفري اخل اء التابع جمللس أورواب العو ابلعمل على موافح العو ضد الرأ والعوا الواديل عا
االنشا ا إصاء األثاار الساالخ للعوا الوااديل علااى األطفااا وأوجااا القصااور البل ا عوهااا ف مااا يتعلا
ابإلجراءاا التبعا علاى الصاع د احمللا لقاضاا السا ولمل عا هاذا العوا ( .)112وأيادا مفوضا
جملااس أورواب العو ا حبقااوق اإلنسااان الوت ج ا الاايت خل ا إل هااا فري ا اخل ا اء العااو ابلعماال علااى
موافح العو ضد الرأ والعو الوديل واليت مفاوها أنا يوب على السل اا أن ًتخذ التدابري
الضروري للتحق م إجراء ًدا موهج ك مج ع احلاالا اليت يصدر ف ها أمر حلمايا ضاحااي
العو ا الو ااديل ،لتحدي ااد م ااا إذا ك ااان يوب ا أيض ااً إص اادار أم اار حلماي ا األطف ااا ال ااذي يق اادمون
هاو ك مثل ًل احلاالا(.)113
 -36وأبلا مقادمو الوراا الشا ك  1عا صايو م ارو ك عادو اجلارائ ذاا ال اابع اجلوسا ،
مبااا ك ذلا اجلارائ الرًوبا ضااد األطفااا  .وأفاااووا ون اخنفاااض معااد اإلبااال عا هااذه اجلارائ
لااد الشاارط  ،وم ا ل لااد الو ااا القضااائ  ،يعااد ابألسااا إىل الشااعور ابخلاادي الااذي يارًب
بتل ا اجل ارائ ( .)114والح اات مفوض ا جملااس أورواب العو ا حبقااوق اإلنسااان أن التعااديالا الاايت
أوخل اات عل ااى الق ااانون اجلو ااائ وال اايت ً ااو عل ااى ً ااوفري ض ااما ا ف م ااا يتعل ا حبماي ا األطف ااا
ما ا اجلا ارائ اجلوسا ا واالس اات ال االاتص اااوي ًرف ااع احل ااد األوا للعقوبا ا عل ااى جا ارائ االعت ااداء
اجلوس ا علااى األطف ااا  ،وًض ا حوم ااً جدي ااداً جياار أعمااا العو ا ذاا ال ااابع اجلوس ا ك
القانون اجلوائ (.)115
 -37والح مقدمو الورا الش ك  1أن خ العمل الوطو ا لساالم ال فال علاى اإلن نات
للف ا  2020-2018اادف إىل صايو ااادراا الدرساامل ووكاااالا إنفاااذ القااانون علااى اي ا
األطفا م األخ ار اليت يواجهو ا على اإلن نت وًوع ته هبا ،وإىل إنشاء يل وطو لنبال
ع أي مضمون غاري مالئا أو غاري ااانوأ علاى اإلن نات( .)116وأفااو مقادمو الوراا الشا ك ،1
مااع ذلا  ،أن ال لااان األلباااأ يتوصاال حاام اآلن إىل إصاادار التعااديالا اجلديااد علااى القااانون
اجلوائ لعاجل أوجا القصور وإوراب اجلواايا اجلديد التعلق ابجلرائ الرًوب ضد األطفا على
اإلن نت(.)117
 -38وأفاو مقدمو الورا الش ك  4ونا على الرغ م أن استخدا األطفا ع ور مبوجاني
القانون ،فاإن عمال األطفاا ال يادا يشاول مصادر الا رئ سا اً ،مباا ك ذلا اساتخدا األطفاا
ك الها اخل اار ما اب اال الدراع ا والعماال الوااديل واألنش ا غااري الشااروع لساااعاا طويل ا أو ك
شل شروف خ ر (.)118
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األ خايف ذوو اإلعاا

