
 CEDAW/C/ALB/4  األمــم املتحـدة 

  

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 

3 December 2014 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

200115    200115    14-66073 (A) 

*1466073*  

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
  

 18النظــر ا التقــااملر املقدمــة مــا الــدمبل األاــرا     ــ  املــا ة          
 االتفاقية   ما

   2014التقرملر الدمباي الرابع املقرا تقدميه ما الدمبل األارا  ا عام   
 *ألبانيا  

 [2014تشرملا الثاين/ن فمرب  24تااملخ االستالم: ]
 

 
 

 .تصدا هذه ال ثيقة  مبن حترملر امسي * 



 CEDAW/C/ALB/4 

 

2/78 14-66073 

 

 احملت ملات
 الصفحة   

. مقدمة - أمبال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
 4  . الرئيسية ا االتفاقية، مبت صيات اللجنة، مباملالحظات اخلتامية 16التدابري املتخذة لتنفيذ امل ا  الـ  - ثانيا 

. 1املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. 2املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. 3املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
. 4املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
. 5املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
. 6املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
. 7املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
. 8املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
. 9املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  46 
. 10املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  47 
. 11املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  53 
. 12املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  63 
. 13املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  71 
. 14املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  75 
. 15املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  77 
. 16املا ة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  77 

 
 
 



CEDAW/C/ALB/4 
 

 

14-66073 3/78 

 

 مقدمة - أمبال 
مـا اتفاقيـة القضـاء     18املـا ة   مُبضع التقرملر الـدمباي السـن ي الرابـع، املقـدم    ـ       

علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، امتثــاال للمبــا ل الت  ي يــة املتعلقــة بشــك  مب تــ       
. 2014مب  2010، مبهــ  ملي ــي الفتــرة بــ  عــامي   (1)التقــااملر املقدمــة مــا الــدمبل األاــرا  

ــة       ــة مبت صــيات اللجن ــذ أحكــام االتفاقي ــا تنفي ــات ع ــر معل م ــ(2)مبملتضــما التقرمل تند إىل ، مبملس
. مبقـد أومب  اهتمـام صـال للتقـدم احملـر  صـالل       (3)(2010املالحظات اخلتامية )أملل ل/سبتمرب 

الفترة املشم لة بالتقرملر فيما ملتعلق بالت  اات القان نية مباملؤسسية، مبالسياسات اليت مُبضـع،،  
 مبالتحدملات اليت مبمب  ، ما أ   ضمان حق ق املرأة  مبن أي متييز.  

ــى ت صــيا    ــاء عل ــة مبتكــافؤ     مببن ــة، اتــذت مب ااة العمــ  مبالشــؤمبن اال تماعي ت اللجن
. مبقـد ُترمجـ،   (5)سلسلة ما اخل  ات مبالتدابري، بدعم مـا مباـاالت األمـم املتحـدة     (4)الفرل

ــ، إىل املؤسســات الرئيســية،         ــا، ؤ أوحيل ــد مبُنشــرت   ــة للبل ــة الرمسي هــذه الت صــيات إىل اللي
ــيو الــ    ــة مبائ ــيو اةم  امل ــثال إىل ائ ــ، م ــة   فأحيل ــ  ااات التنفيذمل ــان مبال ــيو الربمل   ااء مبائ

مبالسل ة القضائية مبغريها ما اهليئات العامة مبمنظمات اجملتمع املـدين، مبللـيف ا إاـاا أنشـ ة     
 مبحلقات  ااسية  د  إلااء ال عى.  

مبصــالل الفتــرة املشــم لة  ــذا التقرملــر، صاضــ، ألبانيــا عمليــت  انتخــابيت ، مب ــا           
، الــيت  ــاءت بتحــال  2013، ؤ االنتخابــات الربملانيــة لعــام 2011م االنتخابــات احملليــة لعــا

اةناح اليسااي إىل السل ة. مبقام، احلك مة اةدملـدة بععـا ة تشـكي  مبإعـا ة تنظـيم اهليئـات       
 .  (6)املرازملة الرئيسية مبعد  ما ال ااالت األصر  املشاااة ا تنفيذ االتفاقية

مباملشـاااة اةماعيـة لعـدة هيئـات حك ميـة،      مبملشك  هذا التقرملر مثـرة العمـ  املنسـق     
مبفق جماالت مسؤمبلية ا  من ا املتعلقة باملسائ  اليت تتنامبهلا االتفاقيـة. مبملتـأل  الفرملـق العامـ      

 112املشترك ب  ال  ااات املنشأ هلذا اليرض )     األمر الصا ا ما ائـيو الـ  ااء اقـم    

__________ 

 .مبما بعدها( 70)احلر  مبامب، الصفحة  HRI/GEN/2/Rev.6ال ثيقة  (1) 
 .“اللجنة”ملشاا إلي ا هنا باسم  (2) 
 (3) (CEDAW/C/ALB/CO/3.) 
 .تسمى حاليا مب ااة الرعاملة اال تماعية مبالشباب (4) 
 .برنامج مبحدة العم  ا األمم املتحدة املعين بتحقيق املسامباة ب  اةنس  ا ألبانيا (5) 
 .ا حالة تييري اسم املؤسسة، مُلذار ا التقرملر االسم الذي اان مستخدما ا الفترة املعنية (6) 
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ــات حك   (7)(2014لســنة  ــا مباــاالت مبهيئ ــثل  ع ــا ل ــ ا مب ااة   ، م ــا بين ــة مبمســتقلة، م  مي
اخلاا ية، مبمب ااة الرعاملـة اال تماعيـة مبالشـباب، مبمب ااة الداصليـة، مب  ـا  الشـراة، مبمب ااة       
ــز، مبأمــ  املظــا ،         ــا التميي ــة م ــ ض املعــين باحلمامل ــو الشــع ، مباملف ــيم مبالرملاضــة، مبجمل التعل

مع لـثل  عـا السـل ات     مبغريهم. مبأالق الفرملق العام  املشترك ب  ال  ااات عملية للتشامبا
احملليـــة مباحلك ميـــة، مبمنظمـــات اجملتمـــع املـــدين )املعنيـــة بالشـــؤمبن ا نســـانية مبشـــؤمبن املـــرأة،  
مباملنظمات املعنية حبق ق األقليـات(، مبمكتـ  ائـيو الـ  ااء، مبالربملـان، مباملنظمـات الدمبليـة،        

قــدم مــا مبمــا إىل للــيف، مــا أ ــ  إ صــال حتســينات علــى مشــرمبا التقرملــر. مباــان الــدعم امل  
 أمرا على  ا ة عالية ما األ ية. (9)ا شك  م اا  مالية مببشرملة (8)منظمات األمم املتحدة

-2015مبست اص  ألبانيا، ب صف ا عضـ ا منتخبـا ا جملـو حقـ ق ا نسـان للفتـرة        
علـــى تعزملـــز حقـــ ق    ، ال فـــاء بالتزامايفـــا ا جمـــال حقـــ ق ا نســـان مـــع الترايـــز      2017
 مبمحاملت ا.   املرأة

 د اعتمد التقرملر بقراا ما جملو ال  ااء.  مبق 
  

الرئيســية ا االتفاقيــة، مبت صــيات  16التــدابري املتخــذة لتنفيــذ املــ ا  الـــ  - ثانيا 
 اللجنة، مباملالحظات اخلتامية  

 1املا ة   
مـا االتفاقيـة،    1ملت افق تعرمل  التمييز ضد املـرأة ا التشـرملع األلبـاين متامـا مـع املـا ة        - 1

 2008 مت  /مل ليـه  24الصـا ا ا   9970مـا القـان ن اقـم     4/3ال اا  ا املـا ة   على النح 
 .“بشأن املسامباة ب  اةنس  ا ألبانيا”
 

 2املا ة   
تر  مبا ل املسامباة مبعدم التمييـز علـى أسـاو نـ ا اةـنو ا الدسـت ا مبالتشـرملعات         - 2

 ن ا باستمراا.املعيااملة اليت جيري حتسي
__________ 

شأن إنشاء فرملق عام  مشترك ب  ال  ااات ما أ ـ  صـياغة التقـااملر مباملشـاااة ا النظـر في ـا ا إاـاا        ب” (7) 
 “.االتفاقيات الدمبلية املعنية حبق ق ا نسان

 .هيئة األمم املتحدة للمرأة مبصندمبق األمم املتحدة للسكان (8) 
  املشــترك بــ  الــ  ااات فيمــا ملتعلــق بكتابــة مبفــر اخلــبري االستشــااي الــدمب  التــدامل  ألعضــاء الفرملــق العامــ (9) 

التقااملر؛ مبقدم اخلبري االستشااي احمللي الدعم للفرملق حـ  ااملـة العمليـة، بت  ي ـات مـا اخلـبري االستشـااي        
 .الدمب 
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 يةالتدابري القان ن  
بشان  امانراة   ” 2010شاان/فرباار    4الصانرق     10221القانون  قما     ملنظم • 

تنفيذ مبدأ املسامباة بـ  اةنسـ  مبمراقبـة تنفيـذه. مبملضـما حـق اـ          (10)“من التاييز
شخص ا املسامباة أمـام القـان ن؛ مبا احلماملـة مبالفـرل املتسـامبملة ا لااسـة احلقـ ق        

ياة العامة؛ مباحلق ا احلماملة الفعالـة مـا التمييـز أمب    مبالتمتع باحلرملات مباملشاااة ا احل
ما أ  سل ك ملن  ي على حترملض علـى التمييـز. مبقـد أنشـيء مكتـ  املفـ ض املعـين        

 .  (11)باحلماملة ما التمييز مبفقا هلذا القان ن
، املعااا ل 2010أرلنلفساااتاا   30الصاانرق     10329القاانون  قمااا    مبملــنص  • 

بشااان  ” ،2006كااانون  ا/دلفرر اااا   18الصاانرق     9669للقاانون  قمااا   
بصييته املعدلة، على تـدابري  نشـاء شـبكة منسـقة مـا       “ت ابري مكنربحة العنف املزنيل

 املؤسسات املسؤمبلة عا محاملة مب عم مبإعا ة تأهي  الضحاملا.  
ــنص •  ،املعااا ل 2011 فمااانق آذاق 17الصااانرق    10.399 القااانون  قمااا   مبملـ

علـى حـق    ،“ع ة االجتانعياة دادا منا االجتانعياة   املتعلا  بتقا ا امل ان   ”للقنون  
ضحاملا س ء املعاملـة مـا النسـاء اخلاضـعات للحماملـة    ـ  أمـر محاملـة ا احلصـ ل          
علــى اســتحقاقات. مبهــ  ضــد  أملضــا املبلــه املســتحق  فعــه مبال ثــائق امل ل بــة ا هــذا  

 الشأن.  
الصانرق     10039املع ل للقنون  قم   2013ل نة  143القنون  قم   مبضد  • 

شرمبط تقـد    “بشن  تق ا امل نع ة القنونوية” 2008كنون  ا/دلفرر اا  22
املساعدة القان نية لألفرا  مبأن اع ا مبسب  تقدمي ا مبمعاملريها مبا  ـراءات الـيت ت بق ـا    
ــا ل الــيت تكفــ  املمااســة الفعالــة للحــق ا اللجــ ء إىل      الدمبلــة ا هــذا الصــد ، مباملب

ــة  ــات ا  اامل ــى إنشــاء مبإ ااة      اهليئ ــنص القــان ن أملضــا عل ــة للنظــام القضــائي. مبمل العام
مرااز قان نية  لية ما أ ـ  تـ فري املعل مـات الال مـة مبتقـد  املسـاعدة القان نيـة إىل        

 امل اان .  
املتعلااا  باااانلاام   ”، املعااا ل للقااانون    2012ل ااانة   54القااانون  قمااا     مبميـــن   • 

األمبل ملـة ا احتيا ـات السـكا للفئـات      ،“ةاالجتانعية لإلسكن    املننط  امضا ر 
النساء امل لقات املعيالت، مبالنساء لمبات ا عاقة، مبالفتيات مبالنسـاء اليتيمـات    :التالية

__________ 

 .مياث  أابعة ت  ي ات لالحتا  األمبامبيب تتعلق  ناهضة التمييز (10) 
 “.التمييز آليات مكافحة”ملزملد ما التفاصي ، انظر  (11) 
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عامـــا( مبالنســـاء امل ـــا رات  30)مـــا ســـا ميـــا اة مؤسســـات الرعاملـــة حـــ  ســـا  
 العائدات.  

  املتعلاااا” 2010متنزفرنلياااا   1الصاااانرق    10295القاااانون  قماااا    مبملــــنص • 
علــى عــدم أحقيــة األفــرا  املــدان  بااتكــاب أفعــال إ راميــة ضــد نســاء   “العفاان مباان 

ــة  ” ح امــ ، مب باالجتــاا ” ، مب“باســتيالل البيــاء املصــح ب بظــرمب  مشــد ة للعق ب
 ، مببااتكاب  رائم ضد القصر، ا أن ملنظر ا منح م العف .  “با ناث

ل اانة  23ي )القاانون  قماا  التعاا ر،ا، الااد أترعلااا علاان القاانون  ا ناان   مبتــنص • 
بإرعاانل بعااض ااتاانربنا  ”املتعلاا   2013ل اانة  144، دالقاانون  قماا  2012

 1995كنون  الثنينفرنانر    27الصنرق    7895دالتع ر،ا علن القنون  قم  
، علــى جتــر  العنــ  املــ  . مبجتــرم التعــدملالت (“القاانون  ا ناان ي  اةنقرااة ألانوياان”

ي على حترش باملرأة، مبتت صى تشـدملد العق بـات ا حالـة    أملضا السل ايات اليت تن  
ااتكاب أفعال إ رامية  اص  ن اق األسرة، أمب ضد املـرأة. با ضـافة إىل للـيف، جيـرم     

إ بـاا شـخص مـا علـى الـدص ل ا عالقـة مسـاانة        ”القان ن احلاالت الـيت ملـتم في ـا    
؛ “ق ةمنعــــه مــــا للــــيف، أمب الــــدص ل بــــالق ة ا عالقــــة  مبا  أمب فســــخ ا بــــال  أمب
ــري  ” أمب ــدي ص ـ ــاق أل   سـ ــدا ا إحلـ ــب  عمـ ــا إىل  ” ؛ أمب“التسـ ــع شـــخص مـ  فـ

ــ اك  نســي ” ، أمب(12)“االنتحــاا ــ ا انت ــاا شــخص مــا علــى لااســة   ”، أمب “مبق إ ب
ــاانة/ مبا     ــة مسـ ــاا عالقـ ــ  ا إاـ ــنو حـ ــي ”أمب  ،“اةـ ــرش  نسـ ــاب حتـ ، “ااتكـ

ســتفا ة مــا اال”أمب  ،(13)“االجتــاا باألشــخال البــالي ” أمب ،“اســتيالل البيــاء ” أمب
املسـاعدة ا االجتـاا بالبشـر    ”، أمب “صدمات ضحاملا االجتاا باألشخال أمب اسـتيالهلم 

، مبملنص على ت قيع عق بات مشد ة ا تليف احلـاالت. مبملشـم  التعرملـ     “على لليف
القان ين للجرائم اةنائية املشد ة اةرائم املرتكبة على أساو اهل ملـة اةنسـانية أمب امليـ     

رائم املرتكبــة علــى أســاو امليــ  اةنســي أملضــا ا إاــاا الفعــ     اةنســي. مبمبا ت اةــ
ــى    ــذي ملن ــ ي عل ــة/التنا ا ”ا  رامــي ال ــى الكراهي ، ا حــ  مبا ت “حتــرملض عل

اةرائم املرتكبة على أساو املي  اةنسـي مباهل ملـة اةنسـانية ا إاـاا الفعـ  ا  رامـي       
ت قـع صـدمبا أحكـام    . مبمـا امل “انتـ اك حلـق املـ ااا ا املسـامباة    ”الذي ملن  ي على 

أا ل بالنسبة للجرائم املرتكبة ا سياق األصذ بالثـأا. اـذليف ملـنص القـان ن اةنـائي      

__________ 

 .تشد  على  ائرة أفرا  األسرة الذملا ميكا اعتبااهم  متسبب ، سلبا أمب إجيابا، ا أفعال  نائية (12) 
 .ا إااا هذا احلكم؛ مبه  ال ملعترب فعال إ راميا مستقال “االجتاا با ناث”ملندا   (13) 
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،  ـا ا للـيف ااتكـاب هـذه اةرميـة ضـد نسـاء        “االصتفـاء القسـري  ”على جتر  فعـ   
 ح ام ، أمب أافال، أمب أشخال ضعفاء.  

 74ن  قماا   االوتخنباانا )القاانو  التعاا ر،ا الااد أرعلااا علاان ماانون        مبتقضــي  • 
ا املائــة مــا  30بــأن تصــص لكــ  مــا اةنســ  نســبة ال تقــ  عــا  (2012 ل اانة

جمم ا املرشح  على الق ائم احلزبية، مبنسبة الثلث مـا جممـ ا املرشـح  املـدا       
 .  (14)على اأو القائمة اخلاصة بك   ائرة انتخابية

 “ن ماا  ا انمعي  املتعلا  بناانا التعلاي  ما    ” 2012ل انة   69القنون  قما    مبملضما • 
 احلق ا التعليم،  مبن أي متييز ب  اةنس .  

 “املتعل  بت جي  املاتلكنا غاري املنقنلاة  ” 2012ل نة  33القنون  قم   مبملضما • 
تراة للممتلكــات حــق املــرأة ا امللكيــة، مبملتضــما أحكامــا عــا تســجي  امللكيــة املشــ 

حلصــ ل علــى م افقــة املنق لــة، امــا ملتضــما الشــرط الــال م الــذي ملــنص علــى ا   غــري
ع أي لتلكـــات جتـــر  ا الزمب ــات غـــري املســـجالت ا امللكيــة علـــى إ ـــراءات بيــ   

 العدل.   مكات  اتاب
ــد  •  التعااا ر،ا الاااد أرعلاااا علااان مااانون  ااجااا اناا امل وياااة )القااانون        مبيفـ

إىل القضـــاء علـــى أ  تـــأصري أمب تســـ مل  ا إ ـــراءات  (2013ل ااانة  122 قمااا 
ان ا  راءات القان نيـة ال ا بـة مباحملاامـة العا لـة؛ مبحتسـ       احملاام املدنية  د  ضم

م ق  املت م ا ا  راءات؛ مبحتس  ن عية اخلدمات؛ مبمراعاة البنـد ا لزامـي املتعلـق    
 باحلق ا ت فري صدمات الدفاا.  

إىل إاســاء  “املتعلاا  بند مااة امل ويااة ” 2013ل اانة  152القاانون  قماا    مبمل ــد  • 
سـتقراا مبامل نيـة تقـ م علـى أسـاو اةـدااة مبال اهـة األصالقيـة         صدمة مدنية تتسم باال

ــا احل     ــد  أملضـ ــ  ضـ ــي. مبهـ ــا  السياسـ ــة مباحليـ ــ     الرفيعـ ــا م  فـ ــع  ـ ــيت ملتمتـ ــ ق الـ قـ
 املدنية.   اخلدمة

 “املتعلا  بتنااي  ا ةانز القضان ي    ” التع ر،ا الاد أرعلاا علان القانون      مبتت صى • 
بتنظيم احملكمة العليـا مبتسـيري   ”ملتعلق مبالقان ن ا (،2013ل نة  114)القنون  قم  

، الن  ض بكفاءة اة ا  القضائي، مبحتقيق املزملد ما الشفافية مباملسـاءلة،  “العم  في ا
 مبإ صال حتسينات على مبضع القضاة،  د  احلد ما الفسا  ا النظام القضائي.  

__________ 

 .7ملزملد ما التفاصي  انظر املا ة  (14) 
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ــنظم •  ــات  صــ ل   “املتعلاا  بن/جنواا  ” 2013ل اانة  108القاانون  قماا    مبمل عملي
ــام       األ ــ ا؛ مبم  ــا مبصــرمب  م من ــييل م في  ــ م مبتش ــا مبإقامت ــة ألباني ــ  إىل مج  امل  ان

 مبصالحيات السل ات احلك مية، مبغريها ما اهليئات العامة مباخلاصة.  
علان   2014ل انة   40القانون  قما     التعدملالت الـيت   إ صاهلـا مـا صـالل     مبتنص • 

  حبقااان  املتعلااا” 1994 فأب ر وي ااان  16الصااانرق    8328القااانون  قمااا   
ــدانات    ،“دمعنملاااة املااا اوخ دا/شاااخن  ا تجااازرن   ــاء املـ ــع النسـ ــ  مـ ــى التعامـ علـ

احملتجــزات ب رملقــة حتتــرم حقــ ق ا مبحرملــايفا األساســية  مبن متييــز، مبحتــ ل  مبن     أمب
ــيا     ــيا أمب نفسـ ــدنيا أمب  نسـ ــب  أل  بـ ــا أن تسـ ــانية ميكـ ــال عنـــ   نسـ ــ ا أعمـ مبقـ

 .مبس ء املعاملةمعاناة، أمب أي شك  آصر ما أشكال االنت اك  أمب
املتعلاا  بإرماانش ا/شااخن   ” 2014ل اانة  93القاانون  ااطاانقم قماا    مبمل ــد  • 

إىل تعزملـز مبمحاملـة حقـ ق األشـخال املعـاق        ،“ذدم ااعنمة دتي ري ال ا  أمنمة 
ما صالل ت فري املساعدة مبالدعم لكى تتاح هلم املشاااة الكاملـة مبالفعالـة ا اجملتمـع    

  ضـما  صرملا. مبملنـدا  عـدم التمييـز مب املسـامباة بـ  اةنسـ      على قدم املسامباة مع اآل
 القان ن.   املبا يء الرئيسية ا هذا

ا جمـاالت   دم  مت اعتانر دتنقي  دتنفيذ ع ر مان االسات اتيجينا دع ال العاا      • 
ما قبيـ  املسـامباة بـ  اةنسـ  مبالرعاملـة الصـحية مبالتعلـيم مبحقـ ق امللكيـة مباحلماملـة           

ــة الفئــات اخلاصــة    اال تماعيــة مباحلماملــ ــز مبالعنــ  العــائلي مباالجتــاا مبمحامل ة مــا التميي
 .  (15))األشخال املشر ملا، مباائفة الرمبما، مبما إىل لليف(

 
 الن اق القان ين لالتفاقية  

ــتم التصــدملق علي ــا  ــزءا مــا التشــرملع        - 3 ــة مل ــة  مبلي مبفقــا للدســت ا، تصــب  اــ  اتفاقي
حلـاالت الـيت تكـ ن في ـا االتفاقيـة غـري قابلـة        ، باسـتثناء ا إوفنذهان بشاك  مانشا    الداصلي مبملـتم  

. مب  ُتجر حـ  اآلن  ااسـات بشـأن    إص اق منون  بشنهننلإلنفال الذايت أمب اليت ملت ل  إنفالها 
م ض ا ا نفال الذايت التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة )أمب ا نفـال الـذايت     

علي ا(. مباستنا ا إىل الق اعد العامة لت بيـق املعـاملري    للصك ك القان نية الدمبلية األصر  املصدق
ــاو ا نفــال املباشــر       ــة، ال ميكــا ألي   ــة التم ــا ملــص املــ ا  الــيت     التفالالقان ني قيــة إال فيم

يــات املنشــأة لضــمان عــدم التمييــز تت لــ  إنشــاء آليــات قان نيــة  اصليــة أصــر . مبتــؤثر اآلل ال
فعال مل ا  االتفاقيـة. مبتـر  إشـااات إىل مـ ا  االتفاقيـة ا      املسامباة ب  اةنس  على التنفيذ المب

__________ 

 . إااا امل ا  لات الصلةعلى النح  املب  أ ناه ا (15) 
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القضاملا اليت تنظر أمام احملـاام مبا املسـتندات مبا  ـراءات اخلاصـة  ـا، مبا ال لبـات املقدمـة        
إىل املفـ ض املعــين باحلماملــة مــا التمييــز. با ضــافة إىل للــيف، أشــاات احملــاام إىل االتفاقيــة ا  

 .(16)أصدايفا حيثيات بعض القرااات اليت
 

 آليات مناهضة التمييز  
ــز   أنشــم منصــ    - 4 ــة مــا التميي ــين باحلمامل ــام  املفــ ض املع ــذ ع مبملعمــ   .(17)2010 من

املف ض، الذي ملعينه الربملان، ب صفه هيئة عامة مستقلة ت فر احلماملة مـا التمييـز الـذي متااسـه     
ــة أمب  ــات اخلاصــة. مبملنظــر املفــ ض ا شــكامب  األ    الســل ات العام ــا  الكيان فرا /اةماعــات م

األشــخال الــذملا ملزعمــ ن أاــم ملتعرضــ ن للتمييــز، الــيت تقــدم ا املنظمــات الــيت هلــا مصــلحة   
مشرمبعة للتصر    افقة األفرا /مجاعـات األشـخال الـذملا ملزعمـ ن أن التمييـز قـد حـدث.        

