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 همنهجية إعداد التقرير وعملية التشاور بشأن -أوال   
االستعراض الدوري أُعدَّ التقرير الوطين املقدم من مجهورية ألبانيا يف إطار اجلولة الثالثة من  -١

 ١٦/٢١و 5/١للمبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف قراري جملس حقوق اإلنسان  الشامل وفقا  
 واملبادئ التوجيهية العامة بشأن إعداد التقرير الوطين يف إطار االستعراض الدوري الشامل.

ععه هعععذا التقريعععر اسععتنادا   -٢ إىل مشعععاورات معععه املاسسععات املشعععاركة يف عمليعععة  ن يعععذ  ومجُمِّ
 وصعيات االسععتعراض الععدوري الشعامل  و ععوىل  نسععيص عمليععة الصعياعة الععوؤارة املعنيععة  لشععاون 
األوروبية واخلارجية. وأُنشئ فريص عامعل مشع ب بعمل املاسسعات بقيعادة العوؤارة املعنيعة  لشعاون 

سسات حكومية ومستقلة  مبوجب أمر صادر عن رئيس األوروبية واخلارجية ويضم ممثلمل من ما 
الوؤراء. وأُبلغت منظمات اجملتمه املدين هبذه العملية  وستتواصل املشاورات إىل عاية استعراض 

 التقرير الوطين من أجل  قدمي معلومات شاملة للمتابعة.
ثعر معن يف االعتبار أن بعض التوصيات  ركز على ن س املوضوع أو  تناول أك وأخذا   -٣

موضوع  فقد مت  لخيص املعلومات بشكل يعكس مجيه املسعائل العت  تقعرق إليهعا  وصعيات 
 االستعراض الدوري الشامل يف اجملاالت املواضيعية الواردة أدانه.

 ومحايتها نتطور اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسا -اثنيا   
قت مجهورية ألبانيعا علعى معظعم الصعكوب ا -٤ لدوليعة ققعوق اإلنسعان  و ظعل ملتزمعة صدَّ

 ملسعاةة يف اقمايعة الدوليعة ققعوق اإلنسعان واقعرايت األساسعية. و لتعزم املاسسعات األلبانيععة 
مبواصلة حتسمل اإلطار القانوين والسياسايت واملاسسي  عن طريص  عزيز اآلليات املاسسية لضمان 

قرير  جرى اعتماد و عديل العديد من القوانمل محاية حقوق اإلنسان. وخالل ال  ة املشمولة  لت
 الت  عزؤ اإلطار القانوين واملاسسي ققوق اإلنسان.

ل ضمان سرعة اإلجراءات القانونية وفعاليتها وجودهتا اهلدف األهم إلصعال  ويشكم  -5
املتعلعص ددخعال بعععض اإلضعافات والتععديالت علععى  ٧٦/٢٠١٦العدالعة. ويضعه القعانون رقععم 

 جديدا   ماسسيا   بصيغته املعدلة  والذي أقره الربملان األلباين  إلمجاع  إطارا   (١)لباينالدستور األ
 .عن املساءلة واملساولية وآليات جديدة لضمان االستقاللية واقياد والنزاهة  فضال  

وقد اعتُمدت جمموعة من القوانمل التنظيمية وسيتم اعتماد أخرى ملعاجلة  ن يذ إصال   -٦
و تمثعل القعوانمل الرئيسعية العت جعرى اعتمادهعا يف معا يلعي   .(٢)قعانوان ( ٢٧حزمعة معن القضعاء )

إعععادة التقيعيم املاقععت للقضعاة واملععدعمل الععاممل يف مجهوريععة بشعأن   ٨٤/٢٠١٦القعانون رقععم 
بشأن   نظيم وسري عمل املاسسات املعنية مبكافحة ال ساد  ٩5/٢٠١٦ ؛ والقانون رقم ألبانيا

بشأن  مركز القضاة واملدعمل العاممل يف مجهوريعة  ٩٦/٢٠١٦واجلرمية املنظمة ؛ والقانون رقم 
بشأن   نظيم وسري عمل مكتب املعدعي الععام يف مجهوريعة  ٩٧/٢٠١٦ألبانيا ؛ والقانون رقم 
 بشععأن  نظععيم وسععري عمععل السععلقة القضععائية يف مجهوريعععة  ٩٨/٢٠١٦ألبانيععا ؛ والقععانون رقععم 
 اقوكمة يف نظام العدالة .بشأن  ماسسات  ١١5/٢٠١٦ألبانيا ؛ والقانون رقم 
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 ٢٠٢٠-٢٠١٧وهتعدف االسعع ا ي ية الشععاملة لعععدة ققاععات بشععأن العدالععة لل عع ة  -٧
تها. ومنذ  وخقة عملها إىل  عزيز استقالل ماسسات نظام العدالة وك اءهتا وفعاليتها ومساءل

عدالة  مثل مت إحراؤ  قدم يف إنشاء املاسسات القضائية اجلديدة يف إطار إصال  ال ٢٠١٦عام 
جملعس التعيينعات القضععائية؛ واجمللعس األعلععى لالدععاء العععام؛ وامل تشعية العليععا للععدل؛ والل نععة 

 ماسسات اقوكمة يف بشأن  ١١5/٢٠١٦املستقلة لتنسيص ورصد ومتابعة  ن يذ القانون رقم 
هليئعات نظام العدالة . و شمل عملية إعادة  قييم القضاة واملدعمل العاممل )عملية ال حعص( ا

التاليععة  جلنعععة التأهيععل املسعععتقلة؛ وجلنعععة القعععون بوصععع ها دائعععرة خاصععة يف ا كمعععة الدسعععتورية؛ 
 وامل وضون العامون   لتعاون مه املراقبمل الدوليمل.

بشأن  قانون العدالة اجلنائية لألط ال  إىل حتسمل  ٣٧/٢٠١٧ويهدف القانون رقم  -٨
ى األط عال العذين ير كبعون جرميعة أو يكونعون محايعة حقعوق الق عل  وينقبعص بشعكل خعاص علع

 عليها أو ضحية هلا. شهودا   إما
بشأن  املساعدة القانونية الت  ك لها الدولة    ١١١/٢٠١٧ويستحدث القانون رقم  -٩

  إصععالحات علععى إجععراءات وآليععات  قععدمي ٢٠١٨العذي دخععل حيععز الن ععار يف حزيران/يونيععه 
ويعة العت  ك لهعا الدولعة  وكعذلا إمكانيعة اإلع عاء معن الرسعوم املسعاعدة القانونيعة األوليعة والثان

 و كاليف ا كمة.
بشعأن  محايعة األقليعات القوميعة يف مجهوريعة ألبانيعا    ٩٦/٢٠١٧ويرمي القانون رقم  -١٠

  إىل ضمان وك الة حقوق (٣)٢٠١٧ شرين األول/أكتوبر  ١٣الذي اعتمده الربملان األلباين يف 
 .األقليات القوميةاألشخاص املنتممل إىل 

بشأن  خدمات الرعاية االجتماعية  خدمات الرعاية  ١٢١/٢٠١٦وينظم القانون رقم  -١١
 .االجتماعية مبا يدعم  عزيز رفاه األفراد ا تاجمل إىل الرعاية االجتماعية وأسرهم وإدماجهم اجتماعيا  

معن التععديالت   القعانون اجلنعائي  سلسعلةبشأن  ٧٨٩5/١٩٩5وشهد القانون رقم  -١٢
مشلت  من مجلة أمور  حتديد عدد من اجلرائم والتنصيص علعى عقعو ت جنائيعة أشعد يف جمعال 
العنعف القععائم علععى نعوع اجلععنس ومحايععة الق عل  مبععا يف رلععا االعتعداء اجلنسععي علععى األط ععال 

 واستغالهلم اقتصاداي .
اإلجراءات يف ميدان  بشأن  شرطة الدولة  لتعزيز ١٠٨/٢٠١٤ومت  عديل القانون رقم  -١٣

 العنف العائلي واالجتار  لبشر ومحاية األط ال والتعاون بمل املاسسات.
 ٢٠١5و شمل التعديالت األخرى رات الصلة اإلصالحات الت مت إدخاهلا يف ععام  -١٤

ية  عاما   ١٦على  قانون األسرة  و قانون العمل  )ؤايدة سن العمل إىل  وإدراج عدة  دابري قما
 ال العاململ( و قانون اإلجراءات اجلنائية .األط 
( الذي دخل حيز الن ار يف ٤٤/٢٠١5وينص قانون اإلجراءات اإلدارية )القانون رقم  -١5
 على عكس عبء اإلثبات يف قضااي التمييز. ٢٠١٦عام 
نظام موحد  ٢٠٢٠-٢٠١5وهتدف اس ا ي ية اقماية االجتماعية لل  ة  -١٦ إىل إنشاء 

يععععة االجتماعيععععة للحعععد مععععن الت ععععاوات االجتماعيعععة واالقتصععععادية ومحايععععة مجيععععه وشعععامل للحما
األشععخاص ا تععاجمل. و سعععى االسعع ا ي ية إىل حتويععل املسععاعدة االقتصععادية إىل نظععام فععععال 

 إلعادة اإلدماج االجتماعي من خالل  وفري خدمات متكاملة.
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وهي  ٢٠١٧يف عام  ٢٠٢٠-٢٠١٧واعتُمدت اخلقة الوطنية ققوق الق ل لل  ة  -١٧
 تمحور حول ثالث ركائز اس ا ي ية هي  اقوكمة الرشيدة معن أجعل النهعوض ققعوق الق عل 
ية الق ل؛  وإعماهلا ومحايتها  وهتدف إىل  عزيز اإلطار التنظيمي واملاسسي ققوق الق ل ومحا
والقضععاء علععى مجيععه أشععكال العنععف ضععد األط ععال؛ ووضععه نظععم وخععدمات مالئمععة لألط عععال 
واملعراهقمل   تعلعص علععى وجعه التحديععد  لتنميعة والتعلععيم  والععدل  والصععحة والتغذيعة  واقمايععة 
االجتماعية  هبدف حتديعد التعدابري الرئيسعية لالسع ا ي يات الققاعيعة العت معن خالهلعا يتحقعص 
 قدم يف إعمال حقوق الق ل. وهذه اخلقة متعددة الققاعات وشعاملة و تضعمن مجيعه خقع  

 ققاعية األخرى املتعلقة  ألط ال.العمل ال
 العععت أقعععرت يف أيلععععول/ ٢٠٢١-٢٠١٨و عععنص اسععع ا ي ية قضعععاء األحعععداث لل ععع ة  -١٨

وخقة العمل املتصلة هبا على هنج مش ب بمل التخصصعات سعيتم إدماجعه يف  ٢٠١٨ سبتمرب
 مجيه الواثئص الوطنية القائمة األخرى   رافقه أنشقة وعاايت وماشرات حمددة.

  اعتُمعدت االسع ا ي ية املتععددة الققاععات إلصعال  اإلدارة العامعة ٢٠١5ويف ععام  -١٩
للرصعد واإلبععالع معه ماشععرات  شععامال   (  والعت  شععمل نظامعا  ٢٠٢٠-٢٠١5وخقعُة عملهععا )

 األداء واألهداف.
وخعالل ال ع ة املشعمولة  لتقريعر  اعتُمعدت العديعد معن االسع ا ي يات وخقع  العمعل  -٢٠

ية  األخرى يف  ب جماالت  شمل  من مجلة أمور  اإلسكان االجتماعي  والصحة اجلنسية واإلجنا
ومكافحة االجتار  لبشر  وحقوق األشخاص روي اإلعاقة  وإدماج طائ ت الروما واملصريمل  

 هبدف  عزيز إعمال حقوق األط ال يف ألبانيا.

 نتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا -اثلثا   
  قدمت ألبانيا التقرير الوطين عن حالة حقوق اإلنسان ٢٠١٤يف كانون الثاين/يناير  -٢١

يف سياق اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل. وأجري االسعتعراض خعالل العدورة التاسععة 
. و لقت ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٨عشرة لل ريص العامل املعين  الستعراض الدوري الشامل يف 

 وصعية جعرى  قييمهعا معن جانعب اقكومعة. ومعن أصعل هعذا اجملمعوع   ١٦5جمموععه  ألبانيا ما
  وصية )ثالث  وصيات ُقبلت بشكل جزئي  وأُخرى أحي  علما  هبا(. ١٦١قبلت ألبانيا 

 قريعععر منتصعععف املععععدة  ٢٠١٧وعلعععى أسعععا، طعععوعي  قعععدمت ألبانيععععا يف آرار/معععار،  -٢٢
يف  ٢٠١٦إىل  ٢٠١٤عن التقدم ا رؤ من لالستعراض الدوري الشامل الذي  ضمن معلومات 

 .(٤) ن يذ  وصيات اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل
ومبناسععبة الععذكرى السععبعمل للعععالن الععععاملي ققععوق اإلنسععان  أطلقععت الععوؤارة املعنيعععة  -٢٣

ية يف موقعها ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٣ لشاون األوروبية واخلارجية يف   منصة إلك ون
بدعم  .(5)الرمسي على اإلن نت كآلية للرصد بشأن إعمال حقوق اإلنسان وأُنشئت هذه املنصة 

من هيئة األمم املتحدة للمساواة بمل اجلنسمل ومتكمل املرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان يف 
ألبانيا  وهي  شمل خقة عمل ققوق اإلنسان وآلية للرصد لتسهيل عملية رصد  ن يذ  وصيات 

جلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل و وصيات هيئات املعاهدات األخرى املتعلقة بتوصيات ا
تظمة  االستعراض الدوري الشامل. وستستخدم هذه املنصة كأداة لتيسري التتبه والرصد بصورة من
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ءات  ولتمكمل اقكومة من رصد  ن يذ املالحظات والتوصيات من خالل وضه سياسات وإجرا
يععا، التقععدم والوفععاء علععى وعععو صععحيم وفعععال  لتزاماهتععا املتعلقععة بتقععدمي التقعععارير. واضععحة لق

 وستمكن كذلا من  قدمي املعلومات لعموم اجلمهور.
  ٢٠١٧-٢٠١5يف جملس حقوق اإلنسان خالل السنوات الثالث املاضية  وبص تها عضوا   -٢٤

قراراهتا من خالل االنضعمام إىل  فقد ساةت ألبانيا بنشاط يف مداوالت هذه اهليئة اهلامة ويف
 العمل العاملي من أجل ضمان  عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.