()119

 -39أحاطات مفوضا جملااس أورواب العو ا حبقااوق اإلنساان بتحسا اإلطااار التشاريع حلمايا
األ ااخايف ذوي اإلعااا وإوماااجه  ،وأ ااارا ابخلصااويف إىل اعتماااو اااانون عااا  2014بشااون
إوماااب األ ااخايف ذوي اإلعاا ا والتسااه الا اخلاص ا هب ا  ،وخ ا العماال الوطو ا لعااا 2016
بشون األ خايف ذوي اإلعاا  .ورغ هذه الت وراا اإلجياب  ،أعربت الفوض ع القل ما أن
األ خايف ذوي اإلعاا يواجهون صعوابا كبري  ،ألسبا موهاا بوجاا اخلصاويف أوجاا القصاور
ك ًوف ذ التشريعاا القائم  ،والشاكل اهل ول ك ن ا الرعاي االجتماع  ،وال الفاريف التاحا
للحص ااو عل ااى ًعلا ا أو عم اال ذي ج ااوو ( .)120وأوص اات مفوضا ا جمل ااس أورواب العو ا ا حبق ااوق
اإلنسااان ابذاااذ مااا يلااد م ا إج اراءاا لتوف ااذ الق اوانمل ب ريق ا أفضاال وحاال الشاااكل اهل ول ا ك
ن ا الرعاي وحتسمل فريف احلصو على ًعل أو عمل ذي جوو .
 -40وب وما ااا أ ا ااارا مفوض ا ا جملا ااس أورواب إىل أن أ خاص ا ااً م ا ا ذوي اإلعااا اااا الذهو ا ا
والوفسا /االجتماع مووعااون ك م سساااا ،أوصاات بوضااع وًوف اذ خ ا ااامل إلخاراب ها الء
األ ااخايف م ا ال سساااا واالستعاض ا ع ا الرعاي ا واخاال ال سساااا اادماا جمتمع ا  ،مااع
احلريف على ًوفري احلماي والدع الالصممل ل فاراو وأساره بعاد م ااور ال سسااا واالمتواا عا
إي ااداعه ما ا جدي ااد ك ال سس اااا( .)121وطلب اات أيضا ااً إىل الس اال اا األلبان ا ا أن ًس ااتعرض
ًشريعا ا اليت جت د حرمان األ خايف م ذوي اإلعاااا الذهو ا أو الوفسا  -االجتماع ا ما
األهل ا ا القانون ا ا  ،وما ا ل ما ا حق ااواه الدن ا ا والس اسا ا ( ،)122وأن ًض ااع اا اوانمل وس اس اااا
لالستعاض ع ن ا اذاذ القراراا ابلوكال بو ا يقو على الساعد على اذاذ القرار(.)123
 -41وأف اااو مق اادمو الوراا ا الشا ا ك  1ون األطف ااا ذوي اإلعااا ا ع اااو م ااا يقع ااون ض ااحااي
للتم د ك الدرسا وك اجملتماع عاما ( .)124وأ ااروا إىل أن نساب كباري ما األطفاا ذوي اإلعااا
ال يداولون ابنت ا  ،أو ال يداولاون أصاالً ،التعلا اإللداما بسابني عاد ًاوافر الدرسامل السااعدي
أو انعادا إموان ا االساتعان هبا ( .)125وأفااو مقاادمو الوراا الشا ك  1ون عادو الادار القاااور
على استقبا األطفا ذوي اإلعاا يديد ال الً على ثلع جممو الدار الوجاوو ك البلاد(.)126
وطلباات مفوض ا جملااس أورواب العو ا حبقااوق اإلنسااان إىل ألبان ااا أن ًااوفر ل طفااا ذوي اإلعاا ا
مااا يلاادمه ما وعا فااروي وًتا هلا ال ً باااا الت ساريي العقولا الضااروري ك م سساااا التعلا
العاوي(.)127

األال اا والشعو األصل

()128

 -42ا  ،حسااني مقاادم الوراا الشا ك  ،6منا ما العوصاري ال سسا ضااد طائفا الرومااا
يتجس ااد ك الو ف ا ال اايت يو اار هب ااا ال اابعت إىل إوم اااب أف اراو ه ااذه ال ائف ا وال ريق ا ال اايت ًتبعه ااا
السل اا احلووم حتق قاً لذل  ،والتقاعس عا اذااذ التادابري اللحا الضاروري للتصادي لابعت
الشاكل الو اليت ً ثر ك أفراو هذه ال ائف بشول غري متواسني( .)129وأوصى مقادمو الوراا
الش ك  6ون ًتحق ألبان ا م أن إطارها القانوأ تل األوواا الالصم للتعرف علاى التم اد
التعدو األ وا الذي يواجها أفراو الروما عد اجلوسا وموعاا( )130والتصادي للتم اد اهل ولا
ضااد أفاراو هااذه ال ائفا ب ا التحقا ما عااد ًعاارض ها الء األ ااخايف للتم ااد البا اار أو غااري
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البا اار ك احلص ااو عل ااى الو ئا ا والتمت ااع حبقه ا ا ك اجلوسا ا وممارسا ا مج ااع حق ااوق اإلنس ااان
األخر (.)131
 -43وأ ااار جملااس أورواب إىل خ ا العماال الوطو ا ما أجاال إوماااب طااائفيت الرومااا والصاريمل
للف ا  ،2020-2016والقااانون را ا  2017/96بشااون ة اي ا األال اااا القوم ا ك مجهوري ا
ألبان اااة ال ااذي يعا ا ف ر ا ااً ب ائفا ا الروم ااا كوال ا ا اوم ا ا ( .)132وك ع ااا  ،2015أف اااوا جلوا ا
مواهض ا العوص اري والتعص ااني التابع ا جملل ااس أورواب ون الص اريمل األلبااان ال يع ا ف هب ا كوال ا ،
لو ا ااوه يواجه ا ااون ص ا ااعوابا مماثلا ا ا ك االن ا اادماب ويس ا ااتف دون ما ا ا الش ا اااريع اخلاصا ا ا ب ائفا ا ا
الروما( .)133وأوصت اللجو األوروب ا لواهضا العوصاري والتعصاني ون يقا ن ًوف اذ خ ا العمال
م أجل إوماب طائفيت الروما والصريمل األلبان بتق جلم ع مشاريع اإلوماب اليت ناُفاذا خاال
السوواا الاض ابالستواو إىل ب ا ا امل ًتعل ابلساوا  .وابإلضاف إىل إجاراء مشااوراا ك
الوا اات الواس ااني م ااع ممثلا ا ال ااائفتمل ،أوص اات اللجوا ا األوروب ا ا لواهضا ا العوصا اري والتعص ااني
بض اارور ًوصي ااع الس ا ول اا ًوصيع ااً واض ااحاً ب اامل الس اال اا الركدي ا والس اال اا احملل ا ومو م اااا
اجملتمااع الاادأ( .)134واعت ا ا اللجو ا األوروب ا لواهض ا العوص اري والتعصااني أنااا يصااعني ًق ا
الوتائن اليت أفضت إل ها س اساا إوماب الروما ك شل عد وجاوو ب اا ا اامل ومتساق  .غاري
أ ا الح ت أن اإلحصاءاا اليت أمو مجعها م مصاور خمتلف ًشري إىل إحراص بعت التقد ،
و اص ف ما يتعل بسجل األحوا الدن (.)135
 -44وأفاااو مقاادمو الورا ا الش ا ك  4ون أطفااا طااائفيت الرومااا والص اريمل ه ا م ا أضااع
الفئاااا ك ألبان ااا بساابني عواماال ما اب اال سااوء الت ذيا وشااروف الع شا الصااعب وانعاادا الرعايا
الص ااح الس ااابق لل ااوالو والواائ ا  ،وً اادأ مس ااتو التحص ا ل العلم ا  ،وال اادواب البو اار واحلم اال
والوالو ك س مبوار جاداً .وأ ااروا إىل أن الوضاع الصاح للحوامال ما الوسااء الروماا يشاول
أيضاً مصدر ال ابل (.)136
 -45وأ ااار االحت اااو ال ااد قراط ل ال ا القوم ا ال و ن ا إىل اعتم اااو ا ااانون اي ا األال اااا
القوم ( )2017/96ك ًشري األو /أكتوبر  )137(2017والح  ،مع ذل  ،أن القانون يق د
الو اق اجل راك حلماي األال اا( .)138وأ ر أيضاً عدواً م السائل التعلق إبعما حقاوق أفاراو
األال ا ا ال و ن ا ا  ،مب ااا ك ذلا ا احلا ا ك التعلا ا بل اااا األال اااا( )139واحلا ا ك اس ااتخدا ل ا ا
األال ( )140واحلقوق التصل ابللو (.)141

الهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والشروون واخل اً

()142

 -46أ ااارا اللجو ا األوروب ا ا لواهض ا العوص اري والتعص ااني ،ك ًقريره ااا لع ااا  ،2015إىل
اعتماااو القااانون راا  2014/121بشااون اللجااوء الااذي اادو الشااروط واإلجاراءاا التصاال مبااو
اللج ااوء ،واحلمايا ا الثانويا ا  ،واحلمايا ا ال اتا ا  ،واحلق ااوق ال اايت يتمت ااع هب ااا الس ااتف دون ما ا احلمايا ا
وااللتدامااا الاايت ًقااع علااى عاااًقه  ،وكااذل التاادابري ال لااو اذاذهااا ما أجاال إوماااجه (.)143
و ااجعت الس اال اا عل ااى اعتم اااو اللا اوائ التوف ذيا ا ال لوبا ا مبوج ااني ال اااو  86ما ا الق ااانون
راا ا  2014/121لض اامان حا ا الالجئ اامل ك ن اال التعلا ا وك العم اال واحلص ااو عل ااى الس ااو
والرعاي الصح ك المارس (.)144
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 -47وأفاااو مقاادمو الورا ا الش ا ك  1ون اهلجاار  ،أو بعبااار أخاار رغب ا الشاابا ك م اااور
ألبان ااا حبث ااً ع ا ح ااا أفضاالً ،شااول حتاادايً يخاار باامل التحاادايا الرئ س ا الاايت يواجههااا البلااد.
وًف ااد الدراساااا االستقصااائ الوجااد ون مااا يديااد علااى  70ك الائ ا م ا الشاابا يرغبااون ك
م اور ألبان ا حبثاً ع ح ا أفضل ك بلد يخر ،وذل أساساً بسبني األوضا االاتصاوي (.)145