. مبملصـدا املفـ ض القـرااات، مبملقـدم     مان تلقانن وف ا    مبميكنه أملضا إ راء التحقيقـات ا  ااملـة   
ــة، مبميكــا أن ميثــ  أصــحاب الشــكامب  ا احملكمــة ا    ال ت صــيات، مبملفــرض اةــزاءات العقابي

 ا  راءات املدنية،   افقت م.
حبكااا  شـــك   مب قضـــية  15 (؛ مب2010مبُافعـــ، لـــد  املفـــ ض أابـــع شـــكامب  ) - 5

 شــك   166(؛ مب 2012) حبكاا  املنصاا قضــية  14 شــك   مب 90 (؛ مب2011) املنصاا 
 حبكااااا  املنصااااا قضـــــاملا  6 شـــــك   مب 91 (، مب2013)قضـــــية حبكـــــم املنصـــــ   25 مب

نـاث ا    ة اـبرية ا عـد  أصـحاب الشـك   ا    (. مب  حتدث  ملا2014أملل ل/سبتمرب  )ح 
ــة مــع عــام  2013 عــام ــذا ا.   2012 باملقاان ، بينمــا تضــاع  عــد  أصــحاب الشــكامب  ال
ب   ااسـة  عد  الشكامب  املقدمة على أساو التمييز ب  اةنس  ف ـ  عـد  مـنخفض. مبتـ     أما

للشكامب  املقدمة أن ضحاملا التمييز على أساو خمتل  األسباب هم ا غالبيت م مـا ا نـاث.   
مبعم ما، ملتعلق القدا األارب ما شكامب  التمييز اةنسـاين بانتـ اك احلقـ ق املا ملـة مباخلـدمات      

ه ا حضـ ا  مبقد أصذت القضاملا اليت ت ل  في ا احملاام اأملا ص يا ما املف ض، أمب .(18)العامة
 احملكمة ا ر  ثالث، ا اال  ملا .

 
__________ 

احملكمــة احملليــة ا تريانــا، بشــأن قضــية اــالق   2013مت  /مل ليــه  26الــذي أصــداته ا  8792القــراا اقــم  (16) 
 .ما االتفاقية 16مبحضانة أافال، مبأشاات فيه احملكمة إىل املا ة 

 .عمال بقان ن احلماملة ما التمييز (17) 

( أن صـاحبة الشـك   قـد    2013أملل ل/سبتمرب  93/30ين )القراا اقم مب دت احملكمة ا قضية متييز  نسا (18) 
عان، ما متييز مباشر على أساو ن ا اةنو، مباحلمـ ، مباحلالـة املدنيـة مباال تماعيـة. مبأمبصـى املفـ ض بـأن        

ــة    ــة تنظــيم ال اق ــة العامــة  مــدا  األســر    ’عقــدها ا اــااي،   بتنقــي ”تقــ م هيئ األحكــام مبالشــرمبط التعاقدمل
 .“‘الك رباءاملعيشية ب
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 أم  املظا    
مؤسسة  سـت املة مكلفـة حبماملـة احلقـ ق مباحلرملـات مباملصـا         أم  املظا  ه مكت   - 6

املشــرمبعة لألفــرا  مــا األعمال/أمب ــه القصــ ا غــري القان نيــة مب/أمب غــري املشــرمبعة مــا  انــ    
ي ـا انتـ ااات للحقـ ق مباحلرملـات األساسـية      هيئات ا  ااة العامة. مبا احلاالت الـيت ت  ـد ف  

ما  ان  اهليئات ا  ااملة العامـة، جيـ   ألمـ  املظـا  أن ملقـدم ت صـيات مبميكنـه أن ملسـتع          
بال الملة القضائية للمحكمـة الدسـت املة. مبال ميلـيف أمـ  املظـا  االصتصـال لتمثيـ  أصـحاب         

تعـامبن مـع منظمـات اجملتمـع املـدين       اتفاقيـة  130الشكامب  ا احملاام. مبقد مبّقع أمـ  املظـا    
تسـت د  الـرب  املشـاااة ا محاملـة حقـ ق النسـاء ضـحاملا         اتفاقية مع املنظمات الـيت ال  50)

س ء املعاملة، مبالنساء لمبات ا عاقة، مباألقليات، مبمـا إىل للـيف(. مبملراـز التعـامبن علـى جت يـز       
 ة املشتراة، مبما إىل لليف.  القضاملا مبإحالت ا، مبت عية اجملتمع، مبتنظيم املناسبات مباألنش 

ــالعن  العــائلي مبالعنــ  ضــد املــرأة، مبأصــدا       - 7 مبنظــر أمــ  املظــا  ا قضــاملا متعلقــة ب
 ت صيات ا هذا الصد  على النح  التا :  

املراـــز الـــ اين ملعاةـــة ضـــحاملا العنـــ   بتفقـــد مااان تلقااانن وف ااا قـــام أمـــ  املظـــا   • 
 از )ُنفذت(.  (، مبأمبصى ب ر  مدملر املر2012)نيسان/أبرمل  

ــام •  ــع لرضــة       2013 مبا ع ــة ابيبــة افضــ، أن تعمــ  م ــدأ حتقيــق إ ااي ا حال ، ب
، مببضـرمباة أن  بنختانذ إجا ان تانررد تا  ال ايااة     ترتدي حجابا. مبأمبصى أم  املظـا   
بـ    ال تتكرا هذه احلاالت ما التمييـز الـدملين فيمـا   أتكف  مؤسسات الرعاملة الصحية 

 مباملرضى )ُنفذت(.  أصصائيي الرعاملة الصحية 
حت ااخ ”، صــدات ت صــية )ا شــك   ااســة( علــى النحــ  التــا :   2013 مبا عــام • 

العا  النمن ي، دتان  جننح اهليئنا املكلفة بإوفنذ القناوخ   املقنتانة علان ا ا ا      
، مبقودم، الت صية إىل املدملر العـام ة ـا  الشـراة مبمب ملـر     “ذاا الصلة بنلعنف العن لي

 املدعي العام.  الداصلية مب
مبقد أمبصى أم  املظا  بع راء تعدملالت على قـان ن العمـ  )إ اا  األحكـام املتعلقـة      

التحـرش املعنـ ي   ” ، مب“التحرش املعن ي ا مكان العم  مبا امل ل” مب “بالتحرش اةنسي”
 ، مبما إىل لليف(.  “بامل  ف  ما  ان  أاباب العم 
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 آليات االنتصا  القائمة   
للدست ا، لك  فر  احلق ا  اامة علنية حـرة، ا غضـ ن فتـرة  منيـة معق لـة،      مبفقا  - 8

أمام  كمة مستقلة مبنزمل ة، مكلفة مبفقا للقـان ن. مبالسـل ة القضـائية متااسـ ا احملكمـة العليـا،       
مب ــاام االســتئنا ، مب ــاام الدا ــة األمبىل. مبتصــدا احملكمــة الدســت املة أحكامــا اائيــة ا    

ــذمل   ــرا  ال ــة      قضــاملا األف ــراءات القان ني ــق ا   ــت اي ا أن ضــاام ا مبف ــم الدس ــ يف حق  ا ملنت
ال ا بة، مبلليف بعـد اسـتنفا  ال سـائ  القان نيـة األصـر . مببنـاء علـى نـ ا االنتـ اك للحقـ ق           

قضــائية. مبتبــ، اهليئــات  مباحلرملــات، ميكــا أن تكــ ن أ مبات الســعي إىل االنتصــا  إ ااملــة أمب 
النح  الذي ملنظمه قان ن ا  راءات ا  ااملة، مبغـريه مـا   ا  ااملة ا الشكامب  ا  ااملة، على 

ــان ن اخلــال          ــ ان  الســااملة لات الصــلة. مببالنســبة حلــاالت التمييــز اةنســاين، ملــنص الق الق
باملسامباة اةنسانية ا اجملتمع علـى أن تنظـر اهليئـات ا  ااملـة ا  عـامب  االنتـ ااات املرتكبـة        

أاا. مبجي   لألارا ، ا السـعي حلـ  ال اعـات،    على أساو ن ا اةنو مبتصدا األحكام بش
الت فيـق. مبمـا املظـاهر اةدملـدة إنشـاء  ـاام        أن تتاا أملضا اللج ء إىل إ ـراءات ال سـااة أمب  

لتس ملة املنا عات ا  ااملة، مباملنا عات النامجة عا التدص  غري املشـرمبا مـا  انـ      (19)إ ااملة
 يف اهليئة عا اتال ا  راءات ال ا بة.امتناا تل إحد  اهليئات ا  ااملة العامة أمب

 
 االحتكام إىل القضاء  

ملنص قـان ن احملـاام ا  ااملـة علـى  ـ ا  تقـد  شـكامب  إلي ـا مـا  انـ  األاـرا              - 9
مصاحله املشرمبعة تضـرات مـا  ـراء عمـ  قامـ، بـه        التالية: )أ( أي ار  ملدعي أن حقه أمب

ال ا  ــراءات ال ا بـة، )ب( أي م  ــ   مـا  ــراء امتنـاا تلــيف اهليئـة عــا اتـ     هيئـة عامــة أمب 
صاح  عم  ار  ا نزاا ملتص  بعالقات العم ، ا احلاالت الـيت ملكـ ن في ـا صـاح       أمب

العمـ  مـا اهليئـات ا  ااملـة العامـة، ) ( أي ايـان ملـدعي أن حق قـه مبمصـاحله املشـرمبعة قــد           
ــة        ــة مــا  انــ  هيئ ــرااات إ اامل ــيو ا شــك  ق تضــرات بســب  أي تــدص  غــري مشــرمبا ل

مجاعـة مـا مجاعـات االهتمامـات اخلاصـة تـدعي ا ضـراا  صـلحة          عم مية، ) ( أي مجعية أمب
عامة مشرمبعة. مبملنص القان ن على احلاالت الـيت ميكـا اللجـ ء في ـا إىل ا  ـراءات القضـائية       

إعــالن ب النــه؛ م البــة إحــد  اهليئــات العامــة   إليائــه أمب مــا أ ــ  تعــدمل  أي قــراا إ ااي أمب 
تقتضـــيه محاملـــة حقـــ ق صـــاح  الشـــك    مبقفـــه، علـــى  ـــ  مـــا  ااي أمببعصـــداا إ ـــراء إ

بـ  صـاح  الشـك       مصاحله؛ مبتقـد  تعرملـ   قيـق للحقـ ق مبااللتزامـات القائمـة فيمـا        أمب

__________ 

 .2012لسنة  49القان ن اقم  (19) 
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مباهليئة العامة؛ مبحتدملد التع ملضات غري التعاقدملـة ال ا بـة الـدفع مبفقـا للتشـرملعات لات الصـلة؛       
 ب العم  ما اهليئات ا  ااملة العامة.  مبتس ملة منا عات العم  اليت ملك ن في ا ا

ا  تفـيض ( 2013مبأ ري      ت  يه مشترك صا ا عا مب ملري العدل مباملالية ) -10
 اس م احملاام. مبملساعد الت  يه أملضا ا حتس  مبص ل املرأة إىل ا  راءات القضائية.  

 
 املساعدة القان نية  

( 2014-2013) “ســاعدة القان نيــةامل”حتــد  التيــيريات الــيت أ صلــ، علــى قــان ن   - 11
معاملري األهلية لتلقي املسـاعدة القان نيـة مباملسـتفيدملا منـ ا. مبفيمـا مللـي مـا حتـق هلـم املسـاعدة           
القان نيـة: )أ( األشــخال الــذملا ضتـا  ن إىل املســاعدة ا مجيــع مراحـ  ا  ــراءات اةنائيــة،    

ميثلـ م  ـام؛ )ب( األشـخال     لذملا الا غري القا املا، بسب  املشقة املالية، على تعي   ام أمب
ملكفـي مـا    ملت افر هلـم مـا   الذملا ضتا  ن إىل املساعدة ا ا  راءات املدنية/ا  ااملة، مبلكا ال

مل   ـ ن ايفامــات   املـ اا  املاليـة ملتابعـة القضـية، ) ( األشــخال الـذملا ملقـدم ن م البـات أمب       
ــع تكــالي    مبال ــة، مبغريهــا مــا اســ م   مبا شــعااات ا املســتندات إعــدا ملســت يع ن  ف لقان ني

مللـي:   احملاام. مبلكي ضق لألشخال احلص ل على املساعدة القان نية، جيـ  علـي م إثبـات مـا    
أاـم ضـحاملا   ‘ 2’ضق هلم االستفا ة، ما برامج احلماملـة اال تماعيـة؛    أام مستفيدمبن، أمب‘ 1’

صــلة. مبتقــيلم اللجنــة  االجتــاا بالبشــر، ألغــراض ا  ــراءات القضــائية لات ال  العنــ  املــ   أمب
احلك مية للمسـاعدة القان نيـة مـد  تـ افر معـاملري احلـق ا احلصـ ل علـى املسـاعدة القان نيـة.           
مبملتمتع األشخال اخلاضع ن لربامج احلماملة اال تماعيـة مبالقصـر با عفـاء مـا االلتـزام بتقـد        

ــع         ــا  ف ــاء م ــة أملضــا لتشــم  ا عف ــد املســاعدة القان ني ــائق. مبميكــا أن متت ــدا   ال ث اســ م إع
غــري للــيف مــا اســ م احملــاام ا ا  ــراءات   ا شــعااات القان نيــة أمب املســتندات القان نيــة أمب

املدنيــة مبا  ااملــة. مبتفحــص اللجنــة احلك ميــة للمســاعدة القان نيــة البــاتن املســاعدة القان نيــة  
القان نيـة  أملام. مبا احلاالت العا لـة، ُتقـدم املسـاعدة     10مبا عفاء ما  فع الرس م ا غض ن 

 على الف ا.  
مبتفس  التعدملالت القان نية اجملال  نشـاء مرااـز قان نيـة  ليـة للمعامبنـة ا إ ـراءات        - 12

ة  ليــة قرملبــا ا عــدة مقااعــات  امل البــة باملســاعدة القان نيــة. مبســ   تنشــم عيــا ات قان نيــ  
 .(20)البلد ا

  

__________ 

 . مباملو، مبغريمبااستر، مبا ا ي، مبشك  ا، مبترياين، مبفل اي (20) 
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 ع ء ا ثبات  
أن ع ء إثبات األفعال املزع مة ملقع علـى عـاتق   ملنص قان ن ا  راءات ا  ااملة على  - 13

األاــرا  املعنيــة. مبجيــ   لألاــرا  املعنيــة أن ترفــق ال ثــائق مباآلااء، مبأن ت لــ  إىل اهليئــات    
(. مبفيمـا ملتعلـق بعـ ء ا ثبـات     82ا  ااملة تقد  األ لة الال مة للت ص  إىل قراا اائي )املا ة 

مللـي: جيـ  بصـفة عامـة أن      ام مبالـدعامب  ا  ااملـة مـا   ا القضاملا ا  ااملة، ملت صى قان ن احملـا 
تثبــ، اهليئــة العامــة مشــرمبعية إ راءايفــا. مبتلتــزم اهليئــة العامــة بعثبــات مشــرمبعية االمتنــاا عــا   

عـا التصـر  بنـاء علـى الـ  صـاح  الشـك  . مبا         إبرام عقد، أمب إصداا قراا إ ااي، أمب
تلقن ياان مبلكـا ميكــا للمحكمـة،   حـاالت أصــر ، ملـتع  علــى ال ـر  املعــين أن ملثبـ،  عمــه،     

مببقراا مؤق،، نق  ع ء ا ثبات إىل اهليئة العامة إلا سامباها شـيف معقـ ل، اسـتنا ا إىل أ لـة     
حجــ  أ لــة   هرملــة ا القضــية. مبمــا املمكــا   ص يــة، ا أن اهليئــة العامــة تتعمــد إصفــاء أمب 

 .  ال عا على القراا  نبا إىل  ن  مع  ع   االستئنا  ضد القراا الن ائي
عندما ملقدم امل    معل مات ص رية تشـري إىل مب ـ     ”مبملنص قان ن العم  على أنه  - 14

متييز، فعلى صاح  العم  أن ملثب، العكو. مبا حالة إااء عقـد العمـ  مـا  انـ  صـاح       
تعـ   إىل العمـ  بعـد الـ ال ة، جيـ        العم ، ا احلاالت اليت تعمـ  في ـا املـرأة أثنـاء احلمـ  أمب     

 .  “مبال ة ال ف  إثبات أن سب  الفص  ما العم    ملكا احلم  أمبعلى اب العم  
ــان ن   - 15 ــنص ق ــز  ”مبمل ــا التميي ــة م ــه   “احلمامل ــى أن ــد    ”عل جيــ   لصــاح  الشــك   تق

دم صـاح  الشـك     (. مبجيـ  أن ملقـ  33/1)املا ة  “شك  ، مبتقد  األ لة املتاحة للمف ض
، السل ك التمييزي. مبعند تقد  هـذه   عاء، باستخدام أي أ لة قان نية تثبالأ لة تثب، صحة ا

األ لة، اليت قد تر  احملكمة استنا ا إلي ا أنه قد حدث متييز، على املـدعى عليـه أن ملثبـ، عـدم     
 (.  36/5/6حدمبث متييز باملعىن ال اا  ا هذا القان ن )املا ة 

مبقــد اقترحــ، مب ااة الرعاملــة اال تماعيــة مبالشـــباب تعــدملالتل علــى قــان ن العمـــ          - 16
ــات  يمــاف ــق بعــ ء ا ثب ــز مبأمــ  املظــا       .(21)ملتعل ــة مــا التميي ــرح املفــ ض املعــين باحلمامل مباقت

 ت صيات لاثلة ما أ   إ الة شرط ع ء ا ثبات، مبهي قيد النظر حاليا.
 :التعرمل  باالتفاقية مببرمبت ا هلا االصتيااي - 17
دع  العــام ، ملـنظم مكتــ  املـدعي العــام مباليــة القضـاة  مباات تداملبيــة سـن ملة للمــ     • 

 جتري في ا مناقشة االتفاقية أملضا.  

__________ 

 .11انظر املا ة  (21) 
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مبت اص  مب ااة الرعاملـة اال تماعيـة مبالشـباب بـذل اة ـ   الراميـة إىل ت عيـة اهليئـات          • 
 احلك مية مباةم  ا باالتفاقية.  

، مبهـ  مر ـع ل لبـة القـان ن،     “املسـامباة بـ  اةنسـ  مبعـدم التمييـز     ”مبقد ُنشنر جملد  • 
 ية.  ُتناقش فيه االتفاق

العمــ  مبالقضــاملا اال تماعيــة مبالرعاملــة الصــحية تنفيــذ بمبترصــد اللجنــة الدائمــة املعنيــة  • 
 ت صيات االتفاقية مبالق ان  اخلاصة حبماملة املرأة ما التمييز.  

ــة القضــاء علــى       ــز معل مــات متعلقــة باتفاقي ــة مــا التميي مبأ ا  املفــ ض املعــين باحلمامل
احلماملــة مــا التمييــز:  ليــ  تــدامل   ”أعــدها حتــ، عنــ ان   التمييــز ضــد املــرأة ا ال ثيقــة الــيت 

 .(23)السن ي مباخلال تقرملرملهمبا  (22)“تست د  الرب  املنظمات اليت ال
 

 حتقيق امل اءمة ب  التشرملعات احمللية  
ال مل  د ح  اآلن اصد اام  ألثر قان يّن املسامباة اةنسانية مبمناهضة التمييـز، علـى    - 18

الت مبإصداا تقااملر بشأن أ زاء معينة ما التشـرملع بـدعم مـا املنظمـات     الرغم ما إ راء حتلي
، اصـد املفـ ض املعـين باحلماملـة مـا التمييـز       2011 الدمبلية مبمنظمات اجملتمع املدين. مبا عـام 

حالة التمييز، مع الترايز على مست   املعرفة بالقـان ن املتعلـق بـالتمييز مبالسـل ك التمييـزي ا      
 النظام التعليمي.  

 
 ال عي بقان ن مكافحة التمييز  

ــ ان   - 19 ــة مبالتحــدملات   ”اســت د  مــؤمتر بعن ــز: النمــال  ا جيابي ــة مــا التميي  (24)“احلمامل
ــز.      ــة ملكافحــة التميي تعرملــ  خمتلــ  أصــحاب املصــلحة  ختلــ  ال ســائ  مبالصــك ك القان ني

ت للت عيـة.  مبأمبصى بأن ملرصد املف ض املعين باحلماملة ما التمييز تنفيـذ القـان ن، مبملـنظم محـال    
 .2014 مبأ ا ، ت صيات املؤمتر ا إااا أنش ة املف ض ا عام

 
 التصدي للتمييز املتعد  األشكال  

تعاجل قضـاملا النسـاء املع قـات ا إاـاا قضـاملا األشـخال املعـ ق  مبقلمـا ملـتم التعامـ             - 20
ات مع ــا علــى حــدة. مبتســتفيد النســاء املع قــات )شــأاا ا للــيف شــأن الر ــال( مــا اخلــدم   

__________ 

 .الس ملسري مشرمبا ةنة هلسنكي األلبانية، بالشرااة مع ةنة مناهضة التمييز، مباملم ل ما مكت  التعامبن (22) 

 .“محنرة داحت اا حقن  مجنعة املثلينا داملثليخ   ألانوين”مب  “ال دمن حنلة التاييز ت  مجنعة”تقرملرا  (23) 

 .2013نظمه املف ض املعين باحلماملة ما التمييز ا تشرملا الثاين/ن فمرب  (24) 



CEDAW/C/ALB/4 
 

 

14-66073 15/78 

 

اال تماعيــة مباســتحقاقات العجــز. مبهنــاك   ــ   تبــذل مــا أ ــ  مــن  احتيا ــايفا األمبل ملــة    
مبلليف بعتاحة  مباات تدامل  م ين خمصصة هلا مببـرامج للت سـيف ا إجيـا  عمـ  هلـا. مبتـنص       
التعدملالت اليت أ صل، على قان ن املساعدة اال تماعيـة مباخلـدمات اال تماعيـة علـى إمكانيـة      

العا بـات أمب ابـات األسـر املعيشـية املع قـات مـا صـدمات  عـم إضـافية          أن تستفيد األم ـات  
تقــدم ا املرااــز األهليــة العامــة، أمب أن ملــ   ا إىل املنظمــات غــري الرحبيــة الــيت تقــدم صــدمات  

الـذي أصـداه    286بدمللة حيثما ملتعلق األمر خبدمات ال تقدم ا السل ات. مبملنص األمر اقـم  
ــان ن األمبل/ ملســمرب   16ا  ــدامل  امل ــين      بشــأن” 2013ا ــام الت ــ م املفرمبضــة ا نظ الرس
مب ملر الرعاملة اال تماعية مبالشباب، على إعفاء بعـض الفئـات اال تماعيـة،  ـا ا للـيف       “العام

 النساء مبالفتيات املع قات، ما  فع أملة اس م.  
ــة للمســنات )   النســاء املســنات  - 21 ــه مت ســيف املعاشــات التقاعدمل ــايف ا  10 335: ملبل ليّك

، األمـر الـذي   (25)ليّكـايف ا الشـ ر(   12 948مبه  أق  ما مت س  ا بالنسـبة للر ـال )  الش ر( 
ملـب  أن املـرأة تتقاضـى أ ـ اا أ ب. مببالتـا  تتعـرض املسـنات بشـك  صـال للفقـر مباملظــاهر           
املرتب ة به )العنـ  مبا  ـال مبسـ ء املعاملـة، مبمـا إىل للـيف(. مبتتـ صى مبثيقـة السياسـة العامـة           

 اعــات الصــا اة بشــأن ابــاا الســا اتــال تــدابري تراعــي احتيا ــات املــرأة،   املشــتراة بــ  الق
مبتعاجل أمب ه عدم املسامباة ب  اةنس  ا نظـم املعاشـات التقاعدملـة، مبتشـجع علـى املشـاااة       
النش ة ا اجملتمع مبالتنمية، مبما إىل للـيف. مبسـ   ملصـاش مشـرمبا قـان ن بشـأن ابـاا السـا         

ــرأة باعتبااهــا فئــ     ــاا الســنة األمبامببيــة للشــيخ صة النشــ ة      ســتعاجل فيــه امل ة مســتقلة. مبا إا
مبالتضاما فيمـا بـ  األ يـال، عقـدت مـؤمترات بشـأن ابـاا السـا مبمبضـع،  ااسـات عنـ م            

ــنات      2012) ــاء املسـ ــا النسـ ــة عـ ــاءات ااملـ ــيالت مبإحصـ ــ  اآلن أي حتلـ ــد حـ (. مبال ت  ـ
 مبأح اهلا ما منظ ا االتفاقية.  

راتيجية إعا ة إ مـا  الرعاملـا األلبـان العائـدملا مباملعـا ملا      است”: ت فر النساء امل ا رات - 22
مبص ة عمل ا آلية لتيسري مب عم إعـا ة إ مـا  العائـدملا،     “2015-2010إىل مبان م، للفترة 

 ا في م النساء امل ا رات. مبتستند االسـتراتيجية إىل مبـا ل املسـامباة بـ  اةنسـ ، مبمراعـاة       
املعاملــة، مباالحتيا ــات اةنســانية. مبمبفقــا خل ــة العمــ ،  االعتبــااات اةنســانية، مباملســامباة ا 

جتــر  مقــابالت مــع النســاء، بعــد عــ  يفا إىل البلــد، لتحدملــد احتيا ــايفا، مبجيــري تزمبملــدها  
ــا      ــدم هلـ ــلة، مبتقـ ــات لات الصـ ــاالت أمب املؤسسـ ــ  ي  ا إىل ال اـ ــة، مبتـ ــات الال مـ باملعل مـ

اال تمــاعي مبال ــا، مبالتعلــيم،  م  املســاعدة ا إجيــا  فــرل العمــ ، مبالتــدامل  امل ــين، مبالتــأ  

__________ 

 .إ ااة اخلدمات اال تماعية، مب ااة الرعاملة اال تماعية مبالشباب (25) 
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إىل للـيف. مبجيــري اآلن مبضـع ص ــيف لتـدامل  املـ  ف   مباملــا ا ال اـاالت مباملنظمــات       مبمـا 
 اليت تقدم صدمات إعا ة ا  ما  للعائدات ما النساء األلبان.  

مبتت صى االستراتيجية اةدملدة اليت تنت ج ا مب ااة الرعاملة اال تماعية مبالشباب بشـأن   - 23
اتـال تـدابري ا اجملـاالت التاليـة: )أ( صـدمات تقـد         2020-2014لة مبامل ااات للفترة العما

املعل مــات للعمــال امل ــا رملا قبــ  ميــا ايفم إىل بلــدان املقصــد؛ مبإبــرام اتفاقــات عمــ  ثنائيــة   
حتس  التشرملعات مباملمااسات اليت تتبع ـا مباـاالت   حق ق العمال امل ا رملا؛ مبتنقي /تتنامبل 

ــ  اخل ــات الدمب   العمــ ــع االتفاقيــ ــى مــ ــا ملتماشــ ــة  ــ ــ ق    اصــ ــد حقــ ــلة؛ مباصــ ــة لات الصــ ليــ
 امل ا رملا.   العمال
ــات ا لن بالبقــاء:     - 24 ــان بعــد  الب ــ  ا    439مبفيمــا مللــي بي ــا األ ان امــرأة مــا الرعامل
امـرأة مـا الرعاملـا     301؛ مب 2011امرأة مـا الرعاملـا األ انـ  ا عـام      519 ؛ مب2010 عام

. مبحــ  اآلن، 2013امـرأة مــا الرعاملــا األ انـ  ا عــام    467؛ مب 2012األ انـ  ا عــام  
 امرأة ما الرعاملا األ ان  ألمبنات )متفامبتة املدة( بالبقاء ا البلد.   727منح، 

 ـــا رات مبالتحـــ ملالت املاليـــة   مبال تتـــ افر أي معل مـــات عـــا حالـــة العـــامالت امل     - 25
 ملرسلن ا.   اليت
ــا    - 26 ــد مــا اتفاقي ــى العدمل ــا عل ــة   ت جملــو أمبصــدق، ألباني ــا مبمنظمــة العمــ  الدمبلي مبامبب
 ملتعلق باهلجرة.   فيما
النســـاء مـــا أمبســـاط املثليـــات مباملثلـــي  مبمز مب ـــي امليـــ  اةنســـي مبميـــاملري اهل ملـــة   - 27

: حتسا التشـرملع األلبـاين حتسـنا اـبريا ا هـذا الصـد ؛ فقـد أ صلـ، تعـدملالت علـى           اةنسانية
هل ملـة اةنسـانية مبامليـ      رامـي علـى أسـاو ا   القان ن اةنائي تنص علـى اعتبـاا ااتكـاب فعـ  إ    

مـا الظـرمب  املشـد ة للعق بـة.      “التحرملض علـى الكراهيـة بسـب  امليـ  اةنسـي     ” اةنسي مب
ــافؤ   ، اعتمــدت مب ااة العمــ  مب 2012مبا اــان ن األمبل/ ملســمرب   الشــؤمبن اال تماعيــة مبتك

نســانية للفتــرة ص ــة لتــدابري مكافحــة التمييــز علــى أســاو امليــ  اةنســي مباهل ملــة اة  ”الفــرل 
، حد ت في ـا سـو أمبل ملـات ائيسـية بشـأن ا اـاا القـان ين مباملؤسسـي،         “2012-2014

مبسياســات مناهضــة التمييــز ا جمــاالت مــا قبيــ  العمالــة، مبالســلع مباخلــدمات، مبالتعلــيم،          
مباحلك مـة احملليــة. مبتراــز األنشــ ة علـى تنقــي  التشــرملع متشــيا مـع األحكــام املتعلقــة  ناهضــة    

ــز  ــاء     التميي ــة؛ مببن ــة لات الصــلة؛ مبعلــى محــالت الت عي ــائق مبالت صــيات الدمبلي ــ اا ة ا ال ث ال
مـا مشـرمبا جملـو أمبامببـا املعنـ ن       القداات/تعزملز اهليئـات املختصـة. مبحظيـ، اخل ـة بـدعم     

 .  “مكافحة التمييز على أساو املي  اةنسي مباهل ملة اةنسانية”
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ســؤمبلة بشــأن حتســ  حقــ ق املثليــات مبقــدم أمــ  املظــا  ت صــيات إىل املؤسســات امل - 28
 مباملثلي  مبمز مب ي املي  اةنسي مبمياملري اهل ملة اةنسانية.  

مبنظر املف ض املعين باحلماملة ما التمييـز ا الشـكامب  مبمب ـه االنتبـاه إىل التمييـز ضـد        - 29
 مبت صيات ا هذا الشأن.   (26)هؤالء األشخال مبأصدا قرااات

 
  3املا ة   

ــة   - 30 ــي احلك م ــق      تع ــة ا جمــاالت حتقي ــداات الال م ــز اهليااــ  مبالق ــة تعزمل ــة أ ي األلباني
املسامباة ب  اةنس ، مبمكافحة العن  العائلي، مبتعـ ل علـى الت صـيات الصـا اة عـا اللجنـة       

 أمب ا إااا من ا  عم  بيج .  
 

 اآللية ال انية  
 مب ااة الرعاملة اال تماعية مبالشباب  )أ( 

ب  اةنس  ا اجملتمع مبقـان ن تـدابري مكافحـة العنـ  العـائلي،       عمال بقان ن املسامباة - 31
ــر العمــ    2013اولــ   عاةــة هــذه املســائ  حــ  أملل ل/ســبتمرب     ــه شــخص مب مل ،   ــا  ميثل

مبالشؤمبن اال تماعية مبتكافؤ الفرل، الذي مااو هـذه الصـالحيات مـا صـالل إ ااة تكـافؤ      
ااة ا صــياغة مباســتحداث سياســات  الفــرل مبالسياســات األســرملة. مبمتثلــ، م مــة هــذه ا    

 ترمــي إىل تعزملـــز املســامباة بـــ  اةنســ  مباحلـــد مـــا العنــ  العـــائلي. مباعتبــااا مـــا أمللـــ ل/     
، نقل، تليف السـل ة إىل مب ملـر الرعاملـة اال تماعيـة مبالشـباب، مبإ ااة ا  مـا        2013سبتمرب 

 تماعيــة ا مب ااة اال تمــاعي مباملســامباة بــ  اةنســ  التابعــة للمدملرملــة العامــة للسياســات اال 
 اء أ تماعي مباملسامباة ب  اةنسـ  بـ  الرعاملة اال تماعية مبالشباب. مبتض لع إ ااة ا  ما  اال

ال ا بــات مبامل ــام نفســ ا الــيت اانــ، تضــ لع  ــا إ ااة تكــافؤ الفــرل مبالسياســات األســرملة   
ى املــرأة ســابقا، مبيفــد  إىل حتســ  التفاعــ  بــ  بــرامج ا  مــا  اال تمــاعي )الــيت تراــز علــ  

 باعتبااها أضع  الفئات(، مباملسامباة ب  اةنس .  
املتعلقــة  (27)مبتقــ م مب ااة الرعاملــة اال تماعيــة مبالشــباب بــالتخ ييف للميزانيــة الســن ملة   - 32

 سائ  املسـامباة بـ  اةنسـ  مبمكافحـة العنـ  العـائلي، حتـ، بنـ   امليزانيـة الرئيسـية التاليـة:            

__________ 

راهيـة امل  ـه ضـد املثليـات مباملثلـي  مبمز مب ـي امليـ  اةنسـي         تتعلق هذه القرااات ا املقـام األمبل خب ـاب الك   (26) 
 .مبمياملري اهل ملة اةنسانية، الذملا ملعترب ميل م اةنسي سل اا منحرفا، مببنشر معل مات ميل اة عن م

 .لييف ألباين تسامبي تقرملبا  مبالاا مباحدا ما  مبالاات ال الملات املتحدة 100الصر :  سعر (27) 
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مبمبقعـــ،  .(30)ساان  العااا    ) ( مب ؛(29)انرااة االجتانعياااة ام )ب( مب ؛(28)تكاانربا الفاا     )أ(
مبقـد   .(31)ال  ااة اتفاقات تعامبن مع برنامج األمم املتحدة ا منائي مبهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة   

ا  ا ت امليزانية املخصصة لتنامبل مسائ  املسامباة ب  اةنس  مبمكافحـة العنـ  العـائلي عامـا     
دملـد قيمـة اةـزء املخصـص مـا امليزانيـة ال انيـة لتعزملـز         بعد عام. مبال ملزال مـا غـري املمكـا حت   

املســامباة بــ  اةنســ  مبمتكــ  املــرأة. فكــ  مب ااة تتلقــى حصــت ا مــا امليزانيــة ا شــك  مبلــه  
أملضــا  (32)إمجــا ، مبتــدا  ا  ــراءات احملــد ة ا إاــاا بــرامج متن عــة. مبتقــدم ميزانيــة الدمبلــة  

ملـدين للمنظمـات غـري الرحبيـة. اـذليف تتلقـى هـذه        األم ال اليت تصص ا مباالة  عـم اجملتمـع ا  
 .(33)املنظمات الدعم ما مبااالت األمم املتحدة

 
 م  ف  الشؤمبن اةنسانية على الصعيدملا املرازي مباحمللي   (ب) 

ملــؤ ي إنشــاء مبتعزملــز هــذه الشــبكة إىل حتســ  تعمــيم مراعــاة املنظــ ا اةنســاين علــى   - 33
، اان لد  ثـالث مب ااات فقـيف مـا    2013ل/سبتمرب مجيع مست ملات احل امة. مبحبل ل أملل 

مب ااة مرازملة م    خمصـص للشـؤمبن اةنسـانية ا هياالـ ا، فيمـا   ملكـا لـد          15أص  
بقية ال  ااات س     ات تنسيق معنية باملسامباة ب  اةنس . مبُعين، حاليا   ات تنسـيق  

__________ 

 (.2013 مبالا ما  مبالاات ال الملات املتحدة ) 12 000لييف/ 1 220 000 (28) 

ــيف 1 479 263 000 (29)  ــاين لي ــتفا ت(: 2013) ألب ــا 11 200 اس ــات م ــا املعيشــية األســر اب  املســاعدة م
امـرأة بصـحبة أافـاهلا مـا اخلـدمات       52ألبـاين(؛ مباسـتفا ت    ليـيف  538 000 000 جمم عه) ا  االقتصا ملة

 ميزانيـة  مبأمـا ألبـاين(؛   ليـيف  13 300 000ال انيـة   للمآمبيانية املخصصة )بلي، امليز 2013السكنية ا عام 
 ا ملـ اء   مبا ا اسـُتقبل ا  الـذملا  مبالفتيات النساء ما االجتاا لضحاملا ا سكان صدمات لت فري املخصصة 2013
 الفتيــات مــا 28 100 مبتلقــ، ؛ألبــاين ليــيف 20 153 000 بليــ، فقــد االقتصــا ملة املســاعدة هلــم مبقوــدم،
 .ألباين( لييف 909 000 000 جمم عه)ما  2013 عام ا عجز استحقاقات املع قات اءمبالنس

 عمـ   عـا  الباحثات العااالتما  561، استفا ت 2013(. مبا عام 2013لييف ألباين ) 564 500 000 (30) 
 فتـاة مب امـرأة  3 073 تلق، نفسه، العام مباألباين(؛  لييف 60 000 000ما برامج تعزملز العمالة )ما جمم عه 

 .ألباين( لييف 4 500 000 جمم عه)ما  م نيا تداملبا

 (.2013ليكا ألبانيا ) 7 327 134 (31) 

ليــيف ألبــاين(، حيــث بليــ، نســبة  62 959 000عقــدا مــع منظمــات غــري احبيــة ) 52: أبــرم 2010عــام  ا (32) 
 املائة ا 3.4االجتاا ليّكا( مبنسبة مشااملع مكافحة  8 838 767ا املائة ) 7مشااملع مكافحة العن  العائلي 

ليــيف  76 900 000منظمــة غــري احبيــة أمــ اال ) 69، تلقــ، 2012ألبانيــا(. مبا عــام  ليّكــا 4 337 266)
ليـيف ألبـاين( مبتلقـ،     5 764 200) املائـة  ا 7.5 نسـبة  العائلي العن  مكافحة مشااملع تلق، حيثألباين(، 

 ألبانيا(. ليّكا 314 750) املقدمة ألم الا جمم ا ما املائة ا 0.41 نسبةمشااملع مكافحة االجتاا 

ــام  ا (33)  ــا  17 270 383: 2013عـ ــايف ليّكـ ــائي(؛ مب ألبانيـ ــدة ا منـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــا  88 000 )برنـ  مبالا مـ
 ال الملــات  مبالاات مــا  مبالا 290 000 مب مبالاات ال الملــات املتحــدة )صــندمبق األمــم املتحــدة للســكان(  

 .(رأةللم املتحدة األمم)هيئة  املتحدة
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ا  ااملة العامة مب  ا  الشـراة  ا ال  ااات التنفيذملة، مبمكت  ائيو ال  ااء، مبإ ااة الشؤمبن 
بلدملـة، هنـاك    65  ة تنسيق ما ا ناث(. مبعلى الصعيد احمللي، مبمـا أصـ     18)ما جمم عه 

بلدملــة لــدمل ا مكاتــ  خمصصــة للمســامباة بــ  اةنســ  مبم  فــ ن متفرغــ ن للشــؤمبن           18
ملتلقـى  بلدملة لـدمل ا   ـات تنسـيق معنيـة باملسـامباة بـ  اةنسـ . مب        47اةنسانية، ا ح  أن 

م  فـ  الشـؤمبن اةنسـانية التـدامل  باسـتمراا، مبتعمـ  مب ااة الرعاملـة اال تماعيـة مبالشــباب،         
ــان ن األمبل/    ــذ اـ ــة، منـ ــإل ااة العامـ ــة لـ ــة األلبانيـ ــة، مباملداسـ ــة العامـ  مبإ ااة الشـــؤمبن ا  ااملـ

 ، على صياغة م قف ا مببناء قداايفا.  2013 ملسمرب 
 

 اهليئة االستشااملة:    
. مببعــد إعــا ة 2009ا عــام  الــ اين املعــين باملســامباة بــ  اةنســ   اجمللــو أنشــم  - 34

، أصـب  ملضـم ا عضـ ملته تسـعة مــا     2013تشـكيله ا أعقـاب االنتخابـات الربملانيـة ا عـام      
نــ اب الـــ  ااء، مبثالثـــة مــا لثلـــي منظمـــات اجملتمــع املـــدين مبملتـــ ىل ائاســته مب ملـــر الرعاملـــة     

تماعاتــه شــ  القضــاملا املتعلقــة باملســامباة بــ       اال تماعيــة مبالشــباب. مبتنــامبل اجمللــو ا ا    
ــات         ــدم ت صــيات إىل اهليئ ــا ق ــااملر اصــد ســن ملة، ام ــة مبتق ــ ائ  تنظيمي اةنســ ، مباعتمــد ل

 املرازملة مباحمللية.  
 

 الربملان:   
املسائ  املتصـلة باملسـامباة    الصحية مبالرعاملة اال تماعية مبالشؤمبن العم  ةنةتتنامبل  - 35

ةنــة فرعيــة معنيــة بالقوصلــر  2013العنــ  العــائلي. مبأنشــئ، ا عــام  بــ  اةنســ  مبمكافحــة
مباملسامباة بـ  اةنسـ  مبالعنـ  العـائلي )ترأسـ ا امـرأة(،  ـد  اصـد سياسـات احلك مـة ا           
ــة الشــؤمبن      ــة. مبا إاــاا ةن  عــم املــرأة مباألســرة، مبإشــراك منظمــات اجملتمــع املــدين ا العملي

  نسان هناك ةنة فرعية معنية حبق ق ا نسان.  القان نية مبا  ااة العامة مبحق ق ا
، نتيجة حلراة ضييف بـدأها  2013ا تشرملا الثاين/ن فمرب  حتال  الربملانياتمبأنشم  - 36

قضـاملا املـرأة مباملسـامباة بـ  اةنسـ .       ـد   ملـا ة الترايـز علـى      (34)أعضاء الربملان ما النساء
 ت عية بشأن هذه اجملاالت.  مبقد عقد التحال  منذ إنشائه سلسلة ما أنش ة ال

__________ 

مـا   4 ما احلزب الدميقرااي، مب 9 ما احلزب االشترااي، مب 14امرأة برملانية:  27ملتأل  التحال  حاليا ما  (34) 
 .احلراة اال تماعية لإل ما 
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 السياسات احلك مية:    
ــة للمســامباة بــ  اةنســ  مبمســألة العنــ       - 37 ــيم أ ــري لالســتراتيجية ال اني صلــص تقي

إىل حدمبث حتسا ابري ا ا ااا القـان ين، مبا إقامـة اهليااـ      2010-2007العائلي للفترة 
  علـى نزعـة التحيـز ضـد املـرأة ا ا بـالش       احمللية مباملرازملة مبتعزملزها، مبالت عية العامة، مبالتيل

عا حاالت العن  العائلي مبا إ الة الق ال  النم ية اةنسـانية املتعلقـة بتمثيـ  املـرأة ا صـنع      
ــدافع مبااء اســتعراض          ــان ال ــا إىل للــيف. مبا ــام، مبم ــة بالشــأن الع ــية مباملتعلق ــرااات السياس الق

، 2010-2007العنـ  العـائلي للفتـرة     اةنسـ  مبمسـألة   بـ   للمسـامباة ال انية  االستراتيجية
االسات اتيجية النطنياة املتعلقاة بنمل انداة باخ ا ن اخ، داما  مان العناف ا ن انين            مبضـع مب

دع ااة العااا  ( أ نــاه “ال انيــة االســتراتيجية”) 2015-2011دالعنااف العاان لي للفتاا ة 
صــــا ا ا ال 573الــــيت اعتمــــدها جملــــو الــــ  ااء ا قــــرااه اقــــم   ،(35)املتعلقااااة بتنفيااااذهن

ــه  16 ــع اةــدمبل     2011حزملران/مل ني ــزمين لالســتراتيجية م ــة اةــدمبل ال ، هــ  ضــرمباة م اءم
ــع        ــى أاب ــة عل ــا . مبتشــتم  االســتراتيجية ال اني ــة مبا  م ــة للتنمي ــزمين لالســتراتيجية ال اني ال

 ملــا ة مشــاااة ‘ 2’ تعزملــز اآلليــات املؤسســية مبالتشــرملعية، مب‘ 1’ أمبل ملــات اســتراتيجية هــي:
احلــد مــا العنــ     ‘ 4’ متكــ  النســاء مبالفتيــات اقتصــا ملا، مب    ‘ 3’ صــنع القــراا، مب   املــرأة ا 

مبحتـــد   ،(36)اةنســـاين مبالعنـــ  العـــائلي. مبملـــأيت افـــق االســـتراتيجية ص ـــة عمـــ  صاصـــة  ـــا 
االستراتيجية التكالي  املالية اليت تي ي ـا ميزانيـة الدمبلـة مباحلك مـات احملليـة مباة ـات املا ـة.        

ــ  ت   ــة العم ــة ) مبتتضــما ص  ــ ايت    2010 صــيات اللجن ــات النســاء الل ( بشــأن احتيا ــات فئ
 ملكابــدن العــ   الشــدملد مبملعــان  مــا التمييــز بســب  ا عاقــة أمب األصــ  اال تمــاعي أمب ا ثــين   

املي  اةنسي. مبُترَصد االستراتيجية ال انية سن ملا على أسـاو مؤشـرات  نسـانية متناسـقة      أمب
ملرازملة مباحمللية(. مبملقدَّم التقرملر السن ي إىل اجمللـو  مبمعل مات جتمع ما اهليئات لات الصلة )ا

الــ اين املعــين باملســامباة بــ  اةنســ  مبمُلعتمــد ا  لســاته. مبتســاعد الت صــيات علــى حتســ     
 التنسيق فيما ب  ش  اهلياا  ما أ   حتقيق األهدا  احملد ة.

ــة املراعيــة للمنظــ ا اةنســاين ا    - 38 إاــاا اة ــ    مباتــذت ص ــ ات هامــة صــ ب امليزن
مبتـنص اللـ ائ  التنظيميـة علـى أن تقـ م الـ  ااات        .(37)املبذمبلة لتعميم مراعاة املنظ ا اةنساين

__________ 

هي استراتيجية تلقـى الـدعم مـا برنـامج مبحـدة العمـ  ا األمـم املتحـدة املعـين بتحقيـق املسـامباة بـ  اةنسـ                (35) 
 .ألبانيا ا

 .2015 مب 2011 عامي ب مناسبة  113 مبتنظيم  د ا هدفا عشر أابعة تنفيذ املقرا ام (36) 

 اعتمـا  : مللـي  مـا  علـى  2016-2012 للفتـرة  ألبانيا مبحك مة املتحدة األمم ب  املشترك العم  برنامج ملشتم  (37) 
الصــا ا ا  1220 اقــم)الت  يــه  “ألبانيــا ا املــرأة مبمبضــع اةنســ  بــ  املســامباة بشــأن متناســقةمؤشــرات ”
بشـأن  ” ،2011آلاا/مـااو   17الصـا ا ا   10-399 اقـم  القـان ن  على مبتعدملالت( 2010أملاا/مامل   27
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التنفيذملة بتعي  احلد األ ب ما األهدا  مباملؤشرات مبالن اتج ما أ ـ  تعمـيم مراعـاة املنظـ ا     
بي  التجرملـ  بتنفيـذ   اةنساين ا عمليايفـا مببراجم ـا املتعلقـة بامليزنـة. مبقامـ، مب ااتـان علـى سـ        

بشـأن تعمـيم مراعـاة املنظـ ا     ” 2012مت  /مل ليه  7الصا ا ا  465قراا جملو ال  ااء اقم 
ــ   ــ ة األ ـ ــة املت سـ ــاين ا امليزنـ ــام  “اةنسـ ــذليف 2013ا عـ ــاين مب ااات ا ، مبقامـــ، بـ مثـ

 )تسعة ما بن   امليزانية(.   2014 عام
 ما مللي:   2017-2013ة مبما األمبل ملات اليت حد يفا احلك مة للفتر - 39

املشــاااة الفعالــة ةميــع اهليئــات العامــة ا جمــال مكافحــة العنــ  اةنســاين،    - 1 
مبتعزملــز  مبا نظــام العدالــة ا منــع العنــ  اةنســاين مبالعنــ  العــائلي مب عــم ضــحاملاه    
مبمعاقبة اةناة. مبإنشاء نظام مباين   س  لتسجي  مباصد ح ا ث العنـ  اةنسـاين   

افالـة مب ـ   صـيف االتصـال الـ اين املباشـر مـا أ ـ  معاةـة تلـيف           مبالعن  العائلي مب
 احلاالت مبإحالت ا إىل اة ات املختصة.  

إعا ة إ ما  النساء/الفتيات النا يات ما العنـ  اةنسـاين مبالعنـ  العـائلي،      - 2 
مــا صــالل تــ فري ا ســكان اال تمــاعي مبفــرل العمــ  مبالتــدامل  امل ــين مباملســاعدة     

 .  مباخلدمات اال تماعية
متك  النساء/الفتيات ما صالل ت فري فـرل العمـ  مبتعزملـز مباشـرة األعمـال       - 3 

احلرة، مبإتاحة سب  احلص ل على التدامل  امل ين مبالتأهي ، مبت فري الدمباات التداملبيـة  
 عاما.   25اجملانية ةميع ا ناث العااالت عا العم   مبن سا 

ا الفتـرة األمبىل مـا حيـاة     ثاحدمل مبضعا الاليتت سيع ن اق الدعم لألم ات  - 4 
أافاهلا. مبما حق ا  أم احلص ل على إ ا ة أم مة بصـر  النظـر عـا اشـترااايفا     
ا الضمان اال تماعي، مبإمكانية احلصـ ل علـى الرعاملـة الصـحية الـيت تقـدم للم اليـد        

 الرضع مباألم ات بتم مل  ما الدمبلة.
 

__________ 

مت  /مل ليـه   16الصـا ا ا   465 اقم ال  ااء جملو مبقراا؛ “اال تماعية مباخلدمات اال تماعية املساعدةتقد  
 21؛ مبالت  يـه املشـترك اقـم    “املت س ة األ   ةامليزنا برامج  اةنساينمراعاة املنظ ا  تعميمبشأن ” 2012

 املاليــة مبمب ااة الفــرل مبتكــافؤ اال تماعيــة مبالشــؤمبن العمــ  مب ااة عــا 2013 مل نيــهحزملران/ 21الصــا ا ا 
 ، مبما إىل لليف.“املت س ة األ   امليزنةا برامج  اةنسايننظ ا ملإ راءات لتعميم مراعاة ا مبضعبشأن ”
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 4املا ة   

( “ا  ـراءات التصـحيحية  ”، 11)املـا ة   لتمييـز القان ن املتعلـق باحلماملـة مـا ا   ملنص  - 40
اــ  تــدبري صــال مؤقــ، ملرمــي إىل التعجيــ  بعقامــة مســامباة حقيقيــة، مــ  اانــ،   ”علــى أن 

، مُلعتـرب  ثابـة   1املسامباة نامجة عا متييز ألي سب  ما األسباب املنص ل علي ا ا املـا ة   عدم
ر  حتقيـق أهـدا  املعاملـة املتسـامبملة     إ راء تصحيحي مبال ملشّك  متييزا. مبملليى هذا التدبري  جـ 

. مبمُللزم هذا القان ن اهليئات املسـؤمبلة باتـال ا  ـراءات التصـحيحية الال مـة      “مبتكافؤ الفرل
 .(39)مبالتعليم (38)ملكافحة التمييز ا جماَلي العمالة

ــنص  - 41 ــ  اةنســ  ا اجملتمــع   مبمل ــق باملســامباة ب ــان ن املتعل ــا ة  الق ــى أن: 8/1)امل ( عل
بري اخلاصــة املؤقتــة تشــم  تصــيص حصــص لبلــ ش متثيــ  اةنســ  بالتســامبي، مب ملــا ة   التــدا”

مشاااة أق  اةنس  متثياليف ا عملية اتال القرااات مباحلياة السياسـية مبتعزملـز املراـز مباملكانـة     
االقتصــا ملَيا لألشــخال مــا اــ  مــا اةنســ  ا جمــال العمالــة مبالنــ  ض العــا ل  ســت ملات 

تــدابري أصــر  ا اــ  جمــال مــا اجملــاالت الــيت ال ملتمتــع في ــا األشــخال          التعلــيم، مباتــال  
، ملليـى هـذا التـدبري    8/2. مب     املـا ة  “اةنس   راز مسامب ملراز اةنو اآلصر أحد ما

  جر  حتقيق أهدا  املسامباة ب  اةنس  اليت اسُتحدث ما أ ل ا.

 :2014-2010صالل الفترة  مبفيما مللي التدابري اخلاصة املؤقتة اليت اُتخذت - 42

ــام    - 1  ــات )لع ــان ن االنتخاب ــق بتخصــيص حصــص    (2012امب ــع ق ــا ملتعل فيم
مــا اةنســ  مباةــزاءات: حبيــث أصــب  ملــنص علــى تصــيص نســبة ال تقــ            لكــ 
ا املائة ما إمجا  عد  املرشح  لك  ما اةنس  مبعلـى أن ملكـ ن مرشـ      30 عا

 .(40)ة ا الق ائم احلزبية، ما ا  ما اةنس مباحد ما األمساء الثالثة األمبىل املدا 

ا املائــة للنســاء ا سياســته اةدملــدة   50حصــة  (41)الشــراةصصلــص   ــا   - 2 
املتعلقة بقب ل االلتحاق بصف   ق ة الشراة؛ مبنّظم محلة جتنيد للنساء فقـيف؛ مباتلـ    

ســاء املترشــح  النــا ح  حســ  النــ ا اةنســاين؛ مبمــد  امل عــد النــ ائي لتقــد  الن  
__________ 

ُتتخــذ تــدابري لات اــابع تصــحيحي ملكافحــة التمييــز ا جمــال العمالــة.        ”ا مللــي علــى مــ  14تــنص املــا ة   (38) 
ا  راءات هي: مبضع سياسات صاصة مبمؤقتة لتعزملز املسامباة، مبال سيما املسـامباة بـ  الر ـ  مباملـرأة،      مبهذه

 “.مبب  األشخال األصحاء مباألشخال املع ق 

 .فحة التمييز ا جمال التعليمعلى اتال تدابري تصحيحية ملكا 18/1تنص املا ة  (39) 

 .7انظر املا ة  (40) 

التعـــدملالت املدصلـــة علـــى القـــان ن املتعلـــق ظ ـــا  الشـــراة مبأنظمـــة أفرا هـــا مبا  ـــراءات امل حـــدة   ااة    (41) 
 .البشرملة م اا ها



CEDAW/C/ALB/4 
 

 

14-66073 23/78 

 

ل لبات احلص ل على اصص القيا ة إىل مدة أقصاها سنة مباحـدة مـا تـااملخ التجنيـد     
 ا الق ة.

ا املائـة للنسـاء    15هدفا هلا ملتمث  ا تصيص نسبة  الق ات املسلحةحد ت  - 3 
ــرة     ”ا  ــ ات املســلحة للفت ــ اا  البشــرملة ا الق ــتراتيجية إ ااة امل  “2015-2011اس

 ملـــا ة متثيـــ  املـــرأة ا الق ـــاع  املـــدين مبالعســـكري؛  الـــيت مبضـــعت ا، مبللـــيف  ـــد  
 .مبمبضع، سياسات/أنظمة ترمي إىل تعزملز ترقية املرأة ا الرت /املسااات ال  يفية

ــم      - 4  ــ  ااء اق ــو ال ــراا جمل ــنص ق ــااو  12الصــا ا ا  143مل  2014آلاا/م
ــة مبالت     ” ــات األفقي ــاا مبالتعيين ــرة االصتب ــاء مبفت ــ  مباالنتق ــة بشــأن إ ــراءات الت  ي رقي

 “ملــ  في اخلدمــة املدنيــة علــى صــعيد ال  ــائ  ا  ااملــة التنفيذملــة مباملت ســ ة مبالــدنيا 
 علــى أن ملرتلــ  املرشــح ن الــذملا ضصــل ن علــى نقــاط متســامبملة امــا مللــي: )أ( أمبال   

ب( إلا اان املرشح ن مـا اـال اةنسـ ، ملختـاا الشـخص      )اان املرش  مع قا؛  إلا
 ما   ملن بق أي لا لوار أعاله، ُتجر  القرعة.ما أق  اةنس  متثياليف؛ ) ( حيث

ا  ــراءات اخلاصــة املؤقتــة ا عالقــات ”مــا  22مبملتماشــى هــذا التعرملــ  مــع املــا ة  
 ما قان ن املسامباة ب  اةنس . “العم 

 
 5املا ة   

 ا  راءات املتخذة ملعاةة التنمي ات اةنسانية  

ميـــة إىل معاةـــة التنمي ـــات اةنســـانية  مباصـــل، حك مـــة ألبانيـــا بـــذل     هـــا الرا  - 43
 ارملق التصدي للتقاليد املضرة اليت تنت يف حق ق النساء مبالفتيات،  ا ا لليف ما مللي: عا
 

 تنظيم احلمالت مبمبضع ص يف العم  ا جمال الت عية )أ( 

ــباب أ ت محـــالت الت عيـــة الســـن ملة الـــيت تنظم ـــا   - 44  مب ااة الرعاملـــة اال تماعيـــة مبالشـ
 عية اةم  ا باملسائ  اةنسانية مباحترام احلق ق، على    ما ملتجلى ا التيـيريات   ملا ة ت إىل

الــيت اــرأت علــى امل اقــ  التقليدملــة مب ملــا ة إبــالش هيئــات إنفــال القــان ن عــا حــاالت العنــ   
املرأة/العنـــ  العـــائلي. مبجيـــري بالتعـــامبن مــع املنظمـــات غـــري الرحبيـــة مبا  ااات احملليـــة   ضــد 

ة )مبال سيما مبااالت األمم املتحدة( تنفيـذ احلملـة العامليـة الـيت حتمـ  عنـ ان       مباملنظمات الدمبلي
. مبقـد انصـ  االهتمـام    (42)“مل ما ما النشاط ملناهضة العنـ  ضـد املرأة/العنـ  العـائلي     16”

ــي عــام   ــدع ي     2013 مب 2012ا محلَت ــان بنشــاط ا العمــ  ال ــى مشــاااة الر ال/الفتي عل
__________ 

 .اان ن األمبل/ ملسمرب 10تشرملا الثاين/ن فمرب إىل  25ُتنظم سن ملايف ا الفترة ما  (42) 
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 2013س  مبمكافحة العن  ضـد املـرأة. مبُسـيلرت محلـة عـام      أ   حتقيق املسامباة ب  اةن ما
حت، شعاا شـااا، ا تنسـيقه مجيـع املؤسسـات املرازملـة مباحملليـة مبمنظمـات اجملتمـع املـدين.          

ــرة تنظــيم احلمــالت إىل    ــدل ت فت ــااو  8مبُم ــة نشــر املعل مات/الرســائ     2014آلاا/م لكفال
ــاه إىل الصــلة      ــى ن ــاق أمبســع مبلفــ، االنتب ــاملرأة    املنشــ  ة عل ــ  ض ب ــرأة مبالن ــ ق امل ــ  حق ب

فسـُتنظم سـريا    2014ناحية، مباحلد ما العن  اةنساين ما ناحية أصـر . أمـا محلـة عـام      ما
ــاما       ــالي م الثـ ــاالت بـ ــياق االحتفـ ــة ا سـ ــا محـــالت ت عيـ ــنظم أملضـ ــ ال. مبُتـ ــو املنـ ــى نفـ علـ

ــا ــااو م ــه (43)آلاا/م ــة مب 2014. مبا مت  /مل لي ــة اال تماعي الشــباب ، انضــم، مب ااة الرعامل
شــابا  30بــأن شــجلع،  “الر ــ  نصــري املــرأة”محلــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة املعن نــة   إىل

ــى املســا ة ا حت ــيم التنمي ــات اةنســانية. مبُنشــرت حــ ا       اســالة صــا اة   65مبشــابة عل
ــى الصــفحة         عــا ــع، عل ــم النســاء/الفتيات ا اجملتم ــا أ ــ  متكــ  مب ع ــان م شــباب/فتيان ألب

 .(44)(One Story) “احدةقصة مب”الشبكية 

ــام  - 45 ــة مبالشــباب  2013مبا ع ــة اال تماعي ــ   ” (45)، مبضــع، مب ااة الرعامل ص ــة العم
ــااهم شــرااء للنســاء/الفتيات ا مكافحــة      ــان باعتب ــة املتعلقــة بعشــراك الر ال/الفتي ال اني

مبُحــد ت هلــا إ ــراءات ملم ســة    “. (2019-2014العنــ  اةنســاين/العن  العــائلي )  
اة شباب مبانية لتحقيق املسامباة ب  اةنس ؛ مببنـاء قـداات امل نـي  مبقـا ة     مشل،: إنشاء حر

اجملتمعات احمللية ) ـا فـي م الزعمـاء الـدملني ن( ا جمـال معاةـة مسـائ  املسـامباة بـ  اةنسـ            
مبالعنــ  العــائلي؛ مبتثقيــ  األســر مباملــ اان  باعتبــااهم  عــاةيف للتيــيري مبغــري للــيف. مبســُتعرض   

اا املقب  للمجلو ال اين للمسـامباة بـ  اةنسـ  )املقـرا عقـده ا تشـرملا       اخل ة على اال تم
 (، إال أن تنفيذ بعض عناصرها سين لق صالل محلة الستة عشر مل ما.2014الثاين/ن فمرب 

 

__________ 

، 2011؛ مبا عــام “املســامباة ا احلقــ ق، مبتكــافؤ الفــرل مبالتقــدم للجميــع ”، ُنظــم مــؤمتر 2010ا عــام  (43) 
، 2013(؛ مبا عـام  One hour of poetry about women) “سـاعة شـعر عـا املـرأة    ”ُنظمـ، مناسـبة بعنـ ان    

 اقـع:  استحضـاا املاضـي مبال  ”آلاا/مـااو( حتـ، شـعاا     14-8ُنّظم معرض للصـ ا الف ت غرافيـة )ا الفتـرة    
صــ اة جتســد  120بــدعم مــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، تللــه عــرض    “منــ ل  املــرأة النا حــة ا العــا  
 .مببعده 1990قصص جناح نساء فيما قب  عام 

 https://www.onestory.com/campaigns/djemte-e-burrat-per-barazine-gjinoreانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  (44) 
 .https://www.facebook.com/heforshe/posts/273067892888673 مب

 .بدعم ما هيئة األمم املتحدة للمرأة مببرنامج األمم املتحدة ا منائي مبصندمبق األمم املتحدة للسكان (45) 
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 اال تماعات/املناسبات/التداملبات )ب( 

يـة  اللجنـة الربملان ، عقـدت  2013صالل محلة السـتة عشـر مل مـا الـيت نظمـ، ا عـام        - 46
ــان        ــال األلب ــة العم ــة الصــحية مبحــزب حرا ــة مبالرعامل ــ  مبالقضــاملا اال تماعي ــة بالعم  املعني
ا تماعــا مفت حــا مــع لثلــي اهليئــات احلك ميــة مباملنظمــات الدمبليــة مبمنظمــات اجملتمــع املــدين    

 ن قش، صالله أ مبااها مبالتزامايفا ا منع العن  ضد املرأة مبمكافحته.

اا، اللجنـــة الفرعيـــة املعنيـــة بالقصلـــر مباملســـامباة     ، شـــا2014مبا حزملران/مل نيـــه  - 47
. مبشـااك  (46)اةنس  مبالعن  العائلي ا محلة مكافحة العنـ  العـائلي، ا مدملنـة ا اشـا     ب 
احلملة أعضـاء آليـة ا حالـة املتعلقـة بـالعن  العـائلي مبأفـرا  مـا الشـراة مببعـض ال ـالب.             ا

لعــائلي مبالقــ ان  الدمبليــة مبال انيــة    مبعقــدت اللجنــة الفرعيــة  مباة للت عيــة بشــأن العنــ  ا     
(. مبأبــد  املشــااا ن التــزام م باالنضــمام إىل اة ــ   2014الصــد  )حزملران/مل نيــه  هــذا ا

 املبذمبلة ملكافحة العن  العائلي ضمانايف لت فري احلماملة الفعالة للمجين علي ا/النا يات.

؛ مبنظـم  (47)يـة مـع الصـحفي    ا تماعـا للت ع  املف لض املعين باحلماملة مـا التمييـز  مبعقد  - 48
؛ مب مباات تـــدامل  ملكاتــ  العمالـــة  (48)مناســبات عــا التمييـــز اةنســاين ا جمـــال االقتصــا     

ــز مبحقــ ق العمــ  اخلاصــة بالنســاء/الفتيات ضــحاملا االجتــاا       ــة مــا التميي ــة عــا احلمامل ا قليمي
 ش اات.باألشخال. مبأوبرم اتفاق للتعامبن مع  ائرة صدمات الربملد األلبانية لت  ملع املن

مناسـبات ترمبجييـة ا عشـر مـا مقااعـات البلـد، م   ـة         مع د الصـحة العامـة  مبنظم  - 49
للعامل  ا جمال الرعاملة الصحية ا اجملتمع احمللي مبا املدااو، مبلليف  د  ت عيتـ م  سـائ    

 العن  اةنساين/العن  العائلي.
 

 تنقي  املناهج الدااسية ) ( 

ــيم مبال  - 50 ــى التصــدي     تعمــ  مب ااة التعل ــات مســؤمبلة أصــر  عل رملاضــة، بالتعــامبن مــع هيئ
ــة:       ــال رق التاليـ ــيف بـ ــاين، مبللـ ــ ا اةنسـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ ــانية مبتعمـ ــات اةنسـ ــأليت التنمي ـ ملسـ

ــية ملـــرحليت التعلـــيم قبـــ  اةـــامعي مباةـــامعي،  ـــا ا للـــيف     (1) تنقي /مبضـــع املنـــاهج الدااسـ
ىن هلـم متابعـة  ااسـايفم ا التخصصـات     تعزملز/ت بيق نظام احلصص للفتيات مبالفتيـان لكـي ملتسـ   

__________ 

 .نظمت ا منظمة األما مبالتعامبن ا أمبامببا مباملدملرملة العامة ة ا  الشراة مبالسل ات البلدملة ملدملنة ا اشا (46) 

، بالتعــامبن مــع برنــامج األمــم    “نســ  مببرنــامج مكافحــة العنــ  اةنســاين    مبــدأ املســامباة بــ  اة  ”تنفيــذ  (47) 
 .ا منائي املتحدة

 .بدعم ما هيئة األمم املتحدة للمرأة (48) 
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 ى تنقيح ا/مبضـع ا، مـع الترايـز علـى    ( تدامل  مؤلفي الكت  الدااسية عل2؛ )(49)غري التقليدملة
( مبضـع مبـا ل ت  ي ية/أ لـة    3تعميم مراعاة املنظ ا اةنساين  ـا ملسـ م ا إ الـة التنمي ـات؛ )    

ــاهج ا     ــاة املنظــ ا اةنســاين ا املن ــة عــا تعمــيم مراع ــة فرل/ ــرمب   4لدااســية؛ )من جي ( يفيئ
 .متكافئة لصا  النساء/الفتيات تساعدها على املشاااة ا األفرقة مباألنش ة الرملاضية

 
 العن  ضدل املرأة مبالعن  اةنساين مبالعن  العائلي  

ــائلي  - 51 ــ  الع ــي   جتــر  العن ــ  إ رام ــائلي هــ  اآلن فع ــ  الع ــات   (50): العن تشــد  العق ب
الـزمب  لزمب ـه فعـ  إ رامـي مسـتق ، مبهـ  ملعتـرب  رميـة تسـت             مرتكبيه؛ مباغتصـاب   على

ــرلم التحــرش اةنســي،          ــا ُ  ــة؛ ام ــأمر محامل ــة ب ــا مشــد ا إلا ااُتكــ  حبــق ضــحية متمتع عقاب
ــا ــاليف         إىل مبمـ ــام عمـ ــيت ُتقـ ــة الـ ــدعامب  اةنائيـ ــد  الـ ــيريات، ا  ا  عـ ــذه التيـ ــد هـ ــيف. مببعـ للـ
ــا ة ــه   130 بامل ــث بل ــائلي(: حي ــ  الع  عــ    761مب  2012 عــام  عــ   ا 249/أ )العن

 (.2014 ع   )ا الفترة ما اان ن الثاين/ملناملر إىل حزملران/مل نيه  769مب  2013عام  ا

التصدملق على اتفاقية جملـو أمبامببـا بشـأن منـع مبمكافحـة العنـ  ضـد املـرأة مبالعنـ            - 52
 و . ففي أعقاب  ص ل االتفاقيـة حيـز النفـال )ا آب/أغسـ    (2013شباط/فرباملر  4) املنـز 
(، ما فتئ، مب ااة الرعاملـة اال تماعيـة مبالشـباب حتـدل  جمـاالت التـدص  مباالحتيا ـات        2014

ــرة    ــة للفتـ ــيم احلالـــة الراهنـ ــتنا ايف إىل تقيـ ــة لتنفيـــذها، اسـ  مـــا الـــدعم )املـــ اا /اخلربات( الال مـ
 .(51)مباآلثاا املالية املترتبة على استيفاء املعاملري األساسية 2012-2013

 “تدابري مكافحة العن  ا العالقـات العائليـة  ”ت املدصلة على قان ن التعدملالمبتشم   - 53
ــة     1)مــا مللــي:   (2010)لعــام  ــة حبمامل ــة املعني ــة مباملرازمل ــ يئات احمللي ( إنشــاء شــبكة منســقة لل

ــدابري القضــائية للحماملــة    2)ضــحاملا العنــ  العــائلي مب عم ــا مبإعــا ة تأهيلــ ا؛       ( تعزملــز الت
ات قان نيـة مبصـدمات أصـر  سـرملعة مبميسـ اة التكلفـة       ( تقـد  صـدم  3)العنـ  العـائلي؛    ما

 لضحاملا العن  العائلي، عمال بالقان ن.
 

__________ 

 .2015-2011االستراتيجية ال انية للفترة  (49) 

 .2املا ة  (50) 

املـرأة مبالعنـ  املنــز : تقيـيم     املبا ل الت  ي ية لتنفيذ اتفاقية جملو أمبامببا بشـأن منـع مبمكافحـة العنـ  ضـد       (51) 
ــة املفليكســي ين، مب ااة الرعاملــة           ــا )ااب  ــذ االتفاقيــة ا ألباني ــى تنفي ــة عل ــاا املاليــة املترتب ــة مباآلث ــة الراهن احلال

 .اال تماعية مبالشباب، بدعم ما هيئة األمم املتحدة للمرأة(
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 نتائج تنفيذ القان ن املتعلق بالعن  العائلي:  

آليــــات ا حالــــة - 54 الصــــا ا  334بقــــراا جملــــو الــــ  ااء اقــــم عمــــال  - إنشــــاء 
ــ  العــ    ” 2011شــباط/فرباملر  17 ا ــة قضــاملا العن ــة تنســيق إحال آلي ــة بشــأن  ائلي مبارملق

بلدملــة مكاتــ  تابعــة لعليــة ملعمــ  في ــا لثلــ ن مــا اهليئــات املســؤمبلة     27، أنشــأت “اعملــ 
إنفــال القــان ن. مباخلــدمات الــيت ُتقــدم إىل ضــحاملا العنــ  العائلي/النا يــات هــي صــدمات  عــا

)احلماملــة ال اائــة، مبالســالمة، مباملسـاعدة ال بيــة، مبالســكا، مبالنقــ  إىل أمــااا   قصـرية األ ــ  
امـــة مأم نـــة، مبتقـــد  معل مـــات عـــا استصـــداا أمبامـــر احلماملة/املســـاعدة ا استصـــدااها،  إق

) عـم تـ فري فـرل العمـ ، مباملسـاعدة       ا مللـة األ ـ   مبا حالة إىل صدمات أصر ( مبصدمات 
اال تماعيــة، مبتــ فري أمــااا ا قامــة، مبتقــد  املشــ اة مباملســاعدة القان نيــة املتعلقــة بــع راءات  

ــاعدة ا إ ااة شـــؤمبن األافـــال، مبغـــري للـــيف   ال ـــالق، مباملشـــ اة مب العـــال  النفســـي، مباملسـ
اخلـدمات(. مبقـد أ  ـر اصـد اآلليـة أاـا فعلالـة ا معظـم اهليئـات البلدملـة الـيت ُت بـق في ـا،               ما
أن أعضـاء اآلليــة مل ا  ــ ن عــدة صـع بات مبلــذليف ملــتع  إمــدا هم  زملـد مــا املــ اا  الــيت     إال

ــة العنــ  ضــد املرأة/العنــ     تكفــ  تقــد  صــدمات أمشــ . مبمــا بعــض أ    ــات حتســ  حال مبل مل
 إقليمية.  العائلي، حبكم ال اقع، إقامة صيف اتصال مباشر على مداا الساعة مبإنشاء مآمب

: إضـافةيف إىل املرااـز الـيت تـدملرها     استحداث صـدمات  دملـدة: تـ فري أمـااا ا قامـة      - 55
الـــ اين األمبل لعـــال   ، املراـــز2001نيســـان/أبرمل   25املنظمـــات غـــري الرحبيـــة، أونشـــم ا 

الذي ملقـدم صـدمات متعـد ة التخصصـات مبصـدمات م حـدة علـى         (52)ضحاملا العن  العائلي
 2012-2011ا الفتـرة   شخصـا  64مداا الساعة. مبقد مبّفر املراز أمـااا إقامـة ملـا عـد ه     

 ا الفتـــــرة شخصـــــا 62 قاصـــــرملا غـــــري مصـــــح ب (؛ مب 3 افـــــال مب 39امـــــرأة مب  25)
ا الفتــرة مــا اــان ن الثاين/ملنــاملر  شخصــا 53افــال(؛ مب  28 امــرأة مب 34) 2012-2013

ــه  إىل ــرأة مب  19) 2014مت  /مل لي ــجلل،     34ام افــال مبقاصــرا مباحــدا غــري مصــح ب(؛ مبُس
. مبتتـــرامبح أعمـــاا النســـاء الـــاليت ملـــ فر هلـــا املـــأمب        2014ا عـــام  حالـــة  دملـــدة  28
ة منـ ا مـا منـااق املفيـة.     ا املائـ  70عامـا. مبتـأيت حـ ا      51 مب 19املنشأة ما بـ    هذه ا

مبتر  ا حاالت عم مـا مـا الشـراة مبهيئـات حك ميـة مبمنظمـات غـري احبيـة أصـر . مباغـم           
الــيت تــدملرها املنظمــات غــري الرحبيــة،    النمــ ل  ا جيــايب مبالتعــامبن بــ  احلك مــة مباملــآمب  هــذا
ــاين مبالعنــــ       ال ــحاملا العنــــ  اةنســ ــد إىل ضــ ــدم ا البلــ ــيت تقــ ــدعم الــ ــدمات الــ ــزال صــ تــ

__________ 

مبحــدة العمــ  ”عم مــا برنــامج عــا ائــيو الــ  ااء، بــد 2011آلاا/مــااو  18الصــا ا ا  36األمــر اقــم  (52) 
 .الذي ملرعاه برنامج األمم املتحدة ا منائي “األمم املتحدة ا
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لي/النا يات من ما متفامبتة، مبملتعذا احلص ل علي ا على ن اق مباسع. فعلى سـبي  املثـال،   العائ
 ملظ  حص ل نساء/فتيات املنااق الرملفية على صدمات الدعم املباشر  دمب ا بشك  أارب.

بــالت ا ي مــع تــ ّلي املنظمــات غــري الرحبيــة صــدمات تقــد  املشــ اة   - تقــد  املشــ اة - 56
ــات ا إىل ــات     خمتلــ  الفئ ــعن مــا أمبل مل ــات مــا العنــ  العــائلي، ف ــ ا النســاء النا ي حملتا ــة، مبمن

بشــأن مســائ  العنــ     إوشاانن عاال اتصاانل مانشاا  دطااش لتقاا ا املشاانقة      حك مــة ألبانيــا  
، أ ــرت مب ااة العمــ  مبالشــؤمبن اال تماعيــة    2011املــرأة. مبا تشــرملا األمبل/أاتــ بر    ضــد

ملتحــدة للســكان عــا صــدمات تقــد   مبتكــافؤ الفــرل  ااســة  ــدمب  برعاملــة صــندمبق األمــم ا  
املشــ اة القائمــة مبأنســ  منــال  تقــدمي ا عــرب صــيف االتصــال املباشــر الــ اين. مبجيــري عقــد           
ــة.      ــة هلـــذه اخلدمـ ــيية الن ائيـ ــع الصـ ــة ل ضـ ــتدملرة التقنيـ ــات امل ائـــد املسـ ــات مبا تماعـ اال تماعـ

جمـاين علـى    مببا ضافة إىل للـيف، تسـتخدم مجيـع إ ااات الشـراة ا قليميـة صـيف اتصـال مباشـر        
(، ميكــا اســتخدامه لإلبــالش عــا حــاالت العنــ  العــائلي 129مــداا الســاعة )االتصــال بــالرقم 

 .مبغريها ما احلاالت

ــاة   - 57 ــة باةن ــ  مب ااة الرعاملــة       - اخلــدمات املتعلق ــائم، تعم ــان ين الق ــاليف با اــاا الق عم
ــة متخصصــة مب  ــات ما ــ     ة لتقــد  اال تماعيــة مبالشــباب ا تعــامبن مــع منظمــات غــري احبي

، حصــل، أمبل جمم عــة مــا الر ـــال    2014اخلــدمات املتعلقــة باةنــاة. مبا أملل ل/ســبتمرب     
 .(53)ش ا ات مستشااملا مؤهل  لتقد  هذه اخلدمة على

ــة الصـــحية - 58 ــر اقـــم   - الرعاملـ ــامبل األمـ ــا ا ا  410ملتنـ ــه  12الصـ  2010مت  /مل ليـ
اال تماعيـة  ـد  تقـد  املسـاعدة      -مب ملر الصحة إعا ة تنظيم اخلدمات ال بية مبالنفسية  عا

إىل ضـــحاملا العنـــ  العـــائلي ا ال قـــ، املناســـ  مبعلـــى  ـــ  فعـــال. مبملـــب  العمـــ  امليـــداين   
 -املســـاعدة ال اائـــة ُتقـــدم ا ال قـــ، املناســـ ، إال أن مثـــة نـــداة ا اخلـــدمات النفســـية   أن

جننبياة دع اة العاا     است اتيجية الصاحة اا ”اال تماعية اليت تقدم ا املرااز الصحية. مبتشم  
جماالت الصحة ا جنابية لات األمبل ملة ا ألبانيا،  ـا ا للـيف العنـ      “2015-2010للفت ة 

ــع         ــة مجيـــ ــتراتيجية ا مرا عـــ ــد  االســـ ــ  هـــ ــر. مبملتمثـــ ــد القصلـــ ــ  ضـــ ــائلي مبالعنـــ العـــ
برامج/صدمات/هيئات الصحة ا جنابيـة، مبتكييف ـا مبإ صـال تيـيريات علي ـا، مبفقـا ملقتضـيات        

ا املائـة ا مسـت   حصـ ل ضـحاملا      50تعلق بالعن  العائلي؛ مبحتقيق  ملا ة بنسبة القان ن امل
العن  العائلي مبضحاملا العن  مـا القصلـر علـى اخلـدمات الصـحية؛ مبإ اا  مؤشـرات العنـ         
العائلي ا نظـام املعل مـات الصـحية؛ مب ملـا ة الت عيـة؛ مبإ صـال تيـيريات علـى السـل ك تؤاـد           

 .2015مبستخضع ص ة العم  للتقييم الن ائي حبل ل عام العن  أمر غري مقب ل.  أن

__________ 

 “.إملامانيو”مراز املش اة املتعلقة  شرمبا النساء/الفتيات، بدعم ما مؤسسة  (53) 
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اغم أن عد  األشخال مـا اـالا املسـاعدة القان نيـة ا إاـاا       - املساعدة القان نية - 59
ــزال ضــئيال حــ  اآلن )      ــة ال مل ــق باملســاعدة القان ني ــان ن املتعل  2013حــاالت ا عــام   4الق

ــام    ــا عـ ــ  األمبل مـ ــان ا النصـ ــا   ، األمبىل ألب2014مبحالتـ ــد الرعاملـ ــص أحـ ــة تـ ــة مبالثانيـ انيـ
 األ ان (، ت  د  الئ  مباضحة تشري إىل حتسلا سب  ة ء الفتيات/النساء إىل القضاء.

 
 ااتفاا معدالت ا بالش عا العن  العائلي مبصدمبا أمبامر احلماملة للمرأة  

ــالش،       - 60 ــي ا هيااــ  الشــراة إىل ااتفــاا معــدالت ا ب ــة اجملتمــع احملل ــا ة ثق ــؤ ي  مل ت
    ما ملتجلى أ ناه: لىع
 

 ال نة
اماااااانالا 

 امل ّجلة
 طلانا أدام  امانراةف 
 أدام  امانرة ال نق ة

حنالا العناف  
 ت  امل أة

العنااف تاا  
 القّص 

اوتااااااااااةنكنا 
 أدام  امانرة

      2010 998 1  234 1  660 1  120 93 

2011 181 2  345 1  779 1  98 86 

2012 526 2  562 1  036 2  58 119 

2013 020 3  851 1  346 2  108 138 

 حزملـــران/ - اـــان ن الثاين/ملنـــاملر
1 893 2014مل نيه   147 1  448 1  95 64  

 320حنكانا   مجيا  امانالا عاا،ا بانملنار      2014ذك  جةنز الش طة أ  منتةكي أدام  امانرة   عنا 
 فأ من القنون  ا نن ي.130 د 321 د

  
 اا قان ن العن  العائلي اصد قرااات احملاام الصا اة ا إا  

بعصـداا أمـر   ” كمـة   28 فيـه قرااا قضـ،   2 689أ رت مب ااة العدل فحصا مش   - 61
 2011ا الفتـرة املمتـدة مـا اـان ن الثاين/ملنـاملر       (54)“إصداا أمـر محاملـة  ”مب “ محاملة ااائة

جتـامب ات من جيـة للحـدمب     . مبصلص، عملية الفحـص إىل مب ـ     (55)2012إىل مت  /مل ليه 
ــ ــان ن فيمــا  الزمني ــة املنصــ ل علي ــا ا الق ــات مبإصــداا    ة ا  رائي ــالنظر ا ال لب ــق ب ملتعل

قضـــية  183ا . مبمب ـــد أن احلـــدمب  الزمنيـــة القان نيـــة قـــد   جتامب هـــا      قـــرااات احملـــاام 
__________ 

ــم     (54)  ــاء اقــــ ــى للقضــــ ــو األعلــــ ــراا اجمللــــ ــا ا ا  297/9قــــ ــاين/ن فمرب   15الصــــ ــرملا الثــــ . 2012تشــــ
http://kld.al/korniza-ligjore/akte-n%C3%ABnligjore/raport-mbi-dhunen-ne-familje. 

(  ـاام   كمة ابتدائية. مباحملاام اليت تتحمـ  العـ ء األاـرب مـا القضـاملا هـي: )أ       22س،  اام استئنا  مب  (55) 
ــا )  ــتئنا  ا تريانــ ــو )  1 024االســ ــية(، مب مباملــ ــ اي )  466قضــ ــية(، مبفلــ ــك  ا   446قضــ ــية، مبشــ قضــ

 قضية(.   186قضية(، مبغريمبااستر ) 272قضية(، مبا اشا ) 315)

http://kld.al/korniza-ligjore/akte-n%C3%ABnligjore/raport-mbi-dhunen-ne-familje
http://kld.al/korniza-ligjore/akte-n%C3%ABnligjore/raport-mbi-dhunen-ne-familje
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مسـألت    املائة ما جمم ا القضاملا املرف عة على الصعيد ال اين(. مبسليف الض ء على ا 6.8)
اثرة القضاملا اليت   مبقف ا قب  مرحلة عرضـ ا علـى  كمـة ابتدائيـة؛      ‘1’مثريت  للقلق،  ا: 

ــا. مباــان الســب        ‘ 2’ ــام احملــاام العلي ــ ن في ــا أم االخنفــاض الشــدملد ا عــد  القضــاملا امل ع
سـحب ا   عدم مث ل صـاحبة الشـك   أمـام احملكمـة أمب     ه األساسي ا مبق  النظر ا القضاملا 

ا بعــض األحيــان بســب  عــ  ة العالقــات إىل  للشــك  ، مبلكــا ســري الــدعامب  ت قــ  أملضــا
ابيعتــ ا بــ  ال ــرف  املتقاضــي . مبملتضــ  مــا قلــة عــد  ال عــ ن أن املتضــراات مــا العنــ     

 أي أي اعـا ا  (56) كمـة  17العائلي مل ا  ا صع بات ا االحتكام إىل القضـاء. مب  تتلـق   
قـرااا. مبصلصـ،    2 689صـ   ا املائـة( مـا أ   0.4قـرااا )  13ا  ما قرااايفا. مب  مل عا إال
، لـا جيعـ    العان لي  العناف  عان  منراة بينوانا   نع ةم ل رةن ليس ا نك عملية الفحص إىل أن 

ما الصع  حتدملد القضاملا مباصـدها مبحتليـ  بيانايفـا. مبنظـرا إىل اصـتال  لااسـات التسـجي         
اامـة ا  اليت تتبع ا احملاام ملصـع  إنتـا  إحصـاءات م ث قـة مبملـؤ ي إىل عرقلـة إ ـراءات احمل       

بعض األحيان، ألن القضاة ملتنح ن عا القضـاملا الـيت سـبق هلـم النظـر في ـا. مبا هـذا الصـد ،         
مللـزم   اليت صضع، للفحص بضـرمباة اتـال مـا    28أبلي، مب ااة العدل اؤساء أقالم احملاام الـ 

مــا تــدابري لتحســ  ســجالت احملــاام،  ــد  تيســري ال قــ   علــى الســجالت لات الصــلة     
ائلي. مبمتث  أحد االقتراحات ا إضافة صانات للمساعدة علـى إنتـا  بيانـات عامـة     بالعن  الع

عا القضاملا املرف عة أمام احملاام، مبمعل مات  د ة عا ا  قضـية منـ ا مبعـا اـرا الـدع        
للـيف سـن ما    ا )بيانات عا معـامب ة اةـرم، مبمعل مـات مفصـلة عـا ال ـرف  املتقاضـي ،  ـا        

ســت ا ا التعليمــي مبم نتــ ما، مبإمكانيــة ا نفــال املباشــر للمعاهــدات   مبحالتــ ما االقتصــا ملة مبم
 الدمبلية املصدق علي ا، مببيانات أصر (.

مبأفا ت مب ااة الداصلية بأن عد  القضـاملا املسـجلة ا صانـة أمبامـر احلماملـة الـيت تنتظـر         - 62
ضــية  ق 19قضــية، منــ ا    629ملبلــه  القضــائي احلك ميــة    التنفيــذ التنفيــذ ا  ائــرة مــأم اي    

 احملاامة.   قيد

__________ 

 اام االستئنا  ا تريانا، مب مباملـو، مبشـك  ا، مبفلـ اا، مبغريمبااسـتر، مبا اشـا، مباحملـاام احملليـة ا  ملـرب،          (56) 
 .ا، مبمات، مباافاملي، مبا ايو، مبب اي، مببريات، مبل شنيا، مبغريمبااستر، مببرمي،مبارمبملي، مبا اب
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 بناء/تعزملز قداات العامل  مع ضحاملا العن  اةنساين مبالعن  العائلي  - 63
مـا األصصـائي  الصـحي      4 400: ُ اِّب 2013 عام إىل 2010 عام ما الفترةا 

امــــرأة ا  730، مب 2010 امــــرأة ا عــــام  1 275)منــــ م  (57)من قــــة 12مــــا 
ــام ــام  1 067 ، مب2011 ع ــرأة ا ع ــ ن بــالعن     2013 ام ــ ن معني ــ  م  ف (. مبُع

 العائلي مبمحاملة األافال ا إ ااات الصحة العامة ا مجيع املقااعات.  
عضـ ة(   210عضـ ا )منـ م    339: ُ اب 2014 عـام  إىل 2012 عام ما الفترةا 

املنبثقــة مــا آليــات إحالــة قضــاملا  (58)مـا أعضــاء األفرقــة التقنيــة املتعــد ة التخصصـات  
 العن  اةنساين.  

م نيــا قان نيــا   151ائــدة  مباة تداملبيــة لف (59): نظــم مع ــد القضــاة  2013 عــام ا
صـــبريا ا علـــم األ لـــة اةنائيـــة،     11مـــدعيا عامـــا، مب   27قاضـــيا، مب  69 )منـــ م

 م نيا آصر(.   44 مب
عاملة ما العامالت ا املراـز الـ اين املعـين  سـاعدة      31: ُ اب، (60)2012 عام ا

امل  ا املراــز الــ اين مــا العــ 37، ُ اب 2014 عــامضــحاملا العنــ  العــائلي. مبا 
، 2014عاملـــة(. مبا الفتـــرة مـــا اـــان ن الثاين/ملنـــاملر إىل نيســـان/أبرمل   28 )منــ م 

ــة مبالشــباب   ــة اال تماعي ــامل  ا جمــال الشــؤمبن    51 (61) ابــ، مب ااة الرعامل مــا الع
 ائلي.اةنسانية مباملنسق  احمللي  على التسجي  احلاس يب حلاالت العن  الع

ضــابيف  224: )أ( ُ اب 2014/مل نيــه حزملران إىل/ملنــاملر الثاين اــان ن مــا الفتــرة ا
 .(62)ضاب ة( 62)من م  شراة

 

__________ 

هـ   “ بناء قداات األصصائي  الصحي  ما أ ـ  تلبيـة احتيا ـات ضـحاملا العنـ  اةنسـاين بفعاليـة       ”مشرمبا  (57) 
ة ا مشــرمبا ملنفــذه املراــز الــ اين لإلحصــاءات التعليميــة بالتعــامبن مــع مب ااة الصــحة مبإ ااات الصــحة العامــ   

 .األقاليم، بدعم ما صندمبق األمم املتحدة للسكان
 .بدعم ما برنامج األمم املتحدة ا منائي ا إااا برنامج مبحدة العم  ا األمم املتحدة (58) 
 .بدعم ما برنامج األمم املتحدة ا منائي (59) 
 .بدعم ما برنامج األمم املتحدة ا منائي (60) 
 .حدة ا منائيبدعم ما برنامج األمم املت (61) 
 .بدعم ما برنامج احلك مة الس ملدملة (62) 
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 ت أسباب العن  ضد املرأة مبنتائجه ااسا  
أ ــر  مع ــد ا حصــاءات األلبــاين اســتبيانا مبانيــا ثانيــا ألااء الســكان بشــأن مســألة    - 64

(. مبأ  ــرت البيانــات أن نســبة النســاء الــاليت ملتعرضــا  2013العنــ  العــائلي ا ألبانيــا )عــام 
(؛ ففــي 2013ا املائــة )عـام   59.4( إىل 2007ا املائـة )عـام    56.0لإلملـذاء ااتفعـ، مــا   

للعنـ  املـ  ،   “ حاليـا ”بأاا ملتعرضـا  ا املائة ما النساء  53.7، أ اب، نسبة 2013 عام
لإلملــذاء النفســي. مبمقاانــة   “ مــا ا مبقــ،”ا املائــة منــ ا بــأاا تعرضــا     58.2مبأفــا ت 

لإلملـذاء البـدين   “ ا مبقـ، مـا  ”، اخنفض عد  النسـاء اللـ ايت أفـدن بـأاا تعرضـا      2007 بعام
ــرمباة      ــتخدمة مبإىل ضـ ــكال العنـــ  املسـ ــ ل ا أشـ ــري للـــيف إىل حتـ ــي. مبملشـ ــداء اةنسـ مباالعتـ

 رمـا،  االعترا   ختل  أشكال ا ملـذاء مبالتصـدي هلـا. مبمـا  ام االعتـداء اةنسـي م ضـ عا        
فعن إحصاءاته مبمعدالت ا بالش عنه ستظ  على حاهلا. مبال بد مـا إ ـراء حتليـ  أاثـر تعمقـا      

 لألسباب مبالنتائج مبلفعالية التدابري املنفذة.  
 

 مجع البيانات  
ظمـــع  املتعلـــق” 2010أملاا/مـــامل   27الصـــا ا ا  1220 اقـــم بالت  يـــهعمــال   - 65

تقــدم  مباملــا األ  ــزة احلك ميــة املعنيــة بيانــات إىل  ، “العــائلي مبالعنــ املؤشــرات اةنســانية 
ــية. مباتــذت مب ااة        ــا الســل ة املســؤمبلة الرئيس ــباب باعتبااه ــة مبالش ــة اال تماعي مب ااة الرعامل
الداصلية تدابري إ ااملـة ل ضـع مبـا ل ت  ي يـة مباسـتمااات لتسـجي  حـاالت العنـ  العـائلي.          

عــا جملــو الــ  ااء، مبضــع،   2014أملاا/مــامل   28الصــا ا ا  327 مبعمــال باملرســ م اقــم
، 2014مب ااة الصــحة من ل ــا مبارملقــة لإلبــالش عــا بيانــات العنــ  العــائلي. مبا مت  /مل ليــه 

ملتــي  للمــ  ف   مبانيــا حاســ بيا نظامــا (63)اســتحدث، مب ااة الشــؤمبن اال تماعيــة مبالشــباب
ائلي. مبحبلـ ل ااملـة   احمللي  ا آلية ا حالة ال انية تسجي  البيانات املتعلقة حبـاالت العنـ  العـ   

ــات ا هــذا النظــام     2014آب/أغســ و  ــيت تــدص  بيان ــدملات ال ــه عــد  البل ــة 29، بل ، بلدمل
مضااية علاان  877معتاا رن، دإحنلااة  631تااحية ماان تااحنرن العنااف، د   639مبُســجل، 

 .  الصعي  النطش
 ا حصاءات  

 ــا ا اةــرائم املنصــ ل علياشــف، البيانــات الــ اا ة مــا مكتــ  املــدعي العــام أن    - 66
ــا ة ــائي شــكل،   130 امل ــان ن اةن ــا الق ــام  88/أ م ــة ا ع ــة ا  87مب  2012 ا املائ ا املائ
الزمب ـة   ملتعلق باةرائم املرتكبة ضد القصر مبالـزمب  أمب  ما الدعامب  املرف عة فيما 2013 عام

__________ 

 .بالتعامبن مع برنامج األمم املتحدة ا منائي (63) 
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 عــ   ا   946مب  2012  عــ   ا عــام  371جمم عــه   أفــرا  األســرة، مــا أصــ  مــا     أمب
 عـ   ضـد    826ا املائـة )  150، ااتفع عد  الدعامب  بنسبة 2013 . مبا عام2013 عام

(. 2012 مدعى عليـه ا عـام   255 ع    نائية ضد  328مدعى عليه، باملقاانة مع  791
ــا ة نســبت ا   ــي م ايفامــات     255مباــرأت  مل ــة علــى عــد  األشــخال الــذملا مب  ــ، إل ا املائ

قضــية مبمب  ــ، ايفامــات إىل   589)افعــ،  2013 مبح امــ ا ا القضــاملا املرف عــة ا عــام  
ــة مــع   606 ــه ا عــام  171قضــية افعــ، ضــد   159متــ م ، باملقاان (. 2012 مــدعى علي

مــدعى علــي م ا  405، مب 2012 مــدعى عليــه ا عــام  69مببالنســبة إىل هــذا اةــرم: أو ملــا  
. مبفيما ملص العن  اةنسـي، ُسـجل، يفمـة  نائيـة مباحـدة ا قضـية إاـراه أحـد         2013 عام

 (.  2013الشرملك  اآلصر على عالقة  نسية ) الزمب   أمب
الــيت ملســتخدم ا   ــا    “ اســتمااة اةــرائم اةنســية )للضــحاملا مــا ا نــاث(     ”مبا  - 67

حالـة.   69بلـه عـد  حـاالت ال فـاة      2013 سنن ا. مبا عام الشراة ملسج   نو الضحية ال
ا إنــاث(؛ خال )اانــ، الضــحاملا في ــقضــاملا تتعلــق ظــرائم مرتكبــة ضــد األشــ  110مبافعــ، 

  رمية أوسرملة.   17 رمية قت  من ا  20 مب
 

 عد   رائم القت  األسرملة  
 

 ا/طفنل الن نن اجملانع ال نة
    2010 20 12 - 

2011 30 15 3 
2012 28 14 3 
2013 28 17 1 

  
 البيانات املستمدة ما مع د ال   الشرعي  

 
 عنمن 14سن ااونث ربن   عنمن أد ردهنن 14ااونث من سن  ال نة

   2010 12 424 

2011 17 353 

2012 19 441 

2013 18 462 
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 ن ا العن   

 ال نة
عنمان   14إك اه شخص رد  سن 

 علن ممنقسة ع،منا جن ية
عنماان  14إكاا اه شااخص رباان  ساان  
 علن ممنقسة ع،منا جن ية

العناااااااف 
 العن لي

العنااف ماان مااا   
 أشخن  آع رن

     2010 2 20 98 316 

2011 3 7 107 253 

2012 4 12 93 351 

2013 4 14 141 321 
  

 6املا ة   
 ا ااا القان ين:  

( 144/2013 )القــان ن اقــم تشــم  التعــدملالت الــيت أ صلــ، علــى القــان ن اةنــائي  - 68
مللي: إلياء املا ة املتعلقة  مااسة البياء؛ مبمبضع تعرمل  مييز ب  االتلجاا بالبشر  اصـ  البلـد    ما

دمب ؛ مبجتنـ  التنـا ا بـ  القـ ان  لات الصـلة باالجتـاا بالبشـر مبا تنفيـذها؛ مباتـال          مبعرب احل
إ ــراءات عقابيــة ا حــاالت التــرب  مــا البيــاء؛ مبجتــر  االســتفا ة مــا صــدمات املتجــر  ــم     

 مبالترب  من ا؛ مبإعفاء ضحاملا االجتاا ما العق بة.  
ســاعدة اال تماعيــة مباخلــدمات قــان ن تقــد  املمبتــنص التعــدملالت الــيت أو صلــ، علــى  - 69

قان ن امليزانية مبالتعليمات الصـا اة عـا مب ملـر    ( مبعلى 2011 مب 2010)ا عامي  اال تماعية
، على أن تق م مب ااة الرعاملة اال تماعيـة مبالشـباب بتـ فري أمـ ال لربنـامج تـ فري احلماملـة        املالية

اــز االســتقبال مبتزمبملــدهم اال تماعيــة لضــحاملا االجتــاا بالبشــر الــذملا ملتلقــ ن اخلــدمات ا مرا
 باملساعدة اال تماعية منذ أن مليا امبا تليف املرااز إىل أن جيدمبا عمال.  

( لتنفيــذ القــان ن 2012-2010مبتقضــي اللــ ائ  التنظيميــة الــيت صــدات )ا الفتــرة  - 70
ــم ــة   ”، 2009اــان ن األمبل/ ملســمرب   3الصــا ا ا  10192 اق ــة املنظم ــع اةرمي ــق  ن املتعل

ــة ضــد أصــ ل مــرتكا تلــيف       مباالجتــاا بالب ــدابري مبقائي شــر مبالتصــدي هلمــا مــا صــالل اتــال ت
، بعنشاء مباالة تعىن بع ااة األص ل املصا اة مباملضب اة، مبتـنص علـى أسـالي  عمـ      “اةرائم

تلــيف ال االــة، بتعــامبن مب عــم مــا  ائــرة مــأم اي التنفيــذ القضــائي؛ مبمعــاملري تقيــيم األصــ ل     
صـر  في ـا؛ مبتقـد  اخلـدمات ال بيـة إىل ضـحاملا االجتـاا        املصا اة مبإ راءات استخدام ا مبالت

ملــ امب( الســتخدامه مــا قبــ    157 000بالبشــر، مبمــا إىل للــيف. مبسُينشــأ صــندمبق صــال )  
تسـت د  الـرب  مبالـيت     املدملرملة العامة ة ا  الشراة مبمكت  املـدعي العـام مباملنظمـات الـيت ال    

ال االجتــاا بالبشــر، مبمباالــة  عــم تــدعم الضــحاملا احلــالي  مبمــا ميكــا أن ملقعــ ا ضــحاملا ألعمــ
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،  مب ت ال االـة املعنيــة بــع ااة األصـ ل املصــا اة مباملضــب اة   2014 اجملتمـع املــدين. مبا عــام 
 مرااز االستقبال مبإعا ة ا  ما    ا  ش .  

مبقودم، مقترحات لتعدمل  قان ن ا  ـراءات اةنائيـة لزملـا ة السـب  املتاحـة لالحتكـام        - 71
لضحاملا احلالي  مبما ميكا أن ملقع ا ضحاملا مبافالة ت فري احلماملة الفعالـة مـا   إىل القضاء أمام ا

صالل ت فري التمثي  القان ين املباشر جمانا هلم مبإعفـائ م مـا الرسـ م مبالضـرائ  ال ا بـة الـدفع       
 لقاء إ راءات الدع  ، مبتع ملض م ا إااا العملية اةنائية.  

 
 السياسات مبالتدابري الرئيسية:   

، القاضـي  2014حزملران/مل نيـه   19الصا ا ا  179 صدا ائيو ال  ااء األمر اقمأ - 72
الصـــا ا ا   3799 مباألمـــر اقـــم “ شـــربعنشـــاء اللجنـــة احلك ميـــة ملكافحـــة االجتـــاا بالب    ”
ــه  8 ــة،     2014مت  /مل ليـ ــيم مبالرملاضـ ــة، مبمب ااة التعلـ ــة، مبمب ااة اخلاا يـ ــا مب ااة الداصليـ عـ

بعنشاء السـل ة املسـؤمبلة عـا    ”تماعية مبالشباب، القاضي مبمب ااة الصحة، مبمب ااة الرعاملة اال 
 “.  حتدملد ه ملة الضحاملا احملتمل  مبإحالت م مبمحاملت م مبإعا ة إ ما  م

ــا:   - 73 ــة مباعتما هـ ــيف التاليـ ــتراتيجيات مباخل ـ ــع االسـ ــة ‘ 1’مب  مبضـ ــتراتيجية ال انيـ االسـ
ــرة   ص ــة ‘2’فقــة(؛ مبص ــة عملــ ا )قيــد امل ا  2017-2014ملكافحــة االجتــاا بالبشــر ا الفت

العم  اليت مبضع ا ا  مـا مع ـد الصـحة العامـة مبمدملرملـة الشـراة ا مقااعـة تريانـا مبمدملرملـة          
قـد ملـتم   الـيت  ( مـا أ ـ  ال قـ   علـى احلـاالت      2013إ ااة الضرائ  )تشرملا الثـاين/ن فمرب  

باب ص ة العم  اليت مبضعت ا مب ااة الرعاملة اال تماعيـة مبالشـ  ‘ 3’في ا االجتاا بالبشر مبمنع ا؛ 
ــال الشــ ااا؛       ــاا بأاف ــين  كافحــة االجت ــ اين املع ــ  امل حــدة   ‘ 4’مباملنســق ال إ ــراءات العم

(،  شــاااة 2011لتحدملـد ه ملــة ضـحاملا االجتــاا بالبشـر مبإحالتــ م مبتقـد  اخلــدمات إلـي م )     
تسـت د  الـرب  مبال حـدات     اتفاقـات تعـامبن املربمـة مـع املنظمـات الـيت ال      ‘5’مب ااة الصحة؛ 

 (.  2013دملرملات ا قليمية للشراة )تشرملا الثاين/ن فمرب املتنقلة مبامل
آلية ا حالـة ال انيـة حلماملـة الضـحاملا احلـالي       ‘ 1’مللي:  مبمبضنع، آليات ما بين ا ما - 74

(، مبفرقــة 2012مبمــا ميكــا أن ملقعــ ا ضــحاملا لالجتــاا بالبشــر مبإعــا ة إ مــا  م )مت  /مل ليــه   
مبحدات متنقلة ا تريانا مبفلـ اا مبإلباسـان   ‘2’(؛ 2013العم  التابعة هلا )تشرملا الثاين/ن فمرب 

ــه  ــاالت   ‘ 3’(؛ 2013)حزملران/مل نيـ ــق ا حـ ــعبة التحقيـ ــام   شـ ــر )عـ ــاا بالبشـ ( 2010االجتـ
مبحدات محاملة ال ف  الـيت تعمـ  ا   ‘ 4’تتأل  ما ثالثة مدع  عام  مبم  فة قضائية؛  )اليت
رضـ  خل ـر االجتـاا، مبمـا إىل للـيف.      بلدملة مبقرملة، مباليت تعىن أملضا حبـاالت األافـال املع   194

للمنســق الــ اين املعــين  كافحــة االجتــاا بالبشــر مــا  2014 مب  اصــد ميزانيــة صاصــة ا عــام
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أ   مت ملـ  أنشـ ة ال قاملـة مبالت عيـة؛ مبإنشـاء صـيف اتصـال مباشـر جمـاين علـى الصـعيد الـ اين             
ــة مبالرســائ  النصــية عــا حــ     116006) ــات اهلاتفي ــق املكامل ــالش عــا ارمل االت االجتــاا ( لإلب

(؛ مبإنشاء نظام فعال   ااة البيانـات املتعلقـة بالضـحاملا احلـالي      2014بالبشر )حزملران/مل نيه 
 ملقع ا ضحاملا لالجتاا بالبشر )نظام املعل مات املتعلقة بضحاملا االجتاا بالبشر(.   أن مبما ميكا

ــق ا  ــرائم االجتــاا با      - 75 ــة التحقي ــيم حال ــىن بتقي ــق عامــ  ملع ــة  مبأونشــم فرمل لبشــر مبمالحق
،    ــ  أمــر مشــترك صــدا عــا  2012مرتكبي ــا قضــائيا مب اامتــ م )تشــرملا الثــاين/ن فمرب  

مب ااة الداصلية مبمب ااة العدل مبمكت  املـدعي العـام  شـاااة منظمـات اجملتمـع املـدين، مبمـآمبي        
ملقعــ ا ضــحاملا مبمرااــز إعــا ة تأهيلــ م، مباملنظمــات الدمبليــة،    أن الضــحاملا احلــالي  مبمــا ميكــا 

سفااة ال الملات املتحدة، مبمكت  املساعدة مبالتدامل  لت  ملر نظم اال عـاء العـام ا اخلـاا (؛    مب
عـا   مبقدم اقتراح ما قب  املنسق ال اين ملكافحة االجتاا بالبشـر  نشـاء فرقـة عمـ  تضـم لـثل       

 مكت  اال عاء املعين باةرائم اخل رية مب كمة اةرائم اخل رية مب  ـا  الشـراة مـا أ ـ  تعزملـز     
التعامبن ا قضاملا االجتاا بالبشر مبمناقشت ا. مبملعكـ  مكتـ  املنسـق الـ اين مببرنـامج املسـاعدة       

 التداملبية ا جمال التحقيقات اةنائية الدمبلية على مبضع اصتصاصات فرقة العم (. 
( بــ  اــ  مــا مب ااة الداصليــة مبمب ااة اخلاا يــة  2011مبأوبــرم اتفــاق مشــترك )عــام   - 76

فـــال الـــذملا مل لـــدمبن ا اخلـــاا  قان نيـــة ا تريانـــا تيســـريا لتســـجي  األامبمجعيـــة املســـاعدة ال
  ملكا لكنا ا السابق، إل اان ملتعذا في ا على ال الدملا استصداا شـ ا ات املـيال     ما )مبه 

ــائق      مبال ثــائق الال مــة(. مب   ــ  االتفــاق، حتصــ  القنصــليات األلبانيــة ا اخلــاا  علــى ال ث
ية ا بلــد مــيال  ال فــ . مبتي ــي مجعيــة املســاعدة القان نيــة ا  الصــلة مــا الــدمبائر الصــح لات

تريانا النفقات ا  ااملة املتكبدة للحص ل على ال ثائق، مبتألن مب ااة الداصلية بتسـجي  امل اليـد   
 افال مبلدمبا ا اخلاا .   76، ُسج  2012 ا سج  األح ال املدنية. مبا عام

املســجل ، علــى النحــ  التــا :  غــري افــالباأل االجتــاا مــا للحــد إ ــراءات مبأُتخــذت - 77
 508 اقـم  )األمـر  “الـ ال ة  حضـر  الذي الت ليد/امل لد مساعد ش ا ة” استمااة استخدام )أ(

 حـدملثي  األافـال  عـد   تفـيض  علـى  تسـاعد  اليت (2011 األمبل/ ملسمرب اان ن 7 ا الصا ا
 ا الـزمبا   قبـ   مبلقبـ ا  األم ه ملـة  ب اقـة  اقـم  إ صـال  ارملـق  عا مبلليف املسجل ، غري ال ال ة
 ا احملليـة  مبالسـل ات  الشـراة  تنفـذها  مبإ ـراءات  برمبت اـ الت  اعتمـا   )ب( االستمااة؛ هذه

 األمـر  إصـداا  ) ( املدنيـة؛  األحـ ال  سج  مكت  لد  اللق اء األافال تسجي  عدم حاالت
ــاملر اــان ن 10 ا الصــا ا 7 اقــم  احلــاالت عــد  تفــيض إىل ملرمــي الــذي ،2012 الثاين/ملن
   املسجلة. ريغ
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ــدان املنشــأ الرئيســية لالجتــاا       - 78 ــا هــي أحــد بل ــااملر إىل أن ألباني مبتشــري الدااســات مبالتق
بالبشر، مبإىل أن اثريا ما ا ناث )القاصرات مبالباليات( ملتعرضـا لالسـتيالل ألغـراض البيـاء     

ملنتـ ي  ـا     اص  البلـد مبصاا ـه )تقبـ  الضـحية ا اـثري مـا األحيـان عـرض عمـ   ائـ  أمب          
مبع  ا  ائفة(. مبقـد تكللـ، اة ـ   الـيت     “ صدملق ا”ألمر ا قبضة املتجرملا بعد أن ملقدم هلا ا

تبــذهلا احلك مــة ملكافحــة االجتــاا بالبشــر بالنجــاح علــى النحــ  املــب  ا تقرملــر مب ااة صاا يــة 
مـا قائمـة املراقبـة     2(. فقد ُافع اسم ألبانيا مـا الفئـة   2014ال الملات املتحدة )حزملران/مل نيه 

متتثـ  امتثـاال اليـا لقـان ن محاملـة ضـحاملا االجتـاا         ما قائمة البلدان اليت ال 2مبأو ا  ا القائمة 
 بالبشر مباليت تبذل     ا ابرية ا هذا الشأن.  

مـا الضـحاملا    95مبأفا  مكت  املنسق ال اين بأن ال حـدات املتنقلـة حـد ت ه ملـات      - 79
فتـاة قاصـر(    29امرأة ااشدة مب  52بشر )من م احلالي  مبما ميكا أن ملقع ا ضحاملا لالجتاا بال

 أنثـــى( منـــذ حزملـــران/   53لـــا ميكـــا أن ملقعـــ ا ضـــحاملا )منـــ م      85، مب 2013 ا عـــام
ااتكبـ ا   2013 حالة اجتاا با ناث ا عام 31. مبمبفقا ة ا  الشراة: سجل، 2013 مل نيه
ــة ا عــام 26شخصــا أولقــي القــبض علــى مباحــد منــ م؛ مب    30 ــة 17، مب 2012 حال ا  حال
 .  2010 حالة ا عام 33، مب 2011 عام
ــة         - 80 ــدعامب  اةنائي ــعن عــد  ال ــاةرائم اخل ــرية، ف ــين ب ــام املع ــدعي الع ــ  امل ــا ملكت مبمبفق

ــام     ــع ا ع ــاء ااتف قضــية  51ليصــ  إىل  2013 املرف عــة ا  ــرائم االســتيالل ألغــراض البي
للعق بــة للقــان ن متــ ما، لــا ملشــك  نتيجــة مباشــرة  ضــافة مــا ة مشــد ة    33مرف عــة علــى 

ــا  ــائي. مبأو مل ــاك 2012 متــ ما. مبا عــام 21اةن اجتــاا ” اامــة ا قضــاملا  26، اانــ، هن
، اانــ، 2011 مبا عــام“. اســتيالل ألغــراض البيــاء ” اامــة ا قضــاملا  19مب “ با نــاث
 اامـة ا   29اانـ، هنـاك    2010 مبا عـام “. اجتاا با ناث” اامة ا قضاملا  20هناك 
 “.  استيالل ألغراض البياء” اامة ا قضاملا  11مب “ با ناثاجتاا ”قضاملا 
ــة بــاةرائم اخل ــرية: اتــذت، ا عــام   - 81 ، إ ــراءات 2011 مبا احملــاام االبتدائيــة املعني

ــة ا  ــاملا  5للمحاامـ ــاث”قضـ ــاا با نـ ــا   مبصـــدات في“ اجتـ ــا في ـ ــة، مبأو ملـ ــرااات اائيـ ــا قـ  ـ
الســجا ا تلـيف القضـاملا بــ     كـام أشـخال مبصـدات حبق ـم أحكــام. مبترامبحـ، مـدة أح      5

مالملـ  ليـيف ألبـاين.     5مالملـ  ليـيف ألبـاين مب     4سنة، مبأحكام اليرامة بـ    15 سن ات مب 10
مشــتب ا بــه   21حــ ام في ــا  “ اجتــاا با نــاث ”قضــية   15، اــان هنــاك  2010 مبا عــام
(. مبا قضــية افعــ، علــى ثالثــة    2010قضــاملا منــ ا ا اــان ن األمبل/ ملســمرب     4 )افعــ،
ــ م ، ــة    ”عــدل، الت مــة إىل   مت ــرن بظــرمب  مشــد ة للعق ب ــاء مقت “ اســتيالل ألغــراض البي

 ما القان ن اةنائي. 5/6/أ، 114     املا ة 
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 احلماملة مباملساعدة مبإعا ة ا  ما   
/ما ميكــا أن ملقعــ ا ضــحاملا لالجتــاا ا  ة مــآمبي لضــحاملا االجتــاا: هنــاك أابعــاملــآمبي - 82

ــة ل   ــة غــري تابع ــ ا ثالث ــا )من ــة(، مبهــي تقــدم صــدمات للضــحاملا مــا األ انــ  مبمــا     ألباني لدمبل
املــ اان  األلبــان، قصَّــرا مببــالي ، مبلاــ اا مبإناثــا، مبهــي: مراــز االســتقبال الــ اين لضــحاملا    

اؤملـة  ’’)تريانـا(، مبمراـز   ‘‘ متسـامبمبن اغـم االصـتال    ’’االجتاا )الذي تدملره الدمبلـة( مبمراـز   
ــر  ــز  ‘‘ أصـ ــان(، مبمراـ ــاترا’’)إلَبسـ ـــ ‘‘)فـ ــ اي(. مبت ــد ة   فلـ ــدمات متعـ ــآمبي صـ ــذه املـ  فر هـ

التخصصات هي: ا قامة، مبإسداء املشـ اة النفسـية اال تماعيـة مباملشـ اة القان نيـة، مبالتمثيـ        
أمام احملاام، مبالعال  ال ا، مبالتدامل  امل ـين، مبمـا إىل للـيف مـا اخلـدمات. مبتصـص مب ااة       

تعمـ  ا  لتابعـة للدمبلـة الـيت    الرعاملة اال تماعية مبالشباب أم اال لشـراء األغذملـة للمرااـز غـري ا    
،   ملتلـق أي مـا تلـيف    2013ما ميكـا أن ملقعـ ا ضـحاملا. مبا عـام     استقبال ضـحاملا االجتـاا/  

ــام        ــائق لات الصــلة. مباصــد لع ــ، ا ال ث ــ  مثب ــة، امــا ه ــ ال الال م ــآمبي األم ا  2014امل
ــرة     ــة للفتـــ ــد  املت قعـــ ــ ة املـــ ــة املت ســـ ــرمبا امليزانيـــ ــداه  2017-2014مشـــ ــا  قـــ  اعتمـــ

، فيمـا بلـه حسـاب خمصصـات األغذملـة      يف ألبـاين حتـ، بنـد االجتـاا بالبشـر     لي 37 924 000
ليـيف ألبـاين. مبقـد ُصـرف، بالفعـ  أمـ ال        2 757 200اخلال باملآمبي اليت ال تدملرها الدمبلـة  

 ليـــيف ألبـــاين؛ مبتبلــــه املـــدف عات الشـــ رملة للمســـاعدة اال تماعيــــة      2 079 000قـــداها  
مراـز االسـتقبال الـ اين لضـحاملا      ملتلقـى املقرا أن  لييف ألباين للشخص ال احد؛ مبما 3 000

ليـــيف ألبـــاين )مبهـــ  مـــا ملفـــ ق االعتمـــا   21 970 000مـــا قـــداه  2014االجتـــاا ا عـــام 
 لييف ألباين(.   3 000 000، مبقداه 2013املخصص لعام 

. ملستفيد ضحاملا االجتاا باألشـخال مـا  مباات التـدامل  امل ـين الـيت تقـدم ا       العمالة - 83
 ، مبمــا الــربامج التداملبيــة املتاحــة ا مرااــز االســتقبال، الــيت تفيــد بأاــا ت ا ــه  مكاتــ  العمــ

صــع بات اــبرية ا إجيــا  فــرل عمــ  ألمبلئــيف الضــحاملا. مبقــد اــرأ بعــض التحســا ا جمــال   
التعامبن مع املؤسسات التجااملـة اخلاصـة، لكـا جيـ  علـى مكاتـ  العمـ  أن ترتقـي  سـت            

 أنش ة ال سااة اليت تق م  ا.  
، حكمـ، احملكمـة االبتدائيـة ا    2010تع ملض ضحاملا االجتـاا باألشـخال: ا عـام     - 84

تريانا ألحد ضحاملا االجتـاا باألشـخال بتعـ ملض اـبري مبألزمـ، مرتكـ  اةـرم بدفعـه. مبهـذا          
ــة  ــ  إاســ      ــا ن عــه، ملشــك  ص ــ ة إجيابي ــراا، مبهــ  األمبل م ــ ملض  الق اء ســابقة ا جمــال تع

 االجتاا.   ضحاملا
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   مببناء القدااتالت عية  - 85
ت قيــع مــذارة تفــاهم بشــأن تنفيــذ املشــرمبا  2013 ــر  ا تشــرملا األمبل/أاتــ بر  • 

مبأعـد   .(64)‘‘استخدام التكن ل  يا النقالة ا التصدي لقضاملا االجتـاا بالبشـر  ’’املعن ن 
بيـرض إلاـاء   ‘‘ أبلـه مبأنقـذ حيـاة   ’’أحد ت بيقـات اهل اتـ  الذايـة أالـق عليـه اسـم       

ملــز الشــرااة مــع اجملتمــع احمللــي، مب ملــا ة معــدالت التحدملــد األمب    الــ عي العــام، مبتعز
 هل ملة الضحاملا احملتمل ، مبتسرملع احلص ل على املساعدة مباملعل مات.  

مبأو ا ــ، م اضــيع االجتــاا بالبشــر ا منــاهج التعلــيم األساســي ) نبــا إىل  نــ  مــع   • 
، مبالعنــ  العــائلي، امل اضــيع املتعلقــة حبماملــة حقــ ق ال فــ ، مباملســامباة بــ  اةنســ   

 مبالتثقي  اةنسي(.  
نســـخة مـــا الرمباملـــة املصـــ اة  2 000منشـــ ا، مب  2 500ملصـــق، مب  500مبمُب ِّا  • 

؛ مبأ لــة مباتيبــات تتعلــق  نــع االجتــاا بالبشــر مببتعزملــز   ‘‘ضــع حــدا لل صــم’’املعن نــة 
 نيـة  اهلجرة املنظمة لليد العاملة؛ مبإعالنـات ترمبجييـة، مبأشـراة مبثائقيـة، مببـرامج تلفزمل     

 ة للعن  اةنساين.  ضاملناه‘‘ Bring the Sun Down’’مبإلاعية؛ مبأعدت أنش  ة 
تشــــرملا  18مبنظــــم احتفــــال ســــن ي بــــالي م األمبامبيب ملكافحــــة االجتــــاا بالبشــــر )  • 

تشــــرملا  24إىل  18األمبل/أاتــــ بر(، مببأســــب ا مكافحــــة االجتــــاا بالبشــــر )مــــا  
ت مفت حــة، مبُبثــ، بــرامج  األمبل/أاتــ بر( مــع بــث اســائ  ت عيــة، مبُعقــدت منتــدملا  

تلفزمل نية مبأفـالم مبثائقيـة، مبأونتجـ، مسـرحيات، مبُنظمـ، معـااض ألعمـال فنيـة مـا          
 إبـــداا ضـــحاملا االجتـــاا، مب ـــر  التـــرمبملج خلـــيف املســـاعدة اهلـــاتفي اجملـــاين الـــ اين،   

 مبما إىل لليف ما األنش ة.  
عالمي عـا  اتي  إ 4 000مبمَب ع، مبحدة مكافحة االجتاا مباملنظمة الدمبلية لل جرة  • 

صـبري مـا    500ا  راءات التنفيذملة امل حدة على املنظمات املعنية، مبنظمتا تـداملبا لــ   
(. 2013إىل أملاا/مـامل    2012إقليما ا البلد )ا الفترة مـا اـان ن الثاين/ملنـاملر     12

مبنظمــ، مب ااة الصــحة مباملنظمــة الدمبليــة للــ جرة ألابعــ  مــا لثلــي ق ــاا الرعاملــة   
إقليمـا، ا الفتـرة    12األابـاء العـام ، مبثلـث م مـا النسـاء )مـا       الصحية، أغلب م ما 

2013-2014  .) 
مبُتنظَّم  مباات تداملبيـة للمـدع  العـام  املتخصصـ  ا اةـرائم اخل ـرية، مبالقضـاة،         • 

مبامل  ف  القضائي ، مبضباط الشراة، مباخلـدمات اال تماعيـة احلك ميـة، مبمبحـدات     
__________ 

 .مب ااة الداصلية، مبمؤسسة ف  اف ن ألبانيا، مبمنظمة الرؤملة العاملية (64) 
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لظاهرة، مبعلى ا ااا القـان ين، مبإ ـراءات التحقيـق    محاملة ال ف لة، مع الترايز على ا
ــة        ــدمباات التداملبي ــذه ال ــات. مبُتجــر  ه ــا األضــراا، مباآللي ــ ملض ع مباملصــا اة مبالتع
ــا ل املعل مــات،     ــة مبتب ــة للــ جرة، مبأ اة املســاعدة التقني باالشــتراك مــع املنظمــة الدمبلي

مع ـد القضـاة،   مبمكت  املساعدة مبالتدامل  لت ـ ملر نظـم اال عـاء العـام ا اخلـاا ، مب     
مبمنظمــــات غــــري احبيــــة. مب  مبضــــع املبــــا ل الت  ي يــــة مبالتعليمــــات للمســــؤمبل  

/ما ميكــا أن تعلقــة بضــحاملا االجتــاا الدبل ماســي  مبالقنصــلي ، بشــأن ا  ــراءات امل 
 ملقع ا ضحاملا له.  

مبُنظم، حلقات  ااسية شااك في ا لثل  مبسائيف ا عالم ا لكترمبنيـة مبامل ب عـة عـا     • 
ضـاملا االجتـاا بالبشـر؛ مبحلقـات  ااسـية شـااك في ـا اـالب املـدااو الثان ملـة           تي ية ق

 مشااك(.   100)ح ا   (65)مبلثل  مكات  العم 
مبُعقدت ا تماعات متعلقة بعنشاء فرملق استشااي ملنظمات اجملتمع املـدين املتخصصـة    • 

ســـياق ا قضـــاملا االجتـــاا بالبشـــر،  بـــا اة مـــا املنســـق الـــ اين ملكافحـــة االجتـــاا ا 
 (.  2013املبا اات الرامية إىل حتس  التعامبن ال اين )عام 

 
 التعامبن ا قليمي مبالدمب     

ملض لع املنسق الـ اين ملكافحـة االجتـاا بـدمبا فعـال ا إضـفاء ال ـابع املؤسسـي علـى           - 86
ــي:     ــا ملل ــا صــالل م ــامبن م ــع ا ســ ف  بشــأن     ‘ 1’هــذا التع ــامبن م الربمبت اــ ل ا ضــاا للتع

/ما ميكـا  مبحتس  حتدملـد ه ملـة ضـحاملا االجتـاا    مبن على مكافحة االجتاا بالبشر تكثي  التعا’’
أن ملقعــ ا ضــحاملا لــه، مبالقصَّــر منــ م صاصــة، مبا بــالش بشــأام مبإحالتــ م مبمســاعديفم علــى    

 ل للتعـامبن مـع اةبـ  األسـ  ؛     مبضع برمبت ا‘ 2’(؛ 2014)حزملران/مل نيه ‘‘ الع  ة ال  عية
افحة االجتاا بالبشر مع اململكـة املتحـدة مبإمل اليـا مبفرنسـا،     مبضع اتفاقات تعامبن بشأن مك ‘3’

 بالتعامبن مع البعثات الدبل ماسية هلذه البلدان ا ألبانيا، مبما إىل لليف ما األنش ة.  
 

  7املا ة   
 التمثي  السياسي  

نائبـات   10، اـان هنـاك   2009-2005. ا الفترة التشـرملعية  على الصعيد املرازي - 87
نائبـة برملانيـة    23، اـان هنـاك   2013-2009ا املائـة(؛ مبا الفتـرة التشـرملعية     7برملانيات )

نائبــة  25عــا فــ    2013ا املائــة(. مبأســفرت االنتخابــات املعقــ  ة ا حزملران/مل نيــه  16)
__________ 

 .بريات، مب مباملو، مبليجي (65) 
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ــة ) ــرة التشــرملعية    18برملاني ــة( ا الفت ــام 2017-2013ا املائ ــذا  2014. مبا ع ــع ه ، ااتف
ا املائـة(، مبملعـز  للـيف إىل ت بيـق قاعـدة املنصـ  الشـاغر         21انية )نائبة برمل 30العد  ليبله 

ا املائـة مـا جممـ ا األعضـاء ا      31.7ما قان ن االنتخابـات(. مبمتثـ  النسـاء     64/6)املا ة 
 األحزاب السياسية.  

 
 الربملان

 
 ااونث 2017-2013 اجملانع املنص  اونثا 2013-2009 اجملانع

 صفر 1 ائيو الربملان 1 1     
 صفر 2 نائ  ائيو الربملان صفر 2

 30 140 نائ  برملاين 23 140
 3 8 اؤساء اللجان الرئيسية 1 8
 صفر 5 اؤساء الفرق الربملانية صفر 3

  
 احلك مة

 
 ااونث 2017-2013 اجملانع املنص  اونثا 2013-2009 اجملانع

 صفر 1 ائيو ال  ااء صفر 1     
 صفر 1 اءنائ  ائيو ال  ا صفر 1
 7 19 ال  ااء 1 14
 9 23 ن اب ال  ااء 8 37
  
مبتلقى الدمبا الذي تض لع به النائبات الربملانيات  فعة ق ملة بعنشاء حتـال  الربملانيـات    - 88

، مبه  جمم عة تعم  على تعزملز تعميم مراعاة املنظ ا اةنساين ا القـ ان  مـا   2013ا عام 
بشــأن املســاعدة ’’ 47/2014عــدملالت علــى القــان ن اقــم  ، مبالت‘‘قــان ن مــن  العفــ  ’’قبيــ  

ــة  ــة مباخلــدمات اال تماعي ــة:   ‘‘. اال تماعي ــات الربملانيــات باألنشــ ة التالي مبملقــ م حتــال  النائب
؛ (66)محاملة حق ق املدانات؛ مبمتابعة التحقيـق ا حـالت  مـا حـاالت العنـ  البـاله ضـد املـرأة        

ملضة  لاـاء الـ عي  حنـة الفتيـات النيجريملـات      مبإقامة اتصاالت مع ااب ات األملتام؛ مبافع عر
ــة إىل      ــة الرامي ــة الدمبلي ــة للتنمي ــبعض مشــااملع ال االــة األمرملكي املخت فــات؛ مبإملــالء االهتمــام ل

؛ مبالقيام بأنش ة ترمي إىل إنشاء شبكات النساء املمااسـات لألعمـال   (67)متك  املرأة اقتصا ملا
__________ 

 .ليجي مب مباملو (66) 

 ب اي، مبليجي. (67) 
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مع مب ااة الرعاملـة اال تماعيـة مبالشـباب. مبا     ؛ مبتنظيم ا تماعات مائدة مستدملرة(68)التجااملة
سياق ت سيع ن اق التعامبن ا قليمي ما أ   تعزملـز املـرأة ا احليـاة السياسـية، نظـم التحـال        

 أنش ة مشتراة مع نائبات برملانيات ما ا س ف .  
، أصـب  هنـاك ثـالث ائيسـات     2011. ا أعقاب انتخابـات عـام   على الصعيد احمللي - 89

، مبأصــب  (70)ا املائــة( 18ا املائــة(، مبائيســتان الثــن  مــا أحيــاء تريانــا )  7.7) (69)لبلــدملات
ا املائة مـا أعضـاء اجملـالو البلدملـة هـم مـا النسـاء، امـا ت  ـد ائيسـتان الثـن  مـا              13.8

 ا املائة(. 8.3ا املائة(، مبائيسة مقااعة ) 0.6الك مي نات )
؛ 164؛ مب 7مب  67/6االنتخابـات )املـ ا    مبتنص التعدملالت اليت أ صل، على قـان ن   - 90
اةــرائم املرتكبـة ضــد االنتخابـات احلــرة   )’’ 2012(، مبعلـى القـان ن اةنــائي ا عـام    175مب 

 ، على األم ا التالية:  ‘‘(مبالنظام االنتخايب الدميقرااي
ا املائـة مـا املرشـح  ا القـ ائم احلزبيـة       30جي  أن ملك ن ما ال ملق  عا  - 1 

 نس .  ما أي ما اة
مبىل ا القـ ائم احلزبيـة مـا    جي  أن ملك ن على األق  أحـد األمسـاء الثالثـة األ    - 2 

 اةنس .   أي ما
مبللمرة األمبىل، مببا ضافة إىل ما ملتعلـق بقـ ائم املرشـح ، ملـتع  علـى اة ـة        - 3 

الفاعلـة السياسـية أن تعلــا أملضـا عـا املقاعــد مبفقـا للتحصـيص اةنســاين، مبللـيف مــا        
ل االستثناء املتعلق   ء الش اغر عنـدما تتـ فر الشـرمبط املنصـ ل علي ـا ا      أ   إعما

قــان ن االنتخابــات. مبملشــي  املقعــَد الشــاغر الــذي ملــتم الفــ   بــه مبفقــا ألحكــام املــا ة  
املرشُ  التا  ا قائمة احلزب، الذي ملكـ ن مـا نفـو  ـنو سـابقه، بصـر         64/6

شح ن آصـرمبن ا الترتيـ  ا القائمـة    النظر عا الترتي  العام للمرشح . مبملتقدم مر
 ح  ملشي  مرتبة املرش  السابق مرش  ما نفو  نسه.  

__________ 

 .انشك  ا، فيري، مبإلَبس (68) 

 ب امل ، مبا ِنسب ل، مببااوو. (69) 

 .5مب  1املقااعتان  (70) 
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تفــرض  ــزاءات إ ااملــة علــى اــ   ائــرة انتخابيــة ملثبــ، ااتكا ــا انتــ ااات    - 4 
املتعلقـة بتشـكي  قائمـة     67/6تتعلق بعدم االمتثال ألحـد الشـرمبط املنصـ ل علي ـا ا املـا ة      

 اةزاءات على االنتخابات ال انية مباحمللية.   . مبتن بق هذه(71)املرشح 
( إىل منـــع 2012ترمـــي التعـــدملالت الـــيت أو صلـــ، علـــى القـــان ن اةنـــائي )  - 5 

 التص مل، العائلي الذي ملؤثر أساسا على حق النساء مبالفتيات الرملفيات ا التص مل،.  
ــ ائم املرشــــح      - 91 ــا قــ ــق مــ ــد التحقــ ــة لالنتخابــــات عنــ ــة املرازملــ مبالحظــــ، اللجنــ

( أن األحــزاب السياســية الرئيســية الثالثــة   حتتــرم املعيــاا اةنســاين       2013)حزملران/مل نيــه 
)احلزب االشترااي ا سـ،  مبائـر انتخابيـة، مباحلـزب الـدميقرااي ا أابـع  مبائـر االنتخابيـة،         

 مباحلراة اال تماعية لالندما  ا أابع  مبائر انتخابية(.  
 

 التمثي  ا احلياة العامة  
ا املائــــة مــــا املناصــــ   64.9، شــــيل، النســــاء 2011ا عــــام   ااة العامــــة:ا  - 92

ا املائـة   24.3ا املائة ما مناص  املسؤمبل  التنفيذمل  املت سـ  ، مب   39.2املتخصصة، مب 
 :(72)، فكان، اما مللي2013-2012ما املناص  التنفيذملة العليا. أما أاقام الفترة 

  
 2012 2013 

 الذكنق ااونث الذكنق نثااو الفئة النظيفة
 ا املائة 53 ا املائة 47 ا املائة 71 ا املائة 29 مسؤمبل تنفيذي أعلى     

 ا املائة 51 ا املائة 49 ا املائة 57 ا املائة 43 مسؤمبل تنفيذي مت سيف
 ا املائة 43 ا املائة 49 ا املائة 46 ا املائة 54 مسؤمبل تنفيذي أ ب

  
 2013 اة املئنرة لزرنرة ع ر الن نن   عنا الن الفئة
 ا املائة 18 مسؤمبل  تنفيذي أعلى  

 ا املائة 6 مسؤمبل  تنفيذي مت سيف
 ا املائة 5 مسؤمبل تنفيذي أ ب

 ا املائة 5 ابري املسؤمبل  التنفيذمل 
 

__________ 

ــا ة      (71)  ــة )امل ــات العام ــة باالنتخاب ــة    ’’( أن 175تقتضــي اةــزاءات املتعلق ــة    ــة املرازمل ــة االنتخابي ــ  اللجن تعاق
ــداها        ــة ق ــات املتصــلة بالتحصــيص اةنســاين بيرام ــ  بااللتزام ــاين   1 000 000االنتخــاب إلا   ت ــيف ألب لي

 ‘‘.لييف ألباين بالنسبة لالنتخابات احمللية 50 000سبة لالنتخابات الربملانية مب بالن

 .بيانات مقدمة ما جملو ال  ااء مبما ال  ااات (72) 
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ا  12.3ي: : ااتفع، النسبة املئ ملة للنساء العامالت ا هـذا الق ـاا امـا مللـ    الدفاا - 93
، 2012ا املائــة ا عــام  15.2مب ، 2011ا املائــة ا عــام  13.6، مب 2010املائــة ا عــام 

ا املائـــة(.  2.7) ــر  جتـــامب  األهــدا  احملــد ة بنســبة      2013ا املائــة ا عــام    17.7 مب
ا املائـة(.   1.5ا املائـة مب   1مبتشااك املرأة ا عمليـات حفـا السـالم بصـفة  ائمـة )مـا بـ         

ا املائــة(، اثنتــان عســكرملتان  16اك أابــع مــدملرات ا مب ااة الــدفاا مبالقــ ات املســلحة )مبهنــ
ا املائــــة مــــا مناصــــ  اؤســــاء  9.3)برتبــــة عقيــــد( مباثنتــــان مــــدنيتان. مبتشــــي  النســــاء 

ا املائة ما العـد  ا مجـا  للنسـاء(. أمـا النسـبة       2.4الفرمبا/الق اعات ا الق ات املسلحة )
 ، فكانــــ، امــــا مللــــي: )أ( الضــــباط:2013-2012الســــنة الدااســــية املئ ملــــة للنســــاء ا 

ا املائـة إنـاث برتبـة اائـد      2ا املائة إناث برتبة مقدم؛  19.4ا املائة إناث برتبة عقيد؛  20
ــدئ ؛ مب    12.5)ب( ضــباط الصــ :   ــة ا املســت     9.78ا املائــة ا مســت   املبت ا املائ

ــت  15.2األساســـي؛ مب  ــة ا املسـ ــا ؛   16.4  املتقـــدم؛ مب ا املائـ ــت   العـ ــة ا املسـ ا املائـ
 ا املائة.   25.5ا املائة ا مست   املداب . ) ( الليات األ نبية:  11.2 مب

 مـــــا النســـــاء  1 003مـــــ  ف ، هنـــــاك  9 508. مـــــا أصـــــ    ـــــا  الشـــــراة - 94
ــة(. مبتشــي    10.5) ــي:      558ا املائ ــا ملل ــيف ام ا  10امــرأة مناصــ  ضــباط شــراة، مبلل

ا مسـت   مسـؤمبل تنفيـذي     208   مسؤمبل تنفيذي مت سيف )ائيو أمبل، ائيو(، مب مست
اــبري مفتشــ (؛ ا مســت   ضــباط ا نفــال )مفتش/ 340أمبل )مفــ ض، اــبري مف ضــ (، مب 

مبهناك امرأتان ما األقليات، مباحدة ا املست   التنفيذي األمبل مباألصـر  ا مسـت   ضـباط    
   املدنية، مباحدة من ا ما األقليات.  امرأة ا املناص 445ا نفال. مبهناك 

 
 العدالة
   :القاضيات ا احملاام االبتدائية مب اام االستئنا  - 95
 قاضيا.   355قاضية ما ما جمم عه  149  2009 • 
 قاضيا.   362قاضية ما ما جمم عه  150    2010 • 
 قاضيا.   359قاضية ما ما جمم عه  155  2011 • 
 قاضيا.   364ا جمم عه قاضية ما م 160  2012 • 
 قاضيا.   371قاضية ما ما جمم عه  168   2013 • 
 أعضاء هم ما النساء.   9احملكمة الدست املة: عض ان ما أص      2013 • 
 عض ا هم ما النساء.   16أعضاء ما أص   4احملكمة العليا:     2013 • 
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 اؤساء؛   7ائيسات  اام ما أص   3 اام االستئنا :     2013 • 
 قاضيا.   75قاضية ما أص   26مب    

ــة:      2013 •  ــاام احملليـ ــاام؛ مب   4احملـ ــات  ـ ــ    100ائيسـ ــا أصـ ــية مـ قاضـ
 قاض.   200   

قاضـية   15اؤسـاء؛ مب   7احملاام ا  ااملة: ائيسـة  كمـة مـا أصـ          2013 • 
 قاضيا.   25ما أص     

 املدعيات العامات:   - 96
 مدعية عامة.   85   2009-2010 • 
 مدعية عامة.   86   2011-2012 • 
 مدعية عامة.   90   2013-2014 • 
 (.  2012شيل، امرأة منص  املدعي العام )ح  عام  • 
 من م ما النساء.   77.245  املدع ن العام ن احمللي ن • 
 من م ما النساء.   3.28 املدع ن العام ن ا االستئنا  • 
 ا النساء.  من م م 3.16 املدع ن العام ن للجرائم اخل رية • 

منصـبا   30ا املائـة(. مبمـا أصـ      28مـا النسـاء )   90مدعيا عاما، من م  324مبهناك حاليا 
، ااتفع عد  النسـاء  2010ا املائة(. مبباملقاانة مع عام  17مناص  ) 6قيا ملا، تشي  النساء 

 ا املائة(.   6) 7إىل  4ا املناص  القيا ملة ما 
 ا   التداملو ا مؤسسات التعليم الع - 97
 

 م ق  أستنذ املننص  ا/كنرميية
املعي د  دا نت د  ممان لايس هلا     

 مننص  أكنرميية
 و نن قجنل و نن قجنل و نن قجنل ال نة
       2010-2011   73 27 44 56 43 57 

2011-2012   74 26 52 48 40 60 
2012-2013   71 29 53 47 38 62 

  



 CEDAW/C/ALB/4 

 

46/78 14-66073 

 

  8املا ة   
 ة الدمبليةمتثي  املرأة ا الساح  

ــد ملضــم     - 98 ــان األمبامبيب مبف ــا ا الربمل ــ  ألباني ــ ا ا     14ميث ــان(؛ مبميثل ــ م امرأت عضــ ا )من
اةمعية الربملانية ملنظمة األما مبالتعامبن ا أمبامببا مبفد ملضم ثالثة أعضاء )من م امـرأة مباحـدة،   

د ملضـم أابعـة   مبهي ائيسة ال فد(؛ مبميثل ا ا اةمعية الربملانية ملنظمة حل  مشال األالسـي مبفـ  
أعضاء )من م امرأة مباحدة(؛ مبميثل ا ا اةمعيـة الربملانيـة للمجلـو األمبامبيب مبفـد ملضـم أابعـة       
أعضاء )من م امرأة مباحدة، مبهي ائيسة ال فد(؛ مبميثلـ ا ا االحتـا  الربملـاين الـدمب  مبفـد ملضـم       

مببـا اليربيـة مبفـد ملضـم     تسعة أعضاء )من م امرأتان(؛ مبميثل ا ا اةمعية الربملانية للتعامبن ا أمبا
عض ملا )أحـد ا امـرأة(؛ مبميثلـ ا ا مبـا اة أمبامببـا ال سـ ى مبفـد ملضـم ثالثـة أعضـاء )منـ م            

املت س ية مبفد ملضـم عضـ ملا )أحـد ا     - امرأة مباحدة(؛ مبميثل ا ا اةمعية الربملانية األمبامببية
 د ا امرأة(.  امرأة(؛ مبميثل ا ا اةمعية الربملانية للفرنك ف نية مبفد ملضم عض ملا )أح

ــا      - 99 ــيات م ــة للدبل ماس ــبة املئ مل ــ، النس ــة: ااتفع ــة مــا   28مبا مب ااة اخلاا ي ا املائ
ا املائـة مـا    47.8(، مبما 2014ا املائة )عام  36( إىل 2010جمم ا الدبل ماسي  )عام 
، ااتفـع  2010(. مبمنذ عـام  2014ا املائة ) 50.4( إىل 2010جمم ا م  في السفااات )

ــة ليبلـــــه  عـــــد  ائ ــات ا  ااات أمب الق اعـــــات ا مب ااة اخلاا يـــ ــات 10يســـ . مبا ائيســـ
سفااة مـا   11، هناك سبع نساء ا املناص  القيا ملة. مبهناك سفريات على اأو 2014 عام

 سفااة.   55أص  سفااات ألبانيا، الباله عد ها 
ليـات  نسـاء مشـاااات ا عم   8، اان، هناك 2011مبا الق ات املسلحة: ا عام  - 100

 مبلية. مبألمبل مرة، امبعي، املسائ  املتعلقة باملسامباة ب  اةنس  ا األمـر التـ  ي ي لشـؤمبن    
، الذي شـد  علـى إشـراك املـرأة ا عمليـات التـدامل  املشـتراة )ا البلـد         2012الدفاا لعام 

مبا اخلاا (، مبا بعثات السالم مبعملياتـه، مبا غريهـا مـا الق اعـات األمنيـة؛ مبت  ملـع أاثـر        
عدال الدمباات مبأنش ة التأهي  مبالرت  بصـ اة أاثـر عـدال بـ  الر ـ  مباملـرأة؛ مبالكـ  عـا         
إســنا  أ مباا تقليدملــة للمــرأة مبإشــراا ا ا مجيــع املناصــ  علــى أســاو مؤهاليفــا مبصربيفــا           

 مبمست اها التعليمي مباتبت ا.  
 

  9املا ة   
ــة املتعلقــة ظنســية املــرأة مبأمب   - 101  9امتثــاال اــامال للمــا ة  ال هــا متتثــ  التشــرملعات األلباني
 .االتفاقية ما
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  10املا ة   
 التشرملعات مبالسياسات مبالتدابري  

ــ        - 102 ــه مــا األ ان ــد مباملقــيم  ب ــيم ملــ ااين البل ــا احلــق ا التعل تكفــ  تشــرملعات ألباني
مبعـدميي اةنسـية،  مبن تفرقــة علـى أســاو نـ ا اةــنو أمب العـرق أمب اللــ ن أمب االنتمـاء االثــين       

ملي  اةنسي أمب املعتقدات السياسـية مبالدملنيـة أمب املكانـة االقتصـا ملة أمب اال تماعيـة أمب الفئـة       ا أمب
صــر. مبملشــترك ال ــالب مبال البــات آالعمرملــة أمب مكــان ا قامــة أمب ا عاقــة أمب علــى أي أســاو  

ــ ن، بصــفة أاثــر حتدملــدا، بفــرل متكافئــة           ا ــة املنــاهج الدااســية نفســ ا مبهــم ملتمتع  ااس
 ا عانات املالية ال البية مبغريها ما أشكال املن  الدااسية.   احلص ل على ا

ن نظـام التعلـيم   أبشـ ” 2012حزملران/مل نيـه  29الصـا ا ا   69مبمبضـع القـان ن اقـم     • 
معاملري معاصرة مبشاملة لـذليف التعلـيم اسـتل م ا مـا      “قب  اةامعي ا مج  املة ألبانيا

 مبا ل االحتا  األمبامبيب مبلااساته.
هج  ااسية لتنظيم إ راءات تعلـيم لألافـال العـا زملا عـا اخلـرمب  مـا       مبمبضع، منا • 

الصـا ا   36اقـم    )األمـر  (73)برناجمـا تداملسـيا   37بي يفم ص فا ما الثأا اما أعد هلـم  
بشأن إ راءات تعليم األافال العا زملا عـا اخلـرمب    ” 2013آب/أغس و  13ا 

بشـأن إ ـراءات   ” 2013آب/أغسـ و   2الصـا ا ا   29اقـم    مباألمـر  “ما بي يفم
 (.  “التحاق ال الب بربامج التعليم األساسي بنظام االنتساب

بشـأن تعلـيم األافـال املقـيم      ” 2013آب/أغس و  13ا  38اقم   مبمبضع األمر • 
ــذملا مبصــل ا لســا الدااســة     ــة ال ــات    “ ؤسســات الرعامل ــيم العالق ــا لتنظ إاــااا قان ني

 ص  هذه املؤسسات.  مبا  راءات املتعلقة بتعليم هؤالء األافال  ا
مبأونشئ، ةان إقليمية متعد ة التخصصات ا املدملرملات مباملكاتـ  التعليميـة ا قليميـة     • 

 .  (74)لتت ىل م مة تقييم ال الب املعاق ، تنفيذا للقراا الصا ا ا هذا الشأن
بشـأن  ملــا ة معـدالت التحــاق   ” 2014آب/أغســ و  8ا  21اقـم    مبصـدا األمــر  • 

 ـدااو التعلـيم قبـ  االبتـدائي. مبملقضـي هـذا األمـر بععفـاء أبنـاء           “مبمـا أبناء اائفة الر
هذه ال ائفة ما  فع تأم  للمدااو ا تريانا مبإعفائ م ما  فـع اسـ م جمـالو اآلبـاء     

__________ 

، بلـه عـد  ال ـالب العـا زملا عـا اخلـرمب  مـا بيـ يفم ا قضـاء شـك  اا           2013/2014ا العام الدااسي  (73) 
االبـات(،   5اـالب ا املرحلـة ا عدا ملـة )منـ م      10بـات(، مب  اال 3االب ا املرحلة االبتدائيـة )منـ م    4
 االبات(. مبهناك االبان ا مقااعة ماليسي إي ما هى. 7اال  ا املرحلة الثان ملة )من م  13 مب

 الصا ا عا مب ملر التعليم. 2013لسنة  343األمر اقم  (74) 
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ا مجيــع أ ــاء البلــد. مبُتع ــي املــدملرملات مباملكاتــ  التعليميــة األمبل ملــة لتيســري لهــاب   
 عليم ما قب  االبتدائي.  مبع  ة أبناء هذا ال ائفة إىل مدااو الت

بشــأن معــاملري قبــ ل ال ــالب ” 2014أملل ل/ســبتمرب  30ا  34اقــم   مبصــدا األمــر • 
املكف ف  مباملعاق  بشـل  سـفلي أمب ابـاعي مباألملتـام مبأبنـاء اـائفيت الرمبمـا مباملصـرمل          
البلقـان بــربامج الدااســة النظاميـة باةامعــات مبمؤسســات التعلـيم امل ــين غــري اةامعيــة    

 2014/2015عاهـــد العليـــا املتكاملـــة مـــا الفئـــة الثانيـــة ا العـــام الدااســـي مبامل
 .  “مبتنظيم إ راءات قيدهم  ذه الربامج

بشــأن معــاملري ت  يــ  ” 2014تشــرملا األمبل/أاتــ بر  7ا  38اقــم   مبصــدا األمــر • 
. “مساعدملا لتداملو ال الب املعاق  الذملا ملداس ن  ؤسسات التعليم قبـ  اةـامعي  

ملرة األمبىل اليت مُلعيلا في ا مسـاعدمبن لتـداملو ال ـالب لمبي االحتيا ـات     مبهذه هي ا
 اخلاصة ا املدااو العا ملة.  

الـذي   710مبضظى االب الفئات اال تماعية احملتا ة باألمبل ملة    ـ  القـراا اقـم     • 
بشـأن احلصـص املاليـة    ” 2014تشـرملا األمبل/أاتـ بر    29أصداه جملـو الـ  ااء ا   

 بات اليذائية املداسية، مبا قامة ا مبحـدات املبيـ، املداسـية،    املخصصة لصر  ال 
مبصر  ا عانات الدااسية احلك مية مببدالت التعليم ل الب مؤسسات التعليم العـام  

 .  “2014/2015مبتالميذها ا العام الدااسي 
ــم   •  ــراا اقـ ــ  القـ ــ  ااء ا    709مب   ـ ــو الـ ــداه جملـ ــذي أصـ ــرملا األمبل/ 5الـ  تشـ

ن اســتخدام األمــ ال العامــة ا تي يــة نفقــات انتقــال املداســ  بشــأ” 2011 أاتــ بر
، ضـق للمداسـ  اسـتر ا     “مبال الب الذملا ملعمل ن مبملداس ن بعيدا عا    إقامت م

مصـــاامل  االنتقـــال اليـــ مي مـــا مبإىل أمـــااا عملـــ م )إلا اانـــ، تبعـــد أاثـــر مـــا  
ــال مــ      5 ــا هلم( مبضــق لل ــالب اســتر ا  مصــاامل  االنتق ــ مترات عــا من ا مبإىل ايل

 مدااس م )إلا اان، تبعد أاثر ما ايل مترملا عا منا هلم(.
النســاء علــى املشــاااة  2013-2008مبتشــجع اســتراتيجية الرملاضــة ال انيــة للفتــرة  • 

األلعـــاب الرملاضـــية مباالنضـــمام لعضـــ ملة اللجـــان الت  ي يـــة، مبتشـــترط تصـــيص   ا
 املائة ما مقاعد هذه اللجان هلا.   ا 30

ة التعليم مبالرملاضة هدف  م م  على قائمة أمبل ملايفا مب ـا ضـمان  ـ  ة    مبتضع مب اا - 103
ــا ة عــد  اــالب التعلــيم           ــي مب مل ــة ةميــع ال ــالب ا ســا التعلــيم ا لزام اخلــدمات التعليمي

ــان ي ــي    الث ــدل تســرب ال البــات إىل    2011/2012مباةــامعي. مبا العــام الدااس ، بلــه مع
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ــة بنســبة   0.40 ــان ي   ا ا 0.45ا املائــة )مقاان ــالتعليم الث ــة ا العــام الســابق(؛ مبالتحــق ب ملائ
ا املائــة مــا ال ــالب الــذملا أمتــ ا التعلــيم األساســي بســن اته التســع )مبشــكّل، ال البــات   91
 ا املائة ما امللتحق (.   47
ــة          •  ــا الدااس ــى التســرب م ــا عل ــ  ااة للقضــاء متام ــديفا ال ــيت أع ــة ال ــة ال اني مبا اخل 

أع ــ، الــ  ااة األمبل ملــة لتلبيــة االحتيا ــات التعليميــة      ، 2013-2009الفتــرة  ا
ــة الضــعيفة، خباصــةل البنــات،          ــات اال تماعي ــا أبنــاء الفئ ــيم ا لزامــي م ل ــالب التعل
مباازت بشـك  صـال علـى األافـال مـا أبنـاء اـائفيت الرمبمـا مباملصـرمل  مباألافـال           

ة حســ  ، شــرع، الــ  ااة ا بنــاء قاعــدة بيانــات مصــنف2010املعــاق . مبمنــذ عــام 
األص  ا ثين )الرمبما مباملصرمل ( مبا عاقة مبن ا اةنو مبامل قع، لكي ملتسىن هلـا اتـال   

 تدابري ملم سة ا هذا االجتاه.  
ــ فري الكتــ  املداســية      •  ــ  ااة ا ت بيــق سياســات يفــد  مــا صالهلــا إىل ت مببــدأت ال

لـ   أ 120ل الب الفئات الضعيفة بأسـعاا مدع مـة. مبملسـتفيد مـا هـذه السياسـات       
، 2011/2012. مباعتبااا ما العام الدااسـي  (75)ا املائة من م االبات( 50اال  )

ت  ا مدااو التعليم ا لزامي الكتـ  باجملـان علـى أبنـاء الرمبمـا. مببلـه عـد  ال ـالب         
ــة    ــ  اجملانيـ ــى الكتـ ــل  علـ ــام   3 231احلاصـ ــا ا عـ ــا  3 370مب  2012االبـ االبـ

 .  2013 عام ا
جا ل الب األقليات ال انية؛ مبمبضع، بـرامج عمليـة صاصـة    من  27مبأعدلت ال  ااة  • 

لت يئة مكات  التعليم احمللية لتقد  اخلدمات النفسـية اال تماعيـة لل ـالب مبال البـات     
مبلتخــرملج اــ ا ا متخصصــة ا تعلــيم لمبي االحتيا ــات اخلاصــة. مبأ صلــ، اليــات 

ــة ا مج   ــيم لمبي االحتيا ــــات اخلاصــ ــا تعلــ ــرات أمب فصــــ ل عــ ــة  اضــ ــع التربيــ يــ
الدااسية اليت ُتقدم ا ل ال ا )س اء ا الربامج الثالثيـة السـن ات قبـ  التخـر       املناهج

أمب ا برنـامج املا ســتري(؛ أمــا اليـة ال ــ ، فقــد أنشـأت فرمبعــا لــدعم لمبي ا عاقــة    
 مباالحتيا ات اخلاصة.  

 

__________ 

بشــأن نشــر الكتــ  املداســية  ” 2010رشــباط/فربامل 10الصــا ا ا  107تنفيــذا لقــراا جملــو الــ  ااء اقــم   (75) 
الصــــا ا  212، املعــــدل بــــالقراا اقــــم “مبابع ــــا مبت  ملع ــــا مببيع ــــا ا منظ مــــة التعلــــيم قبــــ  اةــــامعي

 .2011آلاا/مااو  16 ا
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 املست   التعليمي  
إىل ااتفـاا املسـت ملات    2011تشري البيانـات املستخلصـة مـا التعـدا  السـكاين لعـام        - 104

ــا      ــ ام مـــ ــاء. مبا األعـــ ــ  النســـ ــيما بـــ ــة، مبال ســـ ــفة عامـــ ــة بصـــ  2010/2011التعليميـــ
املرحلـة قبـ  االبتدائيـة،    ا املائـة مـا تالميـذ     47.1، بلي، نسبة البنـات  2013/2014 إىل

، 2013/2014. مبا العــام الدااســي الــذملا تتــرامبح أعمــااهم بــ  ثــالث مبســو ســن ات 
ــاق ال  ا  ــدااو إىل  التحــ ــات باملــ ــتحق  )أي بنســــبة      47.6بنــ ــا  امللــ ــا إمجــ ــة مــ ا املائــ
بشـأن  ملـا ة    2014الـذي أصـداته الـ  ااة ا عـام      21املائة(. مب     األمر اقـم   ا 0.5

التحاق أبناء اائفة الرمبما  دااو املرحلـة قبـ  االبتدائيـة، ملتمتـع هـؤالء األافـال باألمبل ملـة ا        
ععفاء ما الرس م مببتس يالت اليرض من ا إحلـاق م برملـاض األافـال    االلتحاق  ذه املدااو مبب

 ملنا هلم.   األقرب
 عد  االب املدااو )باآلال (: - 105

 2008-2009  2010-2011  2012-2013 
 بننا بنخ بننا بنخ بننا بنخ امل تنى

 51 49 54 46 54 46 املدااو الثان ملة       
 51 49 52 48 52 48 املدااو ا عدا ملة
 52 48 53 47 53 47 املدااو ا بتدائية

  
: تتل  نسـبة البـن  إىل البنـات بـاصتال  الكليـة. ففـي العـام الدااسـي         التعليم العا  - 106

ا املائــة مــا النســبة  55.7، بليــ، نســبة ال البــات، املنتظمــات مباملنتســبات، 2012/2013
ا املائــة مــا  69ة مــا اــالب التربيــة؛ مب ا املائــ 83.6ا مجاليــة لل ــالب؛ مببليــ، نســبت ا 

ا املائـة   49.7ا املائة ما االب الدااسـات ا نسـانية مبالفنـ ن، مب     65.3االب ال  ؛ مب 
ــة، مب     ــ م ال بيعيـ ــالب العلـ ــا اـ ــ م اال تماعيـــة مبإ ااة      55.8مـ ــالب العلـ ــا اـ ا املائـــة مـ

 مبالقان ن.   األعمال
ــي   ــام الدااســــ ــات العــــ ــ  2012/2013صرجيــــ ــات  ا امل 64: حصــــ ــا اخلرجيــــ ــة مــــ ائــــ

ا املائــة علــى  71.4ا املائــة علــى املا ســتري امل ــين، مب   66.6 البكــال امل و مب  ا ــة علــى
 ما ستري العل م.  

 سنة )بالنسبة املئ ملة( 25مبفيما مللي بيان  ست   التعليم ب  النساء األارب ما  - 107
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 سنة ربان ربن  65  40-64  25-39 
 إونث ذكنق إونث ذكنق إونث ذكنق الفئة العا رة

 3 2 2 2 7 21 عد  الذملا   ملسبق هلم االلتحاق  دااو       
 2 2 4 8 34 44 عد  احلاصل  على ش ا ة التعليم االبتدائي
 45 49 40 47 28 22 عد  احلاصل  على ش ا ة التعليم األساسي
 34 36 42 34 19 10 عد  احلاصل  على ش ا ة التعليم الثان ي

 15 21 12 10 11 3 اصل  على ش ا ات  امعيةعد  احل
  

ــة مباحلســاب لــا جتــامب ا ســا اخلامســة عشــر         - 108 ــالقراءة مبالكتاب ــ  ب ــه نســبة املولمل مبتبل
 املائة ما ا ناث. 96.1ا املائة ما الذا ا مب  98.4
ا املائــة إمجــا  مداســي املرحلــة الثان ملــة مبعــا       61مبتزملــد نســبة املداســات عــا     - 109
ملائة ما إمجا  مداسي مرحلة التعليم األساسـي. مببليـ، نسـبة املداسـات ا املنـااق      ا ا 70

، 2010/2011ا املائــة ا عــام  62.2مب  2009/2010ا املائــة ا عــام  61.6احلضــرملة 
ــام   62.5مب  ــة ا عـ ــااق الرملفيـــة     2011/2012ا املائـ ــات ا املنـ ــ، نســـبة املداسـ ؛ مببليـ

ــة، مب  51.1 ــ 51.9ا املائ ــ ا .      53ة مب ا املائ ــى الت ــة نفســ ا عل ــ ام الثالث ــة ا األع ا املائ
مؤسسات التعليم العا ، شكل، النساء أغلبية املعيدملا مباحملاضرملا لا ليو هلـم مناصـ     مبا

 .(76)أاا ميية ا العام  املاضي 
، مبصـل، نسـبة   2011مبفقـا للتعـدا  السـكاين لعـام      :تعليم األشـخال لمبي ا عاقـة   - 110

ســـنة إىل   15علـــى شـــ ا ة التعلـــيم األساســـي مـــا لمبي ا عاقـــة األاـــرب مـــا        احلاصـــل  
املائة؛ مبمبصل، نسبة احلاصل  من م علـى شـ ا ات  امعيـة مب ا ـات علميـة عليـا        ا 55.6
ا  24.3ا املائة؛ مبمبصـل، نسـبة الـذملا   ملسـبق هلـم االلتحـاق  ـدااو منـ م إىل          3.3إىل 

سـنة الـذملا  اسـ ا  ـدااو أمب مـا  الـ ا ملداسـ ن،         15ب  األشخال األارب مـا   املائة. مبما
ا املائـة منـ م إنـاث(.     59.6ا املائـة )  1.9مبصل، نسبة الذملا   ضصـل ا علـى شـ ا ة إىل    

، مبصــ  عــد  2013/2014مبتتزاملـد هــذه النســبة مــع تقــدم الســا. مببالنســبة للعــام الدااســي  
ــدااو ال     ــدائي مبم ــ  االبت ــيم قب ــدااو التعل ــدملا   ــال املقي ــة إىل   األاف ــ  اةامعي ــة قب ــيم العام تعل

معــاق بصــرملا،  298معــاق بــدنيا، مب  465معــاق لهنيــا، مب  1 013أافــال )منــ م  2 410
مرضى بالت حد(. مبعندما تبين ال  ااة مدااو  دملـدة أمب ُتصـل     505معاق مسعيا مب  126 مب

 تراعي في ا احتيا ات لمبي ا عاقة.   مدااو قائمة، فعاا

__________ 

 .7انظر املا ة  (76) 
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  التعليمالقضاء على التمييز ا  
ت ا ـ  الـ  ااة علـى تنقــي  املنـاهج مبالكتـ  املداسـية مــا منظـ ا  نسـاين،   الــة          - 111
 آااء ملترت  علي ا استبعا  أمب حتقري أمب متييز غري مباشر.   أي

تعميم مراعاة املنظ ا اةنساين: ملشجلع برنامج التعلـيم اةـامعي البنـات مباألمبال  علـى      • 
ــاق  جـــاالت  ااســـية غـــري    تقليدملـــة مبمل بلـــق نظـــام التحصـــيص اةنســـاين.      االلتحـ

ــاهج تأهيــ  املداســ  اةــد ، مبصصصــ، اليــات     مبقــد نقحــ، اةامعــات العامــة من
العل م اال تماعية مبالتربية/التداملو  مباات  ااسية ااملة أمب مبحدات من ا للمسـامباة  
ب  اةنس  مبتقـدم بـرامج متخصصـة ا الدااسـات اةنسـانية ل ـالب البكـال امل و        

االبـا )نصـف م    20، قبلـ، أاا مييـة الشـراة األساسـية     2012ا ستري. مبا عـام  مبامل
ــات(. مبا اــان ن األمبل/ ملســمرب   ــد    2013فتي ــاب التق ــت  ب ــة ف ، أعــا ت األاا ميي

ــدم     ــة. مبتق ــدمباملات العام ــامج ال ــات التحــاق،   10 000لاللتحــاق بربن شــخص ب لب
ــ م  ــة    14 00من ــ، الكلي ــاة، مبقبل ــ م   1 000فت ــ  )من ــام  ف 500اال ــاة(. مبا ع ت
 46شخص لاللتحاق باخلدمة النظامية بالق ات املسلحة )منـ م   596، تقدم 2012

ا  11.2فتــاة منــ ا باخلدمــة )   30ا املائــة(؛ مبقوبلــ،   7.71مــا نســبته   فتــاة، أي
فـر ا   560، تقـدم  2013ا املائة من ا صرجيات  امعيات. مبا عام  26.6املائة(، 

ــ م  ــاق )منـ ــاة، أي  41لاللتحـ ــبته  فتـ ــا نسـ ــة   7.32مـ ــ، باخلدمـ ــة(؛ مبالتحقـ ا املائـ
 ا املائة ما امللتحقات صرجيات  امعيات.   50ا املائة(، مباان  5.6فتيات ) 8

مبا جمال الرملاضة: مبا   احتا  ارة القدم األلبـاين علـى تنظـيم اـأو الكـرة النسـائية        • 
للكـرة النسـائية   ،  شاااة عشرة أندملة. مبشكّل، ألبانيـا فرملقـا مبانيـا    2009منذ عام 
. مبملعك  االحتا  حاليا علـى إعـدا  مشـرمبا مباـين   مـا  االبـات       2011منذ عام 

 2010املرحلة االبتدائية ا أنش ته الكرمبملة هلذه املرحلـة. مبمبا ـ  االحتـا  منـذ عـام      
إىل  400بلدات، مبملشـااك في ـا مـا     6على تنظيم م ر انات شعبية لكرة القدم )ا 

ــ    500 ــا اةنسـ ــاب مـ ــ  مبشـ ــرأة ا   افـ ــااك املـ ــة(. مبتشـ ــرق خمتل ـ ــ ن ا فـ  مللعبـ
املسـابقات ال انيـة ا اـرة السـلة مبالكـرة ال ـائرة مبالسـباحة مبالشـ رنج، مبا غريهــا         
مـــا األلعـــاب، مبحتتـــ  مناصـــ  قيا ملـــة ا احتـــا ات الســـباحة مبالشـــ رنج مباةوم بـــا   

 مبالكاااتيه.  
ــام  •  ــ  2011مبا ع ــ  ا    96، ُنّق ــا قبي ــية م ــ جا جملــاالت  ااس ــات  من لنحــ  مبالدااس

اال تماعيــة مبالفنــ ن مبالتربيــة البدنيــة املقــراة علــى اــالب الصــ  األمبل إىل التاســع.  
مــداو ا ا اشــا مبغريمبااســترا بــاة    الــيت مــا شــأاا   300مبمتــ، ت عيــة  هــاء 
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إ مـا  ليـة اـائفيت الرمبمـا مباملصـرمل  األلبـان مبثقافتـ ما مبتقاليـد ا ا منـاهج التعلــيم          
إ مـا   ”ي  إاشا ي للمداس  ملتأل  مـا عـدة مبحـدات بعنـ ان     األساسي. مبُنشر  ل

. مبتضـم  امعـة تريانـا قسـم لليـات      “تااملخ اائفة الرمبما مبثقافت ا ا املناهج الدااسية
ــااة      ــة مباآل اب مباحلضـ ــم لليـ ــترا قسـ ــة غريمبااسـ ــم  امعـ ــة، مبتضـ ــالفية مبالبلقانيـ السـ

 الي نانية.  
ــم   •  ــر اق ــا لألم ــذي صــدا ا   40 مبمبفق ــ بر تشــرملا األ 13ال بشــأن ” 2014مبل/أات

معاملري قب ل ال الب املكف ف  مباملعاق  بشل  سفلي أمب اباعي مباألملتام مبأبناء اـائفيت  
الرمبما مباملصرمل  البلقان بربامج الدااسـة النظاميـة ا اةامعـات مبإ ـراءات قيـدهم ا      

لـيم  ، ميكـا هلـؤالء ال ـالب أن ملتقـدم ا ب لبـايفم مباشـرة إىل مب ااة التع      “هذه الـربامج 
 .  2015مقعدا ا عام  65مبالرملاضة اليت صصص، هلم 

 
  11املا ة   

حتظـر القـ ان  األلبانيـة التمييـز ا جمــاالت الت  يـ  مباألنشـ ة امل نيـة مباســتحقاقات         - 112
الضمان اال تمـاعي. مبملتضـما اـ  مـا الدسـت ا مبقـان ن العمـ  مبقـان ن احلماملـة مـا التمييـز            

ري للــيف مــا التشــرملعات أحكامــا حتظــر التمييــز بــ  الر ــ  مبقــان ن املســامباة بــ  اةنســ  مبغــ
ــة    ــامباة بينـــ ما ا احلقـــ ق مبا املعاملـ ــ  املسـ ــر مبتكفـ . (77)مباملـــرأة ا عالقـــات العمـــ  مباأل ـ

ــه  31ا  مبصــدا ــم   104القــان ن اقــم  2014مت  /مل لي الصــا ا  7703لتعــدمل  القــان ن اق
، مبهـ  ملـنص   “مج  املـة ألبانيـا  بشأن معاش الضمان اال تماعي ا ” 1993أملاا/مامل   11 ا

 على ما مللي:  
ــداجييا  عــدل شــ رملا اــ  عــام ليصــ  إىل        •  ــرأة ت ــا  63أن ملرتفــع ســا تقاعــد امل عام

. مبملنص التعدمل  أملضا علـى  ملـا ة سـا التقاعـد اـ  عـام  عـدل شـ ر         2032 عام ا
عامـا   67، لل صـ ل بسـا تقاعـد إىل    2032للر ال مبش رملا للنساء اعتبااا ما عام 

. مبحتسـن، ارملقــة حسـاب اســتحقاقات األم ــات   2056اةنســ  حبلـ ل عــام  لكـال  
الاليت لدمل ا عدة أافال مبحساب املعاشات التقاعدملة املستحقة لألسـرة مبأصـب  سـا    

 .(78)استحقاق املعاش عا الزمب  ه  سا التقاعد
__________ 

 ملعرض ا ااا القان ين القائم بعجيا  التقرملر الثالث املقدم ما احلك مة األلبانية. (77) 

ىل حتلي  التيريات الدمييرافية، مببـالنظر إىل أن العمـر املت قـع للنسـاء أاـرب مـا العمـر املت قـع للر ـال،          استنا ا إ (78) 
فـعن النســاء ملســتفدن مــا املعاشــات التقاعدملــة لفتــرة أاــ ل مـا الر ــال، مبهــ  مــا ملن ــ ي علــى عــدم تكــافؤ    

لتقاعدملـة إىل املبـاله املقب ضـة    اةنس  ما حيث نسبة املباله املدف عة ااشترااات ا صندمبق املعاشات ا ب 
ما هذا الصندمبق بعد التقاعد. مبستؤ ي بال شيف هذه الزملا ة التداجيية ا سا تقاعد املـرأة حتمـا إىل تقليـ     
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مبمبضــع، بــرامج للم ــا املختلفــة تتــي  ألبنــاء هــذه امل ــا  فــع اشــترااات مــا أ ــ     • 
 ص  الذي سيحصل ن عليه ا شيخ صت م.  حتس  الد

مبضق لألب صر  إعانة اعاملة األافال ا حالة عدم استحقاق أم م هلذه ا عانـة أمب   • 
 تنا هلا عن ا.  

، س   سيبدأ احتساب إ ا ة األم مة للنساء املؤما علي ا الالئـي  2015مببعد عام  • 
تأمينيـة، ســ اء ا   ملعملـا حلسـا ا علـى أسـاو الـدص  الـذي ملـدفعا عنـه اشـترااات         

 املنااق الرملفية أمب احلضرملة.  
مبالل ائ  لات الصـلة   “بشأن اخلدمة املدنية” 2013لعام  152القان ن اقم ملكف   - 1 

االلتــزام  بــا ل تكــافؤ الفــرل مبعــدم التمييــز مبالتحلــي بــالرمبح امل نيــة مبالشــفافية          
 مباالستدامة.  

 2014آلاا/مـــااو  12ا الصـــا ا  143القـــراا جملـــو الـــ  ااء اقـــم أصـــدا  - 2 
ــة       ” ــة مبالترقي ــات األفقي ــاا مبالتعيين ــرة االصتب ــاء مبفت ــ  مباالنتق بشــأن إ ــراءات الت  ي

 .“مل  في اخلدمة املدنية على صعيد ال  ائ  ا  ااملة التنفيذملة مباملت س ة مبالدنيا
 

 املرا عة اةااملة لقان ن العم :  
ة مبالشــباب عــد  اة ــات املعنيــة  ،  ا ت مب ااة الرعاملــة اال تماعيــ2010منــذ عــام  - 113
ت صيات ةنة صرباء منظمـة العمـ  الدمبليـة مباللجنـة األمبامببيـة للحقـ ق       تدااس، اة، مباملشاِا

م اءمة التشرملعات األلبانيـة مـع تشـرملعات االحتـا  األمبامبيب، مبأصـذت ا      ما أ   اال تماعية 
( بشـأن عـ ء   2010  /مل ليـه  االعتباا ت صية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة )مت

إثبــات التحــرش اةنســي. مبفيمــا ملتