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آراء مجهوريأأأأة ألبانيأأأأا بشأأأأنن التواأأأأياو املقدمأأأأة أ اأأأأاء تلسأأأأة الت أأأأاور   
خأأأأأول اجلولأأأأأة الثالثأأأأأة لوسأأأأأتعراض  2019أايرومأأأأأايو  6املعقأأأأأوقة   

 الدوري الشامل
تقدددمج مجروريددة ألبايفيددا ا هددذه الوثيقددة نرالهددا ت ددقد التونددياال املقدمددة أثنددال ا سددت را   -1

الدذ  أجدر  ا إردار اةولددة ال ال دة لضسدت را  الددور  ال ددامل ا اةل دة ال ايفيدة لل ريد  ال امددل 
 .2019أاير/مايو  6ة ا امل ين اب ست را  الدور  ال امل امل قود

 197وفددددداي تبيددددااال وتونددددياال أثنددددال جل ددددة التحدددداور. وتلقدددد  ألبايفيددددا  66وقددددد أدىل  -2
تونية. وترى ألبايفيا أد م ظم التونياال قيد التن يدذ وأد الدب م منردا قدد يف دذ ابل  دل وأد عددداي 

 ين ذ ت د. منرا مل
 197توندية مدن أندل  186ايفيدا ويبلغ جمموع التونياال اليت حتظد  تتقييدد مجروريدة ألب -3

 هي قيد التن يذ. تونية. وهذه التونياال يف ذال ابل  ل أو
توندديةو وهددذه  197تونددية مددن أنددل  11ويبلددغ عدددد التونددياال الدديت أًددي  علمدداي  ددا  -4

؛ 26-95؛ و25-95؛ و24-95؛ و23-95؛ و22-95؛ و1-95التوندددددددددددددددياال هدددددددددددددددي  
 . (1)37-95؛ و36-95؛ و35-95؛ و34-95؛ و33-95و
 أما التونياال اليت حتظ  تتقييد ألبايفيا فري التالية   -5

؛ 9-95؛ و8-95؛ و7-95؛ و6-95؛ و5-95؛ و4-95؛ و3-95؛ و95-2 
؛ 16-95و؛ 15-95؛ و14-95؛ و13-95؛ و12-95؛ و11-95؛ و10-95و
؛ 28-95؛ و27-95؛ و21-95؛ و20-95؛ و19-95؛ و18-95؛ و17-95و
؛ 40-95؛ و39-95؛ و38-95؛ و32-95؛ و31-95؛ و30-95؛ و29-95و
؛ 47-95؛ و46-95؛ و45-95؛ و44-95؛ و43-95؛ و42-95؛ و41-95و
؛ 54-95؛ و53-95؛ و52-95؛ و51-95؛ و50-95؛ و49-95؛ و48-95و
؛ 61-95؛ و60-95؛ و59-95؛ و58-95؛ و57-95؛ و56-95؛ و55-96و
؛ 68-95؛ و67-95؛ و66-95؛ و65-95؛ و64-95؛ و63-95؛ و62-95و
؛ 75-95؛ و74-95؛ و73-95؛ و72-95؛ و71-95؛ و70-95؛ و69-95و
؛ 82-95؛ و81-95؛ و80-95؛ و79-95؛ و78-95؛ و77-95؛ و76-95و
؛ 89-95؛ و88-95؛ و87-95؛ و86-95؛ و85-95؛ و84-95؛ و83-95و
؛ 96-95؛ و95-95؛ و94-95؛ و93-95؛ و92-95؛ و91-95؛ و90-95و
؛ 103-95؛ و102-95و ؛101-95؛ و100-95؛ و99-95؛ و98-95؛ و97-95و
 ؛110-95؛ و109-95؛ و108-95؛ و107-95؛ و106-95؛ و105-95؛ و104-95و
 ؛117-95؛ و116-95؛ و115-95؛ و114-95؛ و113-95؛ و112-95؛ و111-95و
-95؛ و123-95؛ و122-95؛ و121-95؛ و120-95؛ و119-95؛ و118-95و

؛ 130-95و ؛129-95؛ و128-95؛ و127-95؛ و126-95؛ و125-95؛ و124
-95؛ و136-95و ؛135-95؛ و134-95؛ و133-95؛ و132-95؛ و131-95و

__________ 

 أداه.  7ايفظر ال قرة  (1)
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؛ 143-95؛ و142-95؛ و141-95؛ و140-95؛ و139-95؛ و138-95؛ و137
-95؛ و149-95؛ و148-95و ؛147-95؛ و146-95؛ و145-95؛ و144-95و

؛ 156-95؛ و155-95؛ و154-95؛ و153-95؛ و152-95؛ و151-95؛ و150
-95؛ و162-95؛ و161-95؛ و160-95؛ و159-95؛ و158-95؛ و157-95و

؛ 169-95؛ و168-95؛ و167-95؛ و166-95؛ و165-95؛ و164-95؛ و163
-95؛ و175-95؛ و174-95؛ و173-95؛ و172-95و ؛171-95؛ و170-95و

؛ 182-95؛ و181-95؛ و180-95؛ و179-95؛ و178-95؛ و177-96؛ و176
-95؛ و188-95؛ و187-95؛ و186-95و؛ 185-95؛ و184-95و ؛183-95و

 ؛195-95؛ و194-95؛ و193-95؛ و192-95؛ و191-95؛ و190-95؛ و189
 .197-95؛ و196-95و

وتددود ًمومددة ألبايفيددا أد تقدددمج امل لومدداال التاليددة ت ددقد عدددد مددن التونددياال الدديت يف ددذال  -6
 هي قيد التن يذ  ابل  ل أو
  32-95التونية  )أ( 

إرارهددا القددايفوو الددورين قددراراال جملددا األمددن التددات   يف ددذال ألبايفيددا ابلمامددل ا •
يتصل ته مدن اداهرة  يت ل  ابإلرهاب والتطرف ال نيف وما لألمم املتحدة فيما

س ر املقداتل  اإلرهداتي  األجايفدف؛ فمايفد  مدن تد  أول البلدداد الديت جرمد  
 7895 . ويدن  القدايفود رقدم2004 امل ارك  ا النزاعاال األجنبية مندذ عدامج

)"القدددايفود اةندددائي"( امل ددددل ابلقدددايفود  1995كدددايفود ال او/ينددداير   27ملددد ر  ا
علدددد  أد  "امل دددداركة ا ال مددددل ال  ددددمر  ا تلددددد أجندددد "؛  98/2014 رقددددم

و"تنظديم امل داركة ا ال مددل ال  دمر  ا تلدد أجندد "؛ و"ت دكي  امل دداركة ا 
أو /265اد أعمددال ع ددمرية عني ددة ا تلددد أجندد " ت ددمل جددرائم جنائيددة )املددو 

 ج من القايفود اةنائي(. /265بو و/265و

ي ردددد تنظدددر اةدددرائم نيف دددة الدددذكر إىل ريممدددة اةدددرائم ا طددد ةو وي اقدددف عليردددا  •
ابل ددكن. ومدد  يلددر ي ددتمر الرتكيددز توجدده ادداغ علدد  التدددات   دد  امللزمددة ا 
التصد  ل ملية تغذية يفزعة التطرف وجتنيد املقاتل  اإلرهات  األجايففو وهدي 

 ددددمل  ايدة اةرددددود املبذولددددة ا سياسدددداال إعددددادة التقهيددددل وإعددددادة اإلدمدددداجو ت
 وتنمية وت زيز الت امح ال قاا والديينو وإشراك اجملتم  املدو. 

إد ألبايفيدددا ملتزمدددة ابملندددي ا إيف ددداي التددددات  القايفويفيدددة امل تمددددة  مت دددال قدددراراال  •
 مندد  جتنيددد املقدداتل  ممافحددة اإلرهدداب وتددزايدة الرتكيددز علدد  ال مددل الرامددي إىل

اإلرهددددداتي  ا ألبايفيددددداو الدددددذين ي دددددافرود إىل ا دددددارج لضيفندددددمامج إىل منظمددددداال 
 إرهاتية تقاتل ا تلداد أارى. 

  39-95التونية  )ب( 
يت ل  تتح د  الظدروف امل ي ديةو يفدود اإلفدادة تد م ت د   ال دكن ا  فيما •

مدة األلبايفيدة. وترتكيدف يفظدامج ت اا أعيد تناؤه ابلمامل تتمويدل مدن ميزايفيدة ا مو 
 التدفئة سوي  هذه امل ملة أا اي.
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خبصدددوغ حت ددد  ادددروف امل ي دددة ا مركدددز  هددداراي ا ددداغ ابملر ددد  ا كدددروايو  •
 97جير  إعادة ت م  مبنيي ا ًتكا  ا م س دة ليكدا ا ب دية تتمويدل تلدغ 

مليدددددود لدددددر ألبددددداو. وسي دددددمل هدددددذاد املرفقددددداد م س دددددة ًب دددددية للمصدددددات  
را  ال قليددة. وسددتتوىل و ارة الصدحة وا مايددة ا جتماعيددة إدارة ا دددماال ابألمد

الصحية ا م ت    األمرا  ال قلية اةديد. وسيب  ات اق ت داود تد  و ارة 
ال دددل وو ارة الصددحة وا مايددة ا جتماعيددة امل دد ولياال اؤددددة لمددل م س ددةو 

 تغية محاية ًقوق اؤتكزين.

  45-95و و44-95التونيتاد  )ج(
القددايفود  144/2013 و عدددل  ألبايفيددا  وجددف القددايفود رقددم2013 منددذ عددامج •

ال دددقر للددددمج   أ ددداف  إليددده ثدددضن جدددرائم جنائيدددة تت لددد  اب يفتقدددامج أو اةندددائي أو
أ ت دقد /83أ ت قد "القتدل ت دبف ال دقر للددمج" واملدادة /78ورد ا املادة  كما

ب ت دددقد "التحدددريم /83ة ابل دددقر للددددمج" واملددداد "الترديدددد ا طددد  اب يفتقدددامج أو
علدد  ال ددقر للدددمج"و ويلددر تغيددة إدايفددة مددرتم  هددذه اةددرائم اةنائيددة وكددذلر مندد  

 أعمال ا يفتقامج وال قر للدمج ومن  التحريم عليرا.

 2018كدددايفود األول/دي دددمرب   19امل رادددة  2057 تتدددوا  اطدددة ال مدددل رقدددم •
تغدر  ال دقر ت قد "من  وك ف وتوثي  وممافحدة األعمدال اإلجراميدة املرتمبدة 

للدددمج والقصدداغ" ت زيددز ممافحددة ادداهرة ال ددقر للدددمج والقصدداغ تواسددطة ت دداود 
وثيدددد  تدددد  دوائددددر ا مددددم اؤلددددي واملنظمدددداال  دددد  اهلادفددددة إىل الددددرتحو وت ددددوية 
املنا عدددداالو وتدددددعيم الت دددداود مدددد  النياتددددة ال امددددة ا جمددددال التحقيدددد  ا اةددددرائم 

اي تددددات  شددداملة للقدددبم علددد  اةنائيدددة ياال الصدددلة ومقا ددداة مرتمبيرددداو وا ددد
 اةناةو وتوريد الت اود م  إداراال الت ليم واملدارس. 

  48-95التونية  )د(
يت لدد   و قايفوهنددا اةنددائي فيمددا144/2013 عددل  ألبايفيددا  وجددف القددايفود رقددم •

النزاعداال وكدذلر الددعوة  ابةرائم اةنائيدة املتصدلة ابلتحدريم علد  المراهيدة أو
يددةو ويلددر علد  النحددو التددا   "ي اقدف ابل ددكن مددن سددنت  إىل المراهيدة القوم

النددددددزاع ت ددددددبف ال ددددددرق  سددددددنواال علدددددد  التحددددددريم علدددددد  المراهيددددددة أو 10إىل 
يف در  امليل اةن يو وكذلر عل  ت مد إعداد أو الدين أو األنل اإلثين أو أو
 ددددزين م ل دددداال تتنددددمن يلددددر اؤتددددوى تغددددر  تو ي ردددداو ت  وسدددديلة مددددن  أو

هدذا ال دياقو تم دل الت دري اال اؤليدة  ن األشدمال". واشمل مد الوسائل أو
محاية الروما واملراجرين من اطاابال المراهية وجدرائم المراهيدة الديت ت دتردف 

 هات  ال ئت  أيناي. 

  94-95التونية  )ه( 
يت لدد  اب دد  ا سددنداال امللميددةو  ين ددذ إنددضم شددامل للادددماال ال امددة فيمددا •

إعادهتددا والت ددويم عنرددا. ويم ددل دسددتور ألبايفيددا ا يلددر ت ددكيل امللميددة و   ددا
أسددا  وت ددري اهتا اؤليددة ًدد  امللميددة دود  ييددز علدد  أسدداس األنددل اإلثددين أو
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أاددرىو ويلددر أيندداي فيمددا يتصددل تت ددكيل سددنداال ملميددة املددالم  ا قيقيدد  
 لألرا ي. 

   119-95التونية  )و( 
دددداال ا مدددم الدددذا  ُتم دددل لألشدددااغ املنتمددد  إىل األقليددداال  • الورنيدددةو ا ًو

ا صدول علدد   تعدداد كبد ةو فددرغ الدت لم أو الديت ي ي دود فيردا منددذ القدد  أو
الت ليم تلغدة أقليدترم. ويدن  قدايفود األقليداال الورنيدة والت دري اال ال ايفويدة علد  

مدددارس لألقليدداال  -ا دد  ا الت لدديم تلغددة األقليددة. وحُتدددحد شددرو  فددتح فصددول 
الت دددددري اال ال ايفويدددددة املت لقدددددة ابعتمددددداد هدددددذا القدددددايفودو وحتديدددددداي ا الورنيددددة ا 

دداال ا مدم الدذا  اؤلدي  م روع قرار جملدا الدو رال املت لد  ت درو  حتديدد ًو
متات ددددة دروس تلغدددددة  وعدددددد املنت  دددد  والطلبدددداال المافيددددة أل ددددرا  الت لدددديم أو

القدددرار هدددذا األقليدددةو وهدددو م دددروع مدددن املقدددرر اعتمددداده قريبددداي. وي دددرت  م دددروع 
تلميذاي ل دتح فصدل دراسدي لألقليدةو إىل جايفدف م داي  أادرى ًي مدا   15 توافر

دة اإلدارية امل نية أو ت مل  كايف  األقلياال الورنية ت يش منذ القد  ا الًو
 ا املائة من جمموع سماهنا.  20أك ر من 

   174-95التونية  ) ( 
  سدددن الدددزواج( ال دددن القايفويفيدددة للدددزواج 7حيددددد قدددايفود األسدددرة ا ألبايفيدددا )املدددادة  •

 18عل  النحدو التدا   "نمدن عقدد الدزواج تد  رجدل وامدرأة يبلغداد مدن ال مدر 
أك دددر. وجيدددو  للمحممدددة ياال ا اتصددداغ اإلقليمدددي ا ممددداد عقدددد  سدددنة أو

 الزواج أد ت مح ابلزواج قبل هذه ال ن". 

  184-95التونية  )م( 
 .2017اعُتمد قدايفود األقليداال الورنيدة ا ال درتة األاد ة ا ت درين األول/أكتدوتر  •

ويدددن  قدددايفود األقليددداال الورنيدددة علددد  ًددد  ال دددرد ا إعدددضد ايفتمائددده إىل أقليدددة 
ورنية عل  أسداس ا د  ا حتديدد اهلويدة الدذا . والوا دح أينداي أد مدن املردمو 

مدن ا ت اقيدة  3علد  النحدو الدوارد ا املدادة   وجف امل داي  األوروتيدة املنطبقدةو
اإلرارية  ماية األقلياال القوميدةو تدواي الو دوم ا حتديدد امل داي  املو دوعية 
والواثئ  الض مة ل كل ا الة املديفية ريلة خمتلف ال رتاال الزمنية عمضي تقدايفود 

 األقلياال الورنية. 

أسددداس ًقردددم ا حتديدددد  نمدددن لألشدددااغ املنتمددد  إىل أقليددداال ورنيدددةو علددد  •
هددويترمو إعددضد ايفتمددائرم إىل أقليددة ورنيددة ا سددياق الت ددداد ال ددامج لل ددماد ا 

 مجرورية ألبايفيا. 