عد و اجلوس
 -48أفاو مقدمو الورا الشا ك  6ون التعريا الاوارو ك القاانون التعلا ابألجاناني ال يتفا
مااع ًعريا القااانون الاادويل للشااخ عااد اجلوسا ابعتباااره الشااخ ةالااذي ال ًعتا ه أيا وولا
مواطواً ف ها مبقتضى ًشريعا اة .و ثال عاد إوراب عباار ةمبقتضاى ًشاريعا اة ك القاانون األلبااأ
ث اار هاما ألن أولئا األ ااخايف الااذي يفا ض مبوجااني نا القااانون أن صاالوا علااى جوسا ،
لووه ُحرموا م جوس ته بسبني عد ًوف ذ القانون (أو ًوف ذه بشول دي) ،ااد ال يُعتا ني ون
عد اجلوس  .وأكدوا أ ك غ ا إجراء لتحدياد األ اخايف عاد اجلوسا و اايته  ،فاإن
هذه الفجو س وون هلا أتثري ديد ألنا س تعذر التعرف على مج ع األ خايف عد اجلوسا ،
وم ا ل س اُحرمون م ا احلماي ا  .ل إن الفجااو ك التعري ا الشااار إل هااا ينف ااً ،إضاااف إىل ع ااد
وجااوو إجاراء لتحديااد حاااالا انعاادا اجلوسا  ،حتااو وون االعا اف هبا الء األ ااخايف بصاافته
ًل وحترمه م أ وا احلمايا واحلقاوق الوا ائ هلا عا وضاعه كو اخايف عاد اجلوسا ،
م ا اب اال احل ا ك وث ق ا ساافر وإاام ا اانون ا ( .)146ووعاات مفوض ا جملااس أورواب العو ا حبقااوق
اإلنسان السل اا إىل معاجل مسول انعدا اجلوس مبا يتف مع التداماا ألبان اا ك جماا حقاوق
اإلنسان ،مبا ك ذل ع طري إنشاء إجراء خمص لتحديد حاالا انعدا اجلوس  .و جعت
ألبان ا أيضااً علاى االنضاما إىل اًفاا ا جملاس أورواب بشاون ًفااوي وااو حااالا انعادا اجلوسا
ك س اق خالف الدو (.)147
 -49وأ ار مقدمو الورا الش ك  6إىل أنا على الارغ ما أن ااانون الواطوا ياو علاى أن
اجلوس األلبان ُ صال عل هاا ب ريقا ًلقائ ا  ،ياو ااانون األحاوا الشخصا علاى أن ًساج ل
الوالو رط أساس للحصو على اجلوس األلبان ا  .وأ اار مقادمو الوراا الشا ك  6ومفوضا
جملااس أورواب العو ا حبقااوق اإلنسااان إىل أن عاادواً كب ارياً م ا الرومااا والص اريمل ال وااوه اساات فاء
هذا الشرط ،األمر الذي يعرضه (خل ار) انعادا اجلوسا ( .)148وأ اار مقادمو الوراا الشا ك 6
أيض ااً إىل أن ًسااج ل الااوالواا ك ألبان ااا عمل ا و ا أن ًوااون معقااد وصااعب  ،وال س ا ما ك
حال األطفا الولووي م والدي يفتقرون أصالً إىل الو ئا الالصما السات فاء الشاروط القانون ا
التعلق ابلسجل الدأ عمومااً ،مباا ك ذلا ًساج ل الاوالواا والوف ااا ،وحااالا ً اري اإلااما
القانون وال الق وحضان األطفا ( .)149وأفااووا ون السال اا األلبان ا ًعا عمومااً التحادايا
الاايت يواجههااا أف اراو طائف ا الرومااا ك الوصااو إىل السااجل الاادأ ونوه اوا ابلباااوراا الاايت ُّاذااذا
للتصادي هلااذه الشااول  ،ما اب اال ًشااج ع التسااج ل البواار عا طريا ًقااد الاادع الااايل .ورغا
ذلا  ،ال ًادا معاادالا التسااج ل الاادأ غااري ُمرضا  ،وال يادا عاادو الوالاادي الااذي يتااوخرون ك
ًس ااج ل الوال ااد مرًفعا ااً ك ص اافوف طائف ا ا الروم ااا( .)150وأ ااار مق اادمو الوراا ا الش ا ا ك  6إىل
عقباااا أخاار أمااا ًسااج ل الااوالواا ،مبااا ك ذل ا الااوالو ك الوااد ك الواااط الريف ا  ،وعااد
ًوافر معلومااا عا عمل ا التساج ل وانعادا الاوع بتلا العمل ا  ،والوااا السالب ك صافوف
الس ولمل واجلهاا صااحب الصالح األخار الايت ًتجساد ما خاال التقااعس عا حتدياد أفاراو
GE.19-02672
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 وأ ا ااار مق ا اادمو الورا ا ا.)151(  األم ا اار ال ا ااذي يعرض ا ااه النع ا اادا اجلوس ا ا،الروم ا ااا غ ا ااري الس ا ااجلمل
 أيضااً إىل أن الصااعوابا التصاال بتسااج ل الوال ااد ًتعاااش ك حالا األطفااا الولااووي6 الشا ك
 فقاد يتعاذر علاى. وال س ما األطفا الذي أاا والدوه ك اخلارب بشول غري اانوأ،ك اخلارب
ها ا الء األطف ااا التس ااج ل ك س ااجل احلالا ا الدن ا ا أو ا ااد ص االون فقا ا عل ااى ااهاو ما ا الو
 واااد.)152( ال ًتضاام العلوم ااا األساس ا (كاالس ا ) الاايت ً لبهااا الساال اا لتسااج ل الااوالو
.)153( أبدا مفوض جملس أورواب العو حبقوق اإلنسان مالح اا مماثل
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