ويععععد االنضععععمام إىل االحتععععاد األورول األولويععععة الرئيسععععية واالسعععع ا ي ية للبلععععد. وقععععد  -٢5
اس شععدت ألبانيععا  لتقععدم ا ععرؤ يف العديععد مععن اإلصععالحات املعقععدة وامل ابقععة ودجنععاؤ  لعععا 

صالحات  من بينها مخسة جماالت رات األولوية  وهي  اإلدارة العامة؛ وإصال  القضاء؛ اإل
 ومكافحة ال ساد؛ ومكافحة اجلرمية املنظمة؛ ومحاية حقوق اإلنسان.

  قدمت ألبانيا  رشيحها لتويل رائسة منظمة األمن والتعاون ٢٠١٨ويف آب/أعسقس  -٢٦
للمساةة يف  عزيز السالم واالستقرار واالؤدهار    وأبدت استعدادها٢٠٢٠يف أورو  يف عام 

ن يذ  كامال    وخالل رائستها للمنظمة  ستلتزم ألبانيا التزاما   .(٦)داخل منققة املنظمة وخارجها ت ب
بعد  القيم واملبادئ املش كة للمنظمة من أجل م هوم شامل لألمن. وسيوىل اهتمام خاص إىل ال

 نسان.الثالث للمنظمة واملتعلص ققوق اإل
ن يذ وقد  بنم  -٢٧ ت ألبانيا الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة من أجل اإلسهام يف  

يف سياق   ٢٠٣٠اما  بتن يذ خقة عام    وهي ملتزمة التزاما  ٢٠٣٠خقة التنمية املستدامة لعام 
وعملية التكامل األورول. ويف  ٢٠٢٠-٢٠١5كل من االس ا ي ية الوطنية للتنمية والتكامل 

 .(٧)  قدمت ألبانيا االستعراض الوطين القوعي بشأن أهداف التنمية املستدامة٢٠١٨متوؤ/يوليه 
ة املواضعععيعية. وفيمععا يتعلعععص ووجهععت ألبانيعععا دعععوة م توحعععة جلميععه اإلجعععراءات اخلاصعع -٢٨

ؤايران  املقعرر اخلعاص  ٢٠١٧-٢٠١٦ لتعاون مه اإلجراءات اخلاصة  أُجريت خالل ال  ة 
 املعين قرية الدين أو املعتقد  وال ريص العامل املعين قاالت االخت اء القسري أو عري القوعي.

 للشامتنفيذ توصيات اجلولة الثانية من االستعراض الدوري ا -رابعا   
 املؤسسات املستقلة  

فيما يتعلص بوجود ماسستمل معنيتمل ققوق اإلنسان  وةا أممل املظامل وامل وض املعين  -٢٩
 قماية من التمييز  ينبغي اإلشارة إىل أن كلتا املاسستمل هلما والية حمددة  تبه ممارسة موحدة 

ملتعلعص مبحعامي الشععب  علعى معن  القعانون ا ٢مه  قسيم فعال لالختصاصات. و نص املادة 
يلي  حيمي أممل املظامل اققوق واقرايت واملصاحل املشروعة لألفراد من انتهاكها جرماء التدابري  ما

عري املشروعة وعري القانونية ألجهزة اإلدارة العامة واألطراف الثالثة العاملة  لنيابة عنها أو نتي ة 
هذه األجهزة وهذه األطراف الثالثة. ويك ل قانون لقصور عري مشروع أو عري قانوين من جانب 

عن محايتهم من أي شكل من   اقماية من التمييز  محاية فعالة جلميه األفراد من التمييز  فضال  
 أشكال السلوب الت  عزؤ التمييز.
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يز  -٣٠ ولدى أممل املظامل سبعة مكا ب إقليمية يف البلد. وللم وض املعين  قماية من التمي
  ويزيعد معن إبعراؤ دور ثة مكا ب إقليميعة. وهعو معا يتعيم ضعمان  غقيعة إقليميعة أوسعه نقاقعا  ثال

 امل وض لدى األفراد واملاسسات ويعزؤ وعيهم به ويزيد فرص وصوهلم إليه.
إىل قععانون اإلجعععراءات  ويقتصععر اختصععاص أمعععمل املظععامل علعععى الققععاع العععام  اسعععتنادا   -٣١

امل وض املعين  قماية من التمييعز الققعاع الععام فحسعب   اإلدارية  بينما ال يشمل اختصاص
 الققاع اخلاص. أيضا   بل
تعلص ٢٠١٨-٢٠١٤وخالل ال  ة  -٣٢   متت ؤايدة امليزانية املخصصة ألممل املظامل  فيما ي

  ؤاد عدد موظ ي امل وض املعين  قمايعة معن التمييعز. ٢٠١٨ هلياكل واملوظ مل. ومنذ عام 
دة التمويل للماسسات املستقلة ققوق اإلنسان و زويدها  ملوارد الكافية وضمان بد من ؤاي وال

 للدستور والتشريعات ا لية. محاية أفضل ققوق اإلنسان  وفقا  

 (٨)حقوق املرأة  
  جعرى إدخعال  ععديالت علعى قعانون االنتخعا ت بشعأن االنتخعا ت ٢٠١٣يف ععام  -٣٣

يف املائة من املرشحمل يف القوائم املتعددة األمساء  ٣٠يقل عن الربملانية  قتضي أن يكون ما ال 
معن أي معن اجلنسعمل. وأُدخلعت  ععديالت علعى القعانون االنتخعال  لنسعبة لالنتخعا ت ا ليعة 

يف  5٠  بناء على اق ا  من حتالف النساء أعضاء الربملان  نص على أن يكون ٢٠١5 لعام
تعددة األمساء من أي من اجلنسمل. ونتي ة لذلا  يصل التمثيل املائة من املرشحمل يف القوائم امل
(. ويبلع  ععدد عضعوا   ١٤٠امعرأة معن أصعل  ٣٩يف املائة ) ٢٧.٨5اقايل للمرأة يف الربملان إىل 

يف املائعة معن جممععوع ععدد العوؤراء؛ و صعل نسعبة متثيععل  ٤٢وؤيعرات  أي  ٨النسعاء يف اقكومعة 
(  ٢٠١١يف املائعة بععد انتخععا ت  ١٢يف املائعة )مقابعل  ٣٤.٦النسعاء يف اجملعالس البلديعة إىل 

ئة(. وقد ُأحرؤ ايف امل ١٤.٧رئيس بلدية ) ٦١مناصب لرؤساء البلدايت من أصل  ٩ويشغلن 
  قدم فيما يتعلص بتمثيل النساء يف اإلدارة العامة.

 ٢٠١5وأَدرجت التعديالت الت أُدخلت على قانون العمل يف كانون األول/ديسمرب  -٣٤
جديععدة رات األثعر املباشععر علعى النسععاء  مبععا يف رلعا حتديععد  عريعف أفضععل للتحععر   أحكامعا  

اجلنسي يف مكان العمل؛ وعكس عبء اإلثبات يف حاالت التحر  اجلنسي؛ و قدمي ك االت 
إضعافية لضعمان ععودة املعرأة إىل العمعل بععد إجععاؤة األمومعة؛ والتنصعيص علعى ععدم التمييعز بععمل 

 .اجلنسمل يف األجر
( ٤٤/٢٠١5وأقععر الربملععان األلبععاين قععانون اإلجعععراءات اإلداريععة اجلديععد )القععانون رقعععم  -٣5
هلامة ٢٠١٦أاير/مايو  ٢٨ودخل حيز الن ار يف  ٢٠١5نيسان/أبريل  ٣٠ يف . ومن األحكام ا

الت جاء هبا هذا القانون عكس عبء اإلثبات يف قضااي التمييعز. وينبغعي لألجهعزة العامعة أن 
بدأ املساواة ومكافحة التمييز لألسباب الت يعنص عليهعا القعانون  مبعا يف رلعا نعوع  س شد مب

 اجلنس واهلوية اجلنسانية.
واعتُمدت لوائم عديدة  تعلص  لوضه االقتصادي للمرأة  من قبيل اقص يف االست ادة  -٣٦

إىل املوارد  للنساء  وهو ما من شأنه أن يزيد من فرص وصوهلن من املعونة االقتصادية  حصرا  
 املالية؛ واعتُمدت  دابري حمددة لدعم رائدات األعمال واملبادرات اإلمنائية للنساء يف املناطص الري ية.
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م خدمات  نظيم األسرة ضمن جمموعة خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية.  -٣٧ و ُقدَّ
ة املتعلقعة بتنظعيم األسععرة    متعت املوافقعة علععى املبعادئ التوجيهيع٢٠١٦ويف كعانون الثاين/ينعاير 

 ومعايري  قدمي خدمات  نظيم األسرة على مجيه مستوايت الرعاية الصحية.

 (٩)العنف العائلي والعنف اجلنساين  
 بنعت اقكومععة األلبانيععة شعععار ععدم التسععامم إطالقععا  مععه العنعف ضععد املععرأة والعنععف  -٣٨

ابري مكافحة العنف يف العالقات بشأن   د ٤٧/٢٠١٨العائلي. وقد جرى  عديل القانون رقم 
األسرية  لضمان االمتثال ال  اقية جملس أورو  بشأن منه ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف 
الععائلي  وا  اقيعة القضعاء علعى مجيعه أشعكال التمييععز ضعد املعرأة. وأُدرجعت العديعد معن التععدابري 

عنف العائلي  وهي  منه وخ ض   ال سيما فيما يتعلص  ل١٨/٢٠١٧اقمائية يف القانون رقم 
حععاالت العنععف الععععائلي؛ والتنصععيص علعععى أمععر اقمايععة األويل يف حعععاالت القععوارئ؛ وإشعععراب 
القبيب الن ساين وإعداد  قرير إىل الشرطة  ؤايدة ك اءة اهلياكل املساولة و عزيز  عاوهنا؛ وؤايدة 

 الدعم القضائي ال عال لضحااي العنف العائلي.
  اعتمد الربملان األلباين قرارا  بشأن  مكافحة العنف ٢٠١٧ألول/ديسمرب ويف كانون ا -٣٩

ضد النساء وال تيات وؤايدة فعالية اآلليات القانونية ملنعه   وأنشأ الل نة ال رعية الربملانية الدائمة 
 املعنية  ملساواة بمل اجلنسمل ومنه العنف ضد املرأة.