يلدددي   خبصددوغ حتديددد اهلويدددة الددذا و يدددن  قددايفود األقليددداال الورنيددة علددد  مددا •
س ياي إىل  ماد ًقوق األقلياال الورنيةو تتوىل امل س اال ال امة املركزية  (1)

مجددد  البيدددااال املت لقدددة تتحديدددد هويدددة األشدددااغ املنتمددد  إىل أقليددداال  واؤليدددة
ورنيددةو علدد  أسدداس ًدد  هدد  ل األشددااغ ا حتديددد هددويترم وواثئدد  سددكل 
ا الددة املديفيددةو وفقدداي ألًمددامج هددذا القددايفود وقددايفود محايددة البيددااال ال اصددية. 
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عمليددددة  أعقدددداب ومددددن املقددددرر أد يُ تمددددد قريبددددايو تقددددرار مددددن جملددددا الددددو رالو وا
ت اورو م روع القرار املت ل    اي  مج  البيااال والواثئ  الض مة واإلجرالاال 

 ياال الصلة. 

   186-95التونية  ) ( 
إىل  2020 سي ددتند الت ددداد املقبددل لل ددماد وامل دداكن املتوقدد  إجددراؤه ا عددامج •

قددايفود ادداغ جديددد. وخبصددوغ م ددقلة األنددل اإلثددينو يتوافدد  م ددروع قددايفود 
د  ال دا  املنتمدي ت داد ا ل ماد وامل داكن مد  مبددأ حتديدد اهلويدة الدذا  ًو

ي امددددل ك ددددرد مددددن تلددددر    إىل أقليددددة ورنيددددة ا أد ةتددددار لريددددة أد ي امددددل أو
 األقليةو وفقاي لقايفود األقلياال الورنية وكذلر للم اي  الدولية. 

را ( اسددتبياد الت ددداد أداة نددا 1يلددي  ) يددن  م ددروع قددايفود الت ددداد علدد  مددا •
مددددن  9امل رددددد األلبدددداو لوًصددددالاال وتددددرد ا ا طددددة ال ددددنويةو وفقدددداي للمددددادة 

ت دددقد اإلًصدددالاال الرهيدددةو وهدددو يتندددمن األسدددئلة  17/2018 القدددايفود رقدددم
والطلبدداال اإللزاميددة املت لقددة عمدد  امل لومدداال الض مددة إلعددداد إًصددالاال رهيددة 

أسدددئلة ت دددقد  ت دددقد ال دددماد وامل ددداكن. ونمدددن أد يتندددمن اسدددتبياد الت دددداد
ال ئدددة اإلثنيدددة والدددددين واللغدددةو علدددد  أد ت دددتند الدددردود علدددد  تلدددر األسددددئلة إىل 
إعددضد ًددر و دد  إلزامددي مددن ال ددرد امل ددين. وتقددرتد األسددئلة تددرد ااتيددار  يتدديح 

 للمكيف أد يرد ت بارة "أفنل عدمج اإلجاتة".

مددن م ددروع قددايفود الت ددداد تو ددوم علدد  ا ددروق الدديت ت ددمل  22تددن  املددادة  •
جرنددة إداريددة ي اقددف عليرددا. ويددن  م ددروع القددايفود هددذا علدد  عدددمج وجددود أ  
أًمددددامج ت ددددر   رامدددداال علدددد  أنددددحاب اإلجدددداابال "ا ارئددددة" عددددن األسددددئلة 

 املت لقة اب يفتمال اإلثين. 

ت مليددة ت دداوريةو  2020 وي ددتتب  إعددداد م ددروع قددايفود ت ددداد ال ددماد ل ددامج •
اال اإلثنيدددة ال قافيدددة. وسدددتنظم ا ت دددمل اجتماعددداي ت ددداورايي مددد  األقليددداال وال ئددد

ال رتة املقبلة محضال إعضمية ت قد هذه ال مليةو تتناول أموراي منرا ً  األفراد 
 ا حتديد هويترم. 

دي  علمداي  داو مد   -7 وتود ًمومة ألبايفيدا تقدد  امل لومداال التاليدة ت دقد التوندياال الديت أًُ
 تو يح أسباب هذا املوقف  

 1-95التونية  )أ( 
ي اذ ا ا عتبار أد مو وع هذه ا ت اقية هو ال د وب القبليدة ا البلدداد  إي •

امل ددددتقلة الدددديت  تلددددف اروفرددددا ا جتماعيددددة وال قافيددددة وا قتصددددادية عددددن أجددددزال 
لددوائح  قددوايف  أو جزئيدداي تقاليددد أو أاددرى مددن اجملتمدد  والدديت تددنظم مركزهددا كليدداي أو
ة اليت ت ترب ش وابي أنلية ت دبف اانةو وال  وب املوجودة ا البلداد امل تقل

كليددايو تصددرف النظددر عددن و دد را القددايفووو  الدديت حتددت زو جزئيدداي أو ال يترددا أو
  س دددداهتا ا جتماعيددددة وا قتصددددادية وال قافيددددة وال ياسددددية. وابلنظددددر إىل عدددددمج 
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وجددود م ددل هددذه اجملموعدداال ا مجروريددة ألبايفيدداو يفددرى أد التصدددي  علدد  هددذه 
 لوايتنا. ا ت اقية ليا من أو 

   26-95و و25-95و و24-95و و23-95و و22-95التونياال  )ب( 
خبصوغ ت دديضال قدايفود األسدرة للتنصدي  علد  ا عدرتاف القدايفوو ابل دراكة  •

تددن  عليدده توجدده التحديددد التونددياال امل ددار  امل ليددة والقددراد املدددو امل لددي كمددا
ة ال دددنواال األرتددد  تزمددد  ًمومدددة مجروريدددة ألبايفيدددا ًاليددداي )ريلددد إليردددا أعدددضهو  

اال إلداال تلر الت ديضال عل  قايفود األسرة.   املقبلة( تقد  مقرًت

   37-95و و36-95و و35-95و و34-95و و33-93التونياال  )ج( 
اسدددتكات  مجروريدددة ألبايفيدددا تصدددورة إجياتيدددة إىل ا الدددة اإليف دددايفية ل دددماد خمددديم  •

يدددف  ا ريدددة ا ال دددراق الدددذين ينتظدددرود يفقلردددم إىل مندددار  أادددرىو ويلدددر ابلرًت
ت ددددد كبدددد  مددددنرم وامل ددددااة ا جرددددود األمددددم املتحدددددة مددددن أجددددل دعددددم إعددددادة 

هددذا ا صددوغو فدداد ألبايفيددا ملتزمددة ابل مددل اإليف دداو الرامددي إىل  تددورينرم. وا
تددوف  ممدداد نمددن دائددم اددارج ال ددراق ل ددماد خمدديم ا ريددة. وتظددل ألبايفيددا أكددرب 

و علدددد  الددددر م مددددن القدددددراال م دددداهم ا عمليددددة إعددددادة تددددور  جماهددددد  الدددد 
هدذا الصدددو يقدومج موقدف ألبايفيدا مدن  اللوج دتية واملاليدة والب درية اؤددودة. وا

يت لدددد   إعددددادة تددددور  جماهددددد  الدددد  ا ألبايفيددددا علدددد  دوافدددد  إيف ددددايفية. وفيمددددا
تض دداال ت ددقد مندد  سددماد مركددز  توجددد شددماوى أو ابل ددلطاال األلبايفيددةو  

 نار.  اإلقامة هذا من املغادرة إىل تلد

  توجد م اكل ت طل عملية يف ر ه  ل األفراد. وجير  شدرال األرا دي وتندال  •
املمتلمددداال ويفقلردددا وفقددداي للت دددري اال. وادددروف املاددديم عاديدددة وقدددد ُأ دددز أك دددر 

ي ديش سدوى عددد قليدل مدن امل دن   ا املائة من األشدغال هنداك. و  90 من
هدددددذه اةماعددددددة ادددددارج املادددددديم ا شدددددقة م ددددددتقجرة. وقدددددد يفظددددددم ت دددددم أفددددددراد 

يُبلحددددغ عدددددن أ  ًددددا ال عندددددف  اًتكاجدددداال علدددد  الظدددددروف ا جتماعيددددة. ومل
ًَز أ  منرا داادل املاديم. و  ابلن ال ومل يوجدد أر دال ا مركدز مدايفز .  يض

ويُدددددفن املتوفددددود املنتمددددود إىل هددددذه اةماعددددة ا املقددددربة اؤليددددة ابملنطقددددة وفقددددداي 
  ري اال اؤلية.للقواعد واإلجرالاال املنصوغ عليرا ا الت

    


