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  هورية ألبانيامج

    وزارة اخلارجية
املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز        ة  ـــــ معلومات عن قائمة القضايا واملسائل اليت طرحنـها اللجن        

اء علـى مجيـع أشـكال       ــــيف التقرير الـدوري عـن اتفاقيـة القـض          يتعلق بالنظر    ماضد املرأة في  
  التمييز ضد املرأة

  
  ألبانيا    
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   عامةمسائل  )١(  
معلومات عما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير الدوري الثالـث جلمهوريـة             يرجى تقدمي   

ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت املالحظات اخلتامية اليت اعتمـدهتا           . ألبانيا وعرضته على الربملان   
والثاين أللبانيا قد ترجم إىل اللغـة      الدوريني األويل   اللجنة بعد النظر يف التقرير اجلامع للتقريرين        

ــا،     الوطنيــة وبيــان الكيفيــة   الــيت مت هبــا تعمــيم التقريــرين ومــن عمــم علــيهم جلعــل شــعب ألباني
 علــى وعــي بــاخلطوات الالزمــة لــضمان املــساواة  ،وخاصــة املــسؤولني احلكــوميني والــسياسيني

  .القانونية والفعلية بني املرأة والرجل
 القـضاء علـى مجيـع أشـكال         مت اعتماد التقريـر الـدوري الثالـث املقـدم يف إطـار اتفاقيـة                - ١

  . ٢٣/٧/٢٠٠٨الصادر يف  ١٠٨٢التمييز ضد املرأة بقرار جملس الوزراء رقم 
 عمـال بـالقوانني الـيت       القـرارات التنفيذيـة    من الدستور، يتم إصدار      ١١٨ووفقا للمادة     

قـرارات  وقـرارات جملـس الـوزراء هـي         . تضعها اهليئات املنصوص عليها يف الدستور وتنفيذا هلا       
ــا    يذيــةتنف ــة ألباني ــة جبمهوري ــة الوطني  تــدخل يف اختــصاص جملــس الــوزراء وال حتــال إىل اجلمعي

  .للموافقة عليها
ــادة   مــن دســتور  ١٢٢وهــذا القــرار صــادر عمــال باملــادة      ــا وامل ــة ألباني  مــن ١مجهوري

االلتــزام باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ” بــشأن ٩/١١/١٩٩٣ يف الــصادر ٧٧٦٧القــانون رقــم 
  .“يز ضد املرأةأشكال التمي

وفيما يتعلق بنشر املالحظات اخلتامية للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                     - ٢
كومــة ألبانيــا بــشأن اتفاقيــة  حلالــصادرة بعــد النظــر يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين األول والثــاين  

 خـالل الـدورة الثامنـة       القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، جيـري اختـاذ التـدابري التاليـة              
  :يناير/كانون الثاين ٣١ إىل ١٣والعشرين املعقودة يف الفترة من 

  .متت الترمجة إىل اللغة األلبانية مباشرة مبعرفة احلكومة بعد تقدمي املالحظات اخلتامية  •  
مراســالت رمسيــة مــن عــن طريــق أرســلت املالحظــات إىل مجيــع الــوزارات التنفيذيــة،   •  

، بغـرض التعريـف     ٢٠٠٣أبريـل   /نيـسان  -مـارس   /آذارلس الـوزراء يف     األمني العام جمل  
  .بالتدابري الالزمة لتنفيذها واختاذ هذه التدابري

ــرة   •   ــة مبــسائل املــساواة بــني    ٢٠٠٥-٢٠٠٣خــالل الفت ــة املعني ــة احلكومي ، قامــت اآللي
 ضـد   دورات تدريبية بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        بتنظيم   )١(اجلنسني

_________________ 

 .سابقا“ جلنة تكافؤ الفرص”  )١(  
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تنفيــذ التوصــيات املقدمــة يف   باملــرأة لتعريــف املــشتركني بالتزامــات الدولــة األلبانيــة      
  .املالحظات اخلتامية

ــل          •   ــة ووزارة العم ــوزارة اخلارجي ــشبكي الرمســي ل ــع ال ــى املوق ــشر املالحظــات عل مت ن
  .)٢(والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص

اص باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  يف إطــار وضــع مــشروع تقريــر احلكومــة الثالــث اخلــ   •  
أشكال التمييز ضد املرأة، قامت وزارة اخلارجية، باعتبارها اجلهة املسؤولة عـن وضـع            
مشاريع التقارير الوطنية الدورية املتعلقة باتفاقيات حقـوق اإلنـسان، بغـرض احلـصول              

د علـى أكــرب قــدر ممكــن مــن املعلومــات، بوضــع اســتبيانات حتــدد األســئلة املتــصلة مبــوا 
  .ملالحظات اخلتاميةالواردة باتوصيات والاالتفاقية 

، قامـت مديريـة     ٢٠٠٩ ينـاير /كـانون الثـاين    -ديسمرب  /كانون األول خالل الفترة من      •  
، بـدعم   )٣(سياسات تكافؤ الفرص بوزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص        

األمـم املتحـدة املـشترك      ربنـامج   ل اتنفيـذ ومن صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،            
سلسلة مـن الـدورات التدريبيـة لتـدريب         بتنظيم  املعين باملساواة بني اجلنسني يف ألبانيا،       

لتعـريفهم باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                أجهزة احلكم احمللـي     ممثلي  
نيـة   وتضمنت املعلومات املقدمة املالحظات والتوصيات اليت وضعتها اللجنـة املع          .املرأة

 التدريب علـى الـدليل التوضـيحي      مت  ويف هذا اإلطار،    . بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
الـصادر يف    ٩٩٧٠التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والقانون رقـم            

كــــانون ، وذلــــك يف “املــــساواة بــــني اجلنــــسني يف اجملتمــــع” بــــشأن ٢٤/٧/٢٠٠٨
مدربني فيما يتعلق باالتفاقيـة يف تريانـا يف شـهر           وأجري تدريب لل  . ٢٠٠٩يناير  /الثاين

 يف مـدينيت دوريـس وليتـشي        نونظمت دورتـان مـدة كـل منـهما يومـا          . يونيه/حزيران
على االتفاقية وعلى قانون املساواة بـني اجلنـسني        أجهزة احلكم احمللي    حيث ركز ممثلو    

  .يف اجملتمع
املـساواة بـني اجلنـسني، وبـدعم      ، وفيمـا يتعلـق ب     “أمم متحدة واحدة  ”يف إطار برنامج      •  

من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي يف املقام األول، ينتظـر وضـع خطـة عمـل مـشتركة              

_________________ 

  .-Convention and Reports www.mfa.gov.alاملوقع الشبكي الرمسي لوزارة اخلارجية   )٢(  

 رصــــــــــــــــــــافؤ الفـــــــــــــــ وتكاالجتماعيةل والشؤون ــــــــــــــــــــــــمي لوزارة العمــــــــــع الشبكي الرســـــــاملوق       
  www:mpcs.gov.al/dpshb/monitorimi/raportetmonitoruese  www:mfa.gov.al:    

  .حاشية ال تنطبق على النص العريب  )٣(  
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 الوعي على الصعيدين املركـزي واحمللـي باحلكومـة باتفاقيـة            زيادة” بشأن   ٢٠١٠لعام  
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

حظـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى       وستتضمن عملية زيـادة الـوعي نـشر املال         •  
ــش     ــشورة ب ــدمي امل ــرأة وتق ــز ضــد امل ــذه    اأهنالتميي ــشة ه ــستديرة ملناق ــد م ، وتنظــيم موائ

ويف هـذا الـسياق سـيكون مـن     . املالحظات والدعوة إىل اختاذ تدابر ملموسـة لتنفيـذها    
ــاين لالتف     ــالربوتوكول اإلضــايف الث ــشاط التعريــف ب ــة هلــذا الن ــذي  األجــزاء اهلام ــة ال اقي

  .)٤(صدقت عليه ألبانيا
  

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
 من دسـتور مجهوريـة      ١٢٢ من التقرير الدوري الثالث أنه وفقا للمادة         ٣جاء بالفقرة     - ٢

يـتم تطبيقهـا   وجزءا مـن النظـام القـانوين الـداخلي     ”ألبانيا تعترب االتفاقية، بوصفها صكا دوليا،    
ــب  ــا األسـ ــرة وهلـ ــا   مباشـ ــق معهـ ــيت ال تتفـ ــد الـ ــوانني البلـ ــى قـ ــية  . “قية علـ ــة األساسـ ويف الوثيقـ

)HRI/CORE/1/Add.124  ،  لويـة القـانون الـدويل      و مبـدأ أ   ‐علـى هـذا املبـدأ       يـرد   ،  )١٠٦الفقرة
. “الطاعـة املباشـرة صـراحة     ] االتفـاق [يتوقـع   ”على التشريعات الوطنيـة، قيـد هـو اشـتراط أن            

ــدويل  يرجــى توضــيح شــرط الطاعــة املباشــرة     ــانون ال ــذ    للق ــى تنفي ــا عل ــؤثر هب ــيت ت ــة ال والكيفي
  .االتفاقية

  العالقات بني القانون الوطين والقانون الدويل
 مـن   ٥فاملـادة   . وضع متميز بالنسبة للقانون الوطين يف مجهوريـة ألبانيـا         للقانون الدويل     

 مـن   ٢٢ص املـادة    كمـا تـن   . الدستور تنص على التزامات الدولة األلبانية بتطبيق القانون الدويل        
الدسـتور علــى أن كــل اتفــاق دويل تـصدق عليــه اجلمعيــة التــشريعية يـصبح جــزءا مــن القــانون    

ــة   طبــق هــذا االتفــاق مباشــرة إال إذا كــان غــري قابــل    يو. الــوطين بعــد نــشره يف اجلريــدة الرمسي
ليهـا  ولالتفاقـات الدوليـة املـصدق ع      . للتطبيق من تلقاء نفسه وحيتاج تطبيقه إىل  إصدار قـانون          
واألولوية أيـضا للمعـايري الـيت تـضعها         . بقوانني األولوية على القوانني الوطنية اليت ال تتفق معها        

 ال يــنص االتفــاق الــذي اهليئــات الدوليــة، يف حــاالت التعــارض، علــى القــانون الــوطين عنــدما  
ر تــصدق عليــه مجهوريــة ألبانيــا حبكــم اشــتراكها يف تلــك املنظمــة صــراحة علــى التطبيــق املباشــ 

  .للمعايري اليت تصدرها
تــذكر الدولــة الطــرف يف تقريرهــا عــددا مــن التعــديالت التــشريعية والتــشريعات الــيت     - ٣

 الـصادر  ٩٥٣٤رقـم  [“ املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع    ”جيري إعدادها مثل مشروع قانون  
_________________ 

 .١٧/٤/٢٠٠٣ الصادر يف ٩٠٥٢صدقت عليه اجلمعية التشريعية بألبانيا بالقانون رقم   )٤(  
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عتمـاد  يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن حالة ا      . وقانون االنتخابات املنقح  ] ٢٠٠٦ يف عام 
املـساواة بـني اجلنـسني يف       ”هذين التعديلني وهل يتوقع أن يسد مشروع القانون اجلديد بـشأن            

 مــن ٢٣ واحملــددة يف الفقــرة ٢٠٠٤الثغــرات املوجــودة يف القــانون الــصادر يف عــام  “ اجملتمــع
التقريــر، وهــل يتوقــع أن يتــضمن هــذا القــانون حظــر التمييــز علــى أســاس اجلــنس يف اجملــاالت   

  واخلاصة؟ العامة 
 ٢٤/٧/٢٠٠٨ الـــصادر يف ٩٩٧٠وافقـــت اجلمعيـــة التـــشريعية علـــى القـــانون رقـــم    - ٤

ــا   “ املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع ”بــشأن  -٢٠٠٦(بعــد عمــل اســتمر ملــدة عــامني تقريب
قامــت بــه وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص، بــدعم مــن اهليئــات    ) ٢٠٠٨

هذا اجملال مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمـن والتعـاون            الدولية اليت هلا نشاط يف      
بالتعاون مع خـرباء مـن اجملتمـع املـدين واهليئـات األكادمييـة، وبعـد اسـتطالع رأي                   ويف أوروبا،   

املؤسسات واملنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال وبعـد جهـود طويلـة لكـسب التأييـد                  
 ١/٧/٢٠٠٤ الـصادر يف     ٩١٩٨ رقـم    القـانون وقـد ألغـى هـذا القـانون         . يف اجلمعية التـشريعية   

والتعديالت األخرى اليت أدخلـها عليـه القـانون رقـم           “ املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع    ”بشأن  
  .٢٠٠٦ الصادر يف عام ٩٥٣٤

ضمان احلماية الفعالة من التمييز علـى أسـاس اجلـنس أو        ) أ: (والغرض من القانون هو     
  ر مـــن أشـــكال الـــسلوك الـــذي يـــشجع علـــى التمييـــز علـــى أســـاس اجلـــنس؛    أي شـــكل آخـــ

وضــع تــدابري لــضمان تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل للقــضاء علــى التمييــز بــسبب  ) ب(و 
حتديـد مـسؤوليات الـسلطات احلكوميـة علـى          ) ج(اجلنس أيا كان الشكل الـذي يظهـر بـه؛ و            
 والـسياسات الداعمـة لتـشجيع       ت التنفيذيـة  القـرارا الصعيدين املركزي واحمللي يف وضع وتنفيـذ        

  .وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع
: إدخـال تعريفـات جديـدة مثـل       ‘ ١’: ومن اجلديد الذي جاء به هـذا القـانون مـا يلـي              

، وتعريـف التـدابري   )  يف املائـة ٣٠(حظر التمييز على أساس اجلنس والتكافؤ يف متثيـل اجلنـسني            
إنــشاء هياكــل جديــدة لوضــع الــسياسات ‘ ٢’لتمييزيــة والــسماح هبــا؛ و املؤقتــة اخلاصــة غــري ا

ــذها وللحمايــة؛ و   ــاذ القــرارات       ‘ ٣’وتنفي ــسبة لعمليــات اخت ــة خاصــة بالن وضــع تــدابري مؤقت
 يف املائـة؛ ووضـع تـدابري     ٣٠السياسية والقرارات العامة يف شكل حـصص حمايـدة ال تقـل عـن               

ــل غــري املــأجور؛ و   ‘ ٤’خاصــة لنظــام التعلــيم ويف جمــال العمــل؛ و      االلتــزام جبمــع  ‘ ٥’العم
اإلحصاءات املتعلقة باملساواة وعدم التمييز وغريه من املبادئ اليت ينص عليها دستور مجهوريـة              

  .ألبانيا واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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ــانون رقـــم      بـــني املـــساواة” بـــشأن ٢٤/٧/٢٠٠٨ الـــصادر يف ٩٩٧٠وقـــد أدى القـ
ــع اجل ــسني يف اجملتمــ ــم      إىل“ نــ ــانون رقــ ــودة بالقــ ــرات املوجــ ــد الثغــ ــصادر يف ٩١٩٨ســ  الــ
  .“، والذي مت إلغاؤه١/٧/٢٠٠٤
  :املنفذة لهالقرارات   - ٥

 ٢٤/٧/٢٠٠٨ الــصادر يف ٩٩٧٠لــدى تنفيــذ االلتزامــات املترتبــة علــى القــانون رقــم   
فؤ الفــرص بــوزارة ، تولــت مديريــة سياســات تكــا “املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع ”بــشأن 

العمل والشؤون االجتماعيـة، باعتبارهـا اجلهـة املختـصة مبـسائل اجلنـسني، قيـادة عمليـة حتديـد                    
ــة ــذ القــانون واملوافقــة عليهــا اختــذت  الــيت القــرارات التنفيذي وقــد قامــت منظمــة األمــن   . لتنفي
القـرارات  ضـع    بتقـدمي الـدعم يف عمليـة و         وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        والتعاون يف أوروبـا   

 يف القـرارات التنفيذيـة  ومتـت مناقـشة جمموعـة    .  اليت قام هبا فريق من اخلرباء القـانونيني      التنفيذية
 وقـدمت لـه الـدعم منظمـة         ٢٠٠٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   ٢٧اجتماع مائدة مـستديرة عقـد يف        

فؤ الفـرص  األمن والتعاون يف أوروبا وفيه أعرب ممثلو وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكـا    
 وممثلو اهليئات الدولية عن آرائهم ومقترحاهتم اليت انعكست بـشكل مباشـر يف الـصيغة النهائيـة         

 تــنظم إنــشاء وعمــل اجمللــس الــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني يف   ت تنفيذيــةاقــراراختــذت وقــد 
إنــشاء ” بــشأن ٨/١/٢٠٠٩ يف ٣ بــرقم قــرار صــادر مــن رئــيس الــوزراء) ١: (اجملتمــع، وهــي

 ١٢٢ قـرار جملـس الـوزراء رقـم       ) ٢(؛ و   “ للمساواة بـني اجلنـسني     عمل اجمللس الوطين  وطريقة  
املوافقة على القواعد اخلاصة بعمل اجمللـس الـوطين للمـساواة بـني             ” بشأن   ٢/٢/٢٠٠٩بتاريخ  
تــشكيل ” بــشأن ٢٩/٤/٢٠٠٩ بتــاريخ ٣١٨/٣قــرار وزيــر العمــل رقــم  ) ٣(؛ و “اجلنــسني

ــسني   ــني اجلنـ ــساواة بـ ــم  ) ٤(؛ و “جملـــس املـ ــرار رقـ ــصادر يف ٢٤٩٨القـ  ١٦/١٢/٢٠٠٨ الـ
 املؤشـرات  ووضـع إنشاء فريق عامل مشترك بني املؤسسات بشأن إحصاءات اجلنـسني     ”بشأن  

  . “ يف ألبانيااملتعلقة باجلنسني لدعم السياسات ورصد املساواة بني اجلنسني
   تعديالت قانون االنتخابات  - ٦

 ٢٤/٧/٢٠٠٨ الـصادر يف       ٩٩٧٠ن رقـم    انعكست احلصة املنصوص عليها يف القانو       
يف التعديالت اليت أدخلـت علـى  قـانون االنتخابـات            “ املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع    ” بشأن

 يف  ٣٠ بنـسبة ”ميثـل كـل مـن اجلنـسني          ينص على أن     ٦٧ من املادة    ٥فالبند  . جبمهورية ألبانيا 
 القائمـة  ىل يفواألمسـاء الثالثـة األ  مـن  حـد  بواأو  /املائة على األقل من القائمة املتعـددة األمسـاء و         

مــن كــل اســم ويف انتخابــات احلكــم احمللــي يكــون  . املتعــددة األمســاء يف كــل منطقــة انتخابيــة 
  .“أمساء بالقائمة من كل من اجلنسني ٣
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  إنشاء اهلياكل اجلديدة وعملها  - ٧
اء  مت وضــع األســاس القــانوين إلنــش‐اجمللــس الــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني   )أ(  

 الــصادر يف ٣وعمــل اجمللــس الــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني وفقــا لقــرار رئــيس الــوزراء رقــم  
ــشأن ٨/١/٢٠٠٩ ــوطين للمــساواة بــني اجلنــ   ” ب ــشاء وعمــل اجمللــس ال ــرار جملــس  “نيسإن  وق

املوافقة على القواعد املتعلقة بعمـل املركـز        ” بشأن   ٢/٢/٢٠٠٩ الصادر يف    ١٢٢الوزراء رقم   
وهـذا اجمللـس هـو هيئـة استـشارية بـشأن الـسياسات املتعلقـة                . “ني اجلنـسني  الوطين للمساواة بـ   

وهـــو حاليـــا وزيـــر العمـــل والـــشؤون (باجلنـــسني ويرأســـه الـــوزير املخـــتص مبـــسائل اجلنـــسني 
  . من نواب الوزراء وثالثة أعضاء من اجملتمع املدين٩ويتألف من ) االجتماعية وتكافؤ الفرص

أضـافت   . املركـزي واحمللـي باحلكومـة     صعيدين  الـ على  املوظفون من اجلنسني      )ب(  
املـساواة بـني اجلنـسني يف    ” بـشأن  ٢٤/٧/٢٠٠٨ الصادر يف    ٩٩٧٠املوافقة على القانون رقم     

  .التزاما قانونيا بتعيني املرأة يف الوزارات التنفيذية ويف هياكل احلكم احمللي“ اجملتمع
س، وإدمــاج املــرأة،  مثــل التمييــز علــى أســاس اجلــن،إدخــال تعريفــات جديــدة  )ج(  

تفــق مــع مبــادئ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ومــع تــشريعات  ت، .اخل
  .االحتاد األورويب

ــم  يتـــــسع   )د(   ــانون رقـــ ــذ القـــ ــال تنفيـــ  ٢٤/٧/٢٠٠٨ الـــــصادر يف ٩٩٧٠جمـــ
مـي  حته  منـ ٥املـادة  ف .اجملـالني العـام واخلـاص   ليـشمل    “ يف اجملتمع  املساواة بني اجلنسني  ”بشأن  

من التمييز علـى أسـاس اجلـنس مجيـع األشـخاص الـذين يعيـشون أو الـذين يقيمـون يف أراضـي              
على األعمال اليت تعترب متييزا من جانـب صـاحب العمـل          القانون  كذلك ينص   . مجهورية ألبانيا 

كما يتـضمن القـانون أحكامـا    . ويف جمال اإلعالم ) الفصل اخلامس (يف القطاعني العام واخلاص     
بالنــسبة للحمايــة اخلاصــة للحوامــل  ) ٩املــادة (لتــدابري اخلاصــة الــيت تعتــرب غــري متييزيــة  تتعلــق با

 وتيــسري تقــدمي املــساعدة إىل األشــخاص ، أطفــال ولــدوا حــديثانواألمهــات الــشابات ومــن هلــ
مؤشـرات توضـح أن القـانون يـشمل اجملـال      وهـذه كلـها    ،ذوي املسؤوليات اخلاصة يف األسـرة   

  .اخلاص أيضا
  .٢٠١٠رصد تنفيذ القانون يف الربع األخري من عام وينتظر   

يتـضمن  لتمييز ضـد املـرأة   ت التشريعات الداخلية تشمل تعريفا ليرجى بيان ما إذا كان     - ٤
 ويشمل أعمال التمييز الـيت يقـوم      ١التمييز املباشر والتمييز غري املباشر حسبما تنص عليه املادة          

 كما يرجى بيان ما إذا كـان قـد     .٢اص وفقا للمادة    هبا أشخاص يف القطاع العام والقطاع اخل      
ــسابقة      أجــري  ــة ال ــة يف مالحظاهتــا اخلتامي ــه اللجن اســتعراض شــامل للقــوانني، كمــا أوصــت ب

]A/58/38 يةقافلضمان اتفاق التشريعات الوطنية مع االت] ٦١، الفقرة.  
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 بـــدأ يف .نيـــةالتـــدابري الـــيت اختـــذت إلدخـــال التمييـــز ضـــد املـــرأة يف التـــشريعات األلبا  - ٨
ــم   ٢٠٠٨أغــسطس /آب ١٥ ــانون رق ــريان الق ــشأن ٩٩٧٠ س ــسني يف   ” ب ــني اجلن ــساواة ب امل

 وبــدأ ســريانه يف ٢٠٠٨يوليــه /متــوز ٢٤، وهــو القــانون الــذي متــت املوافقــة عليــه يف “اجملتمــع
، وهو يشمل تعريفا للتمييز بني اجلنـسني يتفـق والتعريـف الـوارد يف         ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٥

ــادة  ــرأة     اتمــن  ١امل ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــادة  . فاقي ــنص امل ــى١وت   عل
 ويكـون  عاد أو تقييد يـتم علـى أسـاس اجلـنس        يعين التمييز ضد املرأة أي متييز أو استب       ”: يلي ما

حبقــوق و،  واملــرأةالرجــلبــني املــساواة ب أو مــن أغراضــه عرقلــة أو إلغــاء االعتــراف .همــن آثــار
السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة واملدنيـة         اجملاالت  يف  سية  اإلنسان واحلريات األسا  

  . “وغريها والتمتع هبذه احلقوق وممارستها بغض النظر عن احلالة الزوجية للمرأة
  :التدابري اليت اختذت الستعراض التشريعات من املنظور اجلنساين  - ٩

املـساواة بـني اجلنـسني      ” بـشأن    ٢٤/٧/٢٠٠٨ الـصادر يف     ٩٩٧٠يستند القانون رقم      
ــة     “ يف اجملتمــع ــز واملبــادئ األخــرى املقــررة يف دســتور مجهوري ــدأ املــساواة وعــدم التميي إىل مب

 الدوليـة  الـصكوك ألبانيا، وإىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، وإىل مجيـع      
وقــد حتــاد األورويب كــذلك فــإن االلتــزام بتوجيهــات اال . الــيت صــدقت عليهــا مجهوريــة ألبانيــا 

  .يف االعتبار عند صياغة هذا القانونأخذت 
 من التزاماهتا مبقتضى خمتلف الوثـائق الدوليـة   ولدى تنفيذ مهامها والتوصيات املستمدة    - ١٠

املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، ويف إطار تنفيذ خطة العمل السـتراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني                 
، قدمت مديرية السياسات املتعلقة بتكـافؤ الفـرص       ٢٠١٠-٢٠٠٧لفترة   يف ا  )٥(والعنف املرتيل 

وســوف . ا جيــري استعراضــهيتبعــض التعــديالت علــى قــانون العمــل الــ ) ١(مقترحاهتــا بــشأن 
تتعلق التعديالت بصفة خاصة مبنح إجازة األمومـة لآلبـاء أيـضا، والتوسـع يف مفهـوم التحـرش                   

ام تتعلـق مبرونـة سـاعات العمـل بالنـسبة ملـن             اجلنسي يف مكان العمل، ومقترحات بـشأن أحكـ        
مقترحات أخـرى بـشأن التعـديالت فيمـا يتعلـق مبـشروع             ) ٢(يتحملون مسؤوليات عائلية؛ و     

القانون اخلاص املتعلق بتوفري السالمة اخلاصة للحوامـل ومـن وضـعن حـديثا واملرضـعات يتفـق                  
لبانيـة مـن املنظـور اجلنـساين،     يعتزم النظـر يف التـشريعات األ     ) ٣(؛ و   CEE/92/85والتوجيه رقم   

يف اخلطـة املـشتركة للمـساواة بـني     وخاصة فيما يتعلـق بتـشريعات التـأمني االجتمـاعي، وذلـك            
إعــداد تقريــر االنتــهاء مــن ويعتــزم . “أمــم متحــدة واحــدة”اجلنــسني، يف إطــار عمــل برنــامج  

  .٢٠١٠هناية الفصل الثاين من عام يف وتقدمي مقترحات 

_________________ 

 .حاشية ال تنطبق على النص العريب  )٥(  
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مــن التقريــر علــى أن النظــام القــانوين األلبــاين يلــزم املــواطنني الــذين    ٢٣تــنص الفقــرة   - ٥
يـذكروا أيـضا    ”يلجأون إىل القـضاء للحـصول علـى تعويـضات عـن انتـهاكات حلقـوقهم بـأن                   

إىل حـق  وعـدم االكتفـاء باإلشـارة    املادة املعينة من القانون املعني الذي يستندون إليه يف طلبهم  
جــى تقــدمي معلومــات عمــا يوجــد حاليــا مــن خــدمات تــوفري   وير. “عــام تــنص عليــه االتفاقيــة

ــة املتاحــة   ــة أو   للنــساءاحملــامني واملــساعدة القانوني ، وخاصــة  النــساء املنتميــات إىل أقليــات إثني
ضـمان  لغوية، والنساء املقيمات باملناطق الريفية، والنساء املنتميات إىل فئات ضعيفة، من أجل             

كمـا يرجـى بيـان مـا إذا كـان           . نية املقررة بالنسبة للتمييـز    لتعويضات القانو على ا  املرأة   حصول
القــانون يــنص علــى عكــس عــبء اإلثبــات يف احلــاالت الــيت يــدعى فيهــا بوقــوع التمييــز علــى  
أساس اجلـنس، وخاصـة يف حـاالت التحـرش اجلنـسي، ومحايـة عمـل احلوامـل واألمهـات عنـد                   

  . واحلصول على السلع واخلدمات وتوفريها،الوضع
ا يتعلــق بعكــس عــبء اإلثبــات يف احلــاالت الـيت يــدعى فيهــا بوقــوع التمييــز علــى  فيمـ   - ١١

ا بوجه عام على أنه يف احلاالت اليت يـدعى فيهـا بوقـوع متييـز علـى                  نأساس اجلنس، تنص قوانين   
 وخاصة يف حاالت التحرش اجلنسي، يقع عبء اإلثبـات علـى الـشخص الـذي                ،أساس اجلنس 

  .نس أو التحرش اجلنسييدعي بوقوع التمييز على أساس اجل
عالقات العمل، فإن عبء اإلثبات يقع على املوظـف         املتعلق ب وطبقا للمذهب القانوين      

وال يقـع عـبء     . احلاالت اليت يدعى فيها بوقوع متييز على أسـاس اجلـنس أو التحـرش اجلنـسي               
طبقــا للمــادة (اإلثبــات علــى صــاحب العمــل إال يف حــاالت إهنــاء العقــد بــدون ســبب معقــول  

ويعتــرب إهنــاء صــاحب العمــل للعقــد إهنــاء بــدون ســبب    ). ج مــن قــانون العمــل املعــدل /١٤٦
 صـاحب العمـل وال تكـون لـه          يتم اإلهناء لدوافع ال تنفصل عن شخـصية       ) ج(”معقول عندما   

ــشروعة   ــات م ــات العمــل بعالق ــو    . عالق ــصر، والل ــدوافع العن ــذه ال ــن ه ــرب م ، واجلــنس، نويعت
  .“...اللتزامات العائلية، واحلمل واحلالة املدنية، وا... والعمر 

ــة        ــالتحرش اجلنــسي، ومحاي ويف احلــاالت الــيت تتعلــق فيهــا االدعــاءات بوجــه خــاص ب
ب مـن قـانون العمـل، محايـة         /١٠٥احلوامل واألمهات عند الوضع، والعمل، إخل، تـنص املـادة           

 مـا طلبـها      حيظر إجراء فحوص احلمـل قبـل اإلحلـاق بالعمـل إذا            - ١: عمل املرأة، على ما يلي    
صاحب العمل، إال إذا كانت بيئة العمل تتطلب العمل يف ظروف قد تؤثر سـلبيا علـى احلمـل                   

 ويف حالـة إهنـاء صـاحب العمـل        - ٢. أو ميكن أن تضر أو هتدد حياة أو صـحة األم أو الطفـل             
مــل أو تعـود إىل العمـل بعـد الوضـع، يكـون مـن حــق       للعقـد عنـدما تعمـل املـرأة أثنـاء فتـرة احل      

 من هذا القانون، أن يشهد بأن سبب الفصل مل يكـن احلمـل              ٣٠العمل، طبقا للمادة    صاحب  
  “.أو الوضع
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 بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني مـن           ٢٠٠٤يذكر التقريـر أن مـا يـنص عليـه قـانون عـام                 - ٦
 بـني   املـساواة ”تدابري خاصة مؤقتة مل ينفذ أبـدا ويـشري إىل أن مـشروع القـانون اجلديـد بـشأن                    

 واحليـاة  خاصة مؤقتة يف جماالت عديدة مثل اختـاذ القـرارات       قع أن يتضمن تدابري   يتو“ اجلنسني
يرجــــى توضــــيح العوامــــل ]. ٥٩، الفقــــرة CEDAW/C/ALB/3[العامــــة، والعمــــل، والتعلــــيم 

 يتوقع هبـا جنـاح القـانون اجلديـد          يت وشرح الكيفية ال   ٢٠٠٤والصعوبات اليت ووجهت يف عام      
لتزامـات  الوهل ميتثـل يف القـانون اجلديـد امتثـاال تامـا      . سابقعند إقراره حيث أخفق القانون ال    

 من االتفاقية اليت تشكل جزءا من النظام القـانوين          ٤املادة   من   ١الفقرة  قتضى  مبالدولة الطرف   
   من التوصيات العامة للجنة؟٢٥الداخلي والتوصية رقم 

بني اجلنـسني يف    املساواة  ” بشأن   ٢٤/٧/٢٠٠٨ الصادر يف    ٩٩٧٠ينص القانون رقم      - ١٢
املـادة  (املعمول به حاليا فيما يتعلـق بالتـدابري الالزمـة لـضمان املـساواة بـني اجلنـسني                   و“ اجملتمع

يـز  يعلى أنه يـتعني علـى هيئـات الدولـة، لـضمان املـساواة بـني اجلنـسني والقـضاء علـى التم                      ) ٧
 أي متييــز  ضــمان حظــر- ١: علـى أســاس اجلــنس، االلتــزام يف النــهوض باختــصاصاهتا مبــا يلــي 

وفـرض  أو علـى أسـاس آخـر، عـن طريـق التـشريع أو بأيـة وسـيلة أخـرى،                     على أساس اجلـنس     
، القـرارات التنفيذيـة   العمـل، مـن خـالل القـوانني و    - ٢. معقـوال ذلـك   عتـرب   يالعقوبات عنـدما    

  علـــى تعـــديل أو إلغـــاء أي قـــانون أو عـــرف أو ممارســـة تـــشكل متييـــزا علـــى أســـاس اجلـــنس؛  
تدابري املناسبة لتوفري املرافـق الـضرورية والقانونيـة لـضمان التكـافؤ واملـساواة                اختاذ مجيع ال   - ٣

 العمــل، مــن خــالل املؤســسات العامــة واحملــاكم  - ٤يف إمكانيــة الوصــول بالنــسبة للجنــسني؛ 
  .الوطنية، على ضمان احلماية الفعالة للجنسني من أي عمل متييزي

 علــى اختــاذ تــدابري مؤقتــة خاصــة )ؤقتــة اخلاصــةالتــدابري امل( مــن القــانون ٨تــنص املــادة   - ١٣
احلــصص لــضمان املــساواة بــني اجلنــسني، وزيــادة مــشاركة اجلــنس األقــل   تقريــر - ١: تــشمل

متثــيال يف عمليــة اختــاذ القــرارات ويف احليــاة العامــة، والــتمكني االقتــصادي وحتديــد مراكــز          
توى التعليمي، وغري ذلك مـن      األشخاص من اجلنسني يف جمال العمل، واملساواة يف حتسني املس         

التــدابري يف كــل جمــال ال يتمتــع فيــه أفــراد اجلــنس الواحــد بوضــع متكــافئ مــع وضــع أشــخاص  
احلـاالت الـيت تتخـذ فيهـا هيئـات الدولـة تـدابري مؤقتـة خاصـة                عدم اعتبـار     - ٢اجلنس اآلخر؛   

ــة بــني املــ     مبــا ــة، بغــرض اإلســراع بتحقيــق املــساواة الفعلي رأة والرجــل، فيهــا األحكــام القانوني
  .حاالت متييز على أساس اجلنس

ال يكـون هنـاك متييـز بـني اجلنـسني عنـدما             : علـى أنـه    )التـدابري اخلاصـة    (٩تنص املـادة      - ١٤
تــوفري محايــة خاصــة ) أ: (تتخــذ الدولــة تــدابري خاصــة، مبــا فيهــا األحكــام القانونيــة، تــستهدف 

 مرحلـة الـشباب، نتيجـة       يفوللوالـدين   للمرأة أثناء احلمل وأثناء الوضع، ولألمهـات الـشابات،          



CEDAW/C/ALB/Q/3/Add.1

 

12 10-31537 
 

للوضع الطبيعي أو لتبين الطفل، مما يوفر ظروفا حلمايتهن وتوفري الراحة هلـن يف مكـان العمـل؛                   
والــضمان االجتمــاعي واملــساعدة االجتماعيــة؛ وضــمان تقــدمي الرعايــة الــصحية الالزمــة لــألم    

لـى إجيـاد شـبكة مـن دور         والطفل؛ وضمان وتشجيع نظام اخلـدمات االجتماعيـة مبـا يـساعد ع            
تيـــسري مهمـــة ومـــساعدة األشـــخاص الـــذين ) ب(احلـــضانة النهاريـــة ومـــن ريـــاض األطفـــال؛ 