ئي مت مبوجبهعا جتععرمي العنعف العععائلي  والعنععف وأُدخلعت  عععديالت علعى القععانون اجلنععا -٤٠
اجلنسي  واملشاركة يف النشاط اجلنسي  ستخدام القوة بمل الزوجمل أو املتعاشرين  واالخت عاء 

 القسري ضد النساء اقوامل واألط ال واألشخاص عدميي اقماية.
 ١الن ععععار يف ويتعععيم القعععانون بشعععأن   قعععدمي املسعععاعدة القانونيعععة   العععذي دخعععل حيعععز  -٤١

  إمكانية الوصول إىل العدالة لألفراد روي الصعو ت االقتصادية  مبا يف ٢٠١٨حزيران/يونيه 
رلعا ال ئعات ا رومعة. وحيععدد القعانون الشعروط واإلجععراءات والقواععد املتعلقعة ددارة املسععاعدة 

ية  القانونية الت  ك لها الدولة  واملساواة يف الوصول إىل نظام العدالة  وامل ساعدة القانونية املهن
واملاسسات اقكومية املساولة عن إدارة املساعدة القانونية. وينص هذا القانون صراحة على أن 
املست يدين من املساعدة القانونية املك ولة من الدولة  بغض النظر عن دخلهم وممتلكاهتم  هم 

 جانب فئات أخرى مثل األط ال ضحااي العنف العائلي واالعتداء اجلنسي واالجتار  لبشر  إىل
الضعععحااي واألحعععداث املخعععال مل للقعععانون  واألشععععخاص املسعععت يدين معععن الرعايعععة االجتماعيععععة  

 واألشخاص عدميي األهلية القانونية للتصرف  وضحااي السلوب التمييزي.
بشأن  اإلسكان االجتماعي  األولوية لضحااي العنف  ٢٢/٢٠١٨ويعقي القانون رقم  -٤٢
ي وضععحااي االجتععار  لبشعر والضععحااي ا تملععمل لالجتععار  لبشعر يف االسععت ادة مععن بععرامج الععائل

 اإلسكان االجتماعي.
و ضععععععععه االسعععععععع ا ي ية الوطنيععععععععة بشععععععععأن املسعععععععععاواة بععععععععمل اجلنسععععععععمل وخقععععععععة عملهعععععععععا  -٤٣

أهداف وماشرات وميزانيات حمددة لكل نشاط. و نص على هنج  ٢٠٢٠-٢٠١٦ للسنوات
للتصدي للعنف اجلنساين والعنف العائلي  و تضمن العديد من التدابري  شامل متعدد الققاعات

 املتعلقة مبنه ومعاجلة العنف ضد املرأة واألط ال ودعم الضحااي من النساء واألط ال.
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 ٦٠وأُنشئت اآللية الوطنية للحالة يف حاالت العنف العائلي على الصعيد ا لي يف  -٤٤
عن موظ مل معنيمل  ملساواة بمل اجلنسمل يضقلعون  آنذاب(  فضال  بلدية  ٦١بلدية )من أصل 

يري للخدمات  ٢٠١٦بدور املنسقمل ا ليمل ملكافحة العنف العائلي. واعتُمدت منذ عام  معا
املقدمة لضحااي العنف العائلي. وهناب حاجة إىل  بين هنج متعدد التخصصات وسريه وفعال 

تمويل لتعزيز وعي الوحدات اقكومية الو  طنية وا لية بشأن ميزنة األولوايت اجلنسانية وطلب ال
 لتوفري اخلدمات االجتماعية لضحااي العنف العائلي.

جلميه حعاالت القعوارئ  ١١أو  ١٢٩للخدمات اهلا  ية  ووضعت شرطة الدولة رقما   -٤5
 ١١٧-١١٦  يقدم خ  املشورة اجملاين ٢٠١٧يعمل على مدار الساعة طيلة أايم األسبوع. ومنذ 

ئة  ي ب خدمات أولية جمانية للدعم الن سي والعاط ي واملشورة واملساعدة إلحالة حاالت العنف يف 
  ضمن األمن والسرية. واعتُمدت املعايري الوطنية لتقدمي خدمات املشورة لضحااي العنف العائلي.

العنف  وس لت شرطة الدولة ؤايدة يف اإلبالع وإدارة اقاالت  وال سيما يف حاالت -٤٦
 حالعة ١٣ ٦٦١  بل  جمموع حاالت العنف الععائلي ٢٠١٨-٢٠١٦العائلي. وخالل ال  ة 

نساء  ٦ ١٨٧ )قُدم طلبا  يتعلص أبوامر اقماية يف حاالت القوارئ وأوامر اقماية ؛ وبل  عدد ال
ية يف  ٧ ٨٤٧. ورُفعت ٧ ٨٣٧وال تيات ضحااي العنف  دعوى قضائية الستصدار أوامر اقما

 القوارئ/أوامر اقماية(.حاالت 
وحسب مكتب االدعاء العام  فقد بل  عدد الدعاوى اجلنائية املس لة املتصلة جبرمية  -٤٧

نسبة  ٣ 5٦٦ما جمموعه  ٢٠١٨-٢٠١٦ العنف العائلي  خالل ال  ة  قضية  مه ؤايدة يف ال
ئة من  ٧٩املئوية من سنة ألخرى. وأحال مكتب االدعاء العام إىل ا اكم ما يزيد على  يف املا

 هذه القضااي.
ئلي على  -٤٨ وجيري  شغيل نظام للتس يل اإللك وين للبياانت اإلحصائية بشأن العنف العا

بلدية النظام الوطين جلمه البياانت عن حاالت العنف العائلي على  ٢٢الصعيد ا لي. و ستخدم 
كل بلدية مجه البياانت عن اقاالت   املستوى ا لي. ويتوىل املنسقون ا ليون املعنيون  لعنف يف

ت هلا آلية اإلحالة ملعاجلة حاالت العنعف الععائلي )آليعة اإلحالعة(. ويسع ل الت حددهتا و صدم 
 النظام كل حالة من حاالت العنف الت حددهتا وعاجلتها آلية اإلحالة ا لية.

  وواحعد يف بعريات  وهناب ستة مراكز عري عامة  وفر خدمات اإليواء )اثنان يف  رياان -٤٩
  افُتتم ٢٠١٨وواحد يف كوركا  وواحد يف إلباسان  وواحد يف فلورا(. ويف كانون األول/ديسمرب 

مركز إلدارة األؤمات ل ائدة ضحااي العنف اجلنسي  مركز ليليوم   يف مقر املركز االستشع ائي 
طيلة أايم األسبوع  خدمات اجلامعي  أم  رييزا  يف  رياان. ويقدم هذا املركز  على مدار الساعة 

يري هذا  متكاملة لضحااي العنف اجلنسي من قبل فريص متعدد التخصصات. وجرى اعتماد معا
 .٢٠١٨املركز مبوجب أمر صادر عن وؤير الصحة واقماية االجتماعية يف  شرين الثاين/نوفمرب 

لة الستة عشر يوما  و نظم وؤارة الصحة واقماية االجتماعية أنشقة للتوعية يف إطار  مح -5٠
نون   ١٠ -  شرين الثاين/نوفمرب ٢5من النشاط ملناهضة العنف اجلنساين والعنف العائلي  ) كا

األول/ديسمرب من كل سعنة(   لتععاون الوثيعص معه العوؤارات املختصعة ومنظمعات اجملتمعه املعدين 
 واملنظمات الدولية.
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 مكافحة االجتار ابلبشر  
بشر  ويشمل رلا جرى حتسمل اإلطار القان -5١ وين واملاسسي املتعلص مبكافحة االجتار  ل

( وحتسمل مركز ٣5/٢٠١٧التعديالت الت أدخلت على قانون اإلجراءات اجلنائية )القانون رقم 
الضحااي و يسري وصوهلم إىل اإلجراءات اجلنائية. ويُلزم قانون  خدمات الرعاية االجتماعية  مجيه 

ة األشخاص ضحااي االجتار  ختار مجيه التدابري واإلجراءات ا ددة املاسسات املساولة عن معاجل
ية  ملساعدهتم ودعمهم من أجل إجياد حل دائم. وينص قانون  شرطة الدولة  على ضماانت إضاف

 قماية ضحااي االجتار  لبشر و قدمي الدعم الشامل هلم  وخاصة النساء واألط ال.
حعول أربععه  ٢٠٢٠-٢٠١٨كافحعة االجتعار  لبشععر و تمحعور االسع ا ي ية الوطنيععة مل -5٢

ركعععائز رئيسعععية )التحقيعععص واملالحقععععة اجلنائيعععة  و عععوفري اقمايععععة واملسعععاعدة للضعععحااي  والوقايععععة  
والتنسيص(  ولديها ميزانية لتن يذ أنشقتها. و عزؤ االس ا ي ية املش كة عرب الققاعات بشأن 

اجلهود املبذولة يف جمال  ٢٠٢٠-٢٠١٣وع واإلرهاب مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار عري املشر 
مكافحعة االجتععار  لبشعر. و عععزؤ التععاون الععدويل والتععاون بععمل املاسسعات مععه مجيعه أصععحاب 
املصلحة  وال سيما مه مكتب االدعاء العام املعين  جلرائم اخلقرية الذي يتناول قضااي االجتار 

  لنساء وال ئات الضعي ة واألط ال.
  أُنشعئت اثنتععا عشعرة جلنععة إقليميعة ملكافحععة االجتعار  لبشععر   ضععم ٢٠١٧نعذ عععام وم -5٣

املساولمل ا ليمل واملنظمات عري اقكومية العاملة يف جمال الوقاية ومساعدة الضحااي. وأصدر 
رئيس الوؤراء أمرا  لتعزيز الل ان اإلقليمية ملكافحة االجتار  لبشر عن طريص  كليف الوكعاالت 

 عليها املشاركة فيها  إر  ضم هذه الل ان ممثلمل عن اخلدمات االجتماعية ية الت يتعملم اقكوم
 وهيئات إن ار القانون وم تشي العمل وققاع الصحة.

ويضقله مركز الدولة الوطين للنساء واألط ال ضحااي االجتار بعمله إىل جانب ثالثعة  -5٤
وا تململ لالجتار  لبشر. ويتلقى األفعراد العذين يعتم مراكز عري عامة ملعاجلة الضحااي ال عليمل 

إيواؤهم يف هذه املراكز/دور اإليعواء حزمعة معن املسعاعدات  شعمل الغعذاء  واملشعورة  واملسعاعدة 
القانونية  والرعاية القبية  واخلدمات التعليمية  والكتب املدرسية لألط ال الضحااي  وخدمات 

ألط ال الضحااي  و قدمي الدعم املايل  و وفري اإلقامة ملدة طويلة  العمالة  و قدمي املساعدة إىل ا
واألنشعععقة االجتماعيعععة  والتعععدريب املهععععين  واقصعععول علعععى الرعايععععة الصعععحية اجملانيعععة. وخععععالل 

ضحية من الضحااي ال عليمل وا تململ لالجتار  لبشر يف  ١٩٨  مت إيواء ٢٠١٨-٢٠١٢ ال  ة
للبيعاانت العت قعدمتها العدائرة اقكوميعة  اكز الثالثعة األخعرى. ووفقعا  يف املر  ٣٩٨املركز الوطين و

حالة من حاالت الضحااي ال عليمل  5٢٩للخدمات االجتماعية ووؤارة الداخلية  فقد مت حتديد 
 .٢٠١٧و ٢٠١٣وا تململ لالجتار  لبشر بمل عامي 

يف هذا اجملال. فقد قامت وقد مت  نظيم العديد من الدورات التدريبية وأنشقة التوعية  -55
ن ار  ئات إ اقكومة   لتعاون مه اجملتمه املدين  بتدريب عدد من ضباط الشرطة  وموظ ي هي
القانون ا لية  وضباط شرطة اقدود  والقضاة  واملدعمل العاممل بشأن محاية الضحااي ال عليمل 

وظ ععون األكعادمييون ووحععدات وا تملعمل لالجتعار  لبشععر. وقعد اختععذت املعدار، واملعديرايت وامل
اخلدمة الن سية واالجتماعية عدة  دابري  شمل  من مجلعة أمعور أخعرى   وعيعة األط عال مبسعألة 
 االجتار  لبشر عن طريص وحدات خمصصة يف املناهج الدراسية االختيارية وأنشقة أخرى  فضال  

 عن أنشقة ومحالت إعالمية و ثقي ية يف املدار،.
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 روف االحتجازحظر التعذيب وظ  
. ١٩٩٨  مت  عديل القانون املتعلص ققوق الس ناء وا ت زين لععام ٢٠١٤يف عام  -5٦

و عزؤ هذه التعديالت  دابري الوقاية واقماية من العنف البدين والن سي واجلنسي يف الس ون 
 ومراكز االحت اؤ.

إلععادة التأهيععل وشعهدت منظومعة مراكععز االحت عاؤ قبععل ا اكمعة الععت  عمعل كمرافععص  -5٧
حتسينا  مستمرا  من خالل إجعراءات وآليعات خمتل عة  مثعل آليعات القلبعات والشعكاوى  ومحايعة 
البيععاانت الشخصعععية والسعععرية  وحتسعععمل الظععروف العامعععة للماسسعععات اإلصعععالحية. ومت إنشعععاء 

لشرطة من إعادة  شييد مرافص عرف األمن يف مديرية الشرطة ا لية يف  رياان ويف سبعة مراكز ل أو
 أجل االمتثال لشروط ضمان املعاملة اإلنسانية لألشخاص ا ت زين أو املوقوفمل.

وإن املديريعة العامعة لشعرطة الدولععة  معن خعالل القعرارات اإلداريععة العت  صعدرها   رصععد  -5٨
للقععانون  وعععدم   سعتمرار مجيععه هياكعل ومععوظ ي شعرطة الدولععة لضععمان أدائهعم لععواجبهم وفقعا  

قوة البدنية إال مبوجب الشروط واإلجراءات القانونية  واقظر الققعي ملمارسة العنف استخدام ال
ععريه مععن ضعروب سععوء املعاملععة البدنيعة ضععد األشعخاص للحصععول علععى  البعدين أو الن سععي أو

 بياانت ومعلومات وإقرارات مر بقة  ر كاب أو عدم ار كاب خمتلف اجلرائم اجلنائية.
االعتقال على ما يلي  إجراء حتليل دقيص لنظعام السع ون وسريكز إصال  ماسسات  -5٩

يري  وإعداد منصة شاملة إلصال  هذا النظام؛ واعتماد إجراءات ش افة للوظائف الشاعرة ومعا
لالختبار  قوم على أسا، اجلدارة واألخالق والنزاهة املهنية؛ ووضه نظام مهين مستدام ملوظ ي 

التشععريعات الراميعة إىل جعععل املاسسعات يف خدمععة السع ون؛ وؤايدة جعودة اخلععدمات وحتسعمل 
املواطنمل  نظام فعال ملعاجلة الشكاوى واملقالبات؛ و عزيز  دابري مكافحة ال ساد   عزيز آليعة 

 التظلم و قدمي املعلومات للمواطنمل.
ودنشععاء السععع ن اجلديعععد يف شععكودرا  فقعععد ن عععذت املديريععة العامعععة للسععع ون بععععض  -٦٠

وروبية ملنه التعذيب بشأن اقد من االكتظاظ يف الس ون وحتسمل الظروف  وصيات الل نة األ
سعع ينا . و بلعع  القععدرة  55٧٨املعيشعية العامععة للسعع ناء. ويبلع  جممععوع عععدد السعع ناء حاليعا  

ئة.  ١١س مل  ويصل معدل االكتظاظ اإلمجايل إىل انقص  ٦ ٢٣٦اإلمجالية للس ون  يف املا
معن  ٢٣معن النسعاء  و ١٠٧هعم معن البعالغمل  و 5 ١٦٩ء  ومن بمل العدد اإلمجايل للس نا

من املصعابمل  ألمعراض العقليعة املعودعمل يف السع ون. ومعن حيعث حتسعمل  ٢٧٩األحداث  و
 اهلياكل األساسية  فقد أجنزت استثمارات  تعلص بتحسمل الظروف املعيشية للس ناء.

مجيععه املاسسعات املعنيععة  و تمتعه ماسسععة أمعمل املظععامل  لصعالحيات الكاملععة لت تعي  -٦١
بتن يععذ األحكععام اجلزائيععة دون سععابص إخقععار. وقعععد مت إبععرام العديععد مععن ا  اقععات التعععاون معععه 
املنظمات عري اقكومية العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان واقرايت األساسية. ويُسمم هلذه 

ثلي هذه املنظمات املنظمات دجراء عمليات   تي  ألوضاع الس ون يف أي وقت. ومُسم ملم
بزايرة أماكن االحت اؤ  واالطالع على الواثئص رات الصلة  واال صال املباشر مه الس ناء دون 

 حضور أفراد الشرطة.
برامج  -٦٢ ومشل التعاون مه املنظمات عري اقكومية التشاور بشأن خق  العمل وصياعة 

 سسات اإلصالحية.مش كة لتعزيز نظام التأهيل وإن ار سيادة القانون يف املا 
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 إصالح نظام العدالة  
هلامة  بعد أشهر من بناء األسس وإعداد األرضية  حتققت ماخرا   -٦٣ العديد من املن زات ا

يف عملية فحص أهلية القضاة يف ألبانيا. و بمل التقورات األخرية أن اإلصال  بدأ يتحقص  وأن 
ألبانيعا  سععري علعى القريععص السعليم وععو إنشعاء نظععام للعدالعة خععال معن انعععدام الك عاءة والتحيععز 

لالدعاء العام واجمللس األعلى وال ساد. ويف كانون األول/ديسمرب  شكمل إنشاء اجمللس األعلى 
للقضاء خقوة هامة يف  ن يذ إصال  نظام العدالة. و اكد هذه اخلقعوة الرئيسعية أن اإلصعال  

ميكن الرجوع فيه وأن عملية ال حص كانت انجحة. و شكل النتائج اجلوهريعة العت حققتهعا  ال
نظام  عملية ال حص األسا، إلنشاء مجيه املاسسات القضائية اجلديدة. وبعد  شكيل دعامت 

العدالة  أصبم  إلمكان اآلن إنشاء اهلياكل اخلاصة ملكافحة ال ساد واجلرمية املنظمة واملكتب 
 عن انتخاب املدعي العام الدائم. الوطين للتحقيقات  فضال  

تألف ٢٠١٨كما مت إنشاء جملس التعيينات القضائية يف كانون األول/ديسمرب  -٦٤ ي . وهو 
ءات من  سعة أعضاء  ُُيتارون  لقرعة من بمل القضاة واملدعمل العاممل الذين ال ُيضعون إلجرا

أتديبية. ويتوىل اجمللس التحقص من استي اء املرشحمل ملنصب امل ت  األعلى للعدل واملرشحمل 
للمحكمة الدستورية للشروط القانونية و قييم املعايري املهنية واألخالقية الواجب  وفرها فعيهم. 

 جلدارهتم املهنية. ملرشحمل ويصن هم وفقا  وي حص ا
بصياعة نظامه الداخلي  كانون الثاين/يناير ويقوم حاليا    ١5وعقد اجمللس اجتماعه األول يف  -٦5

ية  ن اجمللس من املضي قدما  العتماده يف اجتماعه املقبل. وهو ما سيمكم  يف صياعة النصوص القانون
ال رعية بشأن اختيار املقررين  لقرعة  وفحص و قييم املرشحمل األربعمل )من القضاة وعري القضاة( 

 املتقدممل لشغل الوظائف الشاعرة يف ا كمة الدستورية وامل ت  األعلى للعدل.

 ادمكافحة الفس  
ا ي ية الشعاملة ملكافحعة ال سععاد يف النهععوض  السع   ٢٠١5شعرعت ألبانيعا منعذ ععام  -٦٦

 و ن يذها. و نقلص هذه االس ا ي ية من رؤية  تمثل يف  جعل املاسسات األلبانية على قدر عال
من الش افية والنزاهة  و تمته بثقة املواطنمل  و قدم خدمات رات جودة وخالية من ال ساد . 

هعععي الوقايعععة والعقعععاب والتوعيععععة واألهعععداف الرئيسعععية لالسععع ا ي ية الشعععاملة ملكافحعععة ال سعععاد 
العامة/التثقيف بشأن ال سعاد. وهعذه األهعداف هعي طويلعة األجعل ومتتعد ععرب العزمن طعوال فع ة 

  ن يذ االس ا ي ية وخقة العمل املتصلة هبا.
لتن يعذ االسع ا ي ية الشعاملة  ٢٠٢٠-٢٠١٨ومتت املوافقة علعى خقعة العمعل لل ع ة  -٦٧

  ٢٠١٨أبريل  ٢٠املارخ  ٢٤١بقرار جملس الوؤراء رقم  ٢٠٢٠-٢٠١5ملكافحة ال ساد لل  ة 
والذي حيدد ماشرات اخلقة وينشئ جلنة التنسيص لتن يذ االس ا ي ية الشاملة ملكافحة ال ساد 

 وفرقة العمل املش كة بمل املاسسات ملكافحة ال ساد وينظم سري عملهما وحيدد مهامهما.
 تعلعص  هدفا   ١٨ما جمموعه  ٢٠٢٠-٢٠١٨ت و شمل خقة العمل اجلديدة للسنوا -٦٨
من اإلدارة العامة ومجيه أجهزة  يلي  النهج الوقائي  الذي يرمي إىل القضاء على ال ساد أوال   مبا

الدولة  وبشكل رئيسي من املاسسات العت  قعدم خعدمات عامعة للمعواطنمل؛ والعنهج العقعال  
خاصة اهليئات املستقلة العت  ضعقله الذي يهدف إىل ضمان قيام ماسسات إن ار القانون  و 
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بعدور رئيسعي يف هعذه العمليععة  مبراقبعة إن عار القعانون وسععيادة القعانون  و لتعايل ضعمان شعع افية 
اهليئات اقكومية ونزاهتها؛ وهنج التوعية العامة  الذي يسعى إىل إشراب اجلمهور يف مكافحة 

 منه ظاهرة ال ساد.ال ساد من خالل التبلي  عنه واختار مبادرات هتدف إىل 

 اةاحلق يف احلي  
ئي  -٦٩ لقد بُذلت جهود كبرية يف السنوات األخرية ملعاجلة مسألة الثأر. وجيرم القانون اجلنا

ثأر   ويعزؤ العقو ت على جرائم القتل على سبيل الثأر  والتهديدات اخلقرية  النتقام لألخذ  ل
 لتحعريض علعى األخعذ  لثعأر. ويف آرار/و وجيه هتديدات ضد أي شخص قبسعه يف املنعزل  وا

حيعث اجمللعس التنسعيقي ملكافحععة األخعذ  لثعأر علعى اختععار    اعتمعد الربملعان قععرارا  ٢٠١5معار، 
 ععدابري ملنععه هععذه الظععاهرة يف ألبانيععا. وأُنشعععئت يف املديريععة العامععة لشععرطة الدولععة وحععدة مركزيعععة 

ر  تعوىل  وجيعه عمعل اهلياكعل ال رعيعة يف هعذا ملكافحة اجلرائم الت دافعهعا االنتقعام واألخعذ  لثعأ
 اجملال ومراقبته و نسيقه.

ومت حتديث خقة العمل الوطنية للوقاية من جرائم القتل املر كبة بدافه االنتقام والثعأر  -٧٠
  هبععدف  عزيععز التعععاون مععه اقكومععة ا ليععة ٢٠١٤وكشع ها و وثيقهععا والتصععدي هلععا يف عععام 

يص بمل ومنظمات اجملتمه املدين  توف ومكتب املدعي العام ومديرايت التعليم واملدار، من أجل ال
يم. ووفقا   عل ت ال  النزاعات  وحتسمل التحقيص واملالحقة القضائية فيما يتعلص هبذه اجلرائم  و عزيز 
إلحصعاءات املديريععة العامعة لشععرطة الدولعة  فععسن ععدد األسععر املتضعررة مععن جعرائم األخععذ  لثععأر 

 .ط ال   ٤٠  منهم ١٤٣ل عدد األشخاص ا صورين يف مناؤهلم إىل أسرة ويص ٦٠ يبل 
  اعتُمعد األمعر بشعأن  إجعراءات لتعلعيم األط عال ا صعورين   والعذي ٢٠١٤ويف ععام  -٧١

علعى أساسعه ُوضعه معنهج دراسعي وبعرامج دراسعية خاصعة لتعلعيم األط عال ا صعورين يف بيعوهتم. 
  اجتماععات دوريعة  سيما يف املقاطعات األكثر  ضررا  و نظم اهلياكل ا لية لشرطة الدولة  وال

 ملناقشة املسائل املتصلة  لثأر   لتعاون مه السلقات اقكومية ا لية واملنظمات عري اقكومية.

 (١٠)الطفل محاية  
ل مصاحل الق ل ال ضلى مبدأ   وجيهيا  يف التشريعات واللوائم والسياسات رات  شكم  -٧٢

ا يف رلععععا قععععانون العدالعععة اجلنائيععععة لألط ععععال  وقععععانون خععععدمات الرعايععععة الصعععلة  ألط ععععال  مبعععع
االجتماعية  والقانون اجلنائي املعدَّل  واالس ا ي يات. وقد أُدرج مبدأ مصاحل الق ل ال ضلى 
يمل  و قبيقه العملي يف مجيه الكتب املدرسية واألدلة اإلرشادية والدورات التدريبية للمهنيمل املعن

 األط ال ولصاقهم. العاململ مه
بشععأن  حقعوق الق عل ومحايتععه   العذي دخعل حيععز  ١٨/٢٠١٧ويشعمل القعانون رقعم  -٧٣

أوسه ققعوق الق عل  معه ال كيعز بوجعه خعاص علعى  عزيعز نظعام    نقاقا  ٢٠١٧الن ار يف عام 
بغي ن  محاية األط ال من العنف واإليذاء واالستغالل واإلةال على الصعيدين الوطين وا لي. وي

 إعمال مصاحل الق ل ال ضلى من جانب مجيه هيئات إن ار القانون الت  ركز على األط ال.
اآلليات و دخالت ا كمة إلقامة اال صال  ١٨/٢٠١٧وحيدد قانون األسرة والقانون رقم  -٧٤

قرارات  مه الق ل يف حال عدم رعبة الوالدين أو الوصي القانوين يف الوفاء  لتزاماهتم  ومراجعة ال
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املتعلقة  ال صال مه الوالدين. ويتضمن هذا القانون  ألول مرة   دابري إلعادة أتهيل الوالدين هبدف 
متكمل األط ال املودعمل يف ماسسات الرعاية البديلة من العودة إىل أسرهم من خالل متكمل األسرة 

 أسر ه. ودعمها أو عن طريص التدخل لتحسمل العالقات األسرية إرا كان الق ل يعي  مه
ويشمل قانون  خدمات الرعاية االجتماعية  واالس ا ي ية الوطنية للحماية االجتماعية  -٧5

 دابري  رمي إىل دعم األسر ومنه إيداع األط ال يف ماسسات الرعاية  بوسائل منها اخلدمات 
 اجملتمعية  و قدمي الدعم املباشر لألسر ا تاجة  و قدمي املشورة والتدريب لألسر.

هياكل محاية األط ال ويعزؤ التدابري الرامية إىل حتديد  ١٨/٢٠١٧ويوضم القانون رقم  -٧٦
حاالت األط ال املعرضمل خلقر العنف أو اإليذاء أو اإلةال أو االستغالل  مبا يف رلا التدابري 

لعى ع فعوراي   التزامعا   القارئة إلبعاد الق ل على ال ور من وضه حم وف  ملخعاطر. وي عرض أيضعا  
نشئ  مجيه املهنيمل العاململ مه األط ال  إلبالع عن االعتداءات املر بكة ضد األط ال. وقد ُأ
نظعام متععدد الققاععات قمايععة الق عل معن مجيعه أشععكال العنعف  وُوضععت اآلليعات واهلياكععل 

 والنظم املناسبة.
اخلدمات  وأض ى هذا القانون القابه املاسسي على وحدات محاية الق ل وحدد معايري -٧٧

الت  قدمها هذه الوحدات  من أجل  قييم نوعية اخلدمات على صعيد البلدايت  ويوفر األسا، 
على  ٢٠٢٠-٢٠١٧ لت تيشها من قبل اهلياكل املركزية. ويركز برانمج العمل الوطين ققوق الق ل

لا  ش يه الوقاية بوص ها اس ا ي ية رئيسية قماية األط ال من مجيه أشكال العنف  مبا يف ر
سلوكيات إجيابية ل بية الق ل  كون خالية من العنف. وجرى إض اء القابه املاسسي على معاجلة 

ضمل اقاالت كقريقة أو نظام موحد يُستخدم لضمان االست ابة املناسبة قاالت األط ال املعرم 
 ملعايري اخلدمات. للخقر  ضمن إطار ؤمين حمدد ووفقا  

تم ومت  عزيز اخلدمات امل -٧٨ ي قدمة لألط ال ضحااي العنف العائلي. وعدد األط ال الذين 
حالععة يف السععنة. ويعتم وضععه خقععة  5٩و ٣٨  إر يعع او  بعمل هععو اثبعت نسععبيا   إيعواؤهم سععنواي  

لكل ط ل  شمل  س يله يف املدرسة ورصد مواظبته على الدراسة.  لالندماج مصممة خصيصا  
دف  قوير املهارات االجتماعية واملعرفية للق ل. ويقوم و ن َّذ أنشقة خمتل ة للتوعية وال فيه هب

األخصائيون االجتماعيون والن سيون العاملون يف املراكز بدعم األمهات ليست دن من مشاريه 
العمالععة واإلسععكان الععت  قعععدمها اقكومععة ا ليععة أو املنظمععات ععععري الرقيععة  مععن أجععل حتسعععمل 

ت  قععدمها املراكععز العامععة واخلاصععة إىل الضععحااي وضععهن املععايل. و شععمل اخلععدمات األخععرى الع
السععكن  والعععدعم الن سعععي واالجتمععاعي  واإلحالعععة للحصعععول علععى الرعايعععة القبيعععة  واملسعععاعدة 

 القانونية  ودورات التدريب املهين  والوساطة إلجياد عمل.
و   وه٢٠١٧يف عام  ٢٠٢٠-٢٠١٧ة واعتُمد برانمج العمل الوطين ققوق الق ل لل    -٧٩

برانمج شامل متعدد الققاعات يضم مجيه خق  العمل الققاعية األخعرى املتعلقعة  ألط عال. 
والدرو، املست ادة من  ٢٠١5-٢٠١٢ويستند إىل إجناؤات خقة العمل من أجل الق ل لل  ة 

نهوض ققوق   ن يذها. ويتمحور حول ثالث ركائز اس ا ي ية هي  اقوكمة الرشيدة من أجل ال
ية الق ل وإعم اهلا ومحايتها  وهي هتدف إىل  عزيز اإلطار التنظيمي واملاسسي ققوق الق ل ومحا

الق ل؛ والقضاء على مجيه أشكال العنف ضد األط ال؛ والعنظم واخلعدمات املالئمعة لألط عال 
 واملراهقمل  والتنمية والتعليم  والعدالة  والصحة  والتغذية  واقماية االجتماعية.
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  أُجعري  قيعيم شعامل ٢٠٢٠-٢٠١٧بعرانمج العمعل العوطين ققعوق الق عل ويف إطعار  -٨٠
الحتياجعات األط عال معن امليزانيععة معه وضعه ختقععي  لعذلا. ويعتم متويععل  ن يعذه  ألسعا، مععن 

ئة(. وخالل  ٢٦.٢يف املائة( واجلهات املاوة ) ٦٤.٤ميزانيات اقكومة املركزية وا لية ) يف املا
ع ال ع ة املشعمولة  لتقريععر  ذت العديععد معن الوكععاالت واملاسسعات اقكوميععة وععري اقكوميععة ن م

أنشععقة للتوعيععة ودورات  دريبيععة يف جمعععال حقععوق الق ععل. وحقعععوق الق ععل مدرجععة يف املنعععاهج 
 الدراسية والكتب املدرسية للتعليم االبتدائي وهي جزء أساسي من العمل التعليمي.

ية حقوق الق ل   عُدمِّل القانون املتعلص أبم٢٠١٤ويف عام  -٨١ مل املظامل  دنشاء قسم محا
و عزيزها الذي يتألف من امل وض املعين قماية حقوق الق ل و عزيزها وثالثة م وضمل مساعدين. 

  وهو يعمل بصورة كاملة منذ رلا اقمل. وماسسة أممل املظامل ٢٠١٨ امل وض يف عام وُعملم 
 األولوية و عظيم ك اءة هذه اهليئة.بصدد إعداد اس ا ي ية جديدة ل  يب جهودها قسب 

عن سبعة مكا ب  ولدى املاسسة مكتب الستقبال املواطنمل وخدمتهم يف  رياان  فضال   -٨٢
إقليمية يف املراكز اإلدارية الكبرية األخرى يف البلد. وقد كانت هذه املكا ب نشيقة يف ال ويج 

 ت  عمل فيها.للماسسة والنهوض ققوق الق ل يف املناطص اجلغرافية ال
و شمل والية أممل املظامل  لقي الشكاوى ال ردية بشأن انتهاكات حقعوق اإلنسعان   -٨٣

عامة  مبا يف  ومعاجلة املسائل رات الصلة مببادرة منه  وإجراء عمليات الت تي  يف املاسسات ال
 رلا ماسسات إيواء األط ال  ومرافص االحت اؤ. 

 ارعابلشو  أوضاعهماألطفال املرتبطة   
األط ععال املر بقعععة أوضعععاعهم  لشععوارع كأحعععد فئعععات  ١٨/٢٠١٧يعتععرب القعععانون رقعععم  -٨٤

األط ال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة )وال يعتربهم خمال مل للقانون(. إال أنه يف اقاالت الت 
ل يف الشوارع   عترب األسعر خمال عة للقعانون مبوجعب يُستغل فيها األط ال من قبل األسر للتسوم 

 القانون اجلنائي  الذي جيرم استغالل األط ال يف التسول.
بلد   -٨5 وعقب دراسة استقصائية وطنية أجريت عن األط ال املر بقة أوضاعهم  لشوارع يف ال

مت إعداد و ن يذ خقة العمل الوطنية بشأن حتديد ومحاية األط ال املر بقة أوضعاعهم  لشعوارع 
ية حتديد هوية األط ال . وأنشئت يف كل ب٢٠١٧-٢٠١5 لل  ة توىل عمل لدية أفرقة ميدانية  

هلياكل املساولة عن  املر بقة أوضاعهم  لشوارع  و وفري اإلسعافات األولية  واإلحالة ال ورية إىل ا
 معاجلة اقاالت؛ وسيتم إنشاؤها كذلا يف املديرية اإلقليمية خلدمات الدولة االجتماعية.

العديد من التدابري ضد االستغالل االقتصادي لألط ال  واختذت هيئات شرطة الدولة  -٨٦
مبعا يف رلععا  سععول األط عال  يف إطععار اجلهععود املبذولعة قمايععة أط ععال الشعوارع. وقععد ؤاد عععدد 

 حاالت استغالل األط ال يف التسول ا الة إىل مكتب االدعاء العام.

 ختطافالبيع واالجتار واال  
جرى حتسمل اإلطار القانوين واملاسسي املتعلص مبكافحة االجتار  لبشر  ويشمل رلا  -٨٧

( وحتسمل مركز ٣5/٢٠١٧التعديالت الت أُدخلت على قانون اإلجراءات اجلنائية )القانون رقم 
الضحااي و يسري وصوهلم إىل اإلجراءات اجلنائيعة. ويُلعزم قعانون  خعدمات الرعايعة االجتماعيعة  
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بري واإلجراءات مجيه امل اسسات املساولة عن معاجلة األط ال ضحااي االجتار  ختار مجيه التدا
ا ددة ملساعدهتم ودعمهم إىل حمل  عافيهم الكامل  من أجل إجياد حعل دائعم. ويعنص قعانون 
 شرطة الدولة  على ضماانت إضافية قماية ضحااي االجتار  لبشر و قدمي الدعم الشامل هلم  

  ال. ويعزؤ قانون العدالة اجلنائية محاية الق ل يف إطار نظام العدالة اجلنائية.وخاصة األط
ية  ٢٠٢٠-٢٠١٧و زيد االس ا ي ية الوطنية ملكافحة االجتار  لبشر لل  ة  -٨٨  عزيز محا

األط ععال  وهععي  شعععمل  ععدابري للتحديععد االسعععتباقي هلويععة ضععحااي االجتعععار ا تملععمل يف ألبانيعععا 
 ار يف اخلارج وعودهتم القوعية إىل ألبانيا.وضحااي االجت

 التعليم  
بشععأن  حقعوق الق عل ومحايتععه  علعى آليعات لت نععب  ١٨/٢٠١٧يعنص القعانون رقعم  -٨٩

حععاالت ععععدم التحععاق األط عععال  لتعلعععيم اإللزامععي بسعععبب ععععدم التسعع يل أو ألسعععباب ماليعععة 
ية  الت  ويلزم أيضا  ألسباب أخرى. ويلزم هيئات إدارة املدار، مبعاجلة هذه اقا أو هياكل محا

األط ال  لتدخل من أجل ضمان  س يل الق ل  ملدرسة أو عود ه إليها يف حالة انققاعه عن 
الدراسة. ويك ل القانون لألط ال الذين أمتوا التعليم اإللزامي فرصة مواصلة التعليم  إرا رعبوا يف 

ت إجراءات لتيسري  س يل وعودة   ُوضع٢٠١٨رلا  ويلزم الوالدين مبساعدهتم. ومنذ عام 
األط ال الذين  ألسباب خمتل ة  انققعوا عن التعليم األساسي ملدة سنتمل دراسيتمل على األقل  

 أو  ركوا الدراسة  أو مت حتديدهم على أهنم عري مس لمل  أو يعيشون يف الشوارع.
وري يف التعليم لل ميه ويك ل  القانون املتعلص بنظام التعليم قبل اجلامعي  اقص الدست -٩٠

إىل ضعمان  ٢٠٢٠-٢٠١٤دون متييز. وهتدف اس ا ي ية  قوير التعليم قبل اجلامعي لل ع ة 
 التعليم اجليد والشامل  ابتداء من مرحلة التعليم قبل املدرسي.

واعتُمعععدت العديععععد مععععن اللعععوائم والتععععدابري لتعزيععععز فعععرص حصععععول األط ععععال ا ععععروممل  -٩١
ليم )مبن فيهم أط ال الروما  واألط ال روو اإلعاقة  وأط ال املناطص الري ية  الضع اء على التع أو

حصة يف امليزانية لتوفري الكتب املدرسية  جملان لألط ال من خمتلعف  وعريهم(. وختصص سنواي  
ال ئات ا رومة )األط عال العذين يتلقعى والعداهم املعونعة االقتصعادية أو بعدل البقالعة  واليتعامى  

األقليات القومية  واألط ال املهاجرون  وأط ال األسر رات اإلعاقة واألسعر ا تاجعة   وأط ال
وضحااي االجتار  واألط ال املهاجرون  وعريهم(. ويتزايد عدد أط ال الروما واملصريمل املس لمل 

 يف املدار، بينما يتناقص عدد الذين ي كون الدراسة.

 (١١)فالاستغالل األط  
ون  حقعوق الق عل ومحايتعه  محايعة األط عال معن االسعتغالل االقتصعادي. لقعد ععزؤ قعان -٩٢

ية  ئ ويك ل القانون اجلنائي محاية األط ال من االستغالل االقتصادي وينص على املالحقة القضا
ععدة  عدابري ملكافحعة  ٢٠٢٠-٢٠١٧ملر كبيه. ويتضمن برانمج العمل الوطين ققعوق الق عل 

حالة عمل األط ال؛ ووضعه مبعادئ  وجيهيعة هلياكعل محايعة  عمل األط ال  مبا يف رلا   قييم
  ١٨/٢٠١٧األط ال من أجعل  قيعيم عمعل األط عال؛ ووضعه إجعراءات  مبوجعب القعانون رقعم 

لتحديد هوية األط ال ضحااي االستغالل االقتصادي و قدمي املساعدة ال ورية هلم وإحالتهم  مبن 
 ديد املاسسات املساولة.فيهم األط ال املر بقة أوضاعهم  لشوارع  وحت
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  رُفه اقد األدىن ٢٠١5ومبوجب التعديالت الت أدخلت على  قانون العمل  يف عام  -٩٣
مه قانون  التعليم قبل اجلامعي  واألمر التوجيهي لالحتاد    وهو ما يتواءمعاما   ١٦لسن العمل إىل 

األورول. ومت  وضيم قواعد  قدمي املشورة والتدريب املهين لألط ال  و صنيف الوظائف الشاقة 
ية األط ال  واخلقرة  وحتديد اجلدول الزمين لل حوص القبية. ومت إعداد خقة العمل الوطنية قما

(. ٢٠٢١-٢٠١٩ا يف رلا األط ال املر بقة أوضاعهم  لشوارع )من االستغالل االقتصادي  مب
ية و قدمي  و تمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي  منه االستغالل االقتصادي لألط ال؛ و وفري اقما
التدخالت/اخلدمات على أسا، االحتياجات ا ددة للق ل؛ وكسر اقواجز االجتماعية والثقافية 

 .االقتصادي؛ ومقاضاة مستغلي األط ال اقتصاداي  الت  ش ه على االستغالل 
بشعععأن  محايععة األط عععال يف العمعععل   ١٠٨/٢٠١٧وحيععدد مرسعععوم جملعععس الععوؤراء رقعععم  -٩٤

من االسعتغالل االقتصعادي  ١٨املتقلبات الت صيلية قماية سالمة وصحة األط ال دون سن 
هم البععدين والعقلععي ومعن أي نععوع مععن أنععواع العمعل الععت قععد  ضععر بسعالمتهم وصععحتهم أو منععائ

واألخالقي واالجتماعي  و تعداخل معه  علعيمهم أو مشعاركتهم يف األنشعقة الثقافيعة والت اريعة. 
أن يعملوا  ولكن مينعه  شعغيلهم يف  عاما   ١٨و ١٦وجيوؤ لألط ال الذين   او  أعمارهم بمل 

قصول على إرن العمل الليلي أو الذي قد يضر بصحتهم أو منوهم؛ ويف مجيه اقاالت  ينبغي ا
يف  ٧٦امل تشية املركزية قبل  شغيلهم. ويعمل األط ال يف الغالب يف مشاريه الصناعة التحويلية )

يف املائععععة(. ومععععا فتئعععت م تشععععية الدولعععة للعمععععل واخلععععدمات  ٢١املائعععة( واملنشععععآت السعععياحية )
لعت  عنظم عمعل االجتماعية  تخذ التعدابري القانونيعة بشعأن حعاالت انتهعاب األحكعام القانونيعة ا

األط عال. وينصعب ال كيعز يف أعمعال الت تعي  علععى العمالعة املومسيعة  وعمعل األط عال  والعمععل 
  لنوبة الثانية والثالثة  وظروف الصحة والسالمة يف مكان العمل.

 (١٢)حداثقضاء األ  
بشعععأن  قعععانون العدالعععة اجلنائيعععة لألط عععال  اققعععوق  ٣٧/٢٠١٧يك عععل القعععانون رقعععم  -٩5

انت اإلجرائية لألحداث اجلاومل. وأُدرجت العدالة التصاقية ضمن األحكعام القانونيعة والضما
ه كعععل خقععوة إجرائيععة يف جمعععال قضععاء األحععداث. ويف مرحلعععة ا اكمععة  ميععدد القعععانون الععت  وجمعع

بة عاما   ٢٣صالحيات األقسام املاسسية لألحداث والشباب حىت سن  . وينص على أن معاق
ر إجععراء ميكعن  قبيقععه علعى األحععداث الععذين ير كبعون جرميععة جنائيععة. الق عل  لسعع ن هعو آخعع

و تخذ املاسسات املساولة ما يناسعب معن  عدابري قانونيعة وماسسعية و عدابري متعلقعة  هلياكعل 
 األساسية إلن ار أحكام هذا القانون.

يف  وينص هذا القانون على أن الق ل اجلانم أو الضحية أو الذي يكون شاهدا أو طرفا   -٩٦
نية من الدولة. و ضه  إجراءات إدارية ومدنية حيص له اقصول على مساعدة قانونية ون سية جما
النقابة الوطنية للمحاممل رهن إشارة املاسسات املعنية  ملساعدة القانونية اجملانية قائمة من ا اممل 

ئم اجلنائية دعما  املتخصصمل واملدربمل يف جمال قضاء األحداث. ويتلقى األط ال ضحااي اجلرا
 ن سيا  طوال مراحل التحقيقات األولية الت جتريها هياكل الشرطة على صعيد ا افظات.

و شعمل املسععاعدة القانونيععة األط ععال الضعحااي أو األط ععال اجلععاومل يف مجيععه مراحععل  -٩٧
ية االجتماعية  أو األط ال  اإلجراءات اجلنائية  أو األط ال الذين يعيشون يف ماسسات الرعا
املوضوعمل حتت الوصاية الذين يسعون إلقامة دعوى دون موافقة وصيهم القانوين أو ضده  من بمل 
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. ويتم إبالع األط ال ا ت زين أو املودعمل رهن االعتقال يف هياكل الشرطة ققوقهم أمور أخرى
إمكانية االستعانة مبحام واقصول على املساعدة القبية   على ال ور وبشكل شامل  و وفَّر هلم فورا  

 همتتم  ٢٠١٧ وحيالون إىل ا اكمة يف األجل ا دد كما هو منصوص عليه يف الدستور ويف عام
 لقانون اإلجراءات اجلنائية. األط ال ضحااي اجلرائم اجلنائية  ملساعدة القانونية وفقا  

و تمتعه ماسسععة أمعمل املظععامل  لصعالحيات الكاملععة لت تعي  مجيععه املاسسعات املعنيععة  -٩٨
ياانت  ب قاعدة  ب بتن يذ األحكام اجلزائية يف مجيه األوقات ودون سابص إخقار. ويتم االحت اظ 

 تعلععص بتن يععذ  وصععيات أمععمل املظععامل. ووقعععت املديريععة العامععة لشععرطة الدولععة ومركعععز  وحتععديثها
ن سية  اخلدمات واملمارسات القانونية املتكاملة ا  اقا  للتعاون بشأن  قدمي املساعدة القانونية وال

 اجملانية للقصر خالل مرحلة التحقيص األويل.
اعتمعععدت وؤارة التعلعععيم ووؤارة الععععدل منعععذ بقعععانون العدالعععة اجلنائيعععة لألط ععال   وعمععال   -٩٩
القواعد واإلجراءات التنظيمية اخلاصة  لتعليم اإللزامي والثانوي والعايل للم رممل  ٢٠١٨ عام

األحعداث. ومت اعتمعاد مععنهج دراسعي لتعلعيم األط ععال العذين هعم يف سععن الدراسعة ا ت ععزين يف 
 مدرسية جمانية. كتبا    ماسسات االحت اؤ السابص للمحاكمة. ويتلقى األط ال

وقد اخُتذت عدة  دابري لتحسمل أوضاع األحداث يف نظام الس ون  مبا يف رلا  وفري  -١٠٠
اخلدمات املتكاملة  لتعاون مه املاسسات اقكومية األخرى. و شمل هذه اخلدمات األنشقة 

فعرص اقصعول علعى التعليمية  وبرامج إعادة التأهيعل وإععادة اإلدمعاج  والتعدريب املهعين لعزايدة 
لتقيععيم  عمعل بععد اإلفععراج  ومعا إىل رلعا. ويععتم  صعميم بععرانمج املعاملعة ال رديعة للسعع مل وفقعا  

احتياجا ه الن سية واالجتماعية. و نظَّم أنشقة لألحداث  وفص جعدول ؤمعين أسعبوعي   شعمل 
كتبعة  واملشعورة األنشقة الرايضية  والتعليم  والتدريب املهين  واألنشعقة ال وحييعة  وخعدمات امل

 الن سية واالجتماعية  وعريها من الدورات التدريبية.
ويف الوقت الراهن   وجد أقسام جنائية لألحداث اجلاومل يف سعبه حمعاكم حمليعة )معن  -١٠١
حمكمة حملية وابتدائية(. ويشدد قانون العدالة اجلنائية لألط ال على أن يتوىل معاجلة  ٢٩ بمل

نون  قضااي قضاء األحداث فق  األشخاص املتخصصون واملدربون يف هذا اجملال. وينص هذا القا
نشئت وحدة خاصة يف وؤارة  على إنشاء نظام بياانت متكامل للعدالة اجلنائية لألط ال. وقد أ

 توىل املسعائل املتعلقعة بقضعاء األحعداث  وهعي املسعاولة ععن اسعتعراض  ٢٠١٧العدل يف عام 
املتعلقة بقضاء األحداث. و صنَّف بياانت األحداث حسب وضمان ا ساق البياانت اإلحصائية 

 ( ونوع اجلنس  واإلقامة.عاما   ١٨إىل  ١٤  ومن عاما   ١٤اجلرمية  وال ئة العمرية )أقل من 
وقععد أدت التعععدابري البديلعععة لالحت عععاؤ إىل ؤايدة اقاجعععة إىل  عععوفري اهلياكعععل األساسعععية  -١٠٢

لت عادي مقاضعاة ومعاقبعة األحعداث املخعال مل للقعانون. واإلطار املاسسي لتن يذ  دابري بديلعة 
وهتدف العديد من التدابري املنصوص عليها يف اس ا ي ية قضاء األحداث اجلديدة إىل  سريه 
و رية التقدم يف هذا اجملال. و تعاون دائرة نظام املراقبة مه عدد من املاسسات لدعم األط عال 

دائرة العمالة الوطنية واملديرايت اإلقليمية للتدريب املهعين املوضوعمل حتت املراقبة  مبا يف رلا 
 واملديرايت اإلقليمية للتعليم.
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 (١٣)وميةاألقليات الق  
ل اعتمعاد و ن يعذ قعانون  محايعة األقليعات القوميعة يف مجهوريعة ألبانيعا  خقعوة إىل يشعكم  -١٠٣

بدء م اوضات  األمام يف جمال  عزيز محاية حقوق اإلنسان   عتباره أحد األولوايت الرئيسية ل
االنضمام مه االحتاد األورول. كما حيسن اإلطار القانوين القائم ويك ل ألفراد األقليات القومية  
بان  ورلا  أينما كانوا يعيشون يف ألبانيا  معاملة متساوية وعري متييزية مثل سائر املواطنمل األل

 عن طريص  عزيز اقوار مه ممثلي األقليات. 
ت عملية صياعة هذا القانون  لتشاور الوثيص مه رابقات األقليات واجلهات ال اعلة ومت -١٠٤

يف  األخرى  من خالل جلسات استماع عامة  ومبساعدة ومشورة من أفضل اخلربات األوروبية  مبا
ية  رلا جملس أورو   وبناء على  وصيات الل نة االستشارية ال  اقية جملس أورو  اإلطارية قما

ليات القومية  وقرار جلنة الوؤراء التابعة جمللس أورو  بشأن  ن يذ ألبانيا لال  اقية اإلطارية قماية األق
نيا.  األقليات القومية  واملعايري األوروبية  وآخذا   با يف االعتبار الظروف واالحتياجات ا ددة ألل

ل إشراب املاسسات وجرت عملية  شاور واسعة النقاق خالل خمتلف مراحل اإلعداد  من خال
املركزية  ووحدات اقكم الذايت ا لي  واملاسسات املستقلة  ورابقات األقليات  واجملتمه املدين  

 واملنظمات الدولية. ومتت استشارة مجيه رابقات وممثلي األقليات يف ألبانيا طوال هذه العملية.
يات  -١٠5 وحيدد القانون  عريف األقلية القومية  من خالل حذف التمييز بمل فئتمل من األقل

يات  )األقليات القومية واألقليات العرقية واللغوية(  وينص على املعايري القانونية لالع اف  ألقل
لعى القومية بناء على معايري را ية )التحديد الذايت للهويعة( وموضعوعية. ويعنص للمعرة األوىل ع

اع اف رمسي وقانوين جبميه األقليات القومية يف ألبانيا على أسعا، أحكعام اال  اقيعة اإلطاريعة 
يا هم   ن با قماية األقليات القومية. وألعراض هذا القانون  فسن األقليات القومية يف مجهورية أل

يون اليواننيون واملقدونيون واألرومانيون والروما واملصريون واملنحدرون من اجلبل ا بوسن ألسود وال
 والصربيون والبلغاريون.

ويهدف هذا القانون إىل ضمان ممارسة حقوق اإلنسان ا ددة لألشخاص املنتممل إىل  -١٠٦
أقلية قومية من خالل محاية اهلوية املتميزة لألقليات القومية بوص ها أحد املكوانت األساسية  

وكعل شععخص ينتمععي إىل أقليععة قوميععة حععر يف وععدم التمييععز  واملسععاواة الكاملععة أمععام القععانون. 
التعريف بن سه على هذا النحو يف كامل األراضي األلبانية من خالل التحديد الذايت للهويعة. 
وحيظر القانون التمييز؛ ويك ل حريعة  كعوين اجلمعيعات واقريعة النقابيعة؛ وحريعة العدين؛ وحريعة 

ياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية؛ وينص على التعبري واإلعالم؛ واملشاركة يف اقياة العامة واق
محاية اهلوية الثقافية؛ ويك ل التعليم؛ واقص يف التعلعيم بلغعة األقليعة القوميعة؛ واسعتخدام لغعات 

 األقليات  وما إىل رلا.
و ُك ل لألشخاص املنتممل إىل األقليات القومية يف وحدات اقكم الذايت الت يعيشون  -١٠٧

و أبعداد كبرية فرص  لقي التعليم أو التلقمل بلغة أقليتهم. وهلم اقص يف اسعتخدام فيها عادة أ
لغععتهم بشعععكل رمسعععي يف جوانعععب خمتل عععة يف وحعععدات اقكعععم العععذايت العععت يعيشعععون فيهعععا ععععادة 

يف املائة من جمموع عدد سكاهنا  ورلا بناء على قرار  تخذه هيئات  ٢٠يشكلون أكثر من  أو
 سعمم بعذلا الظعروف رات الصعلة ويكعون هنعاب طلعب كعاف. و توافعص  اقكعم العذايت  عنعدما

 العتبة املعتمدة مه املبدأ الذي أوصت به اخلربة الت قدمها جملس أورو .
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علم  -١٠٨ وفيما يتعلص  قص يف التعليم  يتمته األشخاص املنتمون إىل أقلية قومية  قص يف  
دات اقكم الذايت ا لي الت يعيشون فيها عادة و تا  هلاالء األشخاص يف وح .(١٤)لغة األقلية

أو أبععداد كبععرية إمكانيعة  لقععي التعلعيم أو التلقععمل بلغعة أقليععتهم  شعريقة وجععود معا يك ععي مععن 
للتشريعات رات الصلة يف جمال التعليم. وهلم اقص يف إنشاء وإدارة املاسسات  القلبات  وفقا  

 يم املهين.اخلاصة يف النظام التعليمي وماسسات التعل
ء    اعتُمد مشروعا  ٢٠١٨ويف أيلول/سبتمرب  -١٠٩ يم  قرار جملس الوؤرا قرارين يف جمال التعل

بشأن   زويد القالب  لكتب املدرسية  والتقوير املهين املستمر للمعلممل  وإنشاء وعمل ال صول 
ئمة لتعزيز ثقافة األقليات املدرسية بلغة األقليات القومية ؛ وقرار جملس الوؤراء بشأن  التدابري املال

 .(١5)القومية وارُيها ولغاهتا ودينها يف النشاط التعليمي والعلمي ملاسسات التعليم العايل 
وحيص لألشخاص املنتممل إىل األقليات القومية استخدام لغة األقلية القومية   إلضافة إىل  -١١٠

العالمات  ب()و للتشريعات رات الصلة؛ أ( امسهم الشخصي والعائلي  وفقا  )اللغة األلبانية  يف  
والعبارات وعريها من املعلومات. و ُك ل لألشخاص املنتممل إىل األقليات القومية يف وحدات اقكم 
الذايت الت يعيشون فيها عادة أو أبعداد كبرية فرص  لقي التعليم أو التلقمل بلغة أقليتهم. وهلم اقص 

وانب خمتل ة يف وحدات اقكم الذايت الت يعيشون فيها عادة يف استخدام لغتهم بشكل رمسي يف ج
تخذه هيئات  ٢٠أو يشكلون أكثر من  يف املائة من جمموع عدد سكاهنا  ورلا بناء على قرار  

قرار من  اقكم الذايت  عندما  سمم بذلا الظروف رات الصلة ويكون هناب طلب كاف. وب
ية قومية   ٢٠مي أكثر من أجهزة وحدات اقكم الذايت ا لي الت ينت يف املائة من سكاهنا إىل أقل

بلغة األقلية   ُعرض أمساء الوحدات اإلدارية رات الصلة والقرق واإلشارات القوبوعرافية األخرى 
 إىل جنب مه اللغة األلبانية  شريقة وجود طلب كاف من جانب  لا األقلية. املعنية جنبا  

مععن املتوقععه أن  ُعتمعد القععوانمل املتعلقعة بكععل مععن وفيمعا ُيععص  ن يعذ هععذه األحكعام   -١١١
اسعتخدام لغعات األقليعات الوطنيعة فيمعا يتعلععص  لسعلقات اإلداريعة ويف ععرض أمسعاء الوحععدات 
اإلدارية رات الصلة والقرق وعريهعا معن اإلشعارات القوبوعرافيعة؛ ومععايري حتديعد وحعدة اقكعم 

من أجل إاحعة إمكانيعة  لقعي التعلعيم  رب كافيا  الذايت ا لي  وح م العدد  وعدد القلبات املعت
 التلقمل بلغة األقلية بلغة األقلية. أو

ية من  -١١٢ وجرى  ل عل إعداد اللوائم الرئيسية بشأن  ن يذ القانون املتعلص  ألقليات الوطن
أجل اعتمادها  وهي  تعلص مبا يلي  هيكل ومهام الل نة املخصصة  وإجراءات فحص طلعب 

أبقلية قومية؛ ومعايري وواثئص وإجراءات مجه البياانت خبصوص حتديد هوية األشخاص االع اف 
وواثئص الس ل املدين؛  إىل حقهم يف حتديد هويتهم را يا   املنتممل إىل األقليات القومية  استنادا  

واعتماد اس ا ي يات وبرامج وخق  عمل لتهيئة الظروف الالؤمة لألقليات القوميعة للح عاظ 
ويتهم املتميزة و قويرها؛ والتدابري والسياسات الالؤمة لك الة مشاركة األقليات القومية يف على ه

مية  اقياة العامة واقياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية؛ ومعايري دعم املبادرات واملشاريه الرا
يدية إىل الدفاع عن حقوق األقليات القومية وصون و عزيز اهلوية الثقافية والعرقية  قل ت واللغوية وال

بادرات واملشاريه   والدينية املميزة لألقليات القومية  ومعايري اختيار ما سيتم متويله من هذه امل
تممل  ن ومعايري إدارة صندوق األقليات القومية؛ والتدابري الرامية إىل ضمان حقوق األشخاص امل

 و لقي املعلومات ونقلها بلغة أقليتهم. إىل األقليات القومية يف التعبري عن أفكارهم وإبداء آرائهم
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وفيما يتعلص  ألداء ال عال للهيئات الت متثل األقليات  يتضمن القانون املتعلص  ألقليات  -١١٣
حمددة بشأن إنشاء جلنة األقليات القومية واختصاصاهتا وسري عملها و شكيلها  القومية أحكاما  

ية و عزيز حقوق   عتبارها ماسسة مركزية خاضعة إلشراف رئيس الوؤراء  من أجل ضمان محا
ومصاحل األقليات القومية. وفيما ُيص سري عمل اهليئات املمثلة لألقليات  فقد مت اعتماد قرار 

وسيدعم  (.٢٠١٨أن سري عمل جلنة األقليات القومية )كانون األول/ديسمرب جمللس الوؤراء بش
قومية  يات ال إنشاء صندوق األقليات القومية املبادرات واملشاريه الرامية إىل محاية حقوق األقل

 واق اظ على هويتهم الثقافية والعرقية واللغوية والتقليدية والدينية املميزة.
تعلص  ٦   نص املادة (١٦) التحديد الذايت للهوية وفيما يتعلص   قص يف -١١٤ نون امل قا من ال

لكل شخص اقص يف إعالن انتمائه ألقلية قومية  على أسا،  -١ ألقليات القومية على ما يلي  
ألحكعععام قعععانون التععععداد السعععكاين يف مجهوريعععة ألبانيعععا  اقععص يف التحديعععد العععذايت للهويعععة  وفقعععا  

ال جيوؤ إجبار أي شخص على كشف أو نشر  -٢ هذا القانون. اقاالت املنصوص عليها يف ويف
بياانت عن انتمائه ألقلية قومية أو انتمائه العرقي أو اللغوي أو الديين   ستثناء اقاالت الت يكون 

 .(١٧) ملمارسة اققوق املنصوص عليها يف هذا القانون فيها هذا الكشف عن البياانت ضروراي  
نون اقص يف إعالن االنتماء إىل أقلية قومية. وميكن لألشخاص الذين ويك ل هذا القا -١١5

ينتمون إىل أقليات قومية على أسا، حقهعم يف التحديعد العذايت للهويعة اإلععالن ععن انتمعائهم 
ألقليعة قوميععة خععالل التعععداد الععام للسععكان يف مجهوريععة ألبانيععا. وبععد اعتمععاد القععانون املتعلععص 

لبانيا  فسنه من الضروري مواءمة التشريعات ا لية مبا يك ل إعمال حقوق  ألقليات القومية يف أ
تشريعات  األقليات على النحو املنصوص عليه يف هذا القانون. ومن مث  سي ري  نقيم مجيه ال

 للمعايري األوروبية. ا لية  مبا يف رلا التشريعات املتعلقة بتعداد السكان  وفقا  
  حتت إشراف املعهد الوطين ٢٠٢٠يف عام  (١٨)السكان واملساكن املقبلوسُي رى  عداد  -١١٦

قانوين بشأن  عداد  .للحصاءات يف ألبانيا وفيما يتعلص مبسألة األصل العرقي  سيكون اإلطار ال
ية قومية يف  السكان واملساكن متسقا  مه مبدأ التحديد الذايت للهوية وحص الشخص املنتمي إىل أقل

للقانون املتعلص  ألقليات القومية  يعاَمل أو ال يعاَمل على أسا، هذا االنتماء  وفقا  حرية اختيار أن 
 ٢٠٢٠عن املعايري الدولية. وسينهج  عداد عام  واال  اقية اإلطارية قماية األقليات القومية  فضال  

من قبل العدادين  طريقة التعداد املباشر الشامل القائم على العمليات امليدانية مه جتميه االستبياانت
نظمة االحتاد   ستخدام طرق جديدة جلمه البياانت. وسيكون متسقا   توصيات الدولية وأ مه ال

األورول. وسي مه املعلومات املتعلقة جبميه املواضيه األساسية املشمولة يف  وصيات املكتب 
اإلحصائي لالحتاد  لتوصيات املكتب اإلحصائي لالحتاد األورول و وصيات األمم املتحدة. ووفقا  

األورول و وصيات األمم املتحدة  يتم جتميه أسئلة التعداد يف فئتمل رئيسيتمل  أوال   األسئلة رات 
االهتمام املش ب والالؤمة إلجراء املقارانت اإلحصائية على الصعيد الدويل؛ اثنيا   األسئلة االختيارية 

م. ومبا أن املسائل املتصلة  ألصل العرقي هي على أسا، االحتياجات ا ددة للمستخدممل وطلباهت
بمل يف اإلعالن عن  رات طبيعة حساسة  فسن مجه البياانت رات الصلة سيستند إىل حرية اجملي

  وكذلا الشأن  لنسبة لألسئلة انتمائهم العرقي. وسيكون الساال املتعلص  النتماء العرقي اختياراي  
عام املتعلقة  لدين واللغة. و تبه إعد تعداد السكان ل ب ية  ٢٠٢٠اد مشروع القانون املتعلص  عمل

 .(١٩) شاورية  مبا يف رلا االجتماع التشاوري مه األقليات واجلماعات العرقية والثقافية
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 نيأقليات الروما واملصري  
ؤايدة يف  ٢٠٢٠-٢٠١٦ عكس خقة العمل الوطنية إلدماج الروما واملصريمل لل  ة  -١١٧

لت جيري  ن يذها  كما  ستهل أنشقة جديدة لتعزيز إدماج الروما واملصريمل  مه نقاق التدابري ا
االلتزام  لتمويل من ميزانية الدولة وإجياد املعوارد املاليعة معن خعالل التنسعيص معه اجلهعات املاوعة 
الدوليعة. و تمثعل مبادئهعا الرئيسعية يف اآليت   عزيعز اإلدمعاج االجتمعاعي؛ واسعتخدام هنعج حمعدد 

هعداف ملعاجلععة مسععائل حمعددة  تعلععص  إلقصععاء؛ واحعع ام االختالفعات بععمل جمتمعععات الرومععا األ
 واملصريمل؛ وإشراب الروما واملصريمل يف  صميم السياسات العامة و ن يذها ورصدها.

و نص خقة العمل الوطنية للدماج على  دابري ملعاجلة شاملة قالة الروما واملصريمل يف  -١١٨
جمعال التعلعيم واقعوار بعمل الثقافععات  والسع ل املعدين والعدالعة  واقمايعة االجتماعيععة  ألبانيعا يف 

ععن  نسععيص  والعمالعة  والتعلعيم والتعدريب املهعين  واإلسعكان اقضعري  والرعايعة الصعحية  فضعال  
السياسعات ورصععدها. وخُتصَّععص املعوارد الكافيععة لتن يععذ اخلقعة  و ضععقله وؤارة الصععحة واقمايععة 

 عية بتتبه التقدم ا رؤ فيها.االجتما
ومن أجل حتسمل التنسيص يف جمال إدماج الروما واملصريمل  أنشئت شبكة  ضم سعبه  -١١٩

جهات  نسيص يف الوؤارات الرئيسية املسعاولة ععن التعلعيم  والسع ل املعدين  والصعحة  والعمعل  
ة  نسيص على مستوى جه 5٧والسكن االجتماعي  والتدريب املهين. وُوضعت قاعدة بياانت  ضم 

  RomAlbالبلدايت  توىل  نسيص السياسات املتصلة  لروما واملصريمل. ومت  قوير النظام اإللك وين 
 وهو مبثابة  قبيص شبكي مركزي يتيم مجه وإدارة املعلومات عن أقليات الروما واملصريمل.

نية وحااااملو املثلياااات واملثلياااون ومزدولاااو امليااال اجلنساااي ومغاااايرو ا وياااة اجلنساااا  
 نيصفات اجلنس

ية  -١٢٠ ن  نص خقة العمل الوطنية ملكافحة التمييز على أسا، امليل اجلنسي واهلوية اجلنسا
وخقة العمل الوطنية املتعلقة  ملثليات واملثليمل ومزدوجي امليل اجلنسي  ٢٠١٤-٢٠١٢لل  ة 

لعى العديعد معن ع ٢٠٢٠-٢٠١٦ومغايري اهلوية اجلنسعانية وحعاملي صع ات اجلنسعمل لل ع ة 
التدابري ملعاجلة التمييز وإدماج هعذه ال ئعات. و تمثعل أهعدافهما االسع ا ي ية يف اآليت  حتسعمل 

عن رفه مستوى الوعي بشأن عدم التمييز ضد هذه ال ئات  اإلطار القانوين واملاسسي  فضال  
ز ضدها  من خالل مه املعايري الدولية؛ والقضاء على مجيه أشكال التميي ومحاية حقوقها  متشيا  

بنعاء قععدرات هياكععل إن ععار القععانون؛ وحتسععمل إمكانيعة حصععوهلا علععى العمععل والتعلععيم والصععحة 
 والسكن والرايضة  مه ضمان  كافا ال رص.

 (٢٠)اقةحقوق األشخاص ذوي اإلع  
بشععأن  إدمعاج األشععخاص روي اإلعاقعة وإمكانيععة  ٩٣/٢٠١٤يتماشعى القععانون رقعم  -١٢١

عام  وصوهلم  مه املعايري . ٢٠١٢املنصوص عليها يف ا  اقية حقوق األشخاص روي اإلعاقة ل
إىل  ٢٠٢٠-٢٠١٦ويهدف هذا القانون وخقة العمل الوطنية لألشخاص روي اإلعاقة لل  ة 

نشئ ٢٠١5حتسمل نوعية حياة األشخاص روي اإلعاقة وإدماجهم على وو فعال. ويف عام    ُأ
أجل  وجيه التدابري املش كة بمل املاسسات  وهو  اجمللس الوطين لألشخاص روي اإلعاقة من

 يضم منظمات اجملتمه املدين الت متثل حقوق األط ال املعوقمل وآ ئهم.
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إصال  نظام  قييم اإلعاقعة ليتحعول معن منعورج طعمن إىل منعورج بيولعوجي  وجيري حاليا   -١٢٢
جتريب نظام اجتماعي جديد إىل قانون املعونة االقتصادية  جيري  ون سي واجتماعي. واستنادا  

يف وحعد مل إداريتعمل ابعتعمل لبلديعة  عرياان. ويعتم كععذلا  ٢٠١٧لتقيعيم اإلعاقعة منعذ متوؤ/يوليعه 
نظام  رئيسيا   جتريب الس ل الوطين اإللك وين للعاقة الذي يشمل عنصرا   من عناصر إصال  

بشعكل يسعمم بت عادي   قييم اإلعاقة. ويعتم إجعراء  قيعيم اإلعاقعة معن قبعل املاسسعات الصعحية
ن بدل اإلعاقة ومَيكم  .(٢١)اقضور املتكرر لألشخاص روي اإلعاقة يف خمتلف مراحل هذه العملية

املقعدم يف إطعار بععرانمج اقمايعة االجتماعيعة مععن دععم األشعخاص روي اإلعاقععة وحتسعمل نوعيععة 
رية  وهي  شكل حياهتم. وقد شهدت املصروفات املتعلقة  إلعاقة ؤايدة كبرية يف السنوات األخ

 اجلزء األكرب من ن قات اقماية االجتماعية.
فيمعا يتعلعص مبعا يلعي  اخلعدمات العامعة  ٢٠١٤واعتُمدت العديد من اللوائم منذ عام  -١٢٣

ية  ئ لألشخاص روي اإلعاقة  وإؤالة اقواجز البيئية وحواجز البىن التحتية؛ ومجه البياانت اإلحصا
املركعزي وا لعي؛ واعتمعاد  لغعة اإلشعارة . واخُتعذت  عدابري أخععرى بشعأن اإلعاقعة علعى الصععيدين 

 إىل التقييم البيولوجي والن سي واالجتماعي للعاقة. إلدماج األشخاص روي اإلعاقة استنادا  
ومت القيععام  لعديععد مععن األنشععقة  لتعععاون مععه مراكععز  نميععة ورعايععة األشععخاص روي  -١٢٤

مه وإدماجهم فيه. ويتم اسعتغالل األايم اخلاصعة لرفعه مسعتوى اإلعاقة لتعزيز مشاركتهم يف اجملت
الوعي  مثل أايم األشخاص روي اإلعاقات السمعية والبصرية  واليوم الدويل لألشخاص روي 

 اإلعاقة  واألسبوع العاملي للتعليم  وأايم األط ال روي اإلعاقة.
ص يف االسععت ادة معععن ويك ععل القعععانون املتعلععص ققعععوق الق ععل للق عععل ري اإلعاقععة اقععع -١٢5

اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليمية وعريهعا معن اخلعدمات حسعب اقاجعة  والعت حتعددها 
 ٢٠٢٠-٢٠١٧اهلياكل املساولة عن  قييم اإلعاقة. ويتضمن الربانمج العوطين ققعوق الق عل 

تحدي د املبكر  دابري للتحديد املبكر لألط ال الذين يعانون من مشاكل يف النمو وعالجهم وال
لتنمية األشخاص روي  مركزا   ١١. وهناب عاما   ١٨ملشاكل الصحة العقلية لألط ال حىت سن 

مزودة  ملرافص السكنية )منها ستة مراكز عامة ومخسة عري عامة(.  عاما   ٢5اإلعاقة حىت سن 
فععيهم  مركععزا  للرعايعة النهاريععة ومركععزا  جمتمعيععا  لألشعخاص روي اإلعاقععة  مبععن ٣٧ ويعمعل حاليععا  

 .٢٠١٣يف عام  ١٩األط ال  مقابل 
وجععرى حتسععمل حصععول األط ععال روي اإلعاقععة علععى األجهععزة والتكنولوجيععا املسععاعدة  -١٢٦

. و عقعى األولويعة لضعمان التحعاق األط ععال روي ل حتعداي  شعكم يبتكل عة ميسعورة  لكنعه ال يعزال 
يم اإلعاقة  ملدار،. ويف كل عام   عقى التعليمات للوحدات التعليمية  ت ا لية إلنشاء مرافص  

أفضل نوعية  عليم لألط ال  ويشمل رلا  قدمي املعلومات للوالدين عن  ربية األط ال و وعية 
اجملتمه والوالدين بشأن حص األط ال روي اإلعاقة يف  نشئتهم يف بيئة مالئمة وشاملة لل ميه. 

ي اإلعاقة يف املاسسات   اعتُمدت  معايري للمدرسمل املساعدين للقالب رو ٢٠١٤ويف عام 
معععدر،  ٦١٠  مت  عيعععمل أكثععر معععن ٢٠١٧/٢٠١٨العامععة للتعلعععيم قبعععل اجلععامعي . ويف ععععام 

  يعتم  قعدمي درو، ٩إىل  ٦. ويف الصع وف معن ٢٠١٤/٢٠١5يف ععام  ٦5مسعاعد  مقابعل 
العدعم لألط عال الععذين يععانون مععن صععوبة معن الععتعلم. و عَنظم دورات  دريبيععة دوريعة للمهنيععمل 

 لمل يف جمال  عليم األط ال املعوقمل.العام
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 امللكية حقوق  
للخعدمات العامععة  شعامال   إصعالحا   ٢٠٢١-٢٠١٧يتعوخى العربانمج اقكعومي لل عع ة  -١٢٧

رات الصلة  قص يف امللكية  مبا يف رلا  س يل امللكية واس دادها والتعويض عنها. ويشمل 
اإلصال   نظيم املاسسعات رات الصعلة وهيكلهعا  واسعتخدام التكنولوجيعا الرقميعة يف اخلدمعة  

وسعريعة.  و عيعمل املعوظ مل  و قعدمي اخلعدمات إىل املعواطنمل  بغيعة ضعمان خدمعة جيعدة ومهنيعة
 و واصل وؤارة العدل العمل من أجل  ن يذ هذه العملية.

ويشكل إصال  النظام املتكامل إلدارة األراضي أحد أولوايت حكومة ألبانيا. ويشمل  -١٢٨
نقاق اإلصال  حتسمل نظام إدارة األراضي  وحقوق امللكية  واستخدام املوارد  وإنشاء نظام 

  ألبانيا.شامل ومتكامل ملعلومات األراضي يف
 .٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٢٠واعتُمد القانون املتعلص دنشاء وكالة الدولة للمساحة يف  -١٢٩

وهذه الوكالة هي حمصلة دمج بعض املاسسات يف ماسسة واحدة  مبعا يف رلعا  وكالعة حصعر 
ضري هلا ونقل املمتلكات العامة  ووكالة  قنمل املناطص/املباين عري النظامية ووضه التخقي  اق

 وإدماجها  ومكتب  س يل املمتلكات عري املنقولة.

 (٢٢)ئوناملهالرون والالل  
يتمتععععه املهعععععاجرون ققعععععوق متسعععععاوية معععععه املعععععواطنمل األلبعععععان فيمعععععا يتعلعععععص  قعععععص يف  -١٣٠

االستحقاقات االجتماعية من قبيل املعونة االقتصادية أو الرعاية االجتماعية. ويك ل القانون 
  حص األجانب يف اقياة ٢٠١٦بشأن  األجانب   بصيغته املعدلة يف عام  ١٠٨/٢٠١٣رقم 

األسعرية ويف مجعه مشعل األسعرة. ويقعر قعص األجانعب املتعزوجمل معن معواطنمل ألبعان يف مجعه مشععل 
الشمل مه أفراد أسرهم. ويتمته املهاجرون  قص األجانب املقيممل يف ألبانيا يف ملم  األسرة  وأيضا  
 ألحكام التشريعات السارية. نيا  ققوق ن سها الت يتمته هبا األلبان  وفقا  العاملون يف ألبا

وحيعدد قعانون  األجانععب  االحت عاؤ كعآخر  ععدبري إداري يعتم اختعاره و قبيقععه معن قبععل  -١٣١
سلقة الدولة املساولة عن معاملة األجانب على املستوى اإلقليمي ضد األجنمن الصادر يف حقه 

إلبعاد(  ورلا بعد استن اد مجيه التدابري البديلة املمكنعة أو عقعب إجعراء أمر  لقرد )وليس ا
 قييم ُيلص إىل أنه ال ميكن إن ار هذه التعدابري ضعد األجنعمن  أو ضعد األجنعمن العذي مُسعم لعه 

  لدخول جمددا  على أسا، ا  اقات السما   لدخول جمددا .
جعراءات الل عوء  والسعلقات املعنيعة  إ ٢٠١٤وينظم قانون  الل وء  املعتمد يف عام  -١٣٢

وحقوق طالمن الل وء والالجئمل  ومحايتهم الثانوية واملاقتة. وأعقب سن قانون الل وء اعتماد 
 العديد من اللوائم.

ويستند قانون الل وء وقانون األجانب إىل مبدأ عدم اإلعادة القسرية  ومصاحل الق ل  -١٣٣
ويهعععععدف مشععععروع االسععععع ا ي ية الوطنيععععة إلدارة اهل عععععرة ال ضععععلى  واقععععص يف اقيعععععاة األسععععرية. 

إىل  قععدمي اسععت ابة شععاملة للتحععدايت وال عععرص  ٢٠١٩عملهععا الععذي سععُيعتمد خععالل  وخقععة
 املتعلقة  هل رة.
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 نأولوايت مجهورية ألبانيا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسا -خامسا   
 قوق اإلنسان ومحايتها فيما يلي  تمثل أولوايت مجهورية ألبانيا يف جمال  عزيز ح -١٣٤

 مواصلة مواءمة األنظمة الوطنية مه االلتزامات الدولية يف جمال محاية حقوق اإلنسان؛ •
  عزيز دور اآلليات الوطنية قماية حقوق اإلنسان؛ •
 إصال  نظام العدالة ومكافحة ال ساد؛ •
اء حتسعمل اإلطععار القععانوين ققععوق اإلنسعان  ال سععيما حقععوق األط ععال والنسعع •

 واألشخاص روي اإلعاقة واألقليات؛
مواصعلة التعععاون معه اإلجععراءات اخلاصعة لألمععم املتحعدة  و وجيععه دععوة دائمععة  •

 للمكل مل بوالايت يف إطار اإلجراءات املواضيعية؛
 حتسمل التعاون مه اجملتمه املدين يف جمال  عزيز و ن يذ برامج محاية حقوق اإلنسان. •
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