 للمعـوقني مـن أفـراد       يتحملون مـسؤوليات خاصـة يف أسـرهم مبـا يقدمونـه مـن الرعايـة اليوميـة                 
ــن أســباب         ــة أســباب أخــرى م ــي أو ألي ــسن أو العجــز اجلــسماين أو العقل ــسبب ال األســرة، ب

 واحلـد مـن عمـل احلوامـل واملرضـعات يف      معينة من العمل الشاق   من أنواع   احلد  ) ج(اإلعاقة؛  
وجيــب أن يعــاد النظــر يف هــذا احلــد بــشكل  . قطاعــات معينــة مــن أألعمــال الــشاقة أو اخلطــرة 

  .منتظم يف ضوء ما تشري إليه املعارف العلمية والتقنية ويف ضوء االحتياجات
 بــشأن التــدابري ٢٠٠٤ت املتــصلة بتنفيــذ قــانون عــام وفيمــا يتعلــق بالعوامــل والــصعوبا  - ١٥

 ومـن مث مل يـتم إنـشاء أيـة     قرارات تنفيذيةمل يتم إصدار أية    : املؤقتة اخلاصة، فاجلواب كما يلي    
ــراره        ــى إق ــامني عل ــضاء ع ــد انق ــانون بع ــذ الق ــم  (هياكــل لتنفي ــانون رق ــصادر يف ٩١٩٨الق  ال

  ).“معاملساواة بني اجلنسني يف اجملت” بشأن ١/٧/٢٠٠٤
والـيت توقفـت    (وقد ختلت اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باملساواة بني اجلنـسني              

عـن  ) ١٥/٥/٢٠٠٦ الـصادر يف     ٩٥٣٤عن العمـل بعـد التغـيريات الـيت أدخلـها القـانون رقـم                
ويف . ٢٠٠٥مــايو /أيــارمهمــة اســتعراض هــذا القــانون، وذلــك يف االجتمــاع الــذي عقدتــه يف 

ــنص    ــسه ي ــم  الوقــت نف ــانون رق ــصادر يف ٩٩٧٠الق ــشأن ٢٤/٧/٢٠٠٨ ال ــني  ” ب ــساواة ب امل
املائـة    يف ٣٠على تدابري مؤقتة، مثل التمثيل بنسبة تزيد علـى          ) ١٥املادة  (“  يف اجملتمع  اجلنسني

. ية والقضائية ويف غريها مـن املؤسـسات العامـة         شريعية والتنفيذ التاجلنسني يف اهليئات    لكل من   
 قــانون االنتخابــات ومت تطبيقهــا يف االنتخابــات الربملانيــة الــيت   وقــد انعكــست هــذه احلــصة يف 

وبعـد  . وقد يسر نظام احلـصص هـذا متثيـل املـرأة يف الربملـان       . ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانأجريت يف   
 عـضوا، علـى   ١٤٠ امـرأة مـن بـني    ٢٣، أصبح برملـان ألبانيـا يـضم اآلن       ٢٠٠٩انتخابات عام   

وهـذه حـصة حمايـدة مـن        . اء يف ظـل الواليـة الـسابقة        نـس  ١٠حني كان عدد النساء يف الربملان       
ــى أال يقــل عــن       ــد نــص عل ــسني ق ــل اجلن ــساين، ألن متثي ــات  ٣٠املنظــور اجلن ــة يف اهليئ  يف املائ

 مـن االتفاقيـة؛ وسـوف يـتم تعليـق هـذه التـدابري مبجـرد أن         ١املذكورة أعاله، مبا يتفق والفقرة  
  .يتحقق هذا اهلدف

 مــن توصــيات اللجنــة، قامــت اهليئــة املــسؤولة عــن مــسائل  ٢٥وامتثــاال للتوصــية رقــم   - ١٦
برنـامج أمـم متحـدة      ”اجلنسني، وهـي وزارة العمـل الـشؤون االجتماعيـة وتكـافؤ الفـرص، يف                

، بتنظـيم حلقـة     “املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع        ”الذي ميتد ثـالث سـنوات بـشأن         “ واحدة



CEDAW/C/ALB/Q/3/Add.1  
 

10-31537 13 
 

املـساواة بـني اجلنـسني يف       ”تعلـق بقـانون     دراسية عن جتريب استخدام األدلة يف التدريب فيما ي        
التـدريب مـن   ”اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف إطـار هـدف                و“ اجملتمع

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  أجــل معرفــة القــانون املتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع وب   
؛ وبرنـامج لتـدريب املـدربني يف    ٢٠٠٩يناير /كانون الثاينك يف لأشكال التمييز ضد املرأة، وذ   

وكـان بـني مـن      . احلكم احمللـي وغريهـم    أجهزة  ؛ ودورات تدريبية ملمثلي     ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
ن باملؤســسات احلكوميــة وســتهدفهم هــذا التــدريب ممثلــو الــسلطة القــضائية واخلــرباء القــانوني  ا

  .خلإاملركزية واحمللية، واحملامون، 
اآلليـة الوطنيـة اخلاصـة بالنـهوض بـاملرأة وعمـا إذا كانـت              يرجى تقـدمي معلومـات عـن          - ٧

. قــد مت إنــشاؤها“ املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع” إليهــا يف قــانون املــشاراآلليــات اجلديــدة 
ويرجى بيان ما إذا كانت هذه اآلليات اجلديدة سـتحل حمـل اآلليـة احلاليـة أو سـتكون مكملـة                     

 وطريقـة التنـسيق بـني     جهـاز  أدوار ومـسؤوليات كـل       هلا، وإذا كان األمر كذلك فريجـى بيـان        
إنـشاء هيئـة مـستقلة      تعتزم  كذلك يرجى بيان ما إذا كانت احلكومة        . اآلليات القائمة واملنتظرة  

اســتقالال تامــا تكــون مــسؤولة عــن مــسائل اجلنــسني وتتمثــل واليتــها يف تلقــي الــشكاوى ويف   
لقوية واملتسقة اليت تراعـي االعتبـارات       حتديد وتنسيق مسؤوليات مجيع الوزارات عن األنشطة ا       

  .اجلنسانية والربامج اليت يتم تعميمها بفاعلية
علـى أن اجمللـس الـوطين       ) ١١املـادة    (“املساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع       ”ينص قانون     - ١٧

 بقـرار مـن رئـيس الـوزراء بنـاء علـى       تاملعين باملـساواة بـني اجلنـسني هـو هيئـة استـشارية أنـشئ              
وتتم املوافقة على تشكيل هذا اجمللـس       . وزير املسؤول عن قضايا املساواة بني اجلنسني      اقتراح لل 

ويـرأس اجمللـس الـوزير املخـتص مبـسائل          . على أساس مبادئ التمثيل املتكافئ بالنسبة للجنـسني       
وقـد  .  ممثلني تعينهم احلكومة وثالثة أشخاص مـن اجملتمـع املـدين           ١٠يتألف من   هو  اجلنسني، و 
ة على قواعد عمل اجمللس الوطين للمساواة بني اجلنـسني بقـرار جملـس الـوزراء رقـم                  متت املوافق 

  .٢/٢/٢٠٠٩ الصادر يف ١٢٢
وهـو وزيـر العمـل والـشؤون        ( والعنـف املـرتيل      والوزير املـسؤول عـن مـسائل اجلنـسني          - ١٨

 الـصادر يف    ٩٩٧٠هو الـسلطة املـسؤولة عـن تنفيـذ القـانون رقـم              ) االجتماعية وتكافؤ الفرص  
 الـــصادر يف ٩٦٦٩ بـــشأن املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف اجملتمـــع والقـــانون رقـــم ٢٤/٧/٢٠٠٨
 بشأن التدابري الـيت تتخـذ ضـد العنـف املـرتيل، وهيئـات الدولـة املـسؤولة عـن                     ١٨/١٢/٢٠٠٦

وينص قانون املساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع علـى أن تكـون               . مسائل اجلنسني والعنف املرتيل   
تنفيـذ القـانون احلـايل      ) أ: (ئل املـساواة بـني اجلنـسني االختـصاصات التاليـة          للوزير املختص مبسا  

ومراقبة تنفيذه وتنفيذ ومراقبة االستراتيجية الوطنية وخطة العمل املتعلقة بتحقيـق املـساواة بـني               
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تقـدمي  ) ب(اجلنسني وااللتزامـات الدوليـة جلمهوريـة ألبانيـا يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني؛ و                    
، وتوقيـع  القـرار التنفيـذي  لحكومة بشأن التغيريات اليت يتم إدخاهلـا علـى القـانون و    مقترحات ل 
الدولية يف جمال املساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة، واختـاذ غـري ذلـك مـن التـدابري                  الصكوك  

اليت تستهدف القضاء على التمييز بني اجلنسني والتمتع باحلقوق وتوفري الفـرص، بعـد التـشاور                
 مـع املنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة      التعاون) ج(الوطين للمساواة بني اجلنسني؛ و      مع اجمللس   

التــدريب التعليمــي واملهــين للمــوظفني ) د(يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني وتقــدمي الــدعم هلــا؛  
إنـشاء اآلليـات   )  هــ (املعنيني باملساواة بني اجلنسني فيما يتعلق مبسائل املساواة بني اجلنسني؛ و       

مـن  وغـريه   الزمة جلمع املعلومات املوزعة حسب نوع اجلـنس بالتعـاون مـع معهـد اإلحـصاء                 ال
تنظــيم مجــع   ) و(املؤســسات احلكوميــة واإلشــراف علــى مجــع هــذه البيانــات وجتهيزهــا؛ و        

القيام مبفرده أو بالتعـاون مـع غـريه         ) ز(ل اجلنسني وحتليلها ونشرها؛ و      ئاملعلومات املتعلقة مبسا  
 بوضع وتنفيذ األنشطة املتعلقة بالتعليم والتدريب واملعلومـات وزيـادة           كوميةمن املؤسسات احل  

وعي املواطنني واإلدارة العامة والعاملني بالنظام القضائي واملسؤولني عـن مفهـوم املـساواة بـني                
اجلنسني، وعدم التمييز ضد املرأة، والقضاء على القوالـب الفكريـة اجلامـدة املتعلقـة باجلنـسني،              

السليم لدور كل من املرأة والرجل، ودور كل من األم واألب يف األسرة ويف اجملتمـع؛              والفهم  
تقريـر إىل اجمللـس الـوطين للمـساواة بـني      تقـدمي  القيام خالل الربع األول مـن كـل سـنة ب     ) ح(و  

اجلنــسني عــن العــام الــسابق فيمــا يتعلــق بنــشاط املكتــب وعــن التقــدم الــذي حتقــق حنــو بلــوغ    
ــا؛ و   املـــساواة بـــني اجل ــائل التغلـــب عليهـ ــيم ) ط(نـــسني واملـــشاكل الـــيت صـــودفت ووسـ تنظـ

لمساواة بني اجلنسني وإعداد املواد والقوانني والوثـائق الالزمـة قبـل            لاجتماعات اجمللس الوطين    
  .هذه االجتماعات أو بعدها

ــشطة         ــى األن ــانون واإلشــراف عل ــا يف الق ــذ املهــام املنــصوص عليه ــوزير تنفي ــوىل ال ويت
وهـو  (املساواة بني اجلنسني وبـالعنف املـرتيل مـن خـالل اهليكـل املوجـود هلـذا الغـرض                 املتعلقة ب 

  ).مديرية سياسات املساواة بني اجلنسني
 وهـي اجلهـة املـسؤولة بـوزارة         ٢٠٠٦وتعمل مديرية سياسات تكافؤ الفرص منذ عام          - ١٩

وضـع وتطـوير    ”يف  العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص واليت تتمثل رسـالتها الرئيـسية            
عــدم / والتكــافؤلقــة بتــشجيع املــساواة يف جمــاالت مثــل املــساواة بــني اجلنــسني، عالــسياسات املت

 الثقافية واللغوية، وتفاوت األعمـار،      -التكافؤ يف املهارات، ومشاكل األقليات اإلثنية واإلثنية        
وتتـألف املديريـة   . “فـة والعمر، والعنصر، وعدم املساواة بني املنتمني إىل أعمـار أو أجنـاس خمتل           

  .لعنف املرتيلمكافحة اقطاع املساواة بني اجلنسني وقطاع تدابري : من قطاعني مها
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تــشجيع املــساواة بــني  ”ومديريــة سياســات تكــافؤ الفــرص هــي اجلهــة املــسؤولة عــن     
 منـع ”، و   “اجلنسني، واملشاركة  الواسعة للمرأة يف احلياة االقتصادية والسياسية والثقافية للبلد          

الـــربط بـــني الـــسياسات املتعلقـــة باجلنـــسني ومكافحـــة العنـــف يف يتحقـــق و. “العنـــف املـــرتيل
التعــاون مــع شــبكة مــسؤويل  واحمللــي بالــسياسات العامــة علــى صــعيد هياكــل احلكــم املركــزي

 البلـديات وعلى صعيد   ). املركزيالصعيد   (احملافظات و الوزاراتلوزارة على صعيد    بااالتصال  
تتمثل املهام الرئيسية هلذه املديرية فيما يتعلـق مبـسائل املـساواة بـني اجلنـسني                و). احملليالصعيد  (

وضــع الــسياسات املتعلقــة بفــرص املــساواة مــع التركيــز علــى منظــور  ) ١: (والعنــف املــرتيل يف
ومحايـة ضـحاياه     لعنفاملساواة بني اجلنسني، ووضع االستراتيجيات والربامج الوطنية املتعلقة با        

  ألســرية ومحايــة حقــوق فئــات اجملتمــع األخــرى كمــا هــو مــذكور يف رســالتها؛    يف العالقــات ا
ــادرات فيمــا يتعلــق بالدراســة والتحليــل يف مجيــع اجملــاالت املتــصلة بــسياسات     ) ٢( اقتــراح املب

تكافؤ الفرص وبالعنف املـرتيل وصـياغة القـوانني الالزمـة لتحقيـق املـساواة يف خمتلـف اجملـاالت                    
نون املتعلقــة باملــساواة يف خمتلــف اجملــاالت وتنفيــذ ورصــد أحكــام  وتنفيــذ ورصــد أحكــام القــا 

التعــاون يف صــياغة القــوانني  ) ٤(القــانون املتعلقــة باملــساواة والقواعــد املعتمــدة علــى أساســه؛   
 اخلاصــة بتنفيــذ األهــداف االســتراتيجية حلمايــة ضــحايا العنــف املــرتيل        القــرارات التنفيذيــة و

ــهم؛  ــذ االتف ) ٥(ورعايت ــة يف  رصــد تنفي ــات والــصكوك الدولي ــشملها،  اجملــاق ــيت ت بعــد االت ال
التعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف جمــال   ) ٦(علــى موافقــة احلكومــة؛ احلــصول 

تنــسيق األعمــال املتعلقــة بإعــداد الــربامج الوطنيــة املتــصلة ) ٧(تكــافؤ الفــرص والعنــف املــرتيل؛ 
وضــع بــرامج الوقايــة االجتماعيــة ) ٨(املديريــة؛ شملها تــ الــيت لفئــاتلبتكــافؤ الفــرص بالنــسبة 

التعـاون مـع اجلهـات احلكوميـة احملليـة يف         ) ٩(للوقاية والتشجيع بشأن احلد من العنف املـرتيل؛         
إنشاء املراكز االجتماعية ومراكز إعـادة التأهيـل بالنـسبة لـضحايا العنـف املـرتيل واملـساعدة يف                   

ت، وذلـك بالتعـاون مـع املديريـة العامـة للخـدمات       وضـع االسـتراتيجيات املتعلقـة هبـذه اخلـدما     
االجتماعية وهيئة التفتيش على املـساعدة االقتـصادية فيمـا يتعلـق بنوعيـة اخلـدمات املقدمـة إىل                   

التعاون مع اهليئات التنفيذية املـسؤولة ومـع اجملتمـع املـدين واملنظمـات الدوليـة               ) ١٠(الضحايا؛  
التوعيـة وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومنـع العنـف              العاملة يف البلـد مـن أجـل تنظـيم محـالت             

  .املرتيل ومكافحته
 ولـدى  .“ويتم تعيني املوظفني املختصني هبذه املسائل وفقا لنص قـانون اخلدمـة املدنيـة         
 سنوات كما أهنم مدربون على مسائل اجلنسني وإدمـاج          ١٠ خربة عمل طويلة مدهتا      املوظفني

واحلقــوق الدوليــة للمــرأة والتــشريعات الوطنيــة ووضــع وإدارة املــرأة والربجمــة مبــسائل اجلنــسني 
، مت بناء قدرات مـوظفي مديريـة        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة   . املشاريع وغري ذلك من اجملاالت    

الســـتفادة مــن خـــربات البلــدان األخـــرى مثــل إســـبانيا والنمـــسا    باسياســات تكـــافؤ الفــرص   
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وقـد  . اواة بـني اجلنـسني والعنـف املـرتيل        يتعلق مبـسائل الـسياسات والتـشريع يف جمـال املـس            فيما
ــة علــى تبــادل اخلــربات     وتعزيــز ســاعد االشــتراك يف التــدريب ويف احللقــات الدراســية اإلقليمي

  .ملوظفنيامؤهالت 
ــصعيد املركــزي   مؤســسات   - ٢٠ ــى ال ــة عل ــوزارات(الدول ــي   ) ال ــى صــعيد احلكــم احملل وعل

 املختـصون مبـسائل اجلنـسني يف مجيـع        نياملـوظف ) ١: (هـي ) ، البلـديات والكوميونـات    )املناطق(
عمليــة تعــيني املــوظفني املختــصني   (- ن املختــصون مبــسائل اجلنــسني واملوظفــ) ٢. (الــوزارات

 الـصادر يف  ٩٩٧٠القـانون رقـم   وينص ). مستمرةعملية مبسائل اجلنسني يف بلديات البلد هي       
 موظفني مـن اجلنـسني       بشأن املساواة بني اجلنسني على التزام املؤسسات بتعيني        ٢٤/٧/٢٠٠٨

 الـصادر  ٩٩٧٠ مـن القـانون رقـم     ١٣/٣وتـنص املـادة     . يف الوزارات ويف أجهزة احلكم احمللي     
مؤســسات الدولــة علــى الــصعيدين ” بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني علــى أن ٢٤/٧/٢٠٠٨يف 

ئــه تبــادل املعلومــات وتيــسري أداباملركــزي واحمللــي ملتزمــة قانونــا بالتعــاون مــع الــوزير املخــتص 
وهلــذا الــسبب جيــب تعــيني موظــف مــسؤول خمــتص باملــساواة بــني اجلنــسني يف كــل   . لوظيفتــه
أجهـزة احلكـم احمللـي ملزمـة بتعـيني      ” مـن القـانون احلـايل علـى أن         ١٤/٤وتنص املـادة    . وزارة

موظف أو أكثر هبا يكون خمتصا باملساواة بني اجلنسني على الـصعيد احمللـي للتـصدي للمـسائل               
  .“ساواة بني اجلنسنياملتعلقة بامل

عيد املركزي، قامت معظم الوزارات بتعـيني شـخص مـسؤول           صعلى ال : احلالة الراهنة   - ٢١
وعلـى صـعيد احلكـم احمللـي، مت بقـرارات اختـذهتا             . عن املـسائل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني          

اواة بـني   جمالس البلديات تغيري هياكل البلديات ومت تعيني أشخاص مسؤولني عـن مـسائل املـس              
اجلنسني والعنف املرتيل، وهم يلحقـون أساسـا بقطـاع احلمايـة االجتماعيـة ببلديـة بـوغراديتش                  

 بلـــديات ٨يف (ودوريـــس وســـوكث وتـــشرييك وكروجـــي والتـــش وغيريوكاســـتري وفـــوري 
. ٢٠١٠وسوف يـستمر تعـيني مـوظفني آخـرين معنـيني مبـسائل اجلنـسني خـالل عـام                    ). بالبلد

 مـشروع توصـيف للوظـائف بالنـسبة هلـؤالء املـوظفني أعدتـه وزارة              ويف الوقت نفسه مت وضـع       
بالتعـاون  ) برنامج التعليم االبتـدائي يف املقاطعـات  (العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص    

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف سياق برنـامج أمـم                
 هذا الربنامج الـشروع     كذلك مت يف إطار   . ساواة بني اجلنسني يف ألبانيا    متحدة واحدة املعين بامل   

يف عدد من برامج التدريب فما يتعلق باملساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع واتفاقيـة القـضاء علـى                     
ويعمـل برنـامج حكومـة      .  شـخص  ١٠٠مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومت حىت اآلن تـدريب           

مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني        يف  بنـاء قـدرات مـوظفي احلكـم احمللـي           النمسا املتعلق باملـساواة ل    
وتعميم املنظور اجلنساين، كما مت تدريب املوظفني  الدوليني العـاملني بـاحلكم احمللـي يف سـياق        

  .هذا املشروع حىت اآلن



CEDAW/C/ALB/Q/3/Add.1  
 

10-31537 17 
 

إدارة سياســات تكــافؤ (وقامــت وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص   - ٢٢
 لوظائف هؤالء املوظفني وأفادت الـوزارة بـأن عملـها يتعلـق             صيفاد مشروع تو  بإعد) الفرص
ــائق و ) ١: (مبــا يلــي ــربامج والوث ــسياسات وال ــةوضــع ال دعــم ) ٢( املتــصلة؛ القــرارات التنفيذي

إلطـار القـانوين    واإدماج مسائل املساواة بني اجلنسني لدى وضع السياسات والربامج والوثـائق            
رصـد وتنفيـذ التزامـات أجهـزة احلكـم احمللـي فيمـا              ) ٣(احلكم احمللي؛   مما تضعه وتنفذه أجهزة     

يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني والعنــف املــرتيل كمــا نــص عليهــا يف الوثــائق االســتراتيجية ويف    
القوانني الوطنية ويف االتفاقيات واإلعالنات الدولية املتعلقة مبـسائل اجلنـسني ومكافحـة العنـف      

عمل وتقدمي الدعم ىالالزم يف منع ومكافحة العنف املرتيل علـى الـصعيد             تنسيق ال ) ٤(املرتيل؛  
  .احمللي
ــشارية    - ٢٣ ــسني    -اجلهــات االست ــساواة بــني اجلن ــوطين املعــين بامل ــة  - اجمللــس ال  وهــو هيئ

 وهـو   )أي وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص      (استشارية معنية مبسائل اجلنسني     
وجيتمع اجمللـس مـرتني علـى األقـل         . راء وثالثة ممثلني للمجتمع املدين    تسعة نواب وز  يتألف من   

تقــدمي املــشورة إىل احلكومــة فيمــا يتعلــق بتحديــد اجتــاه ) أ: (يف الــسنة وحتــدد مهامــه فيمــا يلــي
سياســات الدولــة بالنــسبة للمــساواة بــني اجلنــسني، باســتثناء املــسائل الــيت تــدخل يف اختــصاص 

سبة للمـــسائل ذات األمهيـــة اخلاصـــة، جيـــوز للمجلـــس الـــوطين وبالنـــ. لعمـــللاجمللـــس الـــوطين 
ضــمان ) ب(للمــساواة بــني اجلنــسني أن يعقــد جلــسات مــشتركة مــع اجمللــس الــوطين للعمــل؛  

ــة      ــسياسية واالجتماعيـ ــاالت الـ ــة يف اجملـ ــادين، وخاصـ ــع امليـ ــساين يف مجيـ ــور اجلنـ ــيم املنظـ تعمـ
 جمللـس الـوزراء اخلاصـة بتـشجيع وحتقيـق           اقتـراح الـربامج الرئيـسية     ) ج(؛  واالقتصادية والثقافيـة  

تقييم الوضع الفعلي فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني يف      ) د(املساواة بني اجلنسني يف ألبانيا؛   
ــة فيمــا يتعلــق هبيكــل مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني      وتقــدمي البلــد؛ واقتــراح املبــادئ التوجيهي

املوافقــة علــى التقريــر ) هـــ(تحــسني احلالــة؛ باملقترحــات والتوصــيات إىل احلكومــة فيمــا يتعلــق 
  .الوزارة والذي يشمل مسائل املساواة بني اجلنسنيالسنوي الذي تعده 

 ونـاقش  ٢٠٠٩يونيـه  /حزيـران  ٣وقد اجتمع اجمللس الوطين للمساواة بني اجلنسني يف        
نـسني  عمل االستراتيجية الوطنية بـشأن املـساواة بـني اجل      عن خطة    ٢٠٠٨  لعام التقرير السنوي 

 ويف هنايـة االجتمـاع، قـدم اجمللـس توصـيات، وخاصـة              .٢٠١٠-٢٠٠٧والعنف املرتيل للفترة    
بشأن تعيني املوظفني مـن اجلنـسني للعمـل باملؤسـسات علـى الـصعيد املركـزي وصـعيد احلكـم                     

يف اجتماعات قادمة املـسائل املتـصلة بـشبكة املعنـيني مبـسائل اجلنـسني             وسيناقش اجمللس   . احمللي
امليزانيـة واألنـشطة املتـصلة مبـسائل اجلنـسني والعنـف املـرتيل واملوافقـة علـى املؤشـرات           وختطيط  

  .املراعية لالعتبارات املتعلقة باجلنسني وغري ذلك من املسائل
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 يكفل أن تكون اإلحصاءات موزعـة علـى   ، وهوالفريق العامل املشترك بني الوكاالت      - ٢٤
 بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني والقـرار      ٩٩٧٠ن رقم يف ألبانيا؛ عمال بالقانو  أساس نوع اجلنس    

ــم  ــصادر يف ٢٤٩٨رقـ ــة   ١٦/١٢/٢٠٠٨ الـ ــرات املتعلقـ ــصاءات واملؤشـ ــداد اإلحـ ــشأن إعـ  بـ
استعراض البيانـات املوجـودة     ) ١: (وتتمثل اختصاصا هذا الفريق فيما يلي     . باجلنسني يف ألبانيا  

وحتديـد الفجـوات واالحتياجـات،      علـى الـصعيد الـوطين       ) البيانات الكيفيـة والبيانـات الكميـة      (
حتليـــل التـــشريعات املتعلقـــة باإلحـــصاءات ) ٢ (.وإعـــداد التوصـــيات الالزمـــة يف هـــذا الـــشأن

تقــدمي ) ٣(والتوصــية بــالتغيريات الالزمــة فيمــا يتعلــق بإصــدار اإلحــصاءات املتعلقــة باجلنــسني؛ 
نـد رصـد القطاعـات      االقتراحات والتوصـيات املتعلقـة بـإدراج مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني ع               

حتديد االحتياجات الالزمـة إلنـشاء وتعزيـز القـدرات ووسـائل            ) ٤(ويف العمليات اإلحصائية؛    
حتسني مجع اإلحصاءات واملؤشرات املتعلقة باجلنسني وجتهيزها وحتليلها، والعمـل علـى تنـسيق         

ضـــمان التعـــاون فيمـــا بـــني القطاعـــات مبـــا يكفـــل مجـــع ) ٥(رصـــد املـــساواة بـــني اجلنـــسني؛ 
  .اإلحصاءات واملؤشرات املتعلقة باجلنسني وحتليلها ونشرها

وقد مت بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة إعـداد قائمـة مبؤشـرات تعمـيم                   
املنظور اجلنـساين لالسـتعانة هبـا يف رصـد االسـتراتيجية والـسياسات، وذلـك يف سـياق برنـامج                     

  .أمم متحدة واحدة
ــضحايا العنــف املــرتيل  اهلياكــل األخــرى الــيت   - ٢٥ ــدعم ل ــدرات  : تقــدم ال ــاء ق  ســعيا إىل بن

ــم      ــانون رقـ ــرتيل، وعمـــال بالقـ ــحايا العنـــف املـ ــساعد ضـ ــات الـــيت تـ ــصادر يف ٩٦٦٩اجلهـ  الـ
، قامــت وزارة العمــل “ العنــف املــرتيلملكافحــةالتــدابري الــيت تتخــذ  ” بــشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦

األمم املتحدة اإلمنائي بتنظـيم عـدد       والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص باالشتراك مع برنامج        
ــة       ــة ملــوظفي أجهــزة احلكــم احمللــي ومــوظفي اخلــدمات االجتماعي كــبري مــن األنــشطة التدريبي

وقـد مت يف   . اجلنـسني يف األقـاليم وغريهـا      بالنسبة ملـسائل    والشرطة والصحة ومسؤويل االتصال     
  . ؤولية مباشرةاملؤسسات اليت تتحمل مسموظفي  موظفا من ٩٨٤ تدريب حنو ٢٠٠٨عام 
 يف املديريـة  -“ حبماية األحداث والعنف املرتيل”القطاع املتعلق ) ١( :وزارة الداخلية  - ٢٦

  طاعــات ذات الــصلة يف كــل مــن املــديريات اإلقليميــة للــشرطة؛       قالعامــة لــشرطة الدولــة وال  
 ٢٠٠٨يف املديريــة العامــة لــشرطة الدولــة، نظمــت خــالل عــام  “ تــدريب الــشرطة”إدارة) ٢(
 فيمــا يتعلــق بقــضايا العنــف  زت علــى دور شــرطة الدولــةكــلــسلة مــن الــدورات التدريبيــة ر س

مــع جهــاز واملــرتيل؛ و مت تنظــيم هــذا املــشروع باالشــتراك مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  
وخـالل هـذا الربنـامج،      .  املنـاطق  الشرطة بكـل مـستوى مـن مـستويات املـديريات اإلقليميـة يف             

 فــردا مــن أفــراد الــشرطة يف ٦٩٠، مت تــدريب ٢٠٠٨ديــسمرب /ون األولكــانالــذي انتــهى يف 
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اإلدارة املدربـة تـدريبا   من خالل املسائل املتصلة بالعنف املرتيل، وبناء املوارد البشرية يف امليدان      
  .جيدا والقادرة على تناول مسائل العنف يف أية حالة من حاالت الصدام املرتيل

ــة لألخــصائيني االجتمــاعيني، بالتعــاون مــع    تقــوم ا) ١: (وزارة الــصحة  - ٢٧ لرابطــة الوطني
أطبـاء وممرضـات قطاعـات الرعايـة األوليـة          (وزارة الصحة، بتدريب مـوظفي القطـاع الـصحي          

 مـن العـاملني يف      ١٦٠مت تـدريب    ) ٢(فيما يتعلق  بالعنف على أساس اجلـنس؛         ) واملستشفيات
ــا    ــاليم تريانــ وفلــــوري وشــــكودير وبيــــشكويب  جمــــال الــــصحة خــــالل املرحلــــة األوىل يف أقــ

مفتشية الـصحة   (وتوجد جبميع مديريات الصحة أفرقة مسؤولة تتألف من أطباء          . وبوغراديتش
ــة ــال يف ســن احلــضانة   (وممرضــات ) اإلجنابي ــة األطف ــاعي أو أخــصائي   ) رعاي وأخــصائي اجتم
 الـــصادر يف ٩٦٦٩ ومهمـــة هـــذا الفريـــق هـــي إدارة ورصـــد وتنفيـــذ القـــانون رقـــم  . نفـــسي
 الـيت   القـرارات التنفيذيـة   والقـوانني و  “  العنـف املـرتيل    مكافحةتدابري  ” بشأن،   ١٨/١٢/٢٠٠٦

  .تصدرها الوزارة
ــوم   - ٢٨ ــيم والعل ــة    ) ١ (:وزارة التعل ــدريب أفرق ــاهج الدراســية والت ــشأ معهــد املن وضــع لأن

املناهج بالنسبة للتعليم األساسي كمـا يقـوم بوضـع مـشاريع املنـاهج الدراسـية اجلديـدة وتقيـيم                    
بدأت معاجلة موضـوعات العنـف املـرتيل يف سـياق محايـة حقـوق اإلنـسان                 ) ٢(املناهج احلالية؛   

يف ســـياق تنفيـــذ الوحـــدات املختلفـــة يف الفـــصول اجملانيـــة للتعلـــيم ) ٣(يف بعـــض اجلامعـــات؛ 
يف مــديريات ) ٤(معاجلــة مــسائل العنــف ضــد األطفــال؛  إىل األساســي ، يــتم توجيــه املــدارس 

ــة  ــيم اإلقليميـ ــتم،  التعلـ ــدارس يـ ــد واملـ ــم   عنـ ــدوري رقـ ــشور الـ ــذ املنـ ــصادر يف ٨٣٧٣ تنفيـ  الـ
ــشطة    ،٢٦/١١/٢٠٠٦ ــشهرية، التخطــيط ألن ــسنوية واخلطــط ال ــالعنف تتــصل  يف اخلطــط ال ب

تــصدر للتالميـــذ  ) ٥(األنـــشطة؛ هبــذه  املــرتيل والعنـــف باملــدارس واجملتمعـــات احملليــة والقيـــام    
التعـرف علـى هـذه املـسائل وطريقـة التـصرف            كيفيـة   العنف املـرتيل و   مسائل  منشورات تتناول   

  .“نقذوا األطفالأ”إزاءها، وذلك يف سياق مشروع وزارة التعليم والعلوم ومشروع 
ــواء ضــحايا العنــف املــرتيل   - ٢٩ ــدعم: دور إي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تعمــل    ب  مــن برن

 الـصادر   ٩٦٦٩لقانون رقـم    اهليئات املختصة للوفاء بالتزام من االلتزامات الرئيسية اليت قررها ا         
ــشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦يف  ــدابري ” ب ــرتيل مكافحــة ت ــع   “للعنــف امل ــى مجي ــضاء عل ــة الق ، واتفاقي

ــا بــشأن  ،أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  ــواء تــديرها إنــشاء  وتوصــيات جملــس أوروب أول دار لإلي
فــصل واملعتـزم أن يبــدأ عمـل هـذه الـدار يف ال    . احلكومـة إلعـادة تأهيـل  ضــحايا العنـف املـرتيل     

  .٢٠١٠األول من عام 
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 جلنـة برملانيـة معنيـة       ٢٠٠٩ مل تكـن هنـاك حـىت انتخابـات عـام             :على الصعيد الربملـاين     - ٣٠
باألحــداث وتكــافؤ الفــرص يف نطــاق اللجنــة املعنيــة بالــصحة والعمــل والــشؤون االجتماعيــة؛   

  .ويتوقع إنشاء جلنة فرعية جديدة هلذه املسائل
 عمـا إذا كانـت احلكومـة قـد خططـت إلنـشاء مؤسـسة             وفيما يتعلق بطلب معلومـات      - ٣١

يف سـياق   : مـا يلـي   نوضح  ،  الشكاوىمستقلة تعىن مبسائل املساواة بني اجلنسني، مهمتها تلقي         
باجلنـسني أساسـا     لقـة ع، يعتزم أن يتم تناول املـسائل املت       ٢٠١٠برنامج أمم متحدة واحدة لعام      

. ا يتعلق مبسائل اجلنسني والعنف املـرتيل      قدرات فيم اليف مكتب حمامي الشعب، من خالل بناء        
وتبذل اجلهود لإلقناع بتعيني مفوض هبذا املكتب خيتص مبسائل اجلنـسني بينمـا تقـوم املؤسـسة                 
بوضع وتنـسيق العمـل مـع الـوزارات فيمـا يتعلـق باألنـشطة املتـصلة باملـسائل الـيت تراعـى فيهـا                         

ــربامج املختلفــة يف وزار   ــة باجلنــسني وال ــة وتكــافؤ   األمــور املتعلق ــشؤون االجتماعي ة العمــل وال
كما مت إيراده أعاله عند عرض مسؤوليات الـوزارة فيمـا يتـصل مبـسائل املـساواة بـني                   (الفرص  
  ).اجلنسني

أوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة بتعزيز تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع                  - ٨
تـدريب علـى املـسائل اجلنـسانية وإنـشاء          الوزارات ويف مجيع السياسات والـربامج مـن خـالل ال          

فمـا هـي التـدابري الـيت اختـذت يف هـذا الـصدد؟ يرجـى                 ]. ٦٧، الفقـرة    A/58/38[مراكز اتصال   
بيان الكيفيـة الـيت مت هبـا إدمـاج املنظـورات اجلنـسانية وهـدف حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف                        

ر، والكيفيـة الـيت   يـ يت يتناوهلـا التقر مجيع األنشطة اليت قامت هبا  الدولة الطرف خـالل الفتـرة الـ             
ل ئيــنعكس هبــا ذلــك يف ختــصيص امليزانيــة، ومــا إذا كانــت جتــرى تــدريبات فيمــا يتعلــق مبــسا    

  .اجلنسني
مديرية سياسات تكافؤ الفرص بـوزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة وتكـافؤ الفـرص                  - ٣٢

 بـني اجلنـسني واملـشاركة       تـشجيع املـساواة   ”نـه أعـاله، اجلهـة املـسؤولة عـن           اهي، كمـا ورد بي    
. “منـع العنـف املـرتيل     ” و   “ة يف احليـاة الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة يف البلـد            أالواسعة للمر 

وإحدى املهام الرئيسية للمديرية هي جعل مسائل اجلنسني جزءا مـن سياسـات احلكومـة علـى                 
 ومكافحـة العنـف يف      ويتحقق إدراج السياسات املتعلقـة باجلنـسني      . الصعيدين املركزي واحمللي  

السياسات العامة على الصعيدين احلكوميني املركزي واحمللي بوجود مـوظفني خمتـصني مبـسائل              
  .اجلنسني يف الوزارات التنفيذية ويف أجهزة احلكم احمللي

االلتــزام القــانوين بإنــشاء شــبكات للمــوظفني املختــصني مبــسائل اجلنــسني علــى صــعيد    - ٣٣
 الـصادر يف    ٩٩٧٠ أضافت املوافقة على القـانون رقـم         .حلكم احمللي احلكومة املركزية وصعيد ا   

التــزام املؤســسات بتعــيني مــوظفني “ املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع” بــشأن ٢٤/٧/٢٠٠٨
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 اتخمتصني بشؤون اجلنسني على صعيد احلكومـة املركزيـة وصـعيد احلكـم احمللـي، أي بـالوزار                 
ا هلـذه الغايـة، تقـوم كـل وزارة بتعـيني موظـف       وحتقيقـ . الكوميونـات /وعلى مـستوى البلـديات    

أجهزة  احلكم احمللي بتعـيني موظـف أو مـوظفني خمتـصني             ”خيتص مبسائل اجلنسني، كما تقوم      
  .“مبسائل املساواة بني اجلنسني

ــا اجلهــة         ــة وتكــافؤ الفــرص، باعتباره ــشؤون االجتماعي ــد طلبــت وزارة العمــل وال وق
ــة وإىل البلــديات، مــن   املــسؤولة عــن مــسائل اجلنــسني والعنــف ا   ــوزارات التنفيذي ملــرتيل، إىل ال

املـساواة بـني اجلنـسني يف       ” بـشأن    ٩٩٧٠خالل بعض الطلبات الرمسية، وعمال بالقـانون رقـم          
أن ختطــط إلجيــاد وظــائف ملــوظفني خيتــصون مبــسائل اجلنــسني وإدخــال  التعــديالت   “ اجملتمــع

  .ياتالالزمة يف اخلرائط التنظيمية لتلك الوزارات والبلد
عينـت  .  وعلى صعيد احلكم احمللي    اتحالة املوظفني املعنيني مبسائل اجلنسني يف الوزار        - ٣٤

ــة كخــرباء يف مــسائل اجلنــسني أشخاصــا يــشغلون اآلن وظــائف أخــرى يف      ــوزارات التنفيذي ال
ــق مبــسائل اجلنــسني وإن مل تكــن هــذه هــي        ــصال فيمــا يتعل ــربهتم مــسؤويل ات ــوزارات، واعت ال

  .ةيوظيفمهمتهم ال
وعلى صـعيد احلكـم احمللـي، قامـت معظـم البلـديات بتعـيني مـسؤويل اتـصال خمتـصني                       

 بلـــديات بقـــرارات ١٠تغـــيريات هيكليـــة يف إدخـــال مبــسائل اجلنـــسني وبـــالعنف املـــرتيل، ومت  
صدرت عن جمالس البلديات تقرر فيها تعيني أشخاص مسؤولني عن مسائل اجلنـسني والعنـف            

  .الت بقطاع احلماية االجتماعية أو قطاع املوارد البشريةاملرتيل يلحقون يف معظم احلا
ــز شــبكة املــوظفني املعنــيني مبــسائل اجلنــسني    - ٣٥ ــز الــشبكة بــدعم مــن   ) أ(؛ تعزي ــتم تعزي ي

املفـــاهيم ”: مـــن خـــالل التـــدريب علـــى“ املـــساواة يف أجهـــزة احلكـــم”املــشروع النمـــسوي  
الـذي يـستهدف تـدريب     وهـو املـشروع      ،“األساسية للتبعية اجلنسانية يف أجهزة احلكـم احمللـي        

إدارات البلــديات علــى إدراج هــذه املفــاهيم يف نظــام لــإلدارة حيقــق يف املــساواة بــني اجلنــسني   
ــة علــى رصــد       ــشبكات اإلقليمي ــدعوة إىل املــساواة بــني اجلنــسني وتــشجيع ال ودور ذلــك يف ال

ــزة احلكـــــم علـــــى الـــــصعيدين اإلقليمـــــي واحمللـــــي بالنـــــسبة    ــأجهـــ ة بـــــني سالة املـــــساواملـــ
  .“جتماعيةالاالستراتيجيات واخلطط اإلمنائية اإلقليمية واخلدمات ا”اجلنسني 
ــسني     ــسائل اجلن ــدربني يف م ــدريب امل ــسؤويل    ) ١. (ت ــد اجتمــاع إقليمــي ســنوي مل عق

االتصال الغرض منه اجلمع بني مجيع املوظفني املعنيني باملساواة بـني اجلنـسني مبختلـف بلـديات               
وسوف يعقـد االجتمـاع القـادم      . رئيسيني املهتمني مبسائل اجلنسني يف ألبانيا     ألبانيا واملتعاونني ال  

املبــادئ األساســية للتبعيــة  ” بلديــة بــشأن ٣٦تنظــيم تــدريب يف ) ٢ (.٢٠١٠مــارس /آذاريف 
  . شخصا٧٧٢وقد مت حىت اآلن تدريب ما جمموعه . “اجلنسانية يف أجهزة احلكم احمللي
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 املعنيني مبسائل اجلنسني من جانب برنامج أمـم متحـدة واحـدة             تعزيز املوظفني جيري  كذلك    - باء   

املعين باملساواة بني اجلنسني يف ألبانيا، والذي يركز على بناء قدرات املـشتركني فيمـا يتعلـق                 
واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع        “ املساواة بني اجلنسني يف اجملتمـع     ” بشأن   ٩٩٧٠بالقانون رقم   

  .أشكال التمييز ضد املرأة
ــية بــــشأن جتربــــة إصــــدار  ) ١: (األنــــشطة  - ٣٦ تــــدرييب عــــن الكتيــــب الحلقــــات دراســ

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           “ة بني اجلنسني يف اجملتمع    ااملساو”قانون  
املساواة بـني اجلنـسني     ”تدريب املدربني فيما يتعلق بقانون      ) ٢. (٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  -

ــ“ يف اجملتمــع ــرأة     واتفاقي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــاين  -ة القــضاء عل ــاير /كــانون الث ين
أنشطة تدريبية ملمثلي املؤسسات على صـعيد احلكومـة املركزيـة وصـعيد احلكـم               ) ٣. (٢٠٠٩

ــم      ــانون رق ــاول الق ــديات، وتتن ــا بعــض البل ــشارك فيه ــي، ت ــشأن ٩٩٧٠احملل ــساواة بــني  ” ب امل
  .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةواتفاقية القضاء عل“ اجلنسني يف اجملتمع

  . شخص١٠٠وقد مت حىت اآلن تدريب ما جمموعه   
عقــد اجتماعــات أو دورات تدريبيــة  ) ١: (بعــض التوصــيات املتعلقــة بإنــشاء الــشبكة   - ٣٧

لرؤساء البلديات والكوميونات أو أعـضاء جمـالس البلـديات لزيـادة وعـيهم فيمـا يتعلـق بإنـشاء            
ــادة ) ٢. ( مبفــاهيم املــساواة بــني اجلنــسني  وفيمــا يتعلــقاحمللــياهلياكــل علــى صــعيد احلكــم   زي

قــدرات املــوظفني املعنــيني لــشؤون اجلنــسني مــن خــالل تنظــيم تــدريب متقــدم بــشأن اجلنــسني  
ــارات اجلنــسانية؛      ــشاء ) ٣(وتعمــيم املنظــور اجلنــساين وإعــداد امليزانيــات الــيت تراعــي االعتب إن

  .ل اجلنسني من خالل توفري الدعم اللوجيسيت الالزمئوتعزيز شبكة للموظفني املختصني مبسا
وضــع القــانون رقــم  ) ١: (إدخــال الُبعــد اجلنــساين علــى مجيــع املــستويات مــن خــالل    - ٣٨

واملوافقــة عليــه “ املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع” بــشأن ٢٤/٧/٢٠٠٨ الــصادر يف ٩٩٧٠
وضـع اخلطـة   ) ٢(يـذ القـانون؛    استعراض نتـائج رصـد تنف    ٢٠١٠وسيتم يف هناية عام     . وتنفيذه

 واملوافقة  عليهـا     ٢٠١٠-٢٠٠٧الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املرتيل للفترة         
 إىل اجمللــس الــوطين للمــساواة بــني ٢٠٠٨وقــد قــدم تقريــر الرصــد األول عــن عــام  . وتنفيــذها

 تقريـر الرصـد     ٢٠١٠وسيقدم إليه يف الربع األول من عـام         . ٢٠٠٨يونيه  /حزيراناجلنسني يف   
 بشأن خطة عمل االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومكافحـة           ٢٠٠٩الثاين عن عام    
إنشاء وإدارة أجهزة خمتصة مبسائل اجلنسني علـى صـعيد احلكومـة املركزيـة        ) ٣(العنف املرتيل؛   

احلكـم   وتعيني موظفني خمتصني مبسائل اجلنسني بـالوزارات ووحـدات           -وصعيد احلكم احمللي    
 الوطين للمـساواة بـني اجلنـسني الـذي سـتكون إحـدى مهامـه                إنشاء وإدارة اجمللس  ) ٤(احمللي؛  

الرئيسية العمل على تعميم املنظور اجلنساين يف مجيـع اجملـاالت، وخاصـة يف اجملـاالت الـسياسية               
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ني تنظــيم محــالت لزيــادة الــوعي مبــسائل املــساواة بــ  ) ٥(واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة؛ 
  .اجلنسني والعنف املرتيل

وقــد مت متويــل  األنــشطة املــذكورة أعــاله مــن ميزانيــة الدولــة ومــن الــدعم املقــدم مــن     
وممــا هــو جــدير بالــذكر علــى وجــه اخلــصوص يف  هــذا الــصدد برنــامج أمــم متحــدة   . املــاحنني

ــثالث         ــسنوات ال ــرة ال ــا يف فت ــسني يف ألباني ــني اجلن ــساواة ب ــين بامل  ٢٠١٠-٢٠٠٧واحــدة املع
واملعــين “ املــساواة يف أجهــزة احلكــم”واملــشروع املــشترك بــني ألبانيــا وحكومــة النمــسا بــشأن 

  .ببناء القدرات على صعيد احلكم احمللي
يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن عدد حاالت التمييز ضـد املـرأة الـيت أبلـغ هبـا حمـامي                      - ٩

رجـى علـى وجـه اخلـصوص بيـان          الشعب والقرارات اليت اختذت بالنسبة هلذه احلاالت، كمـا ي         
مــا إذا كــان حمــامي الــشعب خمتــصا ببحــث حــاالت التمييــز يف مكــان العمــل واحليــاة اخلاصــة    

  .والتمييز ضد الفئات الضعيفة خارج اجملال العام
ــة   ٢٠٠٨ومنــذ تقــدمي التقريــر يف عــام    - ٣٩  مل يتلــق حمــامي الــشعب حــىت اآلن ســوى حال

وجها هلا حيث إنه يهددها دائما ويريد منها أن تغـادر           واحدة من مواطنة تتعلق بسوء معاملة ز      
وفيمـا يتعلـق هبـذه احلالـة، قـدمت املدعيـة شـكوى إىل               . املرتل اململـوك ملكيـة مـشتركة بينـهما        

مفوضية الشرطة يف بوغرادييتش ولكنها تدعي أن الشرطة مل تقبل الشكوى حبجة أنـه مل يكـن             
ي الـشعب مـن هـذه الوقـائع كانـت النتيجـة       وبعد حتقق حمام. هناك شهود على هذه التصرفات  

عنف مرتيل وأن أجهزة الـشرطة قـد أخفقـت يف    حالة أن هذه احلالة تعترب   هي  اليت خلص إليها    
  .معاجلتها
ــة يف املــستقبل، أوصــت          ــهاكات مماثل ــع حــدوث انت ــا ســبق ذكــره، وملن ــاء علــى م وبن

ر الـشرطة مبنطقـة كورشـا    ، مـدي مؤسسة حمامي الشعب، عمال باختصاصاهتا اليت قررها القانون 
القيام بأعمال التحقق الالزمة يف هذه القـضية وحتليلـها موضـوعيا بطريقـة سـليمة             ) ١: (مبا يلي 
بالنسبة ملـوظفي الـشرطة الـذين ال ينهـضون بالتزامـاهتم الـيت يقررهـا           التأديبية  جراءات  اإلواختاذ  

ــانون  ـــ ” بـــشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦ الـــصادر يف ٩٦٦٩٠القـ ــة العن ــدابري مكافحـ ــرتيلتـ ؛ “ف املـ
اختاذ التـدابري املناسـبة لتحديـد مهـام قـسم منـع العنـف املـرتيل ومكافحتـه مبديريـة الـشرطة                )٢(

اختـاذ  ) ٣(بإقليم كورشـا، وذلـك بغـرض املتابعـة القانونيـة للحالـة الـيت شـكت منـها املواطنـة؛                      
 ١٨/١٢/٢٠٠٦ الــصادر يف ٩٦٦٩التــدابري املناســبة لتعريــف مــوظفي الــشرطة بالقــانون رقــم 

  .بغرض منع وقوع هذه االنتهاكات يف املستقبل“ تدابري مكافحة العنف املرتيل”بشأن 
وردا علـــى توصـــية حمـــامي الـــشعب، قبـــل مـــدير شـــرطة كورشـــا التوصـــيات واختـــذ    

  .ضد اثنني من موظفي الشرطة تنفيذا هلذه التوصيةالتأديبية اإلجراءات 
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، نفيد بأن حمـامي الـشعب يـستطيع، كمـا           ٩وفيما يتعلق باجلزء الثاين من السؤال رقم          - ٤٠
، وطبقـا الختـصاصاته املنـصوص عليهـا يف القـانون            ٢٠٠٨ر عـام    يـ سبقت اإلشـارة إليـه يف تقر      

ــم  ــصادر يف ٨٤٥٤رقـــ ــم  ٤/٢/١٩٩٩ الـــ ــانون رقـــ ــستكمل بالقـــ ــصادر يف ٨٦٠٠ املـــ  الـــ
، أن يباشـر التحقيـق      ١٢/٥/٢٠٠٥ الـصادر يف     ٩٣٩٨ واملعدل بالقـانون رقـم       ١٠/٤/٢٠٠٠
مبا يف ذلك قضايا التمييز املتصلة بالعمل أو احلياة اخلاصـة أو التمييـز، علـى وجـه                  (أية قضية   يف  

تقـدمي الـشكاوى مباشـرة      ) ١: (اخلصوص، ضد الفئات الضعيفة واحملتاجـة، وذلـك مـن خـالل           
ه علـى أن مـن حـق أي فـرد أو             من القانون املـذكور أعـال      ١٢وتنص املادة   . إىل حمامي الشعب  

ــهاك حلقوقهــا املــشروعة أو     جمموعــة أفــراد   ــة تــدعي حــدوث انت ــة منظمــات غــري حكومي أو أي
حلرياهتا أو مصاحلها نتيجة ألعمال غري مشروعة أو غري قانونية أو نتيجة لقـصور غـري مـشروع      
أو غري قانوين من جانب أجهزة اإلدارة العامة التقدم بشكوى وإخطار حمامي الـشعب وطلـب                

اختـاذ  مببـادرة منـه     امي الـشعب    جيوز حمل ) ٢(احلقوق املنتهكة؛   /تدخله إلعادة العدل أو احلريات    
حـاالت عامــة،  فيهـا هـذه احلـاالت    لبحـث احلالـة يف احلـاالت الـيت تـصبح      الالزمـة  اإلجـراءات  

 ٤/٢/١٩٩٩ الـصادر يف     ٨٤٥٤ مـن القـانون رقـم        ١٣املـادة   (“ ولكن برضـا الطـرف املـضار      
ــصلةالتعــديالت ذو ــة    حملــامي الــشعب جيــوز؛ كــذلك )ات ال ــة حلماي  أن يتخــذ إجــراءات إداري

  )).٣ (١٣املادة (“ مصاحل أية مجاعة واسعة ميكن أن تتأثر بالعملية اإلدارية
  

  القوالب الفكرية واملمارسات الثقافية    
، عــن قلقهــا ]٦٨، الفقــرة A/58/38[أعربــت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة    - ١٠

) قـانون ال( املستتبة وعودة ظهـور القـانون العـريف التمييـزي            الستمرار القوالب الفكرية التقليدية   
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن . وقواعــد الــسلوك التقليديــة يف بعــض املنــاطق الــشمالية مــن البلــد

الــيت و] ٧٧ إىل ٦٩، الفقــرات مــن CEDAW/C/ALB/3[نتــائج التــدابري املــشار إليهــا يف التقريــر 
 إذا كانـت قـد اسـتخدمت اسـتراتيجيات واضـحة           اختذت للتغلب على هذه املواقف، وبيان مـا       

كما يرجى، يف هذا الصدد، بيـان أيـة تـدابري    . ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم ما حتقق من تقدم    
اختذت للتصدي للقوالب الفكرية املتعلقة بأدوار املـرأة والرجـل يف نظـام التعلـيم، وخاصـة مـن                   

 التـدريب األويل للمدرسـني ويف إعـادة    يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني يف         منظـور    خالل إدخـال  
ــر  ــهم ويف ب ــاهج      اتدريب ــاء اخلدمــة، ومــن خــالل تنقــيح الكتــب املدرســية واملن ــدريب أثن مج الت

  .التعليمية على مجيع مستويات النظام التعليمي
كـان لنتـائج التــدابري الـيت اختـذهتا اجلهــات املـسؤولة عـن مــسائل اجلنـسني وغريهـا مــن           - ٤١

 أثـر واضـح     الفكريـة فيمـا يتعلـق باجلنـسني       القوالـب   ملختـصة بالقـضاء علـى       اجلهات احلكوميـة ا   
وتنــاقش . علــى زيــادة وعــي اهليئــات احلكوميــة املركزيــة واحملليــة ووعــي اجلمهــور بوجــه عــام    
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وينظــر إىل املــشاكل الــيت  . وســائل اإلعــالم باســتمرار املــسائل املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني  
  .ظور جنساينتتناوهلا وسائل اإلعالم من من

وفيما يتعلق باملؤشرات القابلة للقياس بالنـسبة للقـضاء علـى القوالـب الفكريـة املتعلقـة               
وجـد اسـتراتيجية مـستقلة،    تباجلنسني مـن جانـب مديريـة سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني، ال               

 ولكن توجد قائمة منسقة لرصـد التزامـات حكومـة ألبانيـا فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني                     
وجيري إعداد قائمـة    .  وتعترب هذه القائمة يف املرحلة النهائية إلعدادها       ،وحقوق اإلنسان للمرأة  

املؤشرات هذه باإلشارة إىل مثانية توجيهات رئيسية وردت يف االسـتراتيجية الوطنيـة للمـساواة      
ع بني اجلنسني ومكافحة العنف املرتيل، وهـي التزامـات مـستمدة مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـ                 

املـساواة  ”مكافحة العنف املرتيل، وااللتزامات وقانون      ” ومن قانون    ،أشكال التمييز ضد املرأة   
ــسني يف اجملتمــع   ــني اجلن ــانون “ب ــرتيل  ”، وق ــدابري مكافحــة العنــف امل ــ، واأل“ت ــةه  داف اإلمنائي

ضـعها  لأللفية، واملعايري اليت وضعها جملس أوروبا بشأن املساواة بـني اجلنـسني، واملعـايري الـيت و                
ــتراتيجية  /االحتـــــاد األورويب، وكـــــذلك الـــــسياسات  ــتراتيجيات القطاعيـــــة، مثـــــل اســـ االســـ

ــة ــرة   احلماي ــة  للفت ــاعي    ٢٠١٣-٢٠٠٧االجتماعي ــواء االجتم ــة لالحت ــتراتيجية الوطني ، واالس
)٢٠١٣-٢٠٠٧.(  

إدراج مفــاهيم املــساواة بــني اجلنــسني يف : وتتــضمن القائمــة مؤشــرات تتعلــق مبــا يلــي   
زيادة عدد املدرسني الـذين يتلقـون املقـرر التعليمـي األول            وتعليميني األول والثاين؛    املستويني ال 

الوعي مبـسائل اجلنـسني والتعلـيم اجلنـسي، وزيـادة نـسبة اإلنـاث               فيمـا يتعلـق بـ     املـستمر   املقرر  و
والذكور امللتحقني بالتعليم املهين املتخصص يف مرحلة التعليم الثـانوي، وحتـسني نـسبة اإلنـاث          

كور حسب نوع التخصص يف املراكـز االنتخابيـة بـأجهزة احلكـم املركـزي واحمللـي ويف                   الذ -
  .املستوى اإلداري واملستوى التنظيمي، اخلضائية ويف القطاع العام ويف قالسلطة ال
وسوف جترى دراسات استقصائية دورية بشأن مؤشرات إدراج مفاهيم املـساواة بـني               

  .يدها كمصدر أويل للبياناتاجلنسني يف الكتب املدرسية ويف حتد
  

  العنف ضد املرأة    
يتكلم التقرير عن عـدد مـن التـدابري القانونيـة والتـدابري األخـرى الـيت اختـذت ملكافحـة               - ١١

ساواة بـني اجلنـسني والقـضاء        املـ  ناستراتيجية وطنية بـشأ   ”العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك وضع        
ــى العنــف املــرتيل  ــرة “ عل ــانون  وإصــدار،٢٠١٠‐٢٠٠٧للفت ــدابري” ق مكافحــة العنــف يف   ت

 وبعض اللوائح املنفذة اليت تـنص، فيمـا         ،]٢٠٠٦ لعام   ٩٦٦٩القانون رقم    [العالقات األسرية 
يرجى تقدمي معلومـات عـن عـدد االلتماسـات الـيت      . تنص عليه، على اختاذ تدابري وقائية عاجلة     

صـدرهتا احملـاكم،  ويرجـى       قدمت إىل احملاكم للحصول على أوامر محايـة وعـدد األوامـر الـيت أ              
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تقدمي إحصاءات عـن احملـاكم بالنـسبة لعـدد حـاالت االهتـام وحـاالت اإلدانـة والعقوبـات الـيت                      
ويرجـى بيـان مـا تقـوم بـه احلكومـة لتحـسني مجـع         .  على مـرتكيب جـرائم العنـف املـرتيل         وقعت

  تقـدمي بيانـات      كما يرجى . البيانات املتعلقة بالعنف املرتيل وغريه من أشكال العنف ضد املرأة         
عن مدى توافر املوارد املخصصة لدور اإليواء ومراكـز إعـادة تأهيـل ضـحايا العنـف املـرتيل يف                    

  .كذلك يرجى بيان اإلطار الزمين إلصدار اللوائح التنفيذية املتبقية. مجيع أحناء البلد
يف در ا الـص ٩٦٦٩إن القـانون رقـم   فـ كما سـبق بيانـه يف التقريـر الـذي قدمتـه ألبانيـا،               - ٤٢
ــدابري ”  بــشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦ ــع العنــف اجلنــساين   “ لعنــف املــرتيل مكافحــة ات يــستهدف من

جبميع أشكاله واإلقالل منه عن طريق اختاذ اإلجـراءات القانونيـة املناسـبة وضـمان محايـة أفـراد        
وتتخــذ . األســرة الــذين يكونــون مــن ضــحايا العنــف املــرتيل عــن  طريــق التعويــضات القانونيــة 

تنفيــذ القــانون بإنــشاء شــبكة منــسقة مــن املؤســسات لالســتجابة يف الوقــت    لناســبة التــدابري امل
ويـنص القـانون علـى      . املناسب حلاالت العنف املرتيل وإصـدار احملـاكم ألوامـر احلمايـة الفوريـة             

التزامات واختـصاصات أجهـزة الدولـة فيمـا يتعلـق بـالعنف املـرتيل وميكـن احملـاكم مـن إصـدار                  
واآلليـات  . العنـف املـرتيل   مـن    لحمايـة لالقـانون ويـضع آليـة       علـى   ارجني  أوامر احلماية ضد اخلـ    

وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكـافؤ الفـرص،        : احلكومية اليت تتصدى للعنف املرتيل هي     
باعتبارها الـسلطة املـسؤولة الرئيـسية املكلفـة بالتنـسيق والـدعم والقيـام بـدور إشـرايف يف تنفيـذ                  

 والغـرض مـن اتفـاق التعـاون بـني          .ليـة، ووزارة الـصحة، ووزارة العـدل       القانون؛ ووزارة الداخ  
الوزارات املسؤولة املعنية بتنفيـذ هـذا القـانون هـو إجيـاد آليـة تنـسيق للمـسؤوليات فيمـا يتعلـق                       

إلنــشاء هيئــات مــسؤولة معنيــة  قــرارات تنفيذيــة كــذلك متــت املوافقــة علــى  . بالوضــع عمومــا
  .بري ملنع العنف املرتيل والتعرف عليه واإلقالل منهمبسائل العنف املرتيل واختاذ تدا

وتــنص االســتراتيجية الوطنيــة املعنيــة بتكــافؤ الفــرص ومكافحــة العنــف املــرتيل وخطــة     
 وزيـادة   .لضحايالعملها على تدابري ملموسة بشأن منع العنف املرتيل ومكافحته وتقدمي الدعم            

يـة، وتقـدمي الـدعم لألفـراد املتـأثرين بـالعنف       الوعي بظـواهر العنـف وباحلمايـة القانونيـة واإلدار         
  .املرتيل
ــالتقرير الــسنوي لعــام     - ٤٣  بــشأن رصــد خطــة عمــل االســتراتيجية   ٢٠٠٨وفيمــا يتعلــق ب

الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني والعنــف املــرتيل، فــإن البيانــات املتــصلة بــالعنف املــرتيل يف عــام 
وهـي اجلهـات املـسؤولة    (ية ووزارة الـصحة   ، طبقا لبيانات وزارة العدل ووزارة الداخل      ٢٠٠٨

ــانون    ــذ الق ــصادر يف ٩٦٦٩عــن تنفي ــشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦ ال ــداب” ب ــف  ريت ؛ “مكافحــة العن
 واملـربم بـني وزارة      ١٨/١٢/٢٠٠٦ الـصادر يف     ٩٦٦٩ يف تنفيـذ القـانون رقـم         واتفاق التعاون 

وزارة التعلــيم العمــل والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص ووزارة الداخليــة ووزارة العــدل و
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ــوم يف  ــسني     ١٤/١١/٢٠٠٨والعلـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــة للمـ ــتراتيجية الوطنيـ ــذ االسـ ــشأن تنفيـ  بـ
  :هي كما يلي) ومكافحة العنف املرتيل

 حالة عنـف مـرتيل كـان منـها          ٨٢٢ أنه حدثت    ٢٠٠٨يظهر من بيانات الشرطة لعام        •  
 عــام   وكانــت احلــاالت املقابلــة يف   ســنة١٨اص دون ســن  حالــة تتعلــق بأشــخ  ٧٧

 أنـه   ٢٠٠٧ بأرقـام عـام      ٢٠٠٨ ويتبني من مقارنة أرقام عام       . حالة ٢٧٤ هي   ٢٠٠٧
 ٧٥ن كان مـا يقـرب ممـ   و. الثقة املؤسساتيف حدثت زيادة يف وعي الضحايا وزيادة       

  . من النساء٢٠٠٨يف املائة مما عانوا من العنف املرتيل يف عام 
يا بـشأن إصـدار أوامـر محايـة          حالة تتعلق بقضا   ٣٧٧، تناولت الشرطة    ٢٠٠٨يف عام     •  

  . أو أوامر محاية فورية. مباشرة
ــذه احلــاال     ــم ه ــضحايا     تويف معظ ــدعم لل ــشرطة ال ــدمت ال ــا ق ــاء  تقريب ــراءات أثن إج

 مــن الفعاليــة مــن وتطبــق هــذه العمليــة مبزيــد. احملاكمــة كمــا وفــرت احلمايــة الالزمــة للــضحايا
كانــت أعــداد الــشكاوى أكثــر  جانــب مــديريات الــشرطة يف مــنطقيت تريانــا ودوريــس حيــث   

  .كثريا
 قضية مـن قـضايا العنـف املـرتيل عرضـت علـى              ٤٥٦أفادت وزارة العدل عن       •  

  . حالة منها أوامر محاية١٦٢احملاكم وصدرت يف 
 حالــة مــسجلة مت فيهــا تقــدمي املــساعدة املناســبة مــن   ٩٦تفيــد وزارة الــصحة بوجــود    •  

  .جانب أجهزة اخلدمات الصحية األولية
تكــافؤ الفــرص طبقــا للنمــوذج اخلــاص مديريــة سياســات ه بيانــات أبلغــت عنــها وهــذ  •  

كــانون تــرة ف املــذكورة أعــاله خــالل ها املؤســساتتــحبــاالت العنــف املــرتيل الــيت تناول
  .٢٠٠٨ يناير/كانون الثاين -ديسمرب /األول

بـوزارة   قامت املديريـة العامـة للـشرطة وإدارة التحقيـق اجلنـائي               ٢٠٠٩وبالنسبة لعام     - ٤٤
الداخلية جبمع معلومات عن احلالـة والتـدابري الـيت اختـذت ملنـع العنـف املـرتيل واإلقـالل منـه يف                       

 حالــة عنــف مــرتيل وتــصرفت ٥٤٦وقــد اكتــشفت الــشرطة . ٢٠٠٩النــصف األول مــن عــام 
  .٢٠٠٩يونيه /حزيرانإىل يناير /كانون الثاينفيها خالل الفترة من 

ئية مـرة أخـرى أن العنـف املـرتيل ظـاهرة تـؤثر علـى                ويبني من هـذه  البيانـات اإلحـصا          
ــام األولالزوجــات ــى    .  يف املق ــداء عل ــرة، مت االعت ــذه الفت ــب   ٣٦٦فخــالل ه ــن جان ــرأة م  ام

 يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل لألشـخاص         ٧٦هذا العدد ميثـل     (أزواجهن أو أزواجهن السابقني     
  ).الذين تعرضوا للعنف املرتيل
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ذه هبـ ت الـيت أصـدرت فيهـا احملـاكم أوامـر محايـة أخـل اجلنـاة                   حالة من احلاال   ١٣ويف    
األوامــر؛ ومت يف ثــالث حــاالت القــبض علــى املخــالفني ويف احلــاالت العــشر األخــرى جتــري     

  . حتجازهمكمة املخالفني بدون ااحم
وقد واصلت مجيع أجهزة الشرطة احمللية بنجاح تقدمي طلبات إصدار أوامر احلمايـة أو                - ٤٥

ويف . اية  الفوريـة وأصـبحت احلمايـة املناسـبة مكفولـة للـضحايا يف معظـم احلـاالت                  أوامر احلم 
  .  قضية٣٩٦ صدرت أوامر محاية أو أوامر محاية فورية يف حنو ٢٠٠٩النصف الثاين من عام 

الثـاين  ف  وقد بدأت عملية إقامة الدعاوى للحـصول علـى أوامـر احلمايـة خـالل النـص                  
يـة الـشرطة    ، ومدير ) حالـة  ٢٧(شرطة اإلقليمية يف شـكودر      ، حىت يف مديرية ال    ٢٠٠٩من عام   

، ومديريــة ) حالــة٢٠( ومديريــة الــشرطة اإلقليميــة يف ليــشي ،) حالــة٢٢(اإلقليميــة يف بــريات 
، ) حـاالت ٨(، ومديريـة الـشرطة اإلقليميـة يف إلباسـان         ) حالـة  ١١(الشرطة اإلقليمية يف فلـورا      

  . ، اخل)االت ح٨(ومديرية  الشرطة اإلقليمية يف  كورشي 
 موزعــة ٢٠٠٩عــام مــن بيانــات إحــصائية عــن العنــف املــرتيل خــالل النــصف األول     - ٤٦

  :حسب املنطقة
  

           مديرية الشرطة اإلقليمية    

القضايا املتعلقة بطلب 
وع أوامر محاية
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 ٢٤ ١٥ ١٠ ٢٢ ٦ ٦ ١٠ ٢٣ ٣١ ٢٩ ٦٨ ٣٠٢ ٥٤٦ عدد القضايا

الطلبات اخلاصة بقضايا 
 ٢٠ ٨ ٤ ٨ ٦ ٦ ٠ ٢٢ ٢٧ ١١ ٦٦ ٢١٨ ٣٩٦ استصدار أوامر محاية

  
 ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلولإىل  يناير  /كانون الثاين ة يف الفترة من     طوقد تعرفت أجهزة الشر     - ٤٧

  . حالة من حاالت العنف املرتيل٩١٥على 
لفترة األشهر التسعة هذه أن العنـف املـرتيل         من البيانات اإلحصائية    مرة أخرى يظهر    و  

  . ظاهرة تتعلق أساسا بالزوجات
 يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل لألشـخاص الـذين تعرضـوا للعنـف                  ٧٨وعلى ذلـك فـإن        

 أو املــرتيل هــن مــن النــساء الــاليت تعرضــن لالعتــداء مــن جانــب األزواج أو األزواج الــسابقني  
  .الشركاء، اخل
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وقد صدرت خالل الشهور التسعة األوىل من هذا العام طلبات بشأن قـضايا إلصـدار                - ٦٤٠
أوامر محاية أو أوامر محاية فورية، وإن كانت هذه العملية قد طبقت مبزيد من الفعالية يف عـام                  

 يمتـض س، كمـا أن هـذه العمليـة     يـ ردو من جانب مـديرييت الـشرطة يف إقليمـي تريانـا و            ٢٠٠٨
  .بنجاح يف بعض املناطق األخرى أيضا

  
  :بيانات إحصائية عن العنف املرتيل خالل فترة الشهور التسعة، موزعة حسب املنطقة    

  
           مديرية الشرطة اإلقليمية    

القضايا املتعلقة بطلب 
وع أوامر محاية
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 ٤٥ ٣٦ ١٠ ٥٥ ٦ ٧ ٢٢ ٣٩ ٥٩ ٦١ ١١٦ ٤٥٩ ٩١٥ عدد القضايا

الطلبات اخلاصة بقضايا 
 استصدار أوامر محاية

٤٠ ١٦ ٤ ١٢ ٦ ٧ ٥ ٣٨ ٣٨ ٣٠ ١١٣ ٣٣٢ ٦٤٠ 

  
كذلك حدثت زيادة يف عدد النساء الاليت طلنب احلماية ألطفـاهلن وغريهـم مـن أفـراد                   
اإلمجـايل حلـاالت الطـالق كانـت         يف املائة مـن العـدد        ٥٥,٣تريانا بأن   وأفادت منطقة   . األسرة

متـت  تحديـد مجيـع حـاالت العنـف املـرتيل،           لولتحـسني مؤشـرات العمـل       . بسبب العنف املرتيل  
 علـى إعـداد     ٢٢/٦/٢٠٠٩ بتـاريخ    ٢٥١/١األمر الـصادر عـن وزيـر الداخليـة بـرقم            املوافقة بـ  

ــاطق    ــرطة يف املنـ ــة شـ ــل مديريـ ــة لكـ ــسجل   ســـجالت خاصـ ــذا الـ ــرف هـ ــيات ويعـ  أو املفوضـ
  .“سجل حتديد العنف املرتيل”باسم 
بيانات إحصائية عـن اجلـرائم احملالـة إىل مكتـب االدعـاء مـن أجهـزة الـشرطة واملتعلقـة                   -  ٤٨

  :٢٠٠٨باجلرائم اخلطرية املرتكبة ضد النساء خالل عام 
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 النساء املتأثرات

 ١٠ .القانوين من احلرية، اخلغري ثل االختطاف، واحلرمان اجلرائم املرتكبة ضد حرية األشخاص، م

 ٦٨ .اجلرائم اجلنسية، مثل العالقات اجلنسية باإلكراه، اخل

 حالة قتل ١٩ اجلرائم ضد الفرد

 حاالت شروع يف قتل ١٠

  ١٥  .اجلرائم ضد الصحة، مثل األضرار اجلسمانية

 ١٢٢ اجملموع
  

ة إىل مكتــب االدعــاء مــن أجهــزة الــشرطة واملتعلقــة مبنــع   وفيمــا يتعلــق بــاجلرائم احملالــ   - ٤٩
 ٢٠٠٨اجلرمية احمللية، حيث كانـت الـضحايا مـن النـساء، كانـت البيانـات اإلحـصائية يف عـام          

  :كما يلي
  

 الضحايا من النساء

 ١٠ تهديداتال

 ١٩٧ ضرار أخرىاأل/صاباتاإل

 ٥٢ سبب االنتحار

 ١٣  .، والتدخل يف احلياة اخلاصة، واإلهانة، والسب، والتشهري، اخلاجلرائم املتعلقة باألخالق، والكرامة

 ٢٧٢ اجملموع
  

  :التدابري اليت اختذت لتحسني مجع البيانات املتعلقة بالعنف املرتيل  - ٥٠
تقوم وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، املسؤولة عـن مـسائل العنـف        

  : عملها يف هذا الصددويشمل.  عن مستوى العنفاملرتيل، جبمع البيانات اإلحصائية
مـن الـوزارات التنفيذيـة، الـيت        ) حـسب منـوذج العينـة     (مجع البيانات كل ثالثـة شـهور          •  

ــم       ــانون رقــ ــذ القــ ــشأن تنفيــ ــاون بــ ــاق التعــ ــذ اتفــ ــوم بتنفيــ ــصا٩٦٦٩تقــ  يف رد الــ
  .“تدابري مكافحة العنف املرتيل” بشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦

عــن ) البلــديات والكوميونــات(ت مــن أجهــزة احلكــم احمللــي اجلمــع املــستمر للمعلومــا  •  
  .احلالة الراهنة واملشاكل املتصلة بالعنف املرتيل

املوافقة على املؤشرات املتعلقـة بتعمـيم املنظـور اجلنـساين والعنـف املـرتيل بـشأن رصـد                     •  
  .االستراتيجيات والسياسات يف هذا اجملال
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ن الفريــق العامــل املــشترك بــني الــوزارات املعــين ة هــي جــزء مــطواملديريــة العامــة للــشر  - ٥١
 هبذه الـصفة، تـشارك      ،برصد االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني والعنف املرتيل، وهي        

العنف فيمــا يتعلــق بــوخاصــة (يف مجيــع األنــشطة الــيت تــنظم بــشأن وضــع املؤشــرات اجلنــسانية 
  ). املرتيل
  دور إيـواء ضـحايا    .ايا العنـف يف مجيـع أحنـاء البلـد         مراكز إعادة التأهيـل املعنيـة بـضح         - ٥٢

ــذ واحــد مــن       . العنــف املــرتيل   ــائي لتنفي ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــدعم مــن برن جيــري العمــل ب
ــم    ــانون رقـ ــواردة يف القـ ــات الـ ــصادر يف ٩٦٦٩االلتزامـ ــشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦ الـ ــدابري ” بـ تـ

تمييز ضد املـرأة وتوصـيات جملـس    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال الو “مكافحة العنف املرتيل
ويعتــزم أن يبــدأ .   إنــشاء أول دار لإليـواء تعــىن بإعـادة تأهيــل ضـحايا العنــف املـرتيل    -أوروبـا  

  .٢٠١٠تشغيل هذه الدار يف الربع األول من عام 
تـدابري  ” بـشأن    ١٨/١٢/٢٠٠٦ الـصادرة يف     ٩٦٦٩كذلك مت، تنفيـذا للقـانون رقـم           - ٥٣

قطاعـات بالـشرطة حلمايـة األحـداث وضـحايا العنـف            /نـشاء أقـسام   ، إ “مكافحة العنف املـرتيل   
ومــن األهــداف الرئيــسية هلــذه األجهــزة، الــيت  . يف إقليمــي ألبانيــااخلدمــة وتقــدم هــذه . املــرتيل

 ٩٦٦٩، اختـاذ التـدابري الالزمـة لتنفيـذ القـانون رقـم              ٢٠٠٧أنشئت يف النصف الثاين مـن عـام         
  “كافحة العنف املرتيلتدابري م” بشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦الصادر يف 

الـذين  ) خاصة من النـساء   (ضحايا العنف املرتيل    ل زاد العدد اإلمجايل     ،٢٠٠٨يف عام   و  - ٥٤
محـالت التوعيـة الـيت      وطلبوا محاية الشرطة، نتيجـة لوجـود تـدابري احلمايـة الـيت وفرهـا القـانون                  

  .نظمتها اجلمعية التشريعية أللبانيا وحكومة ألبانيا واجملتمع املدين
األمـر رقـم   ) ١: (٢٠٠٨ التاليـة ومت اعتمادهـا يف عـام      القرارات التنفيذية وقد وضعت     
التــدابري الــيت تتخــذها ” عــن املديريــة العامــة للــشرطة بــشأن ٣١/١٠/٢٠٠٨ الــصادر يف ٩٨١

 جــراءدليــل إ) ٢. (“الــشرطة ملنــع العنــف املــرتيل واإلقــالل منــه ومعاملــة ضــحايا العنــف املــرتيل
طبقهــا ي الــيت التنفيذيــةاإلجــراءات ”ئم وإدارة النظــام واألمــن العــام بــشأن التحقيقــات يف اجلــرا

ــرتيل          ــف املـ ــحايا العنـ ــة ضـ ــف ومحايـ ــع العنـ ــة مبنـ ــدابري املتعلقـ ــاذ التـ ــد اختـ ــشرطة عنـ ــراد الـ أفـ
 عــن املــدير العــام ١٧/١١/٢٠٠٨ الــصادر يف ١٠٣٥  بــاألمر رقــمواملوافــق عليــه“ ورعايتــهم
  .للشرطة

  .ة احمللية وتتخذ مجيع التدابري املناسبة لتنفيذهاطزة الشروهذه الوثائق متاحة ألجه  
، مت  موفيما يتعلق بضرورة تنـسيق أنـشطة محايـة ضـحايا العنـف املـرتيل وإعـادة تأهيلـه                    - ٥٥

 على اتفاق تعـاون بـني الـسلطات املـسؤولة بـالوزارات             ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين التوقيع يف   
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تــدابري ” بــشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦ الــصادر يف ٩٦٦٩التنفيذيــة، وذلــك تنفيــذا للقــانون رقــم     
  .“مكافحة العنف املرتيل

ومن االلتزامات األخرى فيما يتعلق بتنفيذ القانون تدريب أجهزة الشرطة اليت تتنـاول               - ٥٦
باملديرية العامة للـشرطة يف عـام       “ تدريب الشرطة ”وقد خططت إدارة    . حاالت العنف املرتيل  

ومت تنفيـذ هـذا   . “دور الشرطة يف حـاالت العنـف املـرتيل       ”ن   لتنظيم دورة تدريبية بشأ    ٢٠٠٨
املشروع بالتعاون واالشتراك مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وأجهـزة الـشرطة علـى مجيـع                   

.  فردا من أفراد الـشرطة     ٩٦املستويات، يف مجيع مديريات الشرطة اإلقليمية، حيث مت تدريب          
  .٢٠٠٨ديسمرب /ولكانون األ ٢٧ هذا املشروع يف وقد انتهى
دور الـشرطة يف تنفيـذ القـوانني املتعلقـة بـالعنف            ”وقد مت وضع برنامج تـدرييب بـشأن           
ومتـــت املوافقـــة عليـــه نتيجـــة لاللتزامـــات القانونيـــة واالحتياجـــات الـــيت مت حتديـــدها  “ املـــرتيل
درييب يف  هـذا الربنـامج التـ   وقـد قـدم  .  القانون املذكور أعـاله يتعلق بدور الشرطة يف تنفيذ  فيما
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   -سـبتمرب   /أيلـول  مديريات مـن مـديريات الـشرطة اإلقليميـة يف الفتـرة              ٩

  .، بالتعاون مع معهد السياسات العملية يف مسائل اجلنسني٢٠٠٩
 مؤشـرات العمـل املتعلقـة بتحديـد مجيـع حـاالت العنـف املـرتيل، متـت                   وبغرض حتسني   - ٥٧

لكــل أو كــل مديريــة مــن مــديريات الــشرطة اإلقليميــة  املوافقــة علــى إعــداد ســجالت خاصــة ل
وذلـك بـالقرار    “ سجل حتديـد حـاالت العنـف املـرتيل        ”مفوضية وأطلق على هذا السجل اسم       

، يف الوقـت الـذي جيـري فيـه إضـافة            ٢٢/٦/٢٠٠٩ الصادر عن وزيـر العـدل يف         ٢٥١/١رقم  
 ١٣صائي رقـــم وتوضــيح بعــض األجــزاء واملؤشـــرات الــيت ال غــىن عنـــها يف النمــوذج اإلحــ       

وقـد مت إعـداد هـذه الـسجالت وتوزيعهـا علـى           . “إحصاءات حاالت العنـف املـرتيل     ” املعنون  
أجهــزة الــشرطة احملليــة ضــمانا للتوحيــد يف عمليــات حتديــد وتــسجيل مجيــع الــشكاوى املتعلقــة 

  . بالعنف املرتيل
  

  االجتار بالبغاء واستغالله    
عن قلقها لتعـرض ضـحايا االجتـار        ] ٧٠قرة  ، الف A/58/38 [٢٠٠٣أعربت اللجنة عام      )١٣(
قـانون العقوبـات    ”ويؤكـد التقريـر مـن جديـد أن          . لعقاب مبقتضى قانون العقوبـات يف ألبانيـا       ل

القـانون الوحيـد يف أوروبـا، الـذي     هـو   مل يكـن    ن القليلة جـدا، إ    من القوانني واحد  األلباين هو   
يرجى تقدمي بيانات عـن     ]. ١٠٠ة  ، الفقر CEDAW/C/ALB/3[“ يعترب البغايا مسؤوالت جنائيا   

وهل مت أي تقدير لعـدد النـساء والفتيـات الـاليت            . اإلجراءات اليت اختذت للتصدي هلذه املسألة     
 وهل مت حتديد العوامل اليت تدفع هـؤالء النـساء والفتيـات إىل البغـاء والتـصدي      ؟  ميارسن البغاء 

  .لصدد يرجى تقدمي معلومات يف هذا ا؟هلذه العوامل على حنو كاف
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أو الـيت يعتـزم اختاذهـا       /وينبغي أن تشمل هـذه املعلومـات أيـضا التـدابري الـيت اختـذت و                 
ــيت         ــدابري ال ــاء، والت ــرك البغ ــات يف ت ــساء الراغب ــاج يف اجملتمــع للن ــادة اإلدم ــل وإع ــوفري التأهي لت

  . تستهدف تثبيط الطلب على البغاء
مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف          تنعكس شواغل اللجنة املعنية باتفاقية القضاء على          - ٥٨

وطبقـا  . ١٢/٢/٢٠٠٤ الـصادر يف     ٩١٨٨ على قانون العقوبات رقـم       تالتعديالت اليت أدخل  
ــة ضــحايا االجتــار     ــديالت ال جتــوز إدان ــواد (هلــذه التع ــن /١٢٨ب و /١١٤أ و /١١٠امل ب م

  ).قانون العقوبات جبمهورية ألبانيا
على أن البغاء يعترب جرمية كمـا هـي احلـال يف            وينص قانون العقوبات جبمهورية ألبانيا        

كثري من القوانني األخرى بالدول األوروبية، ولكن املـسؤولية اجلنائيـة عـن هـذه اجلرميـة تنتفـي           
تعتـرب ضـحية االجتـار مـسوؤلة جنائيـا عـن           ال  و. إذا ثبت أن من ارتكبتها كانت ضحية لالجتـار        

ــت جــرائم  ــشخص موضــو     ارتكب ــان فيــه ال ــذي ك ــا يتعلــق  . عا لالســتغالليف الوقــت ال وفيم
لبغــاء، فــإن هــذه املــسألة تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بعقليــة اجملتمــع  اباملــسؤولية اجلنائيــة عــن ممارســة 

وال تتـوافر   . األلباين، وهي هلذا ستستغرق بعض الوقت قبـل أن تـصبح موضـوعا إلعـادة النظـر                
البغاء وال عـن العوامـل الـيت        لدى وزارة العدل بيانات عن عدد النساء والفتيات الاليت ميارسن           

على أنه يتبني مـن اإلحـصاءات أن        . هذه الظاهرة ملكافحة  تدفعهن إىل ذلك أو التدابري املتخذة       
 حالــة يف عــام ٥٣ و ٢٠٠٧ حالــة يف عــام ٤٥ ن حكــم علــيهن يف قــضايا البغــاء بلــغ عــدد مــ
  .٢٠٠٩ حالة يف النصف األول من عام ١٩ و ٢٠٠٨

بــأن احلكومــة تواصــل العمــل بــشكل مكثــف  ] ١٠٧، الفقــرة A/58/38[يفيــد التقريــر   )١٤(
. لالنتهاء من وضع اإلطار القانوين بغرض استيفاء املعايري املطلوبة دوليا يف جمال االجتار بالبـشر              

ــزم       ــة الــيت تعت ــان الكيفي ــة وبي ــدها يف التــشريعات الوطني ــان الثغــرات الــيت مت حتدي هبــا يرجــى بي
  .احلكومة سد هذه الثغرات

 علـى   ٢٠٠١ة أخرى نكرر أن القانون اجلنـائي يف مجهوريـة ألبانيـا يـنص منـذ عـام                   مر  - ٥٩
وجيري باستمرار إدخال التعديالت على هـذا القـانون منـذ عـام          . أن االجتار بالبشر يعترب جرمية    

وقــد أدخلــت حتــسينات  .  بغــرض حتقيــق االتفــاق بــني هــذا القــانون والقــانون الــدويل   ٢٠٠١
االجتار بالبشر وهو اآلن يتفق مـع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملناهـضة               مستمرة على قانون مكافحة     

  : واجلرائم املتصلة هبذه املسألة يف القانون األلباين هي.اجلرمية املنظمة الدولية
  ؛“االجتار باملرأة”ب من قانون /١١٤اجلرائم املنصوص عليها يف املادة   •  
ــادة     •   ــا يف املـ ــرائم ملنـــصوص عليهـ ــان /١٢٨اجلـ ــن قـ ــات ”ون ب مـ ــار ” ‐العقوبـ االجتـ

  ؛“باملرأة
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ــا يف املـــادة      •   ــصوص عليهـ ــرائم املنـ ــات   /١٢٨اجلـ ــانون العقوبـ ــن قـ االجتـــار ” -ب مـ
  ؛“باألحداث

ــادة    •   ــا يف املــ ــار ” -أ مــــن قــــانون العقوبــــات  /١١٠اجلــــرائم املنــــصوص عليهــ االجتــ
  .“باألشخاص

 بـسوء معاملـة   ٢٠٠٨وتتصل التعديالت الـيت أدخلـت علـى قـانون العقوبـات يف عـام                  - ٦٠
سـوء معاملـة   ”ب /١٢٤األحداث وبالصور اخلليعـة املنـصوص عليهـا، علـى التـوايل، يف املـادة              

 التـسول اليت تدين، بني ما تدينه، ظاهرة اسـتغال ل األطفـال يف العمـل بـاإلكراه و                ،  “األحداث
ذلـك  والتـسول، وغـري     ” بعنـوان    ١١٧واخلدمات اليت تؤدى باإلكراه، وإضـافة فقـرة يف املـادة            

 تتعلـق   “ليعـة املطبوعـات اخل  ” ١١٧ وإضـافة فقـرة يف املـادة         ،كراهإلمن اخلدمات اليت تؤدى با    
  .ألحداث، إخللبالصور اخلليعة 

ويتم التعرف على ضـحايا االجتـار وضـحاياهم احملـتملني يف ألبانيـا مـن خـالل اسـتبيان                      - ٦١
االجتار بـاملرأة املنـصوص عليهـا       أعدته اآللية الوطنية لإلحالة يتضمن أسئلة تتفق وعناصر جرمية          

 مـن بروتوكـول بـالرمو    ٣ وهذه املـادة مطابقـة للمـادة    .ب من قانون العقوبات/١١٤يف املادة   
فيمـا يتعلـق    “  الوطنيـة  مـة العـابرة للحـدود     ظاتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املن          ”بشأن  

  .جبرمية االجتار
 مـن هـذا     ٦قـا لاللتزامـات الـواردة باملـادة         تطبي و ٢٠٠٥يوليه  /متوز ١٨يف  كذلك مت،     - ٦٢

الربوتوكــول، توقيــع اتفــاق تعــاون بــشأن إنــشاء آليــة وطنيــة لإلحالــة تتعلــق بتحديــد وحتــسني    
وقد وقعت على االتفاق اجلهة املختـصة بـوزارة         . املساعدة اليت تقدم إىل ضحايا االجتار بالبشر      
امـة للخـدمات االجتماعيـة احلكوميـة،      املديريـة الع  /العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفـرص     

املديريــة العامــة للــشرطة، ووزارة /واملركــز الــوطين الســتقبال ضــحايا االجتــار، ووزارة الداخليــة
ــة اخلــدمات القنــصلية، ومنظمــة  /اخلارجيــة ــربح، تــسعى إىل وهــي منظمــة ال “ فــاترا”مديري ال
وسـيفتح  . رة الدوليـة  وهي منظمة ال تـسعى إىل الـربح، ومنظمـة اهلجـ           “ رؤية أخرى ”ومنظمة  

بــاب التوقيــع علــى االتفــاق لألطــراف األخــرى، مبــا فيهــا املراكــز واملنظمــات غــري يف املــستقبل 
 االشــتراك كمــا حــددها  وسيــشترط يف األطــراف أن تتــوافر لــديها معــايري . الــساعية إىل الــربح

  . االتفاق
 يف مكافحـة    وقد وضع االتفاق إطارا واضحا للتعاون بني أصحاب املصلحة الرئيسيني           

مـسؤولية األطـراف يف عمليـة التعـرف علـى ضـحايا االجتـار وإحالتـهم                 حتديد  االجتار بالبشر؛ و  
وتقوم مجيـع األطـراف املوقعـة بتقـدمي خـدمات           . وإيوائهم وتقدمي املساعدة هلم وإعادة تأهيلهم     

فيــذ ويتوقــف تن. ميكــن أن تــؤدي، إذا مــا أُحــسن تنــسيقها، إىل نتــائج إجيابيــة لــصاحل الــضحايا  
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االتفــاق إىل حــد كــبري علــى تعريــف املؤســسات الــيت يتعلــق هبــا األمــر بأمهيــة االتفــاق ورغبــة    
  .األطراف يف تطبيقه

ــارومت يف   - ٦٣ ــايو /أي ــضرورية     ٢٠٠٦م ــسيق اإلجــراءات ال ــسؤولة عــن تن ــشاء اجلهــة امل  إن
لداخليـة  املتخذة لصاحل الضحايا وتقدمي التقارير عنها، بناء على أمـر مـشترك صـدر عـن وزيـر ا          

إنــشاء ســلطة ”ووزيــر العمــل والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص ووزيــر اخلارجيــة بــشأن  
ــة ومــساعدة ضــحايا االجتــار و    ــشتركة يف هــذه   مــسؤولة عــن محاي ــد مهــام املؤســسات امل حتدي

. وتتــألف الــسلطة املــسؤولة مــن ممثلــْين اثــنني لكــل مــن الــوزارات الــثالث املــسؤولة . “العمليــة
 منطقـة   ١٢إنـشاء جلـان إقليميـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر يف               ٢٠٠٦يونيه  /انحزيرمنذ  وجيري  

  .من مناطق البلد
 اليت يشري إليها هذا التقرير، نوضح أن ممارسـة البغـاء يعاقـب              ١١٣وفيما يتعلق باملادة      - ٦٤

وتطبـق هـذه العقوبـة يف حالـة ممارسـة البغـاء بـشكل فـردي                 . عليها السجن ملدة ثالث سـنوات     
ــدون اســـ  ــا يف      بـ ــصوص عليهـ ــراه املنـ ــكال اإلكـ ــن أشـ ــا مـ ــد أو غريمهـ ــوة أو التهديـ تخدام القـ

  . “االجتار بالنساء”ب من قانون العقوبات /١١املادة
 أعــدت .التحـسينات الـيت أدخلـت علـى اإلطــار القـانوين يف جمـال احلمايـة االجتماعيـة          - ٦٥

بعــض التعــديالت وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص مــشروع قــانون بــشأن  
املــساعدة ” بــشأن ١٠/٣/٢٠٠٥ الــصادر يف ٩٣٥٥الــيت ســيتم إدخاهلــا علــى القــانون رقــم    

وهنــاك مــادة تــنص علــى .  الــدعم لــضحايا االجتــارمبــا يف ذلــك تقــدمي" واخلــدمات االجتماعيــة
م وسـيت . تقدمي الدعم إىل املراكز غري العامة اليت تقدم اخلدمات هلـذه الفئـة بـأموال مـن امليزانيـة                  

التعاون مع وحدات احلكم احمللي يف إطار إصـالح اخلـدمات بالنـسبة لتحقيـق ال مركزيـة هـذه              
وقـد أعـدت وزارة العمـل بعـض التـدخالت الـيت تـدرج         . توزيع األمـوال  فيما يتعلق ب  اخلدمات  

يف التشريع لتقدمي الدعم املايل للمنظمات غري الساعية إىل الربح اليت تقدم خـدمات هلـذه الفئـة                 
ء خــدمات حمليــة جديــدة؛ ومــشروع مبــادئ توجيهيــة بــشأن التنفيــذ املوحــد ملؤســسات  وإنــشا

ني لالجتـار هبـم، كمـا مت        ضـ الرعاية اليت توفر اإلقامة لألشـخاص املتجـر هبـم أو األشـخاص املعر             
إعداد دليل يـشمل النمـاذج ذات الـصلة بعـد املوافقـة علـى املعـايري اخلاصـة بـاملراكز الـيت تقـدم                 

  .جتارخدمات لضحايا اال
يرجى تقدمي ما قد يتوافر من اإلحصاءات عن عدد ضحايا االجتـار الـداخلي ألغـراض                  - ١٥

  .االستغالل اجلنسي أو االستغالل االقتصادي
ــرة مــن        - ٦٦ ــة عــن الفت ــوافر البيانــات التالي ــشرطة، تت ــا للمعلومــات الــيت وردت مــن ال طبق

  : عن االجتار بالبشر٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين - ٢٠٠٨
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  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨لفترة ل
  

  النسبة املئوية  العدد اإلمجايل  اجلرائم

   %١٣,١  ١٩  االجتار باألطفال
   %٨١,٥١  ١١٩  االجتار بالنساء

   %٩٤,٦١  ١٨٣  اجملموع

  
  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥الضحايا خالل الفترة 

  

  استغالل البغايا  االجتار باألحداث  االجتار بالنساء  السنة
ــروف   ــتغالل يف ظـ االسـ

  غاءالب  مشددة

  صفر  ٢٢  ١٣  ٦  ٢٩  ٢٠٠٥
٥  ٢٤  ١٧  ٥  ٢٩  ٢٠٠٦  
٤  ٣٥  ٣٦  ٤  ١٢  ٢٠٠٧  
٣٨  ٢١  ٢٢  ١٦  ٢٢  ٢٠٠٨  

  
بيانــات إحــصائية حــسب الــسنوات عــن جرميــة اســتغالل البغــاء، واالجتــار باألطفــال       - ٦٦

  .٢٠٠٩-٢٠٠٥واالجتار بالنساء، وممارسة البغاء يف السنوات 
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  ٢٠٠٥سنة 

  
  ٢٠٠٦سنة 

  

  ٢٠٠٧سنة 
  

  
  

 املطلوبون الطلقاء احملتجزون املقبوض عليهم اجلناة احلاالت اجلرائم

ظــــــروف يف ســــــتغالل يف البغــــــاء؛ اال
 ٤ ٢ - ١٦ ٢٢ ١٩ مشددة

 - ١٠ - ٩ ١٩ ١١ االستغالل يف البغاء

 ١ ١١ - ٤ ١٦ ١٠ االجتار باألطفال

 ١٧ ١٨ - ١٤ ٤٩ ٣٠ االجتار بالنساء

 - ٢ - ١٤ ١٦ ١٤ ممارسة البغاء

 املطلوبون الطلقاء احملتجزون املقبوض عليهم اجلناة االتاحل اجلرائم

ظــــــروف يف ســــــتغالل يف البغــــــاء؛ اال
 ٤ ١١ - ١٣ ٢٨ ٢٣ مشددة

 ٣ ٢ - ٦ ١١ ٩ االستغالل يف البغاء

 ١ ١ - ٣ ٤ ٢ االجتار باألطفال

 ٩ ٧ - ١٢ ٢٨ ٢٥ االجتار بالنساء

 - ١٣ - ١٩ ٣٢ ٢٧ ممارسة البغاء

 املطلوبون الطلقاء احملتجزون املقبوض عليهم اجلناة احلاالت رائماجل
ل ــاء؛  اال ــتغالل يف البغـــ ــروف يف ســـ ظـــ

 ٣ ١٧ ٣ ٧ ٣٠ ٢٤ مشددة

 ١ ٢٦ ٣ ٢٥ ٥٥ ٤٣ االستغالل يف البغاء

   ١ ١ ٥ ٧ ٧ االجتار باألطفال

 ١ ٩ ١ ٢ ١٣ ١٣ االجتار بالنساء

 ١ ٢     ٣ ٢ االجتار بالبشر

   ١٣ ١ ٣٤ ٤٨ ٤٥ البغاء  ممارسة
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  ٢٠٠٨يف سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٩سنة 
  
  
  
  
  
  
            
ومــن اجلــدير بالــذكر أيــضا أنــه مت إنــشاء قاعــدة بيانــات عــن ضــحايا االجتــار تــستطيع     - ٦٧

السلطات املسؤولة االطالع عليها، وهي تشتمل علـى بيانـات عـن األشـخاص الـذين يعتـربون                  
وتـشمل قاعـدة   . عـادة اإلدمـاج  إالجتار أو ضحايا عند أول حلظة اتصال حـىت  ضحايا حمتملني ل  

وهكــذا .  اآلليــة الوطنيــة لإلحالــةيف نظــرالبيانــات هــذه مجيــع الــضحايا الــذين اعتــربوا ضــحايا  
ـــ يف قاعــدة البيانــات حاليتأدخلــ  شخــصا اعتــربوا ضــحايا أو ضــحايا  ١٤٢ا بيانــات عــن ــــــ

نـوفمرب  /تـشرين الثـاين    ١٨ إىل   ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاين  فترة من   حمتملني لالجتار بالبشر يف ال    
٢٠٠٩.  

وتقدم اخلدمات إىل األشخاص املتجر هبـم أو األشـخاص املعرضـني خلطـر االجتـار هبـم             - ٦٨
املركـز الـوطين السـتقبال ضـحايا       : ا االجتـار، هـي    ـ مراكز إقامـة عامـة وغـري عامـة لـضحاي           ٥يف  

: اإلدماج اليت أنشأهتا منظمات غـري سـاعية إىل الـربح، مثـل            مآوي إعادة   /االجتار وبعض مراكز  

 املطلوبون الطلقاء احملتجزون املقبوض عليهم اجلناة احلاالت اجلرائم

ــاء؛  اال ــتغالل يف البغــ ــروف يف ســ ظــ
 ١٣ ٤ ٤ ٢ ٢٣ ١٢ مشددة

 ٣ ١ ١ ٧ ١٢ ١٣ االستغالل يف البغاء

 ٢ ٣ ٧ ١ ١٣ ١٩ لنساءاالجتار با

 ٠ ٠ ٦ ٢٥ ٣١ ٢٦ ممارسة البغاء

 ٠ ٠ ٣ ٢ ٥ ٤ االجتار باألحداث

 املطلوبون الطلقاء احملتجزون املقبوض عليهم اجلناة احلاالت اجلرائم

ــاء؛  اال ــتغالل يف البغــ ــروف يف ســ ظــ
 ٦ ٥ ٢ ١ ١٤ ٩ مشددة

 ٢   ٢ ٨ ١٢ ١١ االستغالل يف البغاء

     ٣   ٣ ٢ االجتار باألطفال

 ٣ ١ ٤ ١ ٩ ٦ اءاالجتار بالنس

     ٤   ٤ ٢ االجتار بالبشر

 ١   ٦ ٣٣ ٤٠ ٣٥ ممارسة البغاء
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خمتلفـون ولكـن   ”إلباسـان، و  و، “الرؤية األخرى ”مركز  و االجتماعي،   -مركز فاترا النفسي    
وترد باختصار فيما يلـي     . ، وغجريوكاستر “احلياة واألمل ”، ومركز اجملتمع احمللي     “نمتساوو
 لالجتـار الـذين يتلقـون خـدمات يف مراكـز            نيرضـ األشـخاص املع  /  وأعداد ضحايا االجتار   فئات

  :اإلقامة اليت تقدم اخلدمات لضحايا االجتار يف ألبانيا
  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول -سبتمرب /أيلول -يناير /كانون الثاينبالنسبة للفترة 

  
 عدد املستفيدين حسب الفئة رقم

 

 االسم

 
ــر  املتجــ

 هبم

الـــضحايا 
احملتملــون 
 لالجتار

الســـتغالل ا
ــاء  للبغــــــــــ
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‐٢٠٠٥للفتـرة   “ االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر      ”يتحدث التقرير عن      - ١٦
ــرة     ٢٠٠٧ ــها للفت ــدة وخطــة عمل ــدمي  . ٢٠١٠‐٢٠٠٨، وعــن االســتراتيجية اجلدي يرجــى تق

ــيم اســتر   ــرة معلومــات عــن تقي ــا إذا كانــت االســتراتيجية   ٢٠٠٧‐٢٠٠٥اتيجية الفت ــان م  وبي
اجلديدة جيري تنفيذها وما إذا كانت، يف هذه احلالة، تتـصدى لالجتـار الـداخلي وتـوفر الـدعم                   

 االجتمــاعي لــضحايا االجتــار  ‐النفــسي العــالج العــالج اجلــسماين وواملــساعدة، مبــا يف ذلــك  
  .وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

س مجيع اجلهود املـضطلع هبـا واألهـداف الـيت يـسعى إليهـا الـيت تبـذهلا احلكومـة                      تنعك  - ٦٩
واألهداف اليت تتطلع إليها يف جمال مكافحـة االجتـار بالبـشر يف االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة                   

ــرة    ــشر للفت ــار بالب ــرة    ٢٠٠٧-٢٠٠٥االجت ــدة للفت ــة اجلدي ــتراتيجية الوطني -٢٠٠٨ ويف االس
٢٠١٠.  

 يف  ٢٠٠٧-٢٠٠٥سـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر للفتـرة             وقد انتهت اال    
وقامت وحدة مكافحة االجتار بوزارة الداخلية برصـد وتنـسيق          . ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

ــام واخلــاص         ــصلحة يف القطــاعني الع ــع أصــحاب امل ــزة ومجي ــع األجه ــشطة مجي الوكــاالت (أن
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يـذ االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر            فيمـا يتعلـق بتنف    ) الشريكة الوطنيـة واألجنبيـة    
واسـتنادا إىل التقـارير الـواردة مـن الـوزارات التنفيذيـة       . ٢٠٠٧-٢٠٠٥واخلطة الوطنية للفترة   

وسائر أصـحاب   ) نقال عن األشخاص املسؤولني بوزارة العمل     (والوكاالت التنفيذية التابعة هلا     
 ٢٠٠٧  عـام  اىل٢٠٠٥سـنتني عـن الفتـرة مـن عـام           املصلحة بإعداد تقارير دورية وتقارير كل       

 عـن تقيـيم تنفيـذ       ٢٠٠٨مـارس   /آذاركما قام مكتـب املنـسق الـوطين بإعـداد ونـشر تقريـر يف                
ــرة      ــشر للفت ــار بالب ــة ملكافحــة االجت ــتراتيجية الوطني ــا، ٢٠٠٧-٢٠٠٥االس ــارس /آذار، تريان م

٢٠٠٨.  
، ٢٠٠٧-٢٠٠٥ر بالبــشر للفتــرة وعنــد انتــهاء االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة االجتــا   - ٧٠

 وقــد وضــعت .أعــد مكتــب املنــسق الــوطين تقريــرا شــامال عــن تقيــيم تنفيــذ هــذه االســتراتيجية
 واالســتراتيجية الوطنيــة ٢٠١٠-٢٠٠٨االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر للفتــرة 

 اسـتنادا إىل  ٢٠١٠-٢٠٠٨ملكافحة االجتار باألطفال ومحاية ضحايا االجتـار باألطفـال للفتـرة            
-ينــاير /كــانون الثــاين( أشــهر ٧النتــائج الــيت خلــص إليهــا هــذا التقريــر وإىل عمليــة اســتمرت  

ــران ــه /حزي ــام       )٢٠٠٨يوني ــصلحة يف القطــاعني الع ــائر أصــحاب امل ــع س ــاون م ــك بالتع ، وذل
  .واخلاص
ــود            ــسيق جه ــيلة لتن ــا وس ــل اخلاصــة هب ــة العم ــتراتيجية وخط ــذه االس ــرب ه ــع وتعت مجي

ملــصلحة يف القطــاعني العــام واخلــاص، مثــل الــشركاء الــدوليني، يف مكافحــة االجتــار أصــحاب ا
  . بالبشر

  .)٦(ومجيع هذه الوثائق منشورة على املوقع الشبكي الرمسي لوزارة الداخلية  
  املراكز العامة واخلاصة اليت تقدم مساعدات إىل ضحايا االجتار  - ٧١

 من رابطة فـاترا     ٢٠٠١بضحايا االجتار يف عام      اخلدمات االجتماعية املتعلقة     قدميت بدأ  
وبعد ذلك بدأت  منظمة اهلجـرة الدوليـة يف تقـدمي            .  االجتماعي يف فلوري   -لإلرشاد النفسي   

ــا    ــود يف تريانــ ــز موجــ ــة يف مركــ ــدمات اجتماعيــ ــة   . خــ ــة إىل الرابطــ ــذه اخلدمــ ــت هــ مث نقلــ
يف إلباســان “ رىالرؤيــة األخــ”كــذلك يقــوم مركــز  . “خمتلفــون ولكــن متــساوون ”األلبانيــة 

وقـد أنـشئ املركـز الـوطين السـتقبال ضـحايا االجتـار يف عـام                 . بتقدمي اخلدمات لضحايا االجتار   
، تقـدم اخلـدمات هلـذه الفئـة     ٢٠٠٥ومنـذ عـام   . ، بناء على قرار خاص جمللـس الـوزراء      ٢٠٠٣

  .“احلياة واألمل”أيضا يف غجريوكاستر وتقوم بتقدميها رابطة 

_________________ 

  )٦(  http://www.moi.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=188 
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ــع املراكــز ا     ــتظم مجي ــضحايا االجتــار يف التحــالف     وتن ــة ل ــة للخــدمات االجتماعي ملقدم
فيمـا  تنـسيق العمـل     الوالغرض من هـذا التحـالف هـو التعـاون و          . الوطين ملآوي مكافحة االجتار   

يتعلق بتقدمي اخلدمات لضحايا االجتار بالبـشر ومحايتـهم وتعلـيمهم وتقـدمي الـدعم هلـم وإعـادة                   
  .تأهيلهم وإعادة إدماجهم

للخــدمات الــيت تقــدم جلميــع املراكــز غــري العامــة، حيــث تقــدم هــذه   وهنــاك تــصنيف   
املراكز اخلدمات لضحايا االجتار العائدين من اخلارج كما تقدم اخلـدمات لغريهـم مـن الفئـات         
احملتاجة، مثل األشخاص املعرضني خلطر االجتار، واملهاجرين غري الـشرعيني، وضـحايا العنـف،              

 به مركز اخلدمات العامة لضحايا االجتار أساسـا هـو عـالج          وما يقوم . وأطفال هؤالء الضحايا  
عرضـني لالجتـار، واملهـاجرين غـري        املضحايا االجتار العائدين من اخلارج واألطفال واألشخاص        

  .الشرعيني، واألجانب واملواطنني
واألنشطة اليت تقوم هبا املراكز، وتصنيف اخلدمات، وعـدد املـستفيدين، واهلبـات الـيت                 

  :كما يليتقدم، هي 
أنشئ املركز الوطين الستقبال ضـحايا االجتـار     : املركز الوطين الستقبال ضحايا االجتار      - ٧٢

ــة       وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة   (كمؤســسة هامــة تابعــة ملديريــة اخلــدمات االجتماعي
الســتقبال وإيــواء وإعــادة تأهيــل ضــحايا االجتــار أو غريهــم مــن األشــخاص   ) وتكــافؤ الفــرص

عمـل علـى أسـاس التعـاون الوثيـق بـني وزارة       وهـو ي  . )مبـا يف ذلـك األطفـال      ( لالجتـار    املعرضني
 شـخص، ويتمثـل غرضـه     ١٠٠ويتـسع هـذا املركـز لنحـو         . الداخلية واملنظمـة الدوليـة للـهجرة      

الرئيسي يف تكثيف العمـل يف مكافحـة االجتـار بالبـشر وتوعيـة الـرأي العـام هبـذه الظـاهرة مـن                        
  . جتار وتقدمي الدعم هلم وإعادة تأهيلهمخالل استقبال ضحايا اال

، يقــوم املركــز الــوطين الســتقبال ضــحايا االجتــار بتقــدمي       ٢٠٠٣يوليــه /متــوزومنــذ   
تــوطني عنــدما يكـــون   الحالــة وإعـــادة  اإلتأهيــل و اليــواء وإعـــادة  اإلســتقبال و االاملــساعدة يف  

النـساء  ) ١: (هدفة وهـي  بالنسبة للفئـات الرئيـسية الـثالث املـست        ) املستفيدون من جنسية أجنبية   
األطفـال املتجـر هبـم    ) ٢(والفتيات املتجر هبن والنساء والفتيات املعرضات خلطـر االجتـار هبـن؛         

  .املهاجرون غري الشرعيني) ٣(واألطفال املعرضون خلطر االجتار هبم؛ و
  :وتنظيم وإدارة هذا املركز يتناوالن األنشطة التالية  

  )ا يشمل مجيع االحتياجات الطارئة للمستفيدمب(ملؤقت الغذاء، واملالبس، واإليواء ا  •  
الـيت يقـدمها أخـصائيون اجتمـاعيون مؤهلـون،       ( االجتماعية   -تقدمي املساعدة النفسية      •  

  ).وعيادة قانونية لألحداث
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يقــدمها املركــز، واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، ومعهــد الــصحة   (تقــدمي املــساعدة الطبيــة   •  
  .).، إخل“األم ترييزا”جلامعي العامة، ومركز املستشفى ا

ــة    •   ــادة    (تقــدمي املــساعدة القانوني ويقــدمها موظفــون مــدربون يف اجملــال القــانوين، والعي
  ).القانونية لألحداث، إخل

  ).وزارة الداخلية، الشرطة(ضمان األمن واحلماية للشهود   •  
    .أنشطة إعادة التأهيل املهين وإعادة اإلدماج  •  
  .عادة  اإلدماجاإلحالة من أجل إ  •  
  .إعادة التوطني ومل مشل األسر  •  
  ).عندما يكون ذلك ممكنا(متابعة الضحايا عندما يغادرون املركز   •  

وقــد كــان للمركــز، مــن خــالل مــا قــام بــه مــن نــشاط، أثــر علــى منــع االجتــار غــري املــشروع    
  .واحلماية ومل مشل األسر وإعداد الضحايا لإلدماج يف احلياة االجتماعية

ويف عــام . ١٩٩٩ االجتمــاعي يف عــام -وقــد أنــشئ مركــز فاتــارا لإلرشــاد النفــسي     - ٧٣
، توسع هذا املركز يف نـشاطه بإنـشاء أول دار لإليـواء يف ألبانيـا ، وهـي تـشمل جمـالني             ٢٠٠١

إعــادة تأهيــل ضــحايا ‘ ٢’و منــع االجتــار بالبــشر؛ ‘ ١’: رئيــسيني يتعلقــان هبــذه الظــاهرة ومهــا
  .اجهم االجتار وإعادة إدم

ملشورة الطبيـة، والتزويـد     تقدمي ا ويقدم املركز خدماته فيما يتعلق باإليواء واملقابالت و         
تـوفري  ببوثائق حتقيق اهلوية، واإلحالة إىل املراكز األخرى، ومحاية الـشهود، ومحايـة دار اإليـواء              

  .أفراد الشرطة
؛ ٢٠٠٤ه يف عـام     اطالكـائن يف تريانـا نـش      “ خمتلفون ولكن متساوون  ”وقد بدأ مركز      - ٧٤

 مسألة النساء والفتيات املتجر هبـن واملعرضـات   ٢٠٠٢وتتوىل املنظمة الدولية للهجرة منذ عام   
  .خلطر االجتار

ــساوون ”وملركــز    ــون ولكــن مت ــا  “ خمتلف ــدمي خــدمات  ٤خــربة عمره  ســنوات يف تق
.  االجتــاراالســتقبال وإعــادة اإلدمــاج بالنــسبة للنــساء والفتيــات املتجــر هبــن واملعرضــات خلطــر  

  .ويضم املركز أخصائيني اجتماعيني ومدرسني وممرضات وأطباء نفسيني، إخل
وتقدم الرابطـة جمموعـة كاملـة مـن خـدمات إعـادة اإلدمـاج القـصرية املـدى والطويلـة                   

الوسـاطة مـع األسـر، وتقـدمي الـدعم          /املدى، واملساعدة الطبيـة، واإلرشـاد النفـسي، والتفـاوض         
املتابعـة يف   / وتقدمي املساعدة فيما يتعلـق بالتـسجيل       ،خلدمات االجتماعية واملساعدة القانونية، وا  
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جمــاالت التعلــيم والتــدريب املهــين والعمــل، ورصــد ومتابعــة املــستفيدين مــن الربنــامج، وتقــدمي  
الرعايـة البديلـة، وتقـدمي      /الدعم يف االندماج يف احلياة االجتماعية، وتقدمي الرعاية لدور اإليـواء          

  .إليواء، إخللالدعم املايل 
وهــو مؤســسة  ال تــسعى إىل الــربح يف إلباســان يف “ يــة األخــرىؤالر”وأنــشئ مركــز   - ٧٥
  . ٢٠٠٢فرباير /شباط ٢٠

الفتيـات املتجـر هبـن أو        و خدمات اإلقامـة للنـساء    “ النساء والفتيات ”وتقدم دار إيواء      
لبـدين والنفـسي    عـانني مـن العنـف ا      تاملعرضات خلطـر االجتـار أو الـاليت تـواجهن صـعوبات، أو              

وتــوفر دار اإليــواء الــسكن واملأكــل والــدعم الطــيب والــدعم النفــسي . واجلنــسي أو االقتــصادي
يف واملساعدة القانونية وزيادة القدرة على التواصـل والتعـايش يف اجملتمـع احمللـي وتقـدمي الـدعم                   

  عملية حتقيق االستقالل الذايت واالندماج يف اجملتمع؛
ــتح مركــز اجمل   - ٧٦ ــاة واألمــل ”تمــع احمللــي املعــروف باســم   وافت يف غجروكاســتر يف “ احلي

، بتمويــــل مــــن وكالــــة التنميــــة الدوليــــة التابعــــة للواليــــات  ٢٠٠٥أكتــــوبر /تــــشرين األول
العمل املنسق ملناهضة االجتار بالبشر من خالل الربنامج اخلاص بإنشاء مركـز اسـتقبال              /املتحدة

  .االجتار أو من املعرضات لالجتارمتعدد الوظائف للنساء والفتيات من ضحايا 
ــاليت            ــار، ال ــر االجت ــضحايا املعرضــات خلط ــة لل ــدعم األولي ــز خــدمات ال ــدم املرك ويق
عند نقط عبور احلدود يف كافاما وتقـوم بإحالتـهن املديريـة اإلقليميـة مبحافظـة                أساسا  يكتشفن  

ا اإلحالـة إىل مراكـز    أيـام تـتم بعـده      ٨ وميكن اإلقامة هبذا املركز ملدة تـصل إىل          .غجريوكاتران
  . إعادة التأهيل األخرى أو اإلعادة إىل األسر البيولوجية

  .املشاركة يف عملية اختاذ القرارات والتمثيل على الصعيد الدويل
بنــسبة (بـالنظر إىل االخنفــاض الـشديد لتمثيــل املـرأة يف احليــاة العامـة واحليــاة الـسياسية        
املـساواة بـني اجلنـسني يف       ”كومـة، مـن خـالل قـانون         ، تـستهدف احل   ) يف املائة يف الربملـان     ٧,١
ــعتاجمل ــد حــصة  “م ــة اختــاذ       ٣٠، حتدي ــساء والرجــال يف عملي ــل الن ــل لتمثي ــى األق ــة عل  يف املائ

يرجـــى تقـــدمي ]. ١٤٦، الفقـــرة CEDAW/C/ALB/3[القـــرارات الـــسياسية والقـــرارات العامـــة 
اجلنــسني وبيــان الفــرق يف معلومــات مــستكملة عمــا مت بالنــسبة إلقــرار هــذه احلــصة لكــل مــن  

كمـا يرجـى    . تطبيقها بالنسبة لالنتخابات احمللية ونظام التمثيل النـسيب يف االنتخابـات الربملانيـة            
 الـسياسية واملنظمـات     األحـزاب بيان الكيفية اليت يتوقع أن يتم هبا تطبيق اجلـزاءات املاليـة علـى               

بعـدم االمتثـال لنظـام ترتيـب املرشـحني          غري الساعية إىل الربح، مبا يف ذلك تطبيقها فيما يتعلـق            
كذلك يرجى بيان التدابري األخرى اليت اختذهتا احلكومـة، مبـا يف ذلـك        . واملرشحات يف القوائم  

 لزيـادة عـدد النـساء يف        ، من االتفاقيـة   ٤ من املادة    ١التدابري اخلاصة املؤقتة املتخذة وفقا للفقرة       
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ة يف الـسلك الدبلوماسـي واهليئـة القـضائية وأثـر      يلقيادمراكز اإلدارة يف اخلدمة املدنية واملراكز ا   
  .هذه التدابري

املساواة بني اجلنـسني يف     ” بشأن   ٢٤/٨/٢٠٠٨ الصادر يف    ٩٩٧٠ينص القانون رقم      - ٧٧
  :على اختاذ تدبريين مؤقتني لألخذ بنظام احلصص ومها“ اجملتمع

لـسلطة التنفيذيـة     يف املائة يف السلطة التشريعية وا      ٣٠حصة تزيد عن    ختصيص    )أ(  
  والسلطة القضائية ويف املؤسسات العامة؛

 يف املائـة يف قـوائم املرشـحني    ٣٠إدراج كل مـن اجلنـسني بنـسبة ال تقـل عـن             )ب(  
اليت تقدمها األحـزاب الـسياسية أو التحالفـات الـسياسية، علـى نظـام التمثيـل النـسيب، بالنـسبة                     

  .االنتخابات اجلمعية التشريعية يف مجهورية ألباني
وهذه حـصة حمايـدة بالنـسبة لكـل مـن اجلنـسني، حيـث إن الغـرض منـها هـو أال يقـل                           

وقــد نــص علــى .  يف املائــة يف اهليئــات املــذكورة أعــاله٣٠متثيــل كــل مــن اجلنــسني عــن نــسبة 
املــادة (“ املــساواة بــني اجلنــسني”جــزاءات يف حالــة عــدم االلتــزام باحلــصة الــيت قررهــا قــانون   

عـشر رأس مـال    إىلاألحزاب السياسية ملزمة بدفع غرامة تـصل     ”إن  ف؛ وبوجه خاص    )١٥/٣
الصندوق الذي ختصصه احلكومة لتمويل احلملة االنتخابية عند انتهاك هذا القانون إىل أن يـتم               

  .“إصالح اخلطأ
ــا    و  - ٧٨ ــة ألباني ــانون االنتخابــات جبمهوري ــم   (ألول مــرة يــنص ق ــه بالقــانون رق املوافــق علي

 على التزام القـائمني علـى االنتخابـات بـاحترام املـساواة           )٢٩/١٢/٢٠٠٨ الصادر يف    ١٠١٩
  ). ٦٧ و ١٩املادتان (بني اجلنسني 

التزام القـائمني علـى االنتخابـات بـاقتراح     على  من قانون االنتخابات   ٢٩املادة  تنص  و  
 يف املائـة علـى األقـل مـن أعـضائها مـن كـل مـن            ٣٠جلان انتخابيـة مـن املـستوى الثـاين يكـون            

 مـن قـانون االنتخابـات علـى التـزام القـائمني علـى انتخابـات                 ٦٧كذلك تنص املادة    . نياجلنس
 يف املائــة علــى األقــل مــن  ٣٠اجلمعيــة التــشريعية بألبانيــا بتقــدمي قــوائم متعــددة األمســاء يكــون   

مــن األمســاء الثالثــة األوىل الــواردة  اســم األمســاء الــواردة فيهــا مــن كــل مــن اجلنــسني ويكــون   
ــوبالنــسبة النتخابــات احلكــم احمللــي،  . تعــددة األمســاء مــن كــل مــن اجلنــسني  بالقائمــة امل نص ي

القانون املذكور أعاله على التزام املتقدمني لالنتخابـات بـأن يكـون اسـم مـن كـل ثالثـة أمسـاء                     
ــا لكــل مــن اجلنــسني يف القائمــة املتعــددة األمســاء أو     ــة يف منتمي ــة عــدم  . اجملــالس احمللي ويف حال

ــاي  ــزام باملع ــددة األمســاء    االلت ــوائم املتع ــسني يف الق ــة باجلن ــة  اخلاصــة ري املتعلق ــات اجلمعي بانتخاب
ركزيــة لالنتخابــات يف رفــض القائمــة جنــة املالل علــى حــق ٦٧التــشريعية بألبانيــا، تــنص املــادة 

وفيما يتعلق بعدم االلتزام باملعايري اخلاصة باجلنـسني        . املتعددة األمساء للجهة اليت يتعلق هبا األمر      
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 علــى أن تفــرض ١٧٥ص قــانون االنتخابــات يف مادتــه  انتخابــات أجهــزة احلكــم احمللــي، يــنيف
 ليـك ألبـاين عـن كـل دائـرة انتخابيـة             ٣٠ ٠٠٠على اجلهة الـيت يتعلـق هبـا األمـر غرامـة قـدرها               

  .وتقوم بفرض هذه العقوبة اللجنة املركزية لالنتخابات
 امـرأة   ١٣٢االنتخابـات، كـان هنـاك       وفيما يتعلق بتمثيل املـرأة يف جلـان منـاطق إدارة              

 ٥٣٨البـــالغ عـــددهم  . ٢٠٠٩بـــني أعـــضاء هـــذه اللجـــان يف االنتخابـــات الربملانيـــة لعـــام       
ــا يتعلـــق بتمثيـــل املـــرأة يف القائمـــة املتعـــددة األمســـاء للمرشـــحني املـــشتركني يف    .عـــضوا وفيمـ

ع عــدد  يف املائــة، مــن جممــو ٣٠,٢٣ امــرأة، بنــسبة ١ ١٦٥االنتخابــات، كــان عــدد النــساء  
  .٢٠٠٩ يف انتخابات عام  مرشحا٣ ٨٥٣املرشحني وهو 

ــانون      ــرأة يف قـ ــصة للمـ ــد حـ ــد أدى حتديـ ــسني ”وقـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــانون “ املـ ويف قـ
االنتخابــات إىل زيــادة النــسبة املئويــة لتمثيــل املــرأة يف اجلمعيــة التــشريعية جبمهوريــة ألبانيــا إىل   

  . املائةيف ١٦,٤
واحدة، هي وزيرة اإلدماج، وبـذلك يكـون متثيـل املـرأة            وتوجد مبجلس الوزراء امرأة       

 ٨مناصـب نائـب الـوزير الـيت تـشغلها نـساء هـو         يف املائة، كما أن عـدد     ٧,١يف اجمللس بنسبة    
  . يف املائة٢٥,٨ منصبا أي بنسبة ٣١بني من مناصب 

 يف املائـــة ٣٠ وتطبيقــا حلــصة   “ يف اجملتمــع املــساواة بــني اجلنـــسني  ”انون قــ وعمــال ب   - ٧٩
ــانون االنتخابــات، املوافــق عليهمــا يف عــام      علــى ٢٠٠٩ وعــام ٢٠٠٨املنــصوص عليهــا يف ق

التوايل، أدخل البعد اجلنساين إىل حد أبعد مما حدث يف أي وقت يف االنتخابات الربملانية لعـام                 
ــسياسية   ٢٠٠٩ ــزاب الـ ــها األحـ ــيت نظمتـ ــسياسية الـ ــالت الـ ــيم   .  ويف احلمـ ــرويج لقـ ــتم التـ ويـ

  .ء والفتيات من خالل االجتماعات والتلفزيون وغري ذلك من األنشطةاملرشحات من النسا
 ١١/١/١٩٩٩ الــــصادر يف ٨٥٤٩ يــــستهدف القــــانون رقــــم   ‐اخلدمــــة املدنيــــة    - ٨٠

املـوظفني وإهنـاء خدمتـهم،    راءات مماثلـة لتعـيني     جـ حتديـد شـروط وإ    “ أوضاع املوظفني ”بشأن  
، بغـرض إجيـاد خدمـة مدنيـة مـستدامة        ، وضمان حقـوقهم، وحتديـد التزامـاهتم       وتطويرهم املهين 

  .ومتسمة بالروح املهنية وبالكفاءة
 مــن هــذا القــانون علــى أن اخلدمــة املدنيــة تقــوم وتعمــل علــى املبــادئ  ٣وتــنص املــادة   

املهنية واالستقالل والرتاهة واحليدة السياسية والشفافية وخدمة اجلمهور واالسـتمرار الـوظيفي            
  . ريعات الساريةواملسؤولية وسالمة تنفيذ التش
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أحد املبـادئ الـيت     و“ املوظفنيأوضاع  ”اإلدارة العامة على أساس قانون      إدارة  وتعمل    
 وتـنعكس روح القـانون هـذه    . املساواة بني اجلنسني يف التعيني يف اخلدمة املدنية     وتقوم عليها ه  

  .“املوظفني”األخرى اليت تصدر بشأن تنفيذ قانون القرارات التنفيذية أيضا يف 
  السلك الدبلوماسي  - ٨١

 الدبلوماســيالــسلك ” بــشأن ٣/٧/٢٠٠٣ الــصادر يف ٩٠٩٥يــنص القــانون رقــم     
 يتم من خالل مـسابقة مفتوحـة وفقـا    الدبلوماسيعلى أن االلتحاق بالسلك     “جبمهورية ألبانيا 

  . “ املوظفنيأوضاع” بشأن ١١/١١/١٩٩٩ الصادر يف ٨٥٤٩للقانون رقم 
معـايري وإجـراءات النقـل والنقـل املـوازي والترقيــة      ماسـي  الدبلوو حتـدد لـوائح الـسلك      

  . بدون قيود من حيث نوع اجلنس
 ليس من املمكن أن تكون هناك اسـتراتيجية فيمـا يتعلـق بزيـادة عـدد                 :النظام القضائي   - ٨٢

النساء يف النظام القضائي نظرا للسمات اخلاصة جدا املتعلقة بتعـيني القـضاة يف احملـاكم اجلزئيـة      
  .م االستئنافوحماك

واجمللــس األعلــى للقــضاء، بوصــفه هيئــة دســتورية مــستقلة خمتــصة بتعــيني ونقــل وإهنــاء   
تعـيني القـضاة ورؤسـاء احملـاكم، مـع حماولـة       بظروف كـل حالـة،       حسب   م،بقوخدمة القضاة،   

  . رؤساء احملاكممناصبالقضاة أو يف مناصب زيادة عدد النساء سواء 
أة األلبانيـة ممثلـة يف املراكـز العليـا الختـاذ القـرارات يف الـسلطة        يشري التقريـر إىل أن املـر        - ١٨

التشريعية والسلطة التنفيذية، ويف الـسلطة القـضائية والنظـام القـضائي، ولكنـه ال يقـدم بيانـات                   
ة احلكوميـة   يإحصائية تبني نسبة عدد النـساء مقارنـا بنـسبة عـدد الرجـال يف اهليئـات االستـشار                  

  .يرجى تقدمي بيانات إحصائية يف هذا الصدد.  ويف السلطة القضائيةويف أجهزة احلكم احمللي
   ):بالنسبة للرجال(بيانات إحصائية عن توزيع النساء يف اإلدارة العامة   - ٨٣

  : يف املائة من موظفي اخلدمة املدنية، يظهر توزيع الرجال والنساء كما يلي١٠٠من   
ــساء مــوزع       ــسبة جممــوع عــدد املــوظفني مــن الرجــال والن ــاث  ٥٨,٥بن ــة لإلن  يف املائ

ــذكور ٤١,٥ و ــة لل ــذي،  .  يف املائ ــى املــستوى التنفي ــسبة  عل ــاث  ٦٧,٤توجــد ن ــة لإلن  يف املائ
ــذكور ٣٢,٦ و ــة لل ــىو.  يف املائ ــسبة   عل ــادي توجــد ن ــستوى القي ــة ٤٣,٢ امل ــاث  يف املائ لإلن
ول مـــسؤ”وفيمـــا يتعلـــق بتوزيـــع الوظـــائف، توجـــد يف وظيفـــة .  يف املائـــة للـــذكور٥٦,٨ و

  . يف املائة من الذكور٤٨ يف املائة من اإلناث و ٥٢“ قطاع
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ــة    ــة ”ويف وظيفـ ــدير مديريـ ــسبة  “ مـ ــد نـ ــاث و  ٣٧توجـ ــة لإلنـ ــة ٦٣ يف املائـ  يف املائـ
 يف املائـة للـذكور      ٦٨ يف املائـة لإلنـاث و        ٣٢توجد نسبة   “ مدير عام ”ويف مستوى   . للذكور

األمــني ”خدمــة املدنيــة، أي يف مــستوى علــى حــني أن النــسبة يف أعلــى املــستويات القياديــة لل 
  . يف املائة للذكور٧٥ يف املائة لإلناث و ٢٥، هي “العام
  : هي كما يليالدبلوماسيالبيانات اإلحصائية عن متثيل املرأة يف السلك   - ٨٤

 موظفـا بينــهم  ١٨٨ بــوزارة اخلارجيـة هــو  الدبلوماسـي جممـوع عــدد مـوظفي الــسلك     
  . امرأة٨٩

  . امرأة٢٢ادة توجد ويف املراكز القي  
  .البيانات اإلحصائية عن نسبة عدد النساء يف النظام القضائي  - ٨٥

ــة٢١,٤يف جملــس القــضاء األعلــى متثــل املــرأة بنــسبة      ــ.  يف املائ شغل منــصب رئــيس  ت
  .احملكمة العليا واملدعي العام يف ألبانيا امرأتان ألول مرة

  . يف املائة٤٢,٨نسبة  نساء ب٦ عضوا باحملكمة العليا توجد ١٤من بني   
 أعــضاء أي بنــسبة ٨توجــد امــرأة مــن بــني أعــضاء احملكمــة الدســتورية البــالغ عــددهم   
 قاضــية ١٤٧ ويبلــغ عــدد القاضــيات ، قاضــيا٣٤١إمجــايل عــدد القــضاة هــو .  يف املائــة١٢,٥
  . يف املائة من جمموع عدد القضاة٣٢بنسبة 

  . يف املائة٢٥ بنسبة حوايل  نساء٧ قاضيا بينهم ٢٩يبلغ عدد رؤساء احملاكم   
  احلكم احمللي  - ٨٦

ــائج كمــا يلــي ٢٠٠٧يف انتخابــات احلكــم احمللــي الــيت أجريــت يف عــام      :  كانــت النت
  . يف املائة١,٥ عمدة أي بنسبة ٦٥انتخبت امرأة ملنصب العمدة من بني 

  امرأة من بـني    ١٥٧توجد  .  يف املائة  ١٦ بنسبة    نساء كرئيسات جملالس املدن    ٩وجد  ت  
  . يف املائة١٣,٣ عضوا أي بنسبة ١ ١٧٨أعضاء جمالس املدن البالغ عددهم 

مـن  .  يف املائـة  ٢٧,٣ نساء أي بنـسبة      ٣ عضوا بينهم    ١١يبلغ عدد جملس مدينة تريانا        
  .  يف املائة١,٩ بنسبة ي نساء أ٦ من رؤساء الكوميونات توجد ٣٠٩بني 
  التعليم
ــصادية واال     ‐ ١٩ ــت جلنـــــة احلقـــــوق االقتـــ ــة يف عـــــام   أعربـــ  ٢٠٠٦جتماعيـــــة والثقافيـــ

]E/C.12/ALB/CO/1،   وخاصـة   الرومـا عن قلقهـا الرتفـاع النـسبة املئويـة ألطفـال            ] ٣٨ الفقرة ،
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مــن الفتيــات، غــري املقيــدين مبــدارس أو ممــن تــسربوا مــن املــدارس يف مرحلــة مبكــرة جــدا مــن   
ت يف مجيـع  يرجى تقدمي بيانـات وإحـصاءات مـستكملة عـن معـدالت تـسرب الفتيـا             . تعليمهم

مراحل التعليم، وعن مستويات وفرص التعليم بالنسبة لنساء وفتيات املناطق الريفية واألقليـات             
  .الرومافيهن نساء وفتيات طائفة مبن 
 سـنوات ومـشكلة   ٩ستمر ملدة ا  بالتعليم اإللزامي الذياملقيديننسبة غري اخنفاض  وميثل  - ٨٧

كما أهنمـا جـزء مـن سلـسلة       . بة لوزارة التعليم والعلوم   ترك التعليم الثانوي العام أولويتني بالنس     
وتــرد يف اجلــداول . الوثــائق االســتراتيجية الــيت تعمــل املؤســسات التعليميــة يف إطارهــا القــانوين 

وهـي تتـضمن    . التالية بيانات إحصائية عن التسرب من املدارس وفرص احلـصول علـى التعلـيم             
  :حتديدا ما يلي

    
 ٢٠٠٩ ‐  ٢٠٠٨ سنوات، ٩ ومدتهميذ من التعليم اإللزامي  تسرب التال‐  ١اجلدول رقم 

  (%)معدل التسرب ٢٢٠٨سبتمرب /أيلولعدد التالميذ على الصعيد الوطين خالل  تسرب التالميذ

 اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع

٩٠,٠ ٨١,٠ ٢٢٠ ٢١٩ ٤٥٧ ٨٨٢ ١ ٩٧١ ٣ ٧١١ 
            

  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨تعليم الثانوي، الالتسرب من  ‐  ٢اجلدول رقم 

  بدون مربرالتسرب 
عدد التالميذ على الصعيد الـوطين يف       

   (%)سربمعدل الت  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
٢,٣ ١١٨ ٠٥٣ ٢ ٧٥٩%  

              
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ التحاق اإلناث بالتعليم اإللزامي والتعليم الثانوي العام، ‐  ٣اجلدول رقم 
 (%)النسبة  )(%النسبة  املناطق الريفية اجملموع 

 اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع 

اإلناث يف املناطق 
جمموع /الريفية

 التالميذ 

اإلناث يف املناطق 
جمموع /الريفية

 التالميذ 
 ٥٠,٤ ٢٤,٣ ١١١ ٠٥٨ ١٤٨ ٢٢٩ ٢٢٠ ٢٠٦ ٤٥٧ ٨٨٥ تعليم التسع سنوات

 ٢٥,٤ ١٢,٨ ١٥ ٠٦٧ ٢٩ ٣٧٨ ٥٩ ٣٩٠ ١١٨ ٠٥٣ التعليم الثانوي العام
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 ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨التحاق األقليات بالتعليم اإللزامي، 

 اإلناث اجملموع 
نــــسبة القليــــات  

 من اجملموع
جممـوع  /اإلناث من األقليـات   

 التالميذ على الصعيد الوطين
جمموع /اإلناث من األقليات

 التالميذ على الصعيد الوطين

 ٢٢٠ ٢٠٦ ٤٥٧ ٨٨٥ جمموع التالميذ

٠,٢%   
من جمموع  (٠,٢.

يف البلد هم التالميذ 
 )من أفراد األقليات

٠,١%  
من جمموع التالميذ يف البلد ( ٠,١

 ) األقلياتدهم من أفرا

٠,٢%   
 يف الطالباتمن جمموع (٠,٢

 ) من أفراد األقلياتنالبلد ه

  
للتعلــيم وعــدم حــضور األطفــال إىل    “ رمسيــةالغــري ”يظهــر التقريــر بــني التكــاليف      - ٢٠

كـذلك  . فيـة وبالنـسبة لألطفـال الـذين ينتمـون إىل أسـر فقـرية           املدارس، وخاصة يف املناطق الري    
أن ] ٦٨، الفقـرة    CRC/C/15/Add.249 [٢٠٠٥الحظت اللجنة املعنيـة حبقـوق الطفـل يف عـام            

ألطفال يف ألبانيـا يعملـون يف الـشوارع، أو داخـل األسـرة، أو يف أي مكـان آخـر يف ظـروف                        ا
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن  . يف املــدارساســتغالل أو إىل املــدى الــذي حيــول دون انتظــامهم  

 اخنفــاض عــدد املقيــدين  التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة للتــصدي لألســباب اجلذريــة الســتمرار  
ومـا هـو الـدعم الـذي        . باملدارس وارتفاع نسبة تـسرب األطفـال، وخاصـة الفتيـات، يف ألبانيـا             

سر من أجـل ختفـيض هـذه    يقدم إىل األسر من أجل اإلقالل من هذه النسب الذي يقدم إىل األ        
  النسب، وخاصة بالنسبة لألسر يف املناطق الريفية واملناطق النائية واألسر اليت تعاين من الفقر؟

 ٢٠١٣-٢٠٠٩الغـــرض الـــذي تـــسعى إليـــه اســـتراتيجية التعلـــيم قبـــل العـــام للفتـــرة    - ٨٨
لوطنيــة  واالســتراتيجية ا٢٢/٧/٢٠٠٩ الــصادر يف ٧٩٩املعتمــدة بقــرار جملــس الــوزراء رقــم (

 الـصادر يف    ١٥٠٩املعتمـدة بقـرار جمـس الـوزراء رقـم            (٢٠١٣-٢٠٠٨للتعليم العـايل للفتـرة      
  .هو حتقيق النجاح على مجيع مستويات التعليم) ٣٠/٧/٢٠٠٨

. وقد وجهت وزارة التعلـيم والعلـوم عنايـة خاصـة إىل االلتحـاق بـالتعليم وإىل نوعيتـه                    
يض التـسرب مـن املـدارس اسـتثمارات واسـعة يف البنيـة            وتشمل التدابري اليت اختذهتا الوزارة ختف     

 مدرســة ١٦٥ مت بنــاء أو جتديــد ٢٠٠٨-٢٠٠٥فخــالل الفتــرة . األساســية وزيــادة القــدرات
.  وحـدة أخـرى  ٣٠٠ ُبدأ يف بنـاء  ٢٠٠٩وخالل عام .  وحدة مدرسية ١١٢حديثة جديدة و    

 بغـرض افتتـاح دور      ء البلـد،  وتواصل الوزارة إعادة تنظيم املدارس ودور احلضانة يف مجيـع أحنـا           
 فصل إعدادي ملـن هـم يف سـن          ١٠٠، مت افتتاح    ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨ويف عامي   . حضانة جديدة 

 سنوات كهدف من األهداف الرئيـسية السـتراتيجية التعلـيم قبـل العـام، وهـي                 ٦ سنوات و    ٥
م يف وتزويد املدارس باملواد لتعليمية عملية مـستمرة يـتم التخطـيط هلـا كـل عـا             . عملية مستمرة 
ويف الوقت نفسه مت تزويد مجيـع مـدارس البلـد         .  منتصف املدة اخلاصة بالوزارة    مشروع ميزانية 

  .كذلك جيري تزويد املدارس مبختربات الفيزياء واملختربات اإللكترونية. باملعامل احلاسوبية
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علــى أن ) ١٣/٥/٢٠٠٩ الــصادر يف ٩٩٧القــرار رقــم (ويــنص قــرار جملــس الــوزراء    - ٨٩
ولـة مثـن شـراء الكتـب املدرسـية املـستخدمة يف مـدارس التعلـيم العـام الـذي يـستمر                       تتحمل الد 

لتسع سنوات، وذلك بالنسبة للتالميـذ املنـتمني إىل أسـر أو إىل فئـات اجتماعيـة حمتاجـة تتلقـى                     
 يف  ١٠٠يف  “ حتـويال فرديـا   ”املساعدة االجتماعية، وذلك كشكل من أشكال التعـويض ميثـل           

 وعلـى التالميـذ     الرومـا ار يؤثر تأثريا مباشر علـى التالميـذ مـن أبنـاء طائفـة               وهذا القر . املائة منه 
  .املنتمني الفئات االجتماعية احملتاجة

، واملتخـذ بنـاء     ٣٠/٩/٢٠٠٩ الـصادر يف     ٩٩٨واستنادا إىل قرار جملس الـوزراء رقـم           
ضرية مـن املـنح   على اقتراح من وزارة التعليم والعلوم، يستفيد التالميذ والطالب يف املناطق احل 

الدراسية على أساس معـايري تتعلـق مبتوسـط دخـل الفـرد، بينمـا يـستفيد التالميـذ والطـالب يف                      
  .املناطق الريفية من املنح الدراسية إذا كانت أسرهم تتلقى مساعدة اقتصادية

 أولويــة مــن األولويــات، وذلــك يف إطــار الرومــالــة التعلــيم بالنــسبة ألطفــال اوتعتــرب ح  - ٩٠
وتنص االستراتيجية الوطنيـة لتحـسني      . ت التعليمية املتعلقة بنوعية التعليم وااللتحاق به      السياسا

) ١٨/٩/٢٠٠٣ الـصادر يف     ٨٣٣املعتمـدة بقـرار جملـس الـوزراء          (الرومـا ظروف معيشة أقلية    
  .على األهداف اليت تنبغي أن يسعى إليها يف اجملاالت التعليمية

 يف املــدارس بإلغــاء شــرط الرومــايل أطفــال وقــد يــسرت وزارة التعلــيم والعلــوم تــسج   
 بــشأن ٢٩/٣/٢٠٠٦ الــصادر يف ٦تقــدمي شــهادة مــيالد قبــل التــسجيل، وذلــك بــالقرار رقــم  

وقـد أدى هـذا   . “شهادة مـيالد غري احلاصلني على  الروماالتسجيل باملدارس بالنسبة ألطفال  ”
 باملـدارس حـني ال تكـون        االرومـ القرار من جانب وزارة التعليم والعلوم، قرار تـسجيل أطفـال            

لــديهم شــهادات مــيالد، إىل حتــسني احلالــة يف مــدارس تريانــا ودوريــس وكورتــشا، إخل، وأزال 
  .العقبات القانونية يف هذا الصدد

كذلك ما زال العمل مستمرا يف تطبيق مشروع الفرصة الثانيـة لتعلـيم األطفـال الـذين                 
 يف املائـة    ٥٠ينتمـي    (الرومـا مـن أطفـال طائفـة       غادروا املدارس، والذين تأيت نسبة كبرية منهم        

والغـرض مـن هـذا املـشروع هـو          ). الرومـا من األطفال املستفيدين من هذا املشروع إىل طائفـة          
  إىل املدارس من خالل بـرامج خاصـة وتقـدمي خـدمات خاصـة وتوعيـة                  الروما لاجتذاب أطفا 

  .األسر والعمل اخلاص مع أولياء األمور
-٢٠١٠لفتـرة   ل الرومـا  عقـد إشـراك طائفـة        نفيـذ  بـشأن ت   طنيـة وتنص خطة العمـل الو      
علـى سلـسلة   ) ٢٨/١٠/٢٠٠٩ الـصادر    ١٠٨٧املعتمدة بقـرار جملـس الـوزراء رقـم           (٢٠١٥

  . يف النظام التعليميالرومامن التدابري امللموسة لتحسني ظروف التعليم وإشراك طائفة 
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 قام بإعـداد خطـة عمـل للـهبوط          )٧(كذلك مت إنشاء فريق عامل بوزارة التعليم والعلوم         - ٩١
فر، وذلـك بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة املهتمـة               صبنسبة التسرب من املـدارس إىل الـ       

، ألن التـسرب يف     الرومـا  على طائفـة     اوتؤثر هذه اخلطة، إىل حد كري، تأثريا مباشر       . هبذا اجملال 
ئفـة كمـا يـؤثر علـى بعـض فئـات       ذه الطاهبـ  يف املائة من مدارس التعلـيم اإللزامـي يتعلـق      ٠,٨١

  .اجملتمع املهمشة األخرى
 حــدثت زيــادة يف معــدالت االنتظــام بــدور احلــضانة   ونتيجــة للتــدابري الــيت مت اختاذهــا   - ٩٢

وقــد حتققــت هـذه الزيــادة يف االنتظـام بكــال املــستويني   . الرومـا واملـدارس النــسبة ألبنـاء طائفــة   
بنيـة األساسـية، والقيـام حبمـالت التوعيـة، واختـاذ            التعليميني بفضل بعض العوامل مثل حتسني ال      

  .تدابري للتشجيع، وإزالة احلواجز التقييدية
ــة بالنــسبة لعــام   يمــاوف    ٥٠ فقــط، مت افتتــاح ٢٠٠٨ يتعلــق بافتتــاح الفــصول اإلعدادي

وقــد تــضاعف هــذا العــدد يف عــام   . الرومــا طفــال مــن أطفــال طائفــة  ٤٥٠ افــصال يلتحــق هبــ 
  .الروماولويات افتتاح هذه الفصول بالقرب من طائفة وكان من ضمن األ. ٢٠٠٩

وقــد أدى مــا أدخــل مــن حتــسينات علــى املنــاهج الدراســية ومــا مت مــن اســتثمارات يف   - ٩٣
املواد التعليمية ومـن إصـالحات يف توزيـع الكتـب الدراسـية علـى األطفـال احملتـاجني إىل تغـيري                      

دارس الـصيفية، الـيت ضـمت تالميـذ مـن أبنـاء             وأدى تنظـيم املـ    .  إىل املدارس  الرومانظرة طائفة   
 وأبناء غريها، إىل زيادة املـشاركة االجتماعيـة هلـذه الطائفـة وكـسر احلـواجز عـن                   الروماطائفة  

  .طريق تنظيم األنشطة الرياضية والثقافية
 يف املدارس الـيت تكـون       الروماوقد وفر إصالح املناهج التعليمية احليز الالزم لتعلم لغة            
 الرومـا  هبـا كـبرية، وهـي فرصـة مل تـستخدم كمـا ينبغـي مـن جانـب طائفـة             الرومـا نـاء   أعداد أب 

  .بسبب انعدام املعلومات
 إال علــى أســاس مـــن   الرومـــاتقــوم الــسياسات الفعالـــة لتعلــيم أطفــال     وال ميكــن أن    - ٩٤

وانعدام املعلومـات الكاملـة عـن أطفـال طائفـة      . املعلومات الكاملة والدقيقة عن هؤالء األطفال  
وما زالت اإلحـصاءات احلاليـة   .  يؤدي إىل صعوبات يف اختاذ املبادرات املتعلقة بتعليمهم     الروما

 )٨(وهلذا السبب فإن الوثائق املـذكورة أعـاله       . إحصاءات تقريبية، على الرغم من تعدد املصادر      

ــادل    ــروين لتب ــام إلكت ــستهدف وضــع نظ ــيم     ت ــوزارة التعل ــة ل ــني املؤســسات التابع ــات ب  املعلوم

_________________ 

 .حتت إشراف نائب وزير التعليم  )٧(  

؛ خطـة العمـل للـهبوط بنـسبة التـسرب      ٢٠١٥-٢٠١٠خطة العمل الوطنية لتنفيذ عقد إدراج طائفة الرومـا     )٨(  
 .الصفرمن املدارس إىل 
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وقد اختذت اخلطـوة األوىل بإصـدار تعليمـات الـوزير           . لوم، وبينها وبني الوزارات التنفيذية    والع
ــدة      ــية اجلدي ــسنة الدراس ــدء ال ــسبة لب ــام     ٢٠١٠-٢٠٠٩بالن ــى ضــرورة قي ــصت عل ــث ن ، حي

ب  التعليم اإلقليمية بتقـدمي تقريـرين علـى األقـل يف الـسنة عـن تـسر                 اتقطاعات التفتيش مبديري  
ومجع هذه املعلومـات    .  النظام  التعليمي بالنسبة لكل مدرسة      جودين خارج التالميذ أو عن املو   

  .الرومايهيئ األساس إلنشاء قاعدة بيانات عن طائفة 
ــة           وتوجـــه تعليمـــات وزارة التعلـــيم والعلـــوم مـــديريات التعلـــيم واملكاتـــب اإلقليميـ

أوليـاء  توعيـة   ولرومـا اواملؤسسات التعليمية إىل استخدام مجيع آلياهتا لتقـدمي الـدعم إىل أطفـال            
وقـد وضـعت بـرامج عمـل خاصـة      . أمورهم وأوليـاء األمـور عمومـا فيمـا يتعلـق بأمهيـة التعلـيم         

وصدرت التعليمـات   . لتوعية أولياء األمور بأمهية التعليم، منظورا إليه أيضا من منظور جنساين          
ــذين ضــمّ       ــدارس واملدرســني ال ــيم وامل ــب التعل ــة ومكات ــيم اإلقليمي ــديريات التعل نوا خططهــم مل

وتوجد جبميـع   . السنوية تقدمي اإلرشاد فيما يتعلق بأمهية التعليم بالنسبة للتالميذ وأولياء األمور          
  .يتوالها عادة نائب مدير املدرسة“ اإلرشاد الوظيفي” تسمى املدارس وحدة

ويف إطــار إدمــاج املــساواة بــني اجلنــسني كمعيــار يف التعلــيم مبعهــد املنــاهج الدراســية      - ٩٥
تدريب أنشت أفرقة عمل تضم أخصائيني مدربني على وجـه اخلـصوص يف مـسألة املـساواة                 وال

وقــد قامــت أفرقــة العمــل هــذه بتحليــل بــرامج التــدريس بغــرض إدخــال الُبعــد    . بــني اجلنــسني
كمـا مت حتليـل بـرامج التـدريس بـالتعليم اإللزامـي وأصـبحت               . اجلنساين هبـذه املنـاهج الدراسـية      

  .منعكسة يف هذه الربامج اخلاصة بالتعليم الثانوي العاماملساواة بني اجلنسني 
وكـان ممـا    . وجد جبميع املدارس ودور احلضانة وحـدة للخـدمات النفـسية املدرسـية            تو  - ٩٦

استحدثته هذه الوحدة معاجلة مشاكل األطفـال داخـل املدرسـة وخارجهـا، والقيـام باألنـشطة                 
ــاء األمــور ف   ــذ واملدرســني وأولي ــة للتالمي ــيم وجتنــب    التدريبي ــضرورة التعل ــالوعي ب ــق ب يمــا يتعل

اهر السلبية مثل التسرب من املدارس، والعنف يف املـدارس ويف األسـرة، وانعـدام املـساواة                 والظ
، بالتعـاون   وقامت وزارة التعليم والعلوم ومعهد املناهج الدراسية والتـدريب        . بني اجلنسني، إخل  

ــيم، بوضــع  مــع  تطبيقهــا يف الــصفوف مــن األول إىل   تــدرس لا منوذجــ١٤شــبكة روابــط التعل
  .والغرض من هذه النماذج هو توعية األطفال حبقوقهم. التاسع
 ،ومت تدريب املدرسني يف الدورتني الدنيا واملتوسطة فيما يتعلق باملساواة بـني اجلنـسني               - ٩٧

. وتــوىل هــذا التــدريب معهــد املنــاهج الدراســية والتــدريب وحتــالف اجلنــسني مــن أجــل التنميــة
ان من نتائج التعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تزويـد املدرسـني بالتعليمـات فيمـا                      وك

كـذلك تقـوم وزارة التعلـيم والعلـوم،         . يتعلق بـإدراج مـسائل اجلنـسني فيمـا يقومـون بتدريـسه            
 بالنمــسا بتنفيــذ مــشروع جتــرييب يف أربــع مــن  Kultyr Kontakt Austriaبالتعــاون مــع منظمــة 
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عليم اإلقليمية بغرض إدمـاج املـساواة يـن اجلنـسني يف التعلـيم يف املرحلـة املتوسـطة                   مديريات الت 
وذلــك بغــرض توعيــة املدرســني باجلوانــب املتعلقــة بإدمــاج الُبعــد اجلنــساين يف التعلــيم وتعلــيم    

  .املفاهيم اليت جتعل املساواة بني اجلنسني جزءا من احلياة املدرسية
العلــوم تعليماهتــا إىل مجيــع مــديريات التعلــيم اإلقليميــة   وقــد أصــدرت وزارة التعلــيم و   - ٩٨

ــات يف اإلدارة         ــساء والفتي ــدد الن ــادة ع ــتمرار احلاجــة إىل زي ــي اس ــأن تراع ــيم ب ــب التعل ومكات
ــة مــن مــرتل إىل مــرتل،     . املدرســية وقــد بــدأت يف بعــض املــديريات واملكاتــب محــالت للتوعي

ات املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني وبأمهيـة           وخاصة يف اجلزء الشمايل من البلد، وتوزيع الكتيبـ        
وقد أصبح من النظم املقـررة اسـتخدام نظـام التـدريب     . إشراك املرأة يف مجيع مستويات التعليم 

ويتــيح نظــام التــدريب . الرأســي واســتخدام أمــوال تــدريب املدرســني يف التعلــيم قبــل اجلــامعي 
 للمــشاركة يف األنـشطة التدريبيــة، الــيت  الرأسـي الفرصــة جلميـع املدرســني والعــاملني يف التعلـيم   

  .تتناول موضوعات مثل التسرب، والتعليم الشامل، منظورا إليها أيضا من منظور جنساين
  

  العمالة    
ــور      - ٢١ ــدادها تتعلــــــق باملــــــساواة يف األجــــ ــة جيــــــري إعــــ ــر إىل دراســــ يــــــشري التقريــــ

]CEDAW/C/ALB/3، وعــن لدراســةيرجــى تقــدمي معلومــات عــن نتــائج هــذه ا . ]٢٢٦ الفقــرة 
ر عــن ويف الــسياسات الــيت تــستهدف ضــمان املــساواة الفعليــة يف األجــ      ســتخدام توصــياهتا  ا

  . يف القيمةة املتساوياألعمال
ــدنا     - ٩٩ ــزام بل ــة وغريهــا مــن     بمــع مراعــاة الت ــة منظمــة العمــل الدولي اتفاقيــات مثــل اتفاقي

 املتــساوية، مت القيــام مببــادرة االتفاقيــات، فيمــا يتعلــق مبعــايري املــساواة يف األجــور عــن األعمــال
إلجــراء دراســة الغــرض منــها إظهــار أيــة أدلــة علــى وجــود أشــكال مــن التمييــز وعــن التــدابري    

و القـضاء علـى     حنـ والوسائل إىل تتخذ لتحـسني التـشريعات يف هـذا اجملـال وتوجيـه الـسياسات                 
ت النظريـة عـن    كذلك استخدمت يف هـذه الدراسـة، إىل جانـب املعلومـا           . هذا التمييز يف بلدنا   

الســتبيانات املتعلقــة لالقطــاع اخلــاص فيمــا يتعلــق بطبيعــة املــساواة يف األجــور، بعــض منــاذج     
  .باألجور يف عدد حمدود من املشاريع واألعمال التجارية

وبعد إجراء االستفسارات لتبني مـا إذا كانـت هنـاك مـساواة يف األجـور بـني الرجـال                      
علـى األسـئلة، ولكـن كـان مـن رأي النـساء أن مثـة                والنساء، احـتفظ بـسرية هويـة مـن أجـاب            

ويظهـر  . وتوجد هذه الظاهرة أيـضا يف القطـاع العـام       . تفاوتا يف األجور عن األعمال املتساوية     
من البيانات اإلحصائية أنه يف ألبانيا يسيطر الرجال أساسا يف املراكز القياديـة ويف عمليـة اختـاذ              

على الرغم من التساوي يف التعليم بني الرجال والنـساء،       القرارات العامة والقرارات السياسية،     
وبالنــسبة لوجــود املــرأة يف الــوزارات . مــستوى تعلــيم املــرأة يف كــثري مــن األحيــانتفــوق ومــن 
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 يف املائـة علـى مـستوى  األخـصائيني،           ٥٦,٧التنفيذية، يتبني مـن هـذه الدراسـة أن املـرأة متثـل              
ي يـدفع لـشاغلي املـستويات األخـرى مثـل رئـيس             حيصلن على أجر أدىن مـن األجـر الـذ         وأهنن  

 يف وظـائف املـديرين الـذين حيـصلون علـى      )٩( يف املائـة ٣٢وتبلـغ النـسبة   . القطـاع، واملـدير،إخل  
أجور أعلى، وقد لوحظ أثنـاء هـذه الدراسـة، بعـد تقيـيم القـوانني احلاليـة املتعلقـة باملـساواة يف                       

  .دت إىل احلد من عدم املساواة يف األجوراألجور، أن هذه القوانني قد حتسنت تدرجييا وأ
ومن املهم التشديد على أنه على الرغم من استمرار التحسني يف القوانني ومـن العنايـة                  

اليت  توجهها احلكومة إىل وضع املرأة يف األعمـال ذات القيمـة فـإن النـسبة الـيت حتققـت تتـرك                     
 هـي تقيـيم العمـل يف        حث عن حل هلـا    على أن املشكلة الرئيسية اليت طرحت للب      . الكثري للتمين 

والـسبب يف   . خمتلف الوظائف، حبيـث ميكـن املقارنـة بـني وظيفـتني خمتلفـتني هلمـا نفـس القيمـة                   
ذلــك هــو أن املــرأة تــشغل عــادة وظــائف مثــل وظــائف الــسكرتريات واملدرســات، إخل، بينمــا   

  .يشغل الرجال وظائف مثل وظائف امليكانيكي، وضابط الشرطة، إخل
ومـن أجـل ذلـك قامـت     . د حـىت اآلن منهجيـة حمـددة لتقيـيم العمـل يف بلـدنا      وال توجـ   

  . مستمرةة عن املساواة يف األجور ما زالتوزارة اخلدمة االجتماعية وتكافؤ الفرص بدراس
وتعترب هذه الدراسة خطوة أوىل يف عملية هامة يتم فيها تقيـيم العمـل وحتقيـق تناسـب          

لدراسة هو أن تكون هلا أبعاد وطنية حيث تـشارك فيهـا         والغرض من هذه ا   . األجوربني  عادل  
. املؤســسات الرئيــسية املؤهلــة األخــرى يف هــذا اجملــال بتوجيــه ومــساعدة مــن اخلــرباء األجانــب

وهلذا السبب، طلب ممثلو وزارة اخلدمة االجتماعية وتكافؤ الفرص املساعدة من ممثلـي منظمـة               
  .العمل الدولية

وينبغـي أن تـشمل     .  حالـة املـرأة يف االقتـصاد غـري النظـامي           يرجى تقدمي معلومات عـن      - ٢٢
هــذه املعلومــات معلومــات عــن النــسبة املئويــة للمــرأة يف هــذا القطــاع مقارنــة بالنــسبة املئويــة     
للرجل، واجملاالت اليت تعمـل فيهـا، ومعلومـات عـن تـدابري احلمايـة االجتماعيـة املتاحـة هلـؤالء                     

ــساء    ــة للن ــسبة املئوي ــع، فرصــة االســتفادة مــن هــذه     العــامالت، والن ــاح هلــن، يف الواق الــاليت تت
  .التدابري
 فيمــا يتعلــق حبالــة املــرأة يف االقتــصاد غــري النظــامي، فــإن البيانــات مــستمدة مــن إدارة  - ١٠٠

 بيانــات الــيت أبلغــت عنــها املــديريات التفتــيش علــى العمــل، علــى أســاس التنظــيم اإلحــصائي لل 
 حمافظــة يف البلــد خــالل التفتــيش علــى األنــشطة  ١٢ل يف اإلقليميــة جلهــاز التفتــيش علــى العمــ 

_________________ 

 .٢٠٠٧تتعلق هذه البيانات بأحدث معلومات مت نشرها وهي عن سنة   )٩(  
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التفتـيش  ” بـشأن    ٣٠/١٠/٢٠٠٦ الصادر يف    ٩٦٣٤االقتصادية القانونية، استنادا إىل القانون      
  . العملعلى على العمل وجهاز التفتيش 

ــام    - ١٠١ ــة بع ــات التالي ــق البيان ــالفترة مــن  ٢٠٠٨وتتعل ــاين  وب ــاير /كــانون الث ــشرين إىل ين ت
وقـــد اســـتعنا يف إعــداد هـــذه املعلومـــات بالتقـــارير املتعلقـــة  . ٢٠٠٩مـــن عـــام تــوبر  أك/األول

بالتفتيش على مؤسسات القطـاع اخلـاص، ألن هـذه هـي املؤسـسات الـيت تتجلـى فيهـا ظـاهرة                 
وهـي أساسـا بيانـات    ). الذي ال يعلن عنه يف خطـة التـأمني االجتمـاعي       (التوظيف غري القانوين    

  . الذي تعمل به املرأةاالقتصاديالقطاع موزعة حسب 
    

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨   من أجلاملؤسسات اخلاصة اليت مت التفتيش عليها

  ٩ ١٠٤  ١ ٠٤٢  اليت مت التفتيش عليهااملؤسسات 
  ٩٩ ٤٠٧  ١٠١ ٣٠٦  لعاملنياعدد جمموع 

  ٦٢ ٩٩٦  ٥٤ ٧١٩  العاملون 
   %٣٦ أو ٣٦ ٢٧٠  %٤٦ أو ٤٦ ٥٨٧  العامالت

  ٢ ٥٤٨  ٤ ٩٣٩  للقانونجمموع عدد العاملني باملخالفة 
  
  

  يف املشاريع اإلنتاجية
  ٢٠٠٩سنة   ٢٠٠٨سنة   

  ١ ٥٢٢  ١ ٧٩٠  املؤسسات اخلاضعة لإلشراف
  ٣٤ ٥٧٦  ٤٣ ٩٣٣  جمموع عدد العاملني

  ١١ ٦٥٤  ١١ ٣٤٥  العاملون
  %٦٦ أو ٢٢ ٧٧٣  %٧٤ أو ٣٢ ٥٨٨  العامالت

  ٤٧٧  ١ ١٠٣  العاملون باملخالفة للقانون
  

 يف املائة مـن     ٧٤  العامالت كانت نسبة  األزياء اإلنتاج، حيث تسيطر صناعة      يف قطاع : تعليق
 أنـه مت اإلعـالن عـن        ألزيـاء ا ويتبني من إحصاءات القطاع اخلـاص يف صـناعة           .جمموع العاملني 

  .الضرائب مل يتم اإلعالن عنهن ألغراض  عاملة ٨١٦وجود 
 يف املائـة مـن      ٦٦كـان   ) رأكتـوب /تشرين األول  -يناير  /كانون الثاين  (٢٠٠٩ويف عام     

  . منهن يف خطة التأمني٣١٤العاملني يف هذا القطاع من اإلناث، وقد أعلن عن 
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  يف قطاع اإلنتاج
  ٢٠٠٩سنة   ٢٠٠٨سنة   

  ١ ٤٥٥  ١ ٤٩٩  املؤسسات اخلاضعة لإلشراف
  ٢٧ ٨٦٩  ٢٤ ٣٤٥  جمموع عدد العاملني

  ٢٥ ١٦٠  ٢١ ٤٧٧  العاملون
   %٩,٧ أو ٢ ٧٠٩  %١١,٨أو  ٢ ٨٦٨  العامالت

      ٥١٢  ١ ٢٠٩  العاملون باملخالفة للقانون
 مــن العــامالت مل يعلــن ١٤٢ يتــبني مــن اإلحــصاءات أن حنــو ،٢٠٠٨وبالنــسبة لعــام   

  .عنهن ألغراض الضرائب يف قطاع التشييد
 عاملـة مل يعلـن عنـهن ألغـراض الـضرائب            ٥٠ أن حنـو     ٢٠٠٩ويظهر من بيانات عام       

  .يف قطاع التشييد
  ٢٠٠٩سنة   ٢٠٠٨سنة    التجارةقطاع

  ٤ ٠٣٧  ٤ ٨١٢  املؤسسات اخلاضعة لإلشراف
  ١٣ ٧٠٧  ١٥ ٥٧١  جمموع عدد العاملني

  ٨ ٣٠٩  ٩ ٦٣٤  العاملون
  ٣٩ أو ٥ ٣٩٨  %٣٨ أو ٥ ٩٣٧  العامالت

  ١ ٠٠٩  ١ ٥٨٥  العاملون باملخالفة للقانون
    

ت مل يعلـن عنـهن       مـن العـامال    ٦٠٢، يظهر من اإلحـصاءات أن حنـو         ٢٠٠٨ويف عام     
  . وملشاريع التأمنييف قطاع اخلدمات بالنسبة للضرائب

 عاملــة مل يعلــن عنــهن ألغــراض  ٣٩٤، يظهــر مــن البيانــات أن حنــو  ٢٠٠٩ عــامويف   
  .الضرائب يف قطاع اخلدمات

  املالية وخدمات التأمني، واألعمال التجارية، واالتصاالت
  ٢٠٠٩سنة   ٢٠٠٨سنة   

  ٧٨٩  ٩٨٥  لإلشرافاملشاريع اخلاضعة 
    ٥ ٤٣٢  جمموع عدد العاملني

  ٤ ٩١٢  ٤ ٠١٨  العاملون
   %٢٣ أو ١ ٢١٤  %٢٦ أو ١ ٤١٤  العامالت

  ١٩٩  ٣٦٢  العاملون باملخالفة للقانون
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 عاملة مل يعلـن عنـهن       ٩٤، يظهر من البيانات يف هذا القطاع أن حنو          ٢٠٠٨ويف عام     
  .ألغراض الضرائب

 مــن العــامالت مل يعلــن عنــهن يف  ٤٧يانــات أن حنــو ، يظهــر مــن الب٢٠٠٩ويف عــام   
  .قطاعات املالية وخدمات التأمني واألعمال التجارية واالتصاالت

  
  ٢٠٠٩سنة   ٢٠٠٨سنة    األنشطة األخرى

      
  ٩٢٥  ١ ٠١٤  املؤسسات اخلاضعة لإلشراف

  ٨ ٣٤١  ٨ ٨٣٢  جمموع عدد العاملني
  ٥ ٢٨٦  ٥ ٥٢١  العاملون
  %٣٦ أو ٣ ٠٥٥  %٣٧ أو ٣ ٣١١  العامالت

  ٢٤٣  ٥٦٦  العاملون باملخالفة للقانون
  

 مـن العـامالت مل يعلـن عنــهن يف    ٢١٠، يظهـر مـن البيانـات أن حنــو    ٢٠٠٨ويف عـام    
  .هذه اجملموعة

 من العامالت مل يعلن عنـهن يف هـذه          ٨٧، يظهر من البيانات أن حنو       ٢٠٠٩ويف عام     
  . اجملموعة
، تنفيذا لالتفـاق املـربم مـع سـلطات الـضرائب، ويف             التفتيش على العمل  مديرية  قوم  تو  

احلاالت اليت يالحظ فيها وجود أفراد يعملون باملخالفة بالقانون، خالل التفتـيش الفعلـي علـى          
للجهــات تتــضمن قــوائم بأمســاء األشــخاص غــري املعلــن عنــهم       املؤســسات، بكتابــة حماضــر   

ــضريبية،  ــام  ال ــراض نظ ــذه ا   ألغ ــاعي ويرســل ه ــأمني االجتم ــب اإلقليمــي   الت ــات إىل املكت لبيان
  .للضرائب

 ١٩/٥/٢٠٠٨ الــــــصادر يف ٩٩٢٠ مــــــن القــــــانون رقــــــم ١١٩تــــــنص املــــــادة و - ١٠٢
 يعتــرب عــدم اإلعــالن عــن العــاملنيعلــى أن “ اإلجــراءات الــضريبية يف مجهوريــة ألبانيــا”بــشأن 

 ٢٠ ٠٠٠إىل ليـك   ١٠ ٠٠٠خمالفة تدفع عنها غرامة عن كل عامل مل يعلن عنه تتـراوح مـن       
وعلـى حـني أن مـا حيـدث يف اجلانـب اآلخـر              . ليك مع االلتزام بدفع االشتراكات غري املـسددة       

من احلماية االجتماعية، سـواء فيمـا يتعلـق بالـضمانات املكفولـة يف قـانون العمـل بالنـسبة ملـدة                
العمل، وضمان املساواة يف األجور عن األعمال املتساوية، فإن عمل جهاز التفتيش تتخـذ فيـه               

 مـن قـانون     ٢٠٢ الضرر كما هو منصوص عليه يف املـادة          كميةجراءات وفقا لنوع العنف و    اإل
  .العمل
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ــادة  - ١٠٣ ــنص امل ــم   ١١٥/١ وت ــانون رق ــن الق ــصادر يف ٧٩٦١ م ــشأن ١٢/٧/١٩٩٥ ال  ب
املــساواة يف ” بــشأن ٢٩/٧/٢٠٠٣ الــصادر يف ٩١٢٥ العمــل واملعــدل بالقــانون رقــم  قــانون

لنساء والرجـال الـذين   لجور األيقوم صاحب العمل بدفع نفس     على أن   “ األجور بني اجلنسني  
 التمييـز   عتـرب  من هذا القانون على أنه يف حاالت التمييز ي         ٤وينص البند   . يقومون بنفس العمل  

عندما يدفع صاحب العمل للعامل الذي تعرض للتميز تعويـضا يـشمل مجيـع املزايـا الـيت                  منتهيا  
 من هذه املادة على أن من سلطة جملـس الـوزراء أن             ٥ وينص البند . حصل عليها العامل اآلخر   

  .يضع قواعد أخرى لتحقيق املساواة يف األجور بني العاملني
 كمـا مل تفـرض علـى أي    ، ومل تقدم إىل املديرية العامة للتفتيش على العمل أية طلبات - ١٠٤

  .صاحب عمل غرامات بسبب أية خمالفة هلذه النصوص اليت حتظر التمييز
ــسابقة        ير  - ٢٣ ــة ال ــا اخلتامي ــة يف مالحظاهت ــت اللجن ــا طلب ــصلة، كم ــات مف ــدمي بيان جــى تق

]A/58/38   عن حالة املرأة يف سـوق العمـل، مبـا يف ذلـك األعمـال الـيت تقـوم هبـا              ]٧٥، الفقرة ،
  .السلطة وما حيصلن عليه من أجورمن حيث املرأة يف خمتلف قطاعات االقتصاد ومستوياهتن 

 اليت قررهتا وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة وتكـافؤ الفـرص،            ال تسمح السياسات   - ١٠٥
  . العمل أو يف املهنيف يف جمال سوق العمل، بالتمييز ضد املرأة 

لتحـسني مـستوى عمـل    التاليـة    اختـذت الـوزارة جمموعـة التـدابري          .عمل املرأة ومؤهالهتـا املهنيـة     
  :املرأة ومؤهالهتا

ل املـرأة، حيـث أعطيـت األولويـة لفئــات     اسـتمر تطبيـق برنـامج النـهوض بعمـ       )١(  
 نمـاره ع ممن تتجـاوز أ الروماعينة مثل ضحايا االجتار وذوات القدرات احملدودة ونساء طائفة   م

وطبـق ألول   .  مـن مـشاكل اجتماعيـة      واألمهـات واملطلقـات الـاليت يعـانني        سنة، والفتيات    ٣٥
 وقـد   .“ثـات عـن عمـل     العـاطالت الباح  ” برنـامج النـهوض بالعمـل بـشأن          ٢٠٠٤مرة يف عام    

حـني  لسنوات وتشمل أولوياته إدماج النساء من فئات خاصة يف الربنـامج            استمر هذا الربنامج    
وقـد أمكـن يف نطـاق       . مسجالت مبكاتب العمـل باعتبـارهن عـاطالت يبحـثن عـن عمـل             يكن  

 علـى حـني بلـغ       ٢٠٠٩ امرأة يف عام     ٤٥٧هذا الربنامج الذي هو اآلن يف عامه الثالث تشغيل          
)  يف املائــة مــن النــساء٥٠منــهم ( شخــصا ٢ ١٢٠وع عــدد العــاطلني البــاحثني عــن عمــل جممـ 

  .وذلك يف إطار برامج تشجيع العمل
التعلـيم املهـين    ” بشأن   ٢٩/٣/٢٠٠٢ الصادر يف    ٨٨٧٢ودعما للقانون رقم      )٢(  

ــا  ــة ألباني ــوزراء رقــم  “والتأهيــل يف مجهوري ــرار جملــس ال  ٤/١٢/٢٠٠٢ الــصادر يف ٦١٦، وق
 الــــصادر يف ٨٨٧٢حتديــــد الفئــــات اخلاصــــة الــــيت تــــستفيد مــــن  القــــانون رقــــم   ”بــــشأن 

، وتعليمات الوزير الـصادرة     “التعليم املهين والتأهيل يف مجهورية ألبانيا     ” بشأن   ٢٩/٣/٢٠٠٢
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“ اإلرشـــاد والتوجيـــه يف التأهيـــل املهـــين ” بـــشأن ٣١/١٠/٢٠٠٢ الـــصادر يف ٢٢٢٢بـــرقم 
. الفئـــات اخلاصـــة إىلاخلاصـــة الـــيت جيـــب أن توجـــه ، وكلـــها تـــشدد علـــى العنايـــة )٦ البنـــد(

 شخــصا يف ٤ ٩٩٧، فقــد مت تــدريب ٢٠٠٩يتعلــق بالــشهور التــسعة األوىل مــن عــام   وفيمــا
ــدريب    ٢ ٥٧٠املــديريات اإلقليميــة للتأهيــل املهــين، بينــهم       ٢ ٣٠٦ امــرأة، علــى حــني مت ت
ــهم     ــة، وكــان من ــى حــ   ٥٠أشــخاص يف دورات مهني ــاث، عل ــن اإلن ــة م ــدد   يف املائ ــغ ع ني بل

 شخـــصا مـــسجلني مبكاتـــب العمـــل الـــيت تـــشارك يف ١ ٦٣٩العـــاطلني البـــاحثني عـــن عمـــل 
 شخـصا يـتم تدريبـهم برسـوم         ١ ٠٩٢ مـن اإلنـاث؛ و       ٧٠٥الدورات التأهيليـة، ومـن هـؤالء        

 مـــن العـــاطلني البـــاحثني عـــن عمـــل مت تـــدرهبم  ٢٢٩ و مـــن اإلنـــاث؛ ٤٦٤خمفـــضة، منـــهم 
  .الروما من طائفة ١٢١ من املتجر هبم و ٣٨  و من األيتام٦٢مقابل، منهم  بال

وما زالت إدارة العمل الوطنية تواصل الـسعي إىل زيـادة اإلمكانيـات وحتقيـق                 )٣(  
ل واملرأة يف جمال العمل ويف املؤهالت املهنيـة ويف دعـم الـدخل يف        جاملساواة يف املعاملة بني الر    

املــشاركة النــشطة ) أ: (نــسني هــووســيكون الغــرض الرئيــسي مــن إدمــاج اجل. حــاالت البطالــة
للمرأة، ومتثيل املنظمات غري احلكومية ومجيع الفئات املستهدفة يف وضع الـسياسات، وضـمان              
املسؤوليات واالحتياجات لكل من اجلنسني، باسـتخدام منـاذج أكثـر تفـصيال مـن أجـل وضـع                   

ج ومجيــع ينبغــي اســتيفاء البيانــات ومجــع النمــاذ    ) ب(البيانــات علــى أســاس نــوع اجلــنس؛     
وضــع امليزانيــات علــى ) د(الوحــدات باملنطقــة، بغــرض إثــراء البيانــات علــى الــصعيد الــوطين؛   

بعـد التقـارير احلاليـة وضـع مـشاريع سياسـات       وسـيتم  . أساس حتقيق فوائـد متـساوية للجنـسني      
وقـد تـبني مـن البيانـات الـيت مجعـت يف عـام               ) هــ (؛  حتقق االسـتفادة  فحسب بل أيضا    تسهم   ال

 يف املائــة تقريبــا مــن منــهم ٤٣ مــن العــاطلني البــاحثني عــن عمــل  ١١ ٧٨٧نــاك  أن ه٢٠٠٨
  .النساء
أن املــرأة متثــل ] ٢٣٨ و ٢٣٢ و ٢٣٠الفقــرات  ،CEDAW/C/ALB/3[جــاء بــالتقرير   - ٢٤

 يف ٨٠(نسبة كبرية من جمموع العاطلني الباحثني عن عمـل وأهنـا تتـأثر بالبطالـة بـصفة خاصـة            
ومـن العمالـة الناقـصة يف القطـاعني العـام           )  يف املائة من الذكور    ١٢,٨املائة من اإلناث  مقابل      

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا للتــصدي ملــسأليت البطالــة    . واخلــاص
والعمالة الناقصة يف كال القطاعني، مع التركيز بوجه خاص على اهلياكل األساسـية يف املنـاطق                

  . ملسؤوليات األسرةالرجلتقاسم ادرات اليت تشجع على احلضرية والريفية وعلى املب
  . اهلياكل األساسية لرعاية األطفال يف املناطق احلضرية والريفية- ١٠٦

ــستهدف        ــسنوات األخــرية ت ــها خــالل ال ــا وسياســات حكومت ــشريعات ألباني كانــت ت
  :تطوير وتشجيع اخلدمات اجملتمعية يف القطاعني اخلاص والعام
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  :بالنسبة لألطفال
“ التعلـيم قبـل اجلـامعي     ” بـشأن    ٢١/٦/١٩٩٥ الـصادر يف     ٧٩٥٢ينص القانون رقم      

  . على أن التعليم العام يف مرحلة ما قبل املدرسة هو املرحلة األوىل يف نظام التعليم العام
)  سـنوات  ٣لألطفال حىت سن    (ومؤسسات ما قبل املدرسة هي دور احلضانة النهارية           

قـسم إىل مؤســسات  نوهـي ت )  ســنوات٦ سـنوات إىل  ٣سـن  لألطفـال مــن  (وريـاض األطفـال   
  .خاصة ومؤسسات عامة

 إىل مجيــع األطفــال، بغــض النظــر عــن عمــل أوليــاء   اوتقــدم هــذه املؤســسات خــدماهت   
املنــاطق احلــضرية (واملؤســسات العامــة منتــشرة يف مجيــع أحنــاء البلــد . أمــورهم أو عــدم عملــهم

  ,خلاصة تنتشر باملدن الكبرية، على حني أن املؤسسات ا)واملناطق الريفية
 بإدارة النظام التعليمي، تتوىل وزارة التعليم والعلوم اإلشراف علـى نوعيـة             وفيما يتعلق   

هــذه اخلــدمات، علــى حــني تتــوىل أجهــزة احلكــم احمللــي املــسؤولية عــن ريــاض األطفــال ودور  
احلـصول عليهـا مـن    الـيت يـتم   ( ويتم ذلـك بتمويلـها مـن املـنح غـري املـشروطة         ،احلضانة النهارية 

الـيت يـتم احلـصول عليهـا مـن الـضرائب            (ومن مسامهات أجهـزة احلكـم احمللـي         ) ميزانية الدولية 
  .)احمللية، إخل
ويف إطار استراتيجية التعليم، جيري العمـل مـن أجـل حتـسني ظـروف ريـاض األطفـال                     

ري تتـيح االنتقـال     وهـذه التـداب   . العامة وحتـسني املنـاهج الدراسـية بالنـسبة للتعلـيم قبـل املدرسـي              
 ســنوات يف ريــاض األطفــال ٦ ســنوات و ٥ تتــراوح أعمــارهم بــني نالتــدرجيي لألطفــال الــذي
  .وإعدادهم للصف األول

 اخلدمات اليومية اجلديـدة وفقـا لالحتياجـات الـيت يـتم التعـرف عليهـا مـن          دمييتم تق و - ١٠٧
ــي     ــة ومــن وحــدات احلكــم احملل  ٢٠٠٨مــارس /آذار ويف. جلــان التخطــيط يف اجملتمعــات احمللي

توزيـع اخلـدمات   ”انتهت املرحلة الثانية من املشروع الذي ميوله البنك الـدويل، وهـو مـشروع       
ــاالجتماع ــه     “ة يف اجملتمــع احمللــي  ي ــاألثر الــذي أحدثت ــق ب ــيم هــذا املــشروع فيمــا يتعل ، ومت تقي

  .اخلدمات اجلديدة يف إطار هذا املشروع
 تــوفري فــال يف اجملتمعــات احملليــة كمــا مت   ألط دار حــضانة هناريــة ل ٤٣وقــد مت إقامــة    

ــسنني       ــساء احملتاجــات وللم ــات والن ــدرة وللفتي ــشباب وحملــدودي الق ــيم ومت . اخلــدمات لل تعم
 قاعات خاصة للقـاءات املفتوحـة       ٣ويف  )  دائرة ١٢مما جمموعه   ( دوائر   ٨اخلدمات اجلديدة يف    

  .اجملتمعيةتغطي ثلثي البلد وتعمل على أساس النموذج اجلديد للخدمات 
  :  دار خدمات جمتمعية لألطفال يف إطار هذا املشروع٢٠مت إنشاء د قو  
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  ٢٠٠٦ دور لألطفال يف عام ٨  
  ٢٠٠٧ لألطفال يف عام ا دار١٢  
 وتغطي الدور اجملتمعية حاليا ثلثي البلد ووحدات احلكم احمللي، بـدعم مـن املنظمـات                - ١٠٨

ة هــذه اخلــدمات، مبــا يكفــل هلــا القــدرة علــى  غــري احلكوميــة، وهــي تتــوىل املــسؤولية عــن إدار 
االســتمرار، مــع مراعــاة أن وحــدات احلكــم احمللــي قــد تــصادف يف البدايــة بعــض الــصعوبات    

  .يتعلق بتمويل هذه اخلدمات فيما
 بالنـسبة   ٢٠٠٩ زادت ميزانيـة وزارة التعلـيم والعلـوم لـسنة            .حتسني اهليكـل املدرسـي     - ١٠٩

 ٢٠٠٨ باليـني ليـك يف عـام         ٤من  ) امة األبنية اجلديدة، املعدات   قإإعادة البناء،   (لالستثمارات  
  .٢٠٠٩ باليني ليك يف عام ٦إىل 

 مـن ريـاض األطفـال    ١١٦، انتهى العمـل يف بنـاء    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ويف العام الدراسي    
  . دارا ومدرسة أخرى٦٣واملدارس وجيري العمل يف بناء 

وتنفيـذ مـشاريع املـدارس وريـاض        ومن األشياء اجلديدة اليت جيري تنفيـذها يف ختطـيط             
  .األطفال تطبيق معايري البناء اليت تأخذ يف االعتبار األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

والـسياسات اإلمنائيـة اخلاصـة بـالتعليم قبـل      جنيـف  وفيما يتعلق بتطبيـق توصـيات جلنـة         
أعمـارهم بـني    املدرسي، وخاصة ما يتعلق هبدف جعل األولوية إلحلاق األطفال الذين تتـراوح             

 مــشروعا جتريبيــا  ٥٠ ســنوات بالــسنة اإلعداديــة، جيــري هــذا العــام رصــد       ٦ ســنوات و ٥
وهذه الفـصول يلتحـق     . إقليمني   و مديرية ١٣للفصول اإلعدادية يف مدارس التسع سنوات يف        

 فــصال ٥٠ وينتظـر افتتــاح  . ســنوات٦ سـنوات و  ٥ طفــل تتـراوح أعمــارهم بــني  ١ ٣٠٠هبـا  
  . ٢٠٠٩عام إعداديا آخر خالل 

   ســنوات ٥ن تتــراوح أعمــارهم بــني  يف املائــة ممــ٦٣ويلتحــق بريــاض األطفــال حاليــا    
 سـنوات   ٥ سـنوات و     ٣ يف املائة ممن تتـراوح أعمـارهم بـني             ٥٠ سنوات من األطفال و      ٦و  

  .من األطفال
ــد املــستوى     - ١١٠ ــشاف املبكــر   .ضــمان عمــل نظــام تعليمــي شــامال وجي  مــن أجــل االكت

القــدرات احملــدودة ومعاملتــهم معاملــة فرديــة، تعمــل وزارة التعلــيم والعلــوم        لألطفــال ذوي 
 مديريــة مــن مــديريات التعلــيم اإلقليميــة، وهــي ٦يف “ أنقــذوا األطفــال”بالتعــاون مــع منظمــة 

ومت التوسـع يف املـشروع      . را وفلـورا وغجريوكـاس تـاكو رشـا        تريانا، إلباسان وبريات وشـكود    
ويعـاجل يف هـذه     .  مـن ريـاض األطفـال      ٢٧سع سـنوات و      مدرسـة مـن مـدارس التـ        ٣٤ليشمل  
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ــدارس  ــاجل        ٣٣٤امل ــا يع ــة كم ــة فردي ــدرات باســتخدام خطــط تعليمي ــن حمــدودي الق ــال م  طف
  .طفال من أطفال رياض األطفال ٢٢٠

   مـــدارس ٣ ريـــاض األطفـــال؛ وأنـــشئت ٤ مـــدارس و ٤، أنـــشئت ٢٠٠٩ويف عـــام   
  .طفال يف فلورا رياض أ٥ مدارس و ٥ رياض أطفال يف كورشا و ٣و 

  .يع توزيع املسؤوليات يف األسرةجمبادرات تش - ١١١
قامت اجلهة املسؤولة حاليا وهي إدارة تكافؤ الفرص والـسياسات، خـالل الفتـرة مـن                  

ــوفمرب /تــشرين الثــاين  ــار إىل ٢٠٠٦ن ــادة وعــي   ٢٠٠٩مــايو /أي ــة خاصــة إىل زي ــه عناي ، بتوجي
سني ومبنــع العنــف املــرتيل، اعترافــا واحترامــا  اجلمهــور ووعــي مجيــع ذوي األدوار مبــسائل اجلنــ 

ومت تنظــيم دورات تدريبيــة خاصــة حــول اتفاقيــة القــضاء . حلقــوق األطفــال والنــساء والفتيــات
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والصكوك الدولية األخرى كما مت تنظيم حلقـات دراسـية             

  .حول مفاهيم املساواة بني اجلنسني، إخل
خطة عمل االستراتيجية الوطنيـة املتعلقـة باجلنـسني والعنـف املـرتيل للفتـرة              وتستهدف   - ١١٢
 تنظــيم محــالت توعيــة فيمــا يتعلــق حبقــوق املــرأة تــشمل دورات تدريبيــة عــن  ٢٠١٠-٢٠٠٧

 ٢٠٠٩ حمافظــة خــالل عــامي  ١٢وســيتم تنظــيم دورات تدريبيــة يف  . املــسؤوليات يف األســرة
  .٢٠١٠ و

املـساواة بـني اجلنـسني      ” بشأن   ٢٤/٧/٢٠٠٨لصادر يف    ا ٩٩٧٠ينص القانون رقم    و - ١١٣
على اختاذ تدابري خاصة ملساعدة األشخاص ذوي املسؤوليات اخلاصـة يف األسـرة،             “ يف اجملتمع 

ــة          ــدرة العقلي ــسن وضــعف الق ــادرين ونتيجــة لل ــأفراد األســرة غــري الق ــة ب ــة اليومي نتيجــة للعناي
وقـد مت تنظـيم عـدة دورات بـشأن      . ة   ألية أسباب أخـرى تتعلـق بـضعف القـدر          وواجلسمانية أ 

  . حيث تنظم دورة خاصة لعالقات العمل٢٠٠٩هذا القانون ما زالت مستمرة خالل عام 
ــم       ــانون رق ــا بالق ــد صــدقت ألباني ــصادر يف ٩٧٧٣وق ــة  ١٢/٧/٢٠٠٧ ال ــى اتفاقي  عل

 وقـدمت تقريرهـا   “ العاملني ذوي املسؤوليات العائلية   ” بشأن   ١٣٦منظمة العمل الدولية رقم     
  .األول عن تنفيذها

 العمل بشأن النصوص القانونيـة املتعلقـة   قانونومن املبادرات األخرى النص الوارد يف    
  .بإجازة الوالدية لآلباء

شدد التقرير على عدم وجود إجراءات حمددة للشكوى يف حـاالت املـضايقة اجلنـسية                  - ٢٥
رجـى اإلفـادة عـن التـدابري الـيت          ي. أثناء العمل وعدم وجود إحصاءات فيما يتعلق هبذه الظـاهرة         

  .اختذت للتصدي ملسألة هذه املضايقة اجلنسية والعنف ضد املرأة أثناء العمل
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املساواة بـني اجلنـسني     ” بشأن   ٢٤/١١/٢٠٠٨ الصادر يف    ٩٩٧٠ ينص القانون رقم     - ١١٤
بأنه أي شكل من أشكال السلوك غري املرغـوب         “ التحرش اجلنسي ”على تعريف   “ يف اجملتمع 

أو يـؤدي إىل املـساس بكرامـة الـشخص أو           / الذي يتعلق جبنس الـشخص والـذي يـراد بـه و            فيه
  .أو العداء أو اإلهانة واملساس بالكرامةهديد يؤدي إىل خلق بيئة تنطوي على الت

ل من أشكال السلوك غري املرغـوب فيـه يـتم التعـبري             كهو أي ش  “التحرش اجلنسي ”و    
ــاألقوال أو األفعــال ويكــون ذا طب   ــه ب ــسية  عن ــة جن ــة   ويع ــؤدي إىل املــساس بكرام ــه أو ي ــراد ب ي

الشخص، وخاصـة عنـدما يـؤدي إىل خلـق بيئـة تنطـوي علـى التهديـد أو العـداء أو اإلهانـة أو                        
  .املساس بالكرامة

 مـن قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يـتعني علـى رب العمـل،                  ١٨/٢استنادا إىل املـادة     و - ١١٥
  :ة وخاصة املضايقة اجلنسية، أن يقوم مبا يليمحاية للعاملني من التمييز واملضايق

يف اللـوائح  ) العقوبـات (التدابري األوليـة وحتديـد اإلجـراءات التأديبيـة     أن تتخذ    )أ(  
  الداخلية، فيما يتعلق مبنع التحرش والتحرش اجلنسي ضد العامالت وفقا هلذا القانون؛

شــر أو بــشكوى أن يقــوم، بعــد تلقــي إخطــار، ســواء مت ذلــك بطريــق غــري مبا  )ب(  
فيهـا بوقـوع متييـز أو حتـرش أو حتـرش جنـسي ضـدها وبعـد االقتنـاع                 قدمها أي عاملـة تـدعي       ت

بالشكوى، باختـاذ التـدابري التنظيميـة الالزمـة لوقـف التحـرش ومنـع التمييـز واملـضايقة اجلنـسية                     
  وتطبيق اجلزاءات التأديبية؛

  .حظر التمييز والتحرش اجلنسي يف مكان العمل  )ج(  
  .ب على خمالفة هذه املادة بغرامات تفرضها مديرية التفتيش على العملويعاق  
  : املساواة بني اجلنسني على ما يلي وفيما يتعلق بتسوية املنازعات، ينص قانون‐ ١١٦

تتويل األجهـزة اإلداريـة النظـر والتحقيـق يف مجيـع الـشكاوى املتعلقـة بانتـهاك              )١(  
. ون، وذلــك وفقــا لنــصوص قــانون اإلجــراءات اإلداريــةاملــساواة بــني اجلنــسني طبقــا هلــذا القــان

  .واستنادا إىل أحكام هذا القانون تبت األجهزة اإلدارية يف هذه الشكاوى
مــن ، وحــسبما تقتــضي احلــال، اختــاذ أي جيــوز لألطــراف، مبحــض اختيــارهم  )٢(  

لـى هـذا    إجراءات الوساطة أو التوفيق املنصوص عليها يف القوانني السارية للتصدي للخروج ع           
ــانون ــاز        . الق ــى اجله ــة عل ــشاكية يف عــرض احلال ــذه اإلجــراءات حبــق ال وال ميــس اســتخدام ه

  .اإلداري أو على احملكمة املختصة
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ــم     )٣(   ــانون رقـ ــام القـ ــق أحكـ ــصادر يف ٨٥١٠وتطبـ ــشأن ١٢/١١/١٩٩٩ الـ  بـ
في عندما يقع االنتهاك مـن جانـب مـوظ        “ املسؤوليات غري التعاقدية لألجهزة اإلدارية للدولة     ”

  .اإلدارة العامة
 إىل الــربح واملــرخص هلــا بتقــدمي اخلــدمات  الــساعيةوجيــوز للمؤســسات غــري   )٤(  

االجتماعية أن متثل أصحاب الشأن يف اإلجراءات القانونية أو تقدم الدعم هلم بناء على طلـب                 
  .الشاكي أو وفقا ألحكام القانون

زيـادة الـوعي    ) ١: (ا الـصدد هـي     واألغراض الـيت تتوخاهـا التـدابري الـيت تتخـذ يف هـذ              - ١١٧
 علــى الــصعيدين املركــزي واحمللــي، حيــث تعامــل عالقــات العمــل بــصفة KBGJبتطبيــق قــانون 

ــانون املــساواة بــني   ) ٢. (ا أشــكال التحــرش املختلفــة يف مكــان العمــل  هخاصــة وبينــ  ــع ق توزي
 يف إطـــار التقريـــب بـــني) ٣. (اجلنـــسني علـــى إدارات مفتـــشي العمـــل وتنظـــيم التـــدريب هلـــم

 اخلـاص باالحتـاد   TAIEX  التشريعات األلبانية وتـشريعات االحتـاد األورويب، ومبقتـضى برنـامج    
األورويب، طلبت مديرية تكافؤ الفرص والسياسات تنظيم مائدة مستديرة مع اخلـرباء امليـدانيني         

 احلـصول   تنتظـر علـق بظـاهرة التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل و             تبمـا ي  فإلجراء متابعة وطنيـة     
  .جابات عن ذلكعلى إ

  
  الصحة    

يذكر التقريـر أن عـدد حـاالت اإلجهـاض الـيت أبلغـت عنـها املؤسـسات العامـة وزارة             - ٢٦
ويـذكر التقريـر أنـه    ]. ٢٩٧الفقـرة  ، CEDAW/C/ALB/3[الصحة قد اخنفـض يف العقـد األخـري          

 مولــود يف مؤســسات ٤,١ كانــت نــسبة اإلجهــاض هــي حالــة إجهــاض لكــل ٢٠٠٦يف عــام 
يرجى تقدمي بيانات وإحصاءات مستكملة عن جمموع عدد حاالت اإلجهـاض           . مةالصحة العا 

  .اليت متت يف مؤسسات الصحة العامة واخلاصة يف ألبانيا
 ال تأيت إال من مؤسسات الـصحة        ٢٠٠٦ كانت األرقام املتعلقة باإلجهاض حىت عام        - ١١٨

  .العامة ومل تكن هناك بيانات عن العيادات اخلاصة
، وبالتعـاون مـع معهـد       ٢٠٠٧باإلجهاض، شرعت وزارة الصحة يف عام       وفيما يتعلق     

اإلحصاءات األلبـاين ومعهـد الـصحة العامـة، يف مجـع معلومـات عـن اإلجهـاض مـن العيـادات                      
  .اخلاصة اليت تقدم هذه اخلدمة

 بـشأن مجـع املعلومـات       ٢٣/٥/٢٠٠٧ الـصادر يف     ١٥٧وزير الصحة   قرار  بناء على   و  
جتـرى يف اجلهـات الـصحية اخلاصـة والعامـة مت إنـشاء نظـام مراقبـة                  عن حاالت اإلجهاض الـيت      

  .اإلجهاض يف ألبانيا كمبادرة ملعهد الصحة العامة بإشراف من وزارة الصحة
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وبناء على هـذا القـرار، أصـبحت الوثيقـة الرمسيـة الـيت يـتم فيهـا اإلبـالغ عـن حـاالت                          
ــا   أن يقــوم باســتيفائها الطبيــب   بطاقــة اإلجهــاض اجلديــدة الــيت يــتعني  هــياإلجهــاض يف ألباني

كــذلك مت إعــداد برنــامج . يــادة خاصــة أو عامــةعاملخــتص الــذي أجــرى عمليــة اإلجهــاض يف 
  .حاسويب لتحليل البيانات اليت يتم مجعها من بطاقات اإلجهاض يف معهد الصحة العامة

اض  وطبقا للبيانات الواردة مـن معهـد الـصحة العامـة واملـستمدة مـن بطاقـات اإلجهـ                   - ١١٩
ومن سجالت اإلجهاض باألقاليم، يتبني من بيانات عدد حـاالت اإلجهـاض باألقـاليم يف عـام               

كـذلك حـدث اخنفـاض كـبري يف عـدد املواليـد             .  أن هذه األرقام مـا زالـت يف اخنفـاض          ٢٠٠٨
  .ويف معدل اخلصوبة طبقا للرسوم البيانية الواردة أدناه

  ،MACRO (٢٠٠٩-٢٠٠٨يـــة بألبانيـــا، الدراســـة االستقـــصائية الـــصحية الدميغراف: املـــصدر
MOH, INSTAT (  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

تنظيم األسرة كتدبري يتيح فترة زمنية بـني األطفـال لـيس مقبـوال          ”يشري التقرير إىل أن       - ٢٧
بيــان مــدى يرجــى ]. ٣٠١الفقــرة ، CEDAW/C/ALB/3[“ بعــد، وخاصــة مــن جانــب الرجــال

والرجال فيما يتعلق بالصحة اجلنسية، مبا يف ذلـك         توافر خدمات تنظيم األسرة وتثقيف النساء       

عدد المواليد األحياء وعدد حاالت اإلجهاض في الفترة 2008-2003
* بالنسبة لسنة 2008، يشمل عدد حاالت اإلجهاض أيضا حاالت اإلجهاض التي تمت في العيادات الخاصة
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يـث تكـون مناسـبة    حبتزويد املراهقني واملراهقات باملعلومات املتعلقة بالصحة اإلجنابية واجلـنس        
  .ألعمارهم

 خــدمات تنظــيم األســرة الــيت تقــدمها وزارة الــصحة هــي جــزء مــن خــدمات الــصحة  - ١٢٠
فمجموعـة خـدمات الرعايـة      . الرعايـة الـصحية   تقـدم علـى ثالثـة مـستويات مـن            هـي اإلجنابية و 

 ١٦/٢/٢٠٠٩ الــصادر يف ٩٥الــصحية اجلديــدة الــيت وافــق عليهــا وزيــر الــصحة بــالقرار رقــم 
  .جتعل تنظيم األسرة جزءا من هذه اجملموعة

ويقدم مستوى اخلدمة األولية يف مراكز تنظيم األسرة املوجودة جبميـع املنـاطق كجـزء              
  .يف املدن ومبراكز الصحة يف القرى من مراكز إرشاد األمهات 

ومراكــز تنظــيم األســرة مــزودة مبوانــع احلمــل الــيت تعطــى جمانــا وهبــا موظفــون لتقــدمي     
  .املشورة واملعلومات فيما يتعلق بتنظيم األسرة

كذلك توجد جبميع مراكز رعاية األمومة ومجيع املستشفيات اليت تقـدم الرعايـة علـى                 
  .األسرة كما تعطى فيها موانع احلمل بال مقابلاملستوى الثاين خدمة تنظيم 

وعلى مدى هذه السنوات قامت وزارة الصحة، بالتعاون مـع صـندوق األمـم املتحـدة           
للسكان ووكالة التنمية  الدولية بالواليات املتحدة، بتقدمي التدريب املـستمر للعـاملني يف جمـال             

  . ألسرة والصحة اإلجنابيةالصحة وألطباء األسرة واملمرضات فيما يتعلق بتنظيم ا
ويظهر من البيانات اليت تقدم بانتظام إىل معهد الصحة العامة أن عـدد مراكـز الـصحة              

 ١٩٩٤ زيـادة كـبرية إذا مـا قـورن بالـسنوات مـن               زادالعامة اليت تقدم خدمات تنظيم األسـرة        
  .مة مركزا من مراكز الصحة العا٤٣٠وتقدم اآلن خدمات تنظيم األسرة يف . ١٩٩٧إىل 

  
  

  

  

  

  
  
  

 ومن أولويات وزارة الصحة فيما يتعلق بنجاح الربنامج الوطين لتنظـيم األسـرة زيـادة         - ١٢١
وحتمـل خـدمات    . فرص احلـصول علـى هـذه اخلـدمات ال جغرافيـا فحـسب وإمنـا نوعيـا أيـضا                   

تــدريب ) ١: ( شــعار وزارة الــصحة كــدليل علــى أهنــا مــستوفية للمعــايري وهــي  تنظــيم األســرة

عدد مراآز تنظيم األسرة في السنوات  2007-1994
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تزويـد املركـز باملعلومـات الـيت هتـم        ) ٢. (أساليب تنظـيم األسـرة    على  يف جمال الصحة    العاملني  
  .  الكافيـــة مـــن موانـــع احلمـــلالكميـــات وافرتـــ) ٣. (النـــاس وهتـــم العـــاملني يف جمـــال الـــصحة

  .املركز الوطين إلدارة املعلومات املتعلقة مبوانع احلمليف ندماج اال) ٤(
 يف جمـال الـصحة مؤشـرات تتعلـق مبـدى اسـتخدام       وتـشمل عمليـة تقيـيم أداء العـاملني      

  .موانع احلمل واستخدام األساليب احلديثة ملنع احلمل
 وسوف يتم التركيز بصفة أساسية يف التدخالت اليت تقوم هبا وزارة الصحة مـستقبال               - ١٢٢

التــدريب املــستمر ) ٢. (حتــسني البنيــة األساســية املاديــة) ١: ( علــىبالنــسبة لتحــسني اخلــدمات
  . تــوفري احلــوافز للعــاملني يف جمــال الــصحة واإلشــراف علــيهم  ) ٣. (لعــاملني يف جمــال الــصحةل
إعـــداد تعليمـــات وبروتوكـــوالت واضـــحة فيمـــا يتعلـــق بتوزيـــع وإدارة خـــدمات تنظـــيم ) ٤(

حتـسني تواصـل العـاملني يف       ) ٦. (تشجيع مواصلة استخدام أسـاليب منـع احلمـل        ) ٥. (األسرة
حتـسني العمـل يف جمـال املعلومـات والتعلـيم والتواصـل يف جمـال              ) ٧(. جمال الصحة مع العمـالء    

تركز التدخالت يف هذه اجملاالت على املرأة فحـسب وإمنـا علـى الرجـل واألسـرة             ال  و. الصحة
حتـسني تنـسيق العمـل يف جمـال املعلومـات والتعلـيم والتواصـل يف جمـال                  و. واجملتمع احمللـي أيـضا    

  .ة واجلهات املاحنة والوزارةالصحة بني املنظمات غري احلكومي
، قامت وزارة الصحة دوريا بتدريب العـاملني مبراكـز          ٢٠٠٦-٢٠٠٤خالل الفترة   و - ١٢٣

  .الصحة يف جمال تنظيم األسرة، وخاصة أطباء األسرة واملمرضات
، وبعد إنشاء املركز الوطين للتعليم، سيكون تنظيم األسرة جـزءا مـن             ٢٠١٠ويف عام     

  .طلوبة إلصدار الترخيص الدوري للعاملني يف جمال الصحةاألنشطة السنوية امل
التنفيذيـة  ، انتـهت وزارة الـصحة مـن وضـع الربوتوكـوالت       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولويف    

  .لتنظيم األسرة وخدمات تنظيم األسرة يف البلد
ويتم كل عام تنظيم محـالت توعيـة يف وسـائل اإلعـالم بـشأن اسـتعمال موانـع احلمـل               

ة يإعالنات يف وسـائل اإلعـالم الرئيـس   نشرت  ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف عام   . ألسرةوأمهية تنظيم ا  
مـشاكل الـصحة   عن استخدام أساليب منع احلمل احلديثة اليت تنطـوي علـى إشـراك الرجـل يف         

  .اإلجنابية
ــع     ٢٠٠٣ ويف عــام - ١٢٤ ــوفري موان ــة لت ــى االســتراتيجية الوطني ــصحة عل ، وافقــت وزارة ال
ضـمان تـوافر موانـع احلمـل عـن طريـق            ) ١: (هـدفان رئيـسيان مهـا     وهلذه االستراتيجية   . احلمل

حتقيـق االكتفـاء الـذايت فيمـا يتعلـق بتـوفري موانـع             ) ٢. (توفري موانع احلمل اجليـدة املنتجـة حمليـا        
  .عالج مشكلة احلاجة إىل موانع احلمل باستخدام املوارد املالية احمللية: احلمل
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ة الــصحة الــسياسات والقواعــد وامليزانيــة ويف إطــار هــذه االســتراتيجية، وضــعت وزار  
، يف املـسامهة يف     ٢٠٠٥كـذلك بـدأت الـوزارة، ابتـداء مـن عـام             . الالزمة لتوفري موانـع احلمـل     

شراء جزء من احتياجاهتا السنوية بأموال من ميزانية الدولة ملوانع احلمـل وسـتحقق االسـتقالل                
حلمــل الالزمــة للخــدمات كميــات موانــع امت حتديــد  حيــث أصــبحت ٢٠١٠الكامــل يف عــام 

  .الصحية بالبلد وسيتم شراؤها بأموال من ميزانية الدولة
ــصحة وثيقــة اســتراتيجية وخطــة عمــل    ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول ويف - ١٢٥ ، أعــدت وزارة ال

ــسنوات   ــة لل ــصحة اإلجنابي ــا مــن هــذه     و، ٢٠١٥-٢٠١٠لل ــشغل تنظــيم األســرة فــصال هام ي
  .الوثيقة
دابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف ملنــع انتــشار فــريوس يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــ  - ٢٨

اإليـدز، مبـا يف ذلـك منعـه عـن طريـق تعلـيم اجلـنس يف املـدارس وتنظـيم                      /نقص املناعـة البـشرية    
كمـا يرجـى تقـدمي      .  اجلنسي املـسؤول واملـأمون     محالت التوعية اليت تستهدف تشجيع السلوك     

 وإحلــاق الوصـمة بالنـساء املـصابات هبــذا    معلومـات عـن التـدابري الــيت اختـذت للتـصدي للتمييـز      
  .املرض
ــدة بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   - ١٢٦ ــة اجلدي اإليــدز / تعتــرف االســتراتيجية الوطني

ــرة  ــة        ”، ٢٠١٠-٢٠٠٤للفت ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــه انت ــل في ــدا يق ــا بل ــى ألباني ــاء عل اإلبق
 زيـادة وبـاء اإليـدز يف ألبانيـا          ، بدور االنتقـال عـن طريـق االتـصال اجلنـسي يف            “اإليدز/شريةبال

ويـــشمل التحليـــل الـــوارد بالوثيقـــة . واتـــساع مـــدى تعـــرض الـــشباب لإلصـــابة هبـــذا املـــرض 
 كما أنـه يلقـي نظـرة عامـة علـى الكيفيـة الـيت تتعـرض هبـا نـساء                      ،االستراتيجية مسائل اجلنسني  
  .ألبانيا لإلصابة هبذا املرض

تتعلق بـصحة املـرأة وفـريوس نقـص املناعـة           وتتضمن االستراتيجية الوطنية أهدافا معينة        
 الـيت   نياإليدز، الغـرض منـها اسـتخدام تـدابري الوقايـة والطـرق املعاصـرة لعـالج املـصاب                  /البشرية

والغرض الرئيسي هو زيـادة نـسبة النـساء الـاليت يـسلكن الـسلوك              . تكفل املساواة بني اجلنسني   
وقـد وضـعت بعـض    . لناشـطات جنـسيا  الالزم لإلقالل من خطر اإلصـابة باإليـدز بـني النـساء ا           

  . التدخالت االستراتيجية لبلوغ هذا اهلدف
 توضـع القـوانني واللـوائح يف        .القوانني اليت تكفـل احلـق يف الـصحة وحقـوق اإلنـسان             - ١٢٧

ويف . ألبانيا وتنفذ وفقا للحالة فيما يتعلق مبرض اإليدز والتطور االجتماعي واالقتـصادي للبلـد         
. ان ألبانيا على أول قانون للوقاية مـن مـرض اإليـدز يف مجهوريـة ألبانيـا                ، وافق برمل  ٢٠٠٠عام  

ــه حباجــة إىل تنقــيح، ألن       ــة أن وقــد تــبني مــن تنفيــذ هــذا القــانون ومــن اخلــربة الوطنيــة والدولي
  . مكافحة مرض اإليدز والتعرف عليه والوقاية منه أمور سريعة التغري
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ة الصحة ومعهد الـصحة العامـة بإعـداد     ونظرا للتغري السريع لالحتياجات، قامت وزار       
  .٢٠٠٨يوليه /متوزمشروع قانون جديد بشأن اإليدز يف ألبانيا وافق عليه الربملان يف 

اإليـدز، مبـا يف   /ويتناول القانون أهم اجلوانـب القانونيـة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               
واحلـق يف الـسرية،     ذلك التمييز، وحـق االحتفـاظ بالوظيفـة، وحـق احلـصول علـى املعلومـات،                 

ــوفري        ــالج جمانــا، وت ــات وعلــى الع ــة ”وحــق احلــصول علــى املعلوم يــستطيع “ أمــاكن مأمون
ــال    ويــنص القــانون علــى احلــق يف العــالج   . املــصابون الوصــول إليهــا للعــالج، وآليــات لالمتث

  .والرعاية، كما يتيح إمكانيات إلجراء البحوث اجلديدة يف جمال هذا املرض
 الـشباب بـصفة   :امج للشباب يف جماالت املعلومات والتعليم واالتـصال       وضع وتنفيذ بر   -١٢٨

خاصــة معرضــون لإلصــابة باإليــدز وبــاألمراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي ألن هــذه هــي     
إقامـة العالقـات اجلنـسية؛      يف  مرحلة العمر الـيت يـصبحون فيهـا نـشطني جنـسيا ويبـدأون عـادة                 

ئل حلمايـة أنفـسهم مـن اإليـدز ومـن األمـراض الـيت        فر لـديهم القـدرات أو الوسـا       اولكن ال تتـو   
  .تنتقل باالتصال اجلنسي أو احلمل غري املرغوب فيه أو اإلكراه اجلنسي

وفــوق ذلــك فــإن إمكانيــات الــشباب حمــدودة فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى املعلومــات     
ى الصحيحة اليت تـساعدهم علـى اختـاذ القـرارات فيمـا يتعلـق بالـسلوك اجلنـسي واحلـصول علـ                     

  .فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية والصحة اجلنسيةواخلدمات املناسبة 
وفيما يتعلق بتقدمي املعلومات املناسبة الحتياجات الفتيات والفتيان والنساء والرجـال،             

فـريوس نقـص املناعـة      بالوقايـة مـن     املتعلقـة   “ االتصال من أجل األثر السلوكي    ”مت وضع خطة    
وتــشمل اخلطــة عــدة قنــوات تعليميــة  . ٢٠٠٩لــيت بــدأت يف عــام اإليــدز يف ألبانيــا وا/البــشرية

ســائل تناســب  وتفاعليــة ومنهجيــة وطريقــة يف االتــصال لبلــوغ مجاعــات الــشباب اخلاصــة ب       
ويقوم الشباب بـدور نـشط ويـشاركون يف مجيـع هـذه             . احتياجاهتم اخلاصة وتناسب أعمارهم   

  .االستراتيجيات
التليفزيــون، الراديــو، (ة يف وســائل اإلعــالم وتــشمل الطــرق الرئيــسية التعلــيم، واإلذاعــ  

). فـاالت مثـل مبيعـات الر    ) (مبـا فيهـا تـدريب املدرسـني       (؛ واألنـشطة املدرسـية      )املواد املطبوعـة  
  .وستوجه عناية خاصة إىل االتصال فيما يتعلق باإلنترنت واهلواتف احملمولة

وس نقـــص املناعـــة  التـــدابري الـــيت اختـــذت ملكافحـــة التمييـــز ووصـــم املـــصابات بفـــري   - ١٢٩
 ترد املعلومات اخلاصة باجلنسني فيما يتعلق باإليدز يف منشور الربنـامج الـوطين        .اإليدز/البشرية

  .لربامج املشتركة مع وكاالت األمم املتحدة ومع املنظمات غري احلكوميةاعن اإليدز ويف 
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دي املتعـدد    املـسح العنقـو    ويتم مجع البيانات املوزعة حسب اجلنسني وحتليلها يف إطـار           
املؤشرات، والدراسة االستقصائية املتعلقة بالصحة اإلجنابية، وأخريا االسـتفتاء الـذي أجـري يف             

ينـاير  /كـانون الثـاين   والـذي ستنـشر بياناتـه يف     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ألبانيا عن الصحة والـسكان يف       
  . وستساعد هذه البيانات يف حتديد ما يتخذ من تدخالت أخرى حمددة.٢٠١٠

  .نامج الوطين لإليدز حماضرات تتناول مسائل اجلنسني ومرض اإليدزويشمل الرب  
الـشراكة  ” ويقوم املركز األلباين للسكان والتنمية بتنفيذ أحـد املـشروعات بـدعم مـن         - ١٣٠

وجيري تنفيذ األنشطة التالية يف مراكز اإلرشاد الطوعيـة مـن أجـل الـشابات ممـن                 . “يف الصحة 
 اختبـار سـريع خـاص    - يف ذلـك إجـراء االختبـارات اجملانيـة     مبا(هن يف سن اإلجناب واحلوامل    

والغـرض مـن هـذا      .  حيـث أجريـت اختبـارات أللـف امـرأة          تريانا وفلورا وشكودر  يف  ) باإليدز
 مــن األمهــات إىل -  رأســيااملــشروع التجــرييب هــو منــع انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

دمات االختبارات يف املستـشفيات يف تريانـا         يف ألبانيا، وتقدمي اإلرشاد الطوعي وخ      -األطفال  
  . وفلورا وشكودر

 مــن -ختفـيض حــاالت االنتقـال الرأســي لإليـدز    ) أ: (وكانـت أهــداف املـشروع هــي    
جتريب وضع برنامج ملنـع انتقـال املـرض مـن األم إىل الطفـل               ) ب( يف ألبانيا؛    -األم إىل الطفل    

تغطـي   هـي  و ة يف تريانـا وفلـورا وشـكودر       من خالل مراكز اإلرشاد الطوعية يف مراكـز األمومـ         
وإنشاء نظم رعاية ملساعدة وعالج األمهـات املـصابات   ).  يف املائة من املواليد يف البلد      ٤٠حنو  

لعـاملني يف جمـال األمومـة فيمـا يتعلـق           اقـدرات   تـوفري   ) ج(باإليدز وأطفاهلن املولـودين حـديثا؛       
  .بتقدمي اإلرشادات قبل وبعد اختيارات اإليدز

 والعاملون يف جمـال الرعايـة الـصحية، والقـائمون علـى تنفيـذ القـوانني، واألخـصائيون           - ١٣١
ا يترتـب عليـه مـن آثـار بالنـسبة      مبـ االجتماعيون، كلـهم علـى وعـي بأمهيـة العنـف ضـد املـرأة و             

ويــتم ذلــك عــن طريــق التــدريب وتنظــيم اجتماعــات املائــدة   . لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
  .خذ بالنهج املتعدد القطاعات بالنسبة هلذه املسألةاملستديرة يف إطار األ

تقدمي خدمات برنامج رعاية األطفـال والرضـع كجـزء مـن خـدمات مـا قبـل الـوالدة                     - ١٣٢
ــدز،       .ومــا بعــدها ــساء باإلي ــادة إصــابة الن ومــن املهــم بوجــه خــاص إزاء االجتــاه املتمثــل يف زي

وقـد ثبـت حـىت    . دز بالنـسبة للنـساء   وخاصة عن طريق االتصال اجلنسي، تعزيز اختبـارات اإليـ         
  . حالة١٤اليوم انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من املرأة إىل الطفل يف 

وقد بدأت خدمات منع االنتقال من األم إىل الطفل عنـد الرعايـة قبـل الـوالدة بإنـشاء                     
اجلـامعي يف  مركز ملنع االنتقال من األم إىل الطفل يف قسم أمراض النساء والـوالدة باملستـشفى         
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تريانا الذي يعمل كمركز إحالـة بالنـسبة للتـشخيص والعـالج والرعايـة والتـدريب فيمـا يتعلـق              
  .بالرعاية قبل الوالدة يف العيادات ومراكز األمومة يف ألبانيا

ــة      ــائج التجريبي ــى أســاس النت ــن ســنة إىل ســنتني  (وعل ، ســيقوم املركــز بالتوســع يف   )م
زء مـن خـدمات الرعايـة قبـل الـوالدة يف مراكـز الرعايـة             كجـ )  سـنوات  ٥-٣(السنوات التاليـة    

  الصحية  ويف املستشفيات اليت تقدم الرعاية عند الوالدة ويف مراكز األمومة جبميع أحناء البلد 
ــة       - ٢٩ ــة البيولوجيـ ــتكمال املتابعـ ــة يف اسـ ــات املفهرسـ ــتخدام البطاقـ ــر إىل اسـ ــشري التقريـ يـ

 اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس نقـص املناعـة          للحاالت اليت متثل خطر اإلصابة باألمراض     
اختــذت قــد يرجــى بيــان مــا إذا كانــت  ]. ٣٢٦، الفقــرة CEDAW/C/ALB/3[اإليــدز /البــشرية

  .التدابري الالزمة لضمان سرية املعلومات الواردة يف البطاقات املفهرسة
 ٢٠٠٨عتمـد يف عـام      اإليـدز امل  / يتناول القانون املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            - ١٣٣

جوانــب اإلشــراف وتقــدمي التقــارير فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ويكفــل ســرية  
اإلشراف على األمراض واإلبالغ عـن فـريوس    - من هذا القانون  ٢٥وتنص املادة   . املعلومات

يشمل اإلشـراف علـى مـرض فـريوس نقـص          ) ١: ( على ما يلي    ‐اإليدز  /نقص املناعة البشرية  
ــارات املتعلقــة هبــذا املــرض لتــبني مــدى انتــشاره ومــدى     /ناعــة البــشريةامل ــدز إجــراء االختب اإلي

اإلصــابة بــه بــني مجاعــات الــسكان، ورصــد االجتاهــات وقــت انتــشار هــذا الفــريوس، وحتديــد   
اجلماعات اليت تسلك سلوكا شديد اخلطورة، وحتديد االجتاهات فيمـا يتعلـق بـشكل االنتقـال                

التــزام مؤســسات الــصحة الــيت تقــوم بتــشخيص وعــالج  ) ٢. (شار املــرضوالتنبــؤ حبــاالت انتــ
. ورعاية املصابني باإليدز باإلبالغ عن هذه احلـاالت إىل اجلهـة املختـصة مبعهـد الـصحة العامـة                  

ــاإلجراءات وبطريقــة اإلشــراف علــى      ) ٣( ــوائح املتعلقــة ب ــه الل ــر الــصحة بقــرار من يعتمــد وزي
  . هبااألمراض وأسلوب اإلبالغ عن اإلصابة

اإليـدز  / اإلشراف اليقظ فيما يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             ٢٦تعرف املادة   و - ١٣٤
تـستطيع املؤسـسة الـصحية املـسؤولة، خـالل القيـام باإلشـراف الـيقظ علـى                  ) ١: (تعريفا دقيقـا  

اإليـــدز، بـــإجراء االختبـــارات املتعلقـــة هبـــذا املـــرض بالنـــسبة  /فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 
أثنــاء ) ٢. ( الــيت تــسلك ســلوكا شــديد اخلطــورة، وفقــا لتعليمــات وزارة الــصحة  للجماعــات

اإليـدز، جتـرى االختبـارات املتعلقـة        /إجراء اإلشراف اليقظ علـى فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
يعتـرب األفـراد املـسؤولون      ) ٣. (بذلك بطريقـة ال تكـشف عـن هويـة مـن جيـرى عليـه االختبـار                 

 عـــن االحتفــاظ بـــسرية نتـــائج  نيء جتــارب اإليـــدز مــسؤول  واملؤســسات املـــسؤولة عــن إجـــرا  
 اســتخدام هــذه النتــائج إال يف أغــراض اإلشــراف علــى املــرض ويف   ماالختبــارات وال جيــوز هلــ 

  .أغراض البحث العلمي املتعلق باإليدز
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كذلك فإن البطاقة املفهرسـة املتعلقـة باإلشـراف علـى األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال                     
، حتـافظ علـى سـرية    ٢٠٠٨ق عليهـا وزيـر الـصحة بقـراره الـصادر يف عـام           والـيت وافـ    ،اجلنسي

املعلومات حيث ال تذكر إال احلروف األوىل من اسـم املـريض وال يـذكر يف البطاقـة املفهرسـة                  
  .ACPD-9إال رمز املرض حسب التصنيف الدويل لألمراض 

  املرأة الريفية
ــز الفعلــي ضــد      - ٣٠ ــر اســتمرار التميي ــبني مــن التقري ــق بالتملــك   يت ــة فيمــا يتعل ــرأة الريفي امل

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري ]. ٣٩٠‐٣٨٧، الفقــرات CEDAW/C/ALB/3[واملــرياث 
  ].٧٧، الفقرة A/58/38[اليت اختذهتا احلكومة للتصدي هلذه املسألة استجابة لتوصية اللجنة 

ــه      ‐ ٣١ ــة أدىن من ــاطق الريفي ــاطق احلــضرية يــسلم التقــرر بــأن مــستوى املعيــشة يف املن يف املن
]CEDAW/C/ALB/3 ــرة ــدابري   ]. ٣٩٣، الفق ــان الت ــيش  املتخــذةيرجــى بي ــضمان ظــروف الع   ل

ــاملرافق الــصحية والــسكن املناســب واالنتفــاع       ــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق ب ــة للمــرأة الريفي الكافي
  .باخلدمات العامة مبا فيها الصحة والتعليم

اعات للتنمية الريفية االجتاهات الرئيـسية للتنميـة         حتدد االستراتيجية املشتركة بني القط     - ١٣٥
إدارة املــوارد ) ب(الزيــادة املــستمرة للــدخل املتــأيت مــن املــزارع؛ ) أ: (الريفيــة يف ألبانيــا، وهــي

إتاحة اإلمكانيات اجلديدة لتحسني نوعية احلياة وتوفري فرص العمـل مـن خـالل        ) ج(الطبيعية؛  
  .يةتنويع وحتسني البنية األساسية الريف

ونظرا للدور اهلام جـدا الـذي تقـوم بـه املـرأة مـن مجيـع النـواحي، وخاصـة يف املنـاطق                          
الريفيــة، حيــث يكــون دور الزراعــة هــو الــدور الــسائد وتكــون الزراعــة هــي املــصدر الوحيــد    
للعمل، فإن مشاركة املرأة يف العمـل الريفـي تـؤدي إىل حتـسن كـبري يف إمكانيـة زيـادة الـدخل                       

  . مباشر بالنسبة لتخفيض البطالة واحلد من اهلجرةكنا تؤثر تأثريا
ــة   و - ١٣٦ وزارة الزراعــة والغــذاء ومحايــة املــستهلك تطــوير     لــتــستهدف الــسياسات احلالي

الروابط الوطنية للتأمني واالدخار اليت تساعد علـى االدخـار ولكنـها تـساعد أيـضا علـى تقـدمي                  
ة يف النظام الـدويل والـيت تـساعد         القروض من أجل التنمية مبساعدة مؤسسات القروض الصغري       

  .على حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة
 وتتــصل بــرامج تطــوير املــساواة بــني اجلنــسني بالتنميــة الريفيــة علــى أســاس املبــادرات  - ١٣٧
ويف هذا الـصدد فـإن أللبانيـا جتـارب هامـة يف تعبئـة اجملتمعـات الريفيـة الـيت تـتم أساسـا                         . احمللية

واملستفيدون الرئيسيون هـم أفـراد اجملتمـع مجيعـا بـدون متييـز بـني                . ني الدوليني بتمويل من املاحن  
  .كبرياديرا  دور املرأة تقديراجلنسني حيث يتم تق
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ومما له أمهية كبرية توفري فرص العمـل يف املنـاطق الريفيـة بطـرق مثـل الـسياحة وتنميـة                       
بتمويـل مـن الدولـة،    إلعـالم،  وسوف حنث على إنشاء مراكـز ل     . احلرف احمللية ومشاركة املرأة   

وســيكون مــن . تعمــل علــى تــشجيع الــسياحة واحلفــاظ علــى مجــال الطبيعــة يف املنــاطق الريفيــة
  . على االستثمار،األولويات يف هذا اإلطار تشجيع السكان احملليني، وخاصة النساء والشباب

ط لعقـد اجتماعـات    ويف إطار السياسة الزراعية املشتركة لالحتاد األورويب، مت التخطـي       - ١٣٨
إقليمية ووضع مشاريع زراعية مشتركة الغرض منـها تعزيـز دور املـرأة ومـشاركتها يف املنـاطق                  

  .الريفية
، أنشئت أفرقـة عاملـة مـشتركة بـني الـوزارات تـضم خـرباء يقومـون                  ٢٠٠٨ ويف عام    - ١٣٩

احلـايل  وعلـى عكـس القـانون       .)١٠(“الزراعيةاجلمعيات التعاونية   ”بوضع مشروع قانون بشأن     
حيـث  ) املعـدل (“الشركات الزراعية املـشتركة   ” بشأن   ٢١/٣/١٩٩٦ الصادر يف    ٨٠٨٨رقم  

يف وإن كانـت تعمـل      ال تعامل الشركات الزراعية منفصلة عن الـشركات املـشتركة األخـرى،             
ــاول بالتفــصيل    ــد ويتن ــة ”جمــاالت أخــرى، حيــدد القــانون اجلدي ــة الزراعي . “الــشركات التعاوني

ــة مــن املــستوى األول أو    ويــنص مــشروع هــذا القــ   ــة زراعي ــشاء شــركات تعاوني انون علــى إن
ولتـشجيع احلركـة التعاونيـة يف ألبانيـا، جيـري إعـداد             . املستوى الثاين واجلمع بينـها يف احتـادات       

قانون جديد يعفي الشركات التعاونية الزراعيـة خـالل الـسنوات اخلمـس األوىل مـن ممارسـتها                  
لك ينص هذا القانون علـى أن تـستفيد هـذه الـشركات             كذ. لنشاطها من كل أنواع الضرائب    

من الدعم الذي تقدمه الدولة وفقا للمعايري اليت ينص عليهـا القـانون املتعلـق بالزراعـة والتنميـة                   
  .الريفية
 ويــنص مــشروع هــذا القــانون علــى املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف إنــشاء وعــضوية    - ١٤٠

ووجــود مــادة خاصــة هبــذا القــانون تتعلــق بــصندوق   . األجهــزة القياديــة واملــشاركة فيهــا، إخل 
واإلعــداد املهــين يــوفر املرافــق ويتــيح إمكانيــات كــبرية  للمــشاركة والتنميــة   التطــوير التعلــيم و

ــة    ــاطق الريفي ــرأة يف املن ــة للم ــات      . املهني ــع مجعي ــشروع أن تتحــول مجي ــذا امل ــع ه ــذلك يتوق ك
املنظمــات غــري ” بـشأن  ٧/٥/٢٠٠١يف  الــصادر ٨٧٨٨املـزارعني املنــشأة وفقــا للقـانون رقــم   

 الـصادر يف    ٨٠٨٨والشركات التعاونية الزراعية املنشأة وفقا للقانون رقم        “ الربح إىلالساعية  
، خالل ثالثة أشهر من  تاريخ سـريان هـذا           “شركات التعاون املتبادل  ” بشأن   ٢١/٣/١٩٩٦

ت كـبرية بالنـسبة إلنـشاء       وهـذه احلقيقـة سـتتيح إمكانيـا       . القانون، إىل شركات تعاونية زراعية    
الشركات التعاونية الزراعية وحتقق دخوال أكرب بالنسبة ألسـر املـزارعني وإىل زيـادة دور املـرأة                 

  .يف اإلدارة االقتصادية للمزارع ويف األسرة
_________________ 

  .AECIبدعم وتعاون من إسبانيا من خالل مشروع   )١٠(  
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وقد انتهى حاليا إعداد مشروع القانون اجلديد وهو اآلن يف مرحلـة التعليـق عليـه مـن                    
  .واجلماعات اليت يهمها األمرجانب املؤسسات التنفيذية 

. مل يذكر التقرير شيئا عن حالة املسنات واملعوقـات والالجئـات مـن النـساء والفتيـات        - ٣٢
يرجى تقدمي معلومات عن هذه املسائل، وخاصة عن احلالـة االقتـصادية واالجتماعيـة والتـدابري        

  .اليت اختذت لدعم هذه الفئات من النساء
ــا نـــص عليـــه   - ١٤١ ــا ملـ ــوفقـ  ١١/٦/٢٢٠٩ الـــصادر يف ٧٦٣رار جملـــس الـــوزراء رقـــم  قـ

ــشأن  ــم   ”ب ــرار رق ــصادر يف ٨بعــض اإلضــافات يف الق ــى  ٢٨/١/٢٠٠٨ ال ــة عل ــشأن املوافق  ب
 إدراج وثيقــة مت“ االسـتراتيجية القطاعيــة للحمايـة االجتماعيــة وخطـة العمــل اخلاصـة بتنفيــذها    

وثيقـة الـيت وضـعت مببـادرة مـن          باملـسنات، وهـي ال    اخلاصة  القطاعات  شتركة بني   ملالسياسات ا 
  .وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص

 حمافظة من حمافظات البلـد،      ١٢ومن أجل إعداد هذه الوثيقة مت القيام مبسح شامل يف             
ويتــبني مــن البيانــات الرمسيــة . حيــث أجريــت مقــابالت مركــزة مــع الفئــات الــيت يهمهــا األمــر 

يهـا مـن مجيـع املؤسـسات ومـن بيانـات املالحظـة، أنـه مت حتليـل                   املوجودة والـيت مت احلـصول عل      
ضــروب انعــدام املــساواة وحتديــد املــشاكل واالحتياجــات الــيت تقتــضي التــدخل وتقيــيم احلالــة  

  .الراهنة فيما يتعلق باملسنني يف ألبانيا
اسـة  وإذا رجعنا إىل الدر   . ا بيانات تتعلق باجلنسني من بني كبار السن       ي وال توجد حال   - ١٤٢

لوجدنا أن املعاش الشهري الـذي حتـصل        “ املشاكل احلالية بالنسبة للمسنني يف ألبانيا     ”املعنونة  
عليـه الرجـل وهـو      عن متوسط املعاش الـذي حيـصل        يقل   ليك ألباين    ١٠,٣٣٥وهو  عليه املرأة   

 ويتبني من اخـتالف قيمـة املعـاش بـني الرجـل واملـرأة أن وظـائف النـساء                     ليك ألباين  ١٢ ٩٤٨
أجورا من وظائف الرجال وأن الفئات املستهدفة من النساء أكثـر تـأثرا بـالفقر مـن تأثرهـا            أقل  
  . إخل،اهر األخرى مثل العنف واإلمهال االستغالل وسوء املعاملةظوبال

أن دخـوهلم غـري   بـ  يف املائة مـن جممـوع مـن أجريـت معهـم املقـابالت             ٨٠,١وقد أفاد     
 يف املائـة يف املنـاطق       ٧٦,٤ يف املائـة مقابـل       ٨٨,٣ريفيـة   نسبة هؤالء يف املناطق ال    وتبلغ  . كافية

ــوحظ أن    اوتتفــق هــذه النتيجــة ومــ  . احلــضرية ــه بعــض التقــارير األخــرى، حيــث ل  انتــهت إلي
الــدخول املتأتيــة مــن املعاشــات أدىن كــثريا وأن الفقــر أكــرب يف املنــاطق الريفيــة منــه يف املنــاطق   

  .احلضرية
، يف خطـة عملـها املتعلقـة بالـسنني، تـدابري تتعلـق              وتتضمن وثيقة الـسياسات القطاعيـة       

باحتياجات املسنني وبانعدام املساواة بني اجلنـسني يف نظـام املعاشـات، وباملـشاركة النـشطة يف              
  .اجملتمع، وبالتنمية، إخل
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 تعامل ذوات القدرة احملدودة ضـمن فئـات     :املعلومات املتعلقة بذوات القدرة احملدودة     - ١٤٣
 حمدودو القدرة من النساء والرجال مـن اخلـدمات          قدرات احملدودة ويستفيد  األشخاص ذوي ال  

  .االجتماعية ومن املدفوعات اليت تدفع حملدودي القدرة
وينص القانون املتعلق حبالة املصابني بالشلل النصفي أو الشلل الربـاعي، وهـو القـانون                 

ــم  ــصادر يف ٨٦٢٦رقـ ــدل (٢٢/٦/٢٠٠٠ الـ ــدعم يف مج  ) املعـ ــدمي الـ ــى تقـ ــاالت  علـ ــع اجملـ يـ
  .لألشخاص حمدودي القدرة بسبب اإلصابة بالشلل النصفي

 الـصادر يف    ٨٠٩٨وينص القانون املتعلـق حبالـة املـصابني بـالعمى، وهـو القـانون رقـم                   
ــدل (٢٨/٣/١٩٩٦ ــالعمى ذوي    )املعـ ــصابني بـ ــاالت للمـ ــع اجملـ ــدعم يف مجيـ ــدمي الـ ، علـــى تقـ

  .القدرات احملدودة
ل قانون حالة العاجزين عن العمل، متت معاملتـهم يف إطـار            ويف القوانني املذكورة، مث     

 القدرة، بـدون    اتالوصف العام وهو وصف الشخص احملدود القدرة والنساء والفتيات حمدود         
  .النظر إىل مشاكل هذه الفئة

ــانون     ــانون رقـــم  “تـــشجيع العمـــل”والغـــرض مـــن قـ  الـــصادر يف ٧٩٩٥، وهـــو القـ
سات العامـة املتعلقـة بتقـدمي الـدعم وضـمان العمالـة              حتديد الـسيا   هو،  )املعدل (٢٩/٩/١٩٩٥

 من هذه القانون حتديـدا إىل       ١٦ و   ١٥وتشري املادتان   . الكاملة املنتجة املختارة حبرية لكل فرد     
تشجيع العمل بالنسبة لذوي القـدرات احملـدودة وحتديـد التـدابري الـيت تتخـذ يف حالـة االمتنـاع                     

ــدرة مـــن بـــني كـــل    ــدود القـ ــتم تـــشغيلهم ٢٤ عـــن تـــشغيل شـــخص حمـ ويـــنص .  شـــخص يـ
 الـصادر يف    ٨٨٧٢، وهـو القـانون رقـم        “التعليم والتـدريب املهـين يف مجهوريـة ألبانيـا         ”قانون  
، علــى محايــة حقــوق املــواطنني يف التعلــيم والتــدريب املهــين بغــض النظــر عــن     ٢٩/٣/٢٠٠٢

 مــن ج مــن هــذه القــانون علــى أن/٥وتــنص املــادة . وضــعهم االجتمــاعي أو حالتــهم الــصحية
ترغــب يف إعــادة التأهيــل الــيت اصــة اخلفئــات اليــستفيدون مــن التعلــيم والتــدريب املهنــيني هــم  

 القـدرات احملــدودة، واألمهـات ذوات األطفــال الكـثريين، ومــن تقــل    واملهـين، واألشــخاص ذو 
بـل إنـه يف اللـوائح الـيت صـدرت تطبيقـا         . ن لفترة طويلـة، إخل    و سنة، واملتعطل  ١٨أعمارهم عن   

انون، وجهت عناية خاصة إىل ضمان التدريب املهـين بأسـعار خمفـضة أو جمانـا للفئـات                  هلذا الق 
  .احملتاجة مبا فيها األشخاص حمدودو القدرة

 الـصادر   ٩٣٥٥املساعدات واخلدمات االجتماعية، وهو القانون رقم       ” وينص قانون    - ١٤٤
ماعيـة وعلـى أن     على شرط تقدمي املساعدات االقتـصادية واخلـدمات االجت        ،  ١٠/٣/٢٠٠٥يف  

هـم األطفـال والـشباب حـىت        ) ٦املـادة   (ن من هذه املـساعدات واخلـدمات        ومن يستفيد يكون  
ــساء    ٢٥ســن  ــار الــسن وذوو القــدرات احملــدودة واحملتاجــات مــن الفتيــات والن يف .  ســنة وكب
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 الفتيات والنساء من ذوات القدرة احملدودة ضـمن الفئـة العامـة لألشـخاص     الوقت نفسه تدخل 
علـى أن ذوي القـدرة احملـدودة    ) ٧املـادة  (كذلك يـنص هـذا القـانون     . درات احملدودة ذوي الق 

هم، اق يف تـوفري مـن يرعـ       احلـ هلم حق احلـصول علـى مبلـغ شـهري بـسبب قـدرهتم احملـدودة أو                  
  .وات القدرة احملدودةذوهذا احلق مكفول للنساء والفتيات من . بالنسبة للفئة األوىل

ــامج ” بــشأن ١٨/٩/٢٠٠٣ الــصادر يف ٦٣٢اء رقــم  ويــنص قــرار جملــس الــوزر - ١٤٥ برن
 ٧٩٩٥/٢٠، الـصادر تطبيقـا للقـانون رقـم          “تشجيع عمل املرأة والعاطلني الباحثني عـن عمـل        

، علــى أن تقــدمي الــدعم املــايل ألصــحاب “تــشجيع العمــل” بــشأن ٢٠/٩/١٩٩٥الــصادر يف 
اء طائفـة الرومـا والنـساء       العمل الذين يستأجرون اإلناث وخاصة ممن ينتمني إىل فئات مثل نس          

وينص قرار وزير العمل والـشؤون االجتماعيـة وتكـافؤ    .  سنة، إخل ٣٥ على   نممن تزيد أعماره  
 جمانيــة علــى“ التــدريب املهــينرســوم ” بــشأن ٢٣/٢/٢٠٠٤ الــصادر يف ٣٩٤الفــرص رقــم 

نـسبة ألبنـاء    الدورات التدريبية اليت تقدمها املراكز العامة للتدريب املهين وذلك بال         يف  التسجيل  
والغـرض مـن هـذه      .  حقـوقهن مـن النـساء والفتيـات، إخل         ةطائفة الروما وللمتجر هبـن واملنتهكـ      

الدورات التدريبية هو تأهيل هذه الفئات املستهدفة من النـساء وزيـادة قـدراهتن املهنيـة وتـوفري                   
  .اضرالفرص هلن للتزود مبا يساعدهن على االستجابة الحتياجات سوق العمل يف الوقت احل

 ومثــة وثيقــة سياســية تــنص علــى تــشجيع حقــوق ذوي القــدرة احملــدودة وهــي الوثيقــة  - ١٤٦
 الـصادر يف  ٧قرار جملس الوزراء رقـم      (“ االستراتيجية الوطنية لذوي القدرة احملدودة    ”املعنونة  

الرئيـسية حلكومـة ألبانيـا وغريهـا مـن          وتركز هذه االستراتيجية على األهـداف       ). ٨/١/٢٠٠٥
لحة يف جماالت البيئة، واخلـدمات، والتعلـيم، والعمالـة، والتـدريب املهـين، ويف جمـال               ذوي املص 

وال تتـضمن هـذه االسـتراتيجية حتديـدا         . التشريعات والبحوث املتعلقـة بـذوي القـدرة احملـدودة         
  .ذوات القدرة احملدودة

 ٢٠٠٩ ديـسمرب /كـانون األول   ٢٢يف  املعـوقني   وقد وقعت ألبانيا على اتفاقية حقوق        - ١٤٧
  .وتتخذ اإلجراءات حاليا للتصديق عليها وبدء سرياهنا

 الوقت الذي تتنـاول فيـه االسـتراتيجية الوطنيـة املتعلقـة باجلنـسني والعنـف املـرتيل                    ويف - ١٤٨
ــذه            ــة عمــل ه ــه عــام، فــإن خط ــار حقــوق املــرأة بوج ــوق ذوات القــدرة احملــدودة يف إط حق

وتـنص  . يت تتعلـق يف معظمهـا بالفئـات احملتاجـة         االستراتيجية تنص على جمموعة مـن التـدابري الـ         
هذه الوثيقة بشكل غري مباشر على معاملة ذوات القدرات احملـدودة معاملـة خاصـة باعتبـارهن                 

  .فئة من الفئات احملتاجة
  .املعلومات املتعلقة باهلجرة اخلارجية واهلجرة الداخلية للمرأة يف ألبانيا  - ١٤٩
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هجـــرة املـــواطنني ” بـــشأن ١٨/١٢/٢٠٠٦يف  الـــصادر ٩٦٦٨يـــنص القـــانون رقـــم   
وينظم هـذا القـانون العالقـات يف جمـال اهلجـرة، بالنـسبة             . “اخلارج حبثا عن عمل    إىلاأللبانيني  

. حبثا عـن عمـل أو مـن أجـل حلـصول علـى التعلـيم املهـين                 الذين يهاجرون   لمواطنني األلبانيني   ل
  .ل املهاجر واملرأة املهاجرةوال يفرق القانون يف املعاملة ومحاية احلقوق بني الرج

ويـشتمل  . وتستطيع املهاجرات احلصول على مجيع اخلدمات اليت ينص عليهـا القـانون             
القانون على مادتني خاصتني تنصان على عـدم التمييـز يف املعاملـة بـني املهـاجرين األلبـانيني يف                    

 ٥، واملـادة    )“األلبانينيعدم التمييز بني املهاجرين     ”،  ١٧املادة  (البلدان املضيفة بسبب اجلنس     
احلـق يف اهلجـرة تـنص فيمـا تـنص عليـه علـى متتـع كـل                   إىلاليت تشري   “  اهلجرة احلق يف ”بشأن  

مواطن ألباين باحلق يف الفرص املتكافئة واملعاملة املتكافئة عنـد اهلجـرة بـدون متييـز علـى أسـاس               
  .اجلنس
ر الدسـتور وقـانون العمـل أي        حيظـ فيما يتعلـق بعمـل املهـاجرات يف مجهوريـة ألبانيـا،              - ١٥٠

وعـالوة  . نوع من التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس نوع اجلنس فيمـا يتعلـق باملهـاجرات                
ال خيـتص جبـنس معـني أو بقطاعـات          ) الفـصل املتعلـق بالعمـل     (على ذلك فإن قـانون األجانـب        

يــستند إىل وعمــل األجانــب يف فئــتني رئيــسيتني ال  . معينــة مــن قطاعــات النــشاط االقتــصادي  
  .ة أو القدرات الفردية على تلبية هذه االحتياجاتياحتياجات السوق الداخل

بالنـسبة ألصـحاب العمـل، فيمـا يتعلـق بالرجـال والنـساء، فـإن         ) ١: (ويف هذا الـصدد    
مـا إذا كانـت شـاغرة أم أنـشئت          (وضـع الوظيفـة     (العنصر األساسـي هـو اختبـار وضـع العمـل            

وظيفــة يف بة، مــن خــالل وســائل مثــل النــشر واإلشــعار العــام   ، يف وحــدة إداريــة معينــ)حــديثا
مـــستوى معـــني، علـــى أســـاس تكـــافؤ القـــدرات، علـــى أن تقـــدم الوظيفـــة أوال إىل املـــواطنني  

وال توجد أيضا تفرقة بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق بالنـشاط االقتـصادي املـستقل،                 ) ٢(األلبانيني؛  
ساعد علـى التنميـة االقتـصادية يف البلـد وعلـى      بينما تطبق معايري الربح االقتـصادي، وهـو مـا يـ     

  .زيادة فرص العمل
 أو عــدم تكــافؤه، أو عــدم  وبوســعنا أن نؤكــد أنــه بغــض النظــر عــن تكــافؤ التــدريب    

مالءمته بالنسبة للمواطنني األلبانيني، فإنه باستثناء القطاعات العامة اليت حيـددها القـانون والـيت               
نيـة فـإن القـانون ال يفـرق بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق بالعمـل               حتتاج بالـضرورة إىل اجلنـسية األلبا      
  .القانوين لألجانب يف مجهورية ألبانيا

ونــستطيع أن نوضــح أن اجلــداول اإلحــصائية الدقيقــة ال تظهــر أي تــشتت كالســيكي   
ــصغرية      ــصناعات ال ــثال أو يف ال ــات م ــات املبيع ــرأة، يف قطاع ــل امل ــاجرات  . لعم ــسبة للمه وبالن

لن يف قطاعات مثل البنوك واألعمال اخلاصة وتقـدمي االستـشارات           مأهنن يع  العامالت، يالحظ 
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كذلك فإن التوسـع اجلغـرايف هلـذا        . والتعليم والعمل باملختربات والعمل بالصناعة التحويلية،إخل     
  .العمل ال يتوقف على اجتاهات حمددة مسبقة بالنسبة للجنسني

 األلبانيـة واجملتمـع األلبـاين، مت إعـداد بـرامج            يف احليـاة  املهـاجرات   فيما يتعلق بإدماج    و  ‐ ١٥١
  .ذلكتركز على 

وإزاء عــدم وجــود دراســة خاصــة، ميكــن القــول بــأن القــوانني واملمارســات اإلداريــة       
لعـاملني مـن أبنـاء البلـد     بـني ا مـن الناحيـة االقتـصادية ومـن حيـث الوضـع االجتمـاعي               تفرق   ال

فيمـا يتعلـق    أو  اهليكلـي، أو املـستتر أو الظـاهر،         يف جمـال التمييـز      سواء  من األجانب،   والعاملني  
علـى  . املـساواة يف األجـور عـن األعمـال املتـساوية، إخل           ب وأمبستوى الدخل حسب القـدرات،      

 شخـصا منـهم     ٢ ١٣٥ن عـدد العـاملني األجانـب بلـغ          أ ٢٠٠٨إحـصاءات عـام     يتبني مـن    أنه  
 اهلجـرة بألبانيـا أن   ومـن الـسمات األخـرى يف نظـام    .  مـن اإلنـاث  ٤٩٧ من الذكور و ١ ٦٤٨

وهـذا مؤشـر يـدل      . تصاريح العمل القابلة للتجديد تكاد تكون متكافئة بـني الـذكور واإلنـاث            
  .على أن املهاجرات مندجمات يف سوق العمل ويواصلن العمل يف القطاعات ذات الصلة

  
  العالقات األسرية    

 يف  ٨ؤشـرات تظهـر أن حنـو        يذكر التقرير أن الدراسة االستقصائية الوطنية املتعـددة امل          - ٣٣
 ١٨وجن قبـل بلـوغ سـن        ز سـنة يتـ    ٤٩ سـنة و     ٢٠املائة من النساء ممن تتراوح أعمـارهن بـني          

فمـا هـي االسـتجابات الـيت        . سنة وهي احلد األدىن لـسن الـزواج طبقـا لقـانون األسـرة اجلديـد               
 فئـات معينـة     يف الزواج واملعتقدات املتوارثـة الـشائعة بـني        السلطة األبوية   وضعت لتحدي نظام    

من السكان بشأن أمهية تكوين األسرة يف سن مبكرة وعمـا إذا كانـت ممارسـة اختيـار األسـرة             
وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن مثـة قلقـا مـن احتمـال أن                . ألزواج بناهتا وشـاباهتا مـا زالـت مـستمرة         

بـني طوائـف   يكون نظام مثن العروس ما زال شائعا يف املناطق الريفيـة واملنـاطق النائيـة بألبانيـا و            
  وهل توجد أية بيانات أو حتليل فيما يتعلق مبدى انتشار هذه الظواهر؟. الروما
مـا زال سـائدا يف      القائمـة علـى سـلطة األب        إىل عهد قريب جدا، كان نظـام األسـرة           - ١٥٢
وبعد التسعينيات وما حدث فيها من تغيريات دميقراطية، أدخلت تعـديالت علـى نظـام               . ألبانيا

ىل إوقد أدت ظاهرة اهلجـرة مـن املنـاطق الريفيـة إىل املنـاطق احلـضرية وإليهـا        . بانياالزواج يف أل 
وجـدير باإلشـارة أن مـا جـرى عليـه العـرف سـابقا               . القائمة على سلطة األب   إضعاف األسرة   

بالنسبة للزواج ومراسم الزواج يف املناطق احلضرية قد تغـري نتيجـة للمفـاهيم اجلديـدة وللحالـة                  
ينبغـي التـشديد علـى أنـه قـد حـدثت تغـيريات كـثرية يف العالقـات الداخليـة بـني                       و. االقتصادية
علـى أنـه يتـبني أن كـثريا مـن           . أنـه أصـبحت لكـل منـهما حقـوق أكثـر علـى اآلخـر               والزوجني  

الـزواج املرتـب   اليت ترى أن عقلية الاألسر حتاول احترام تقاليد البلد الذي جاءت منه، كما أن       
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ونـشدد علـى   . ما زالت موجودةيف حياهتما الزوجني يساعد األسر ويساعد على االحترام بني     
ــصعوبات           ــوا نتيجــة لل ــدان من ــل البل ــا يف أق ــة توجــد أساس ــاك ظــواهر معزول ــت هن ــا زال ــه م أن

  .االقتصادية
ويقتــضي حتقيــق املــساواة الفعليــة بــني اجلنــسني، وهــي مبــدأ جديــد بالنــسبة جلــزء مــن     

وقـد حتـسن   . ليمي والثقايف واالقتصادي بني الزوج والزوجـة   اجملتمع األلباين، حتقيق التوازن التع    
 للـسكان عمومـا وللمـرأة بوجـه خـاص حتـسنا كـبريا خـالل العقـود                  ياملستوى الثقايف والتعليمـ   

  .األخرية
يف مبادئــه العامــة علــى أن الــزواج باعتبــاره معاشــرة ) ١املــادة ( ويــنص قــانون األســرة - ١٥٣

شـعور احلـب واالحتـرام      وعلـى   نيـة واألخالقيـة بـني الـزوجني،         قانونية يقوم على املساواة القانو    
ــة خاصــة مــن جانــب    . والتفــاهم كأســاس للوحــدة يف األســرة  ــزواج واألســرة حبماي ويتمتــع ال

 من هذا القانون تنص على أن الـزواج يـتم بالرضـا املتبـادل لزوجـي املـستقبل                   ٨ فاملادة. الدولة
  .أمام موظف عام من موظفي مكتب السجل املدين

هـو  “ املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع        ” وكما يتبني مما سبق، فإن الغرض من قانون          - ١٥٤
فـل تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة      كتشجيع املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع، وحتديـد التـدابري الـيت ت        

وقــد مت القيــام . والرجــل، والقــضاء علــى التمييــز علــى أســاس اجلــنس أو علــى أي أســاس آخــر 
 األنشطة للعمل على فهم هذا القانون وتطبيقـه وزيـادة وعـي اجملتمـع األلبـاين فيمـا             بسلسلة من 

  .يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف اجملتمع
  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     

 مـن االتفاقيةــ،    ٢٠ مـن املـادة      ١يرجى بيان ما حتقق من تقدم حنو قبول تعديل الفقرة             - ٤٣
  .جنةاملتعلقة مبوعد اجتماعات الل

ــرة    - ١٥٥ ــديل الفقـ ــا يتعلـــق بقبـــول تعـ ــادة ١فيمـ ــة  ٢٠ مـــن املـ ــة املتعلقـ  مـــن االتفاقيـ
باجتماعات هذه اللجنة، تتخذ أجهزة وزارة اخلارجية اإلجراءات الالزمة بشأن قبول هذا 

  .التعديل
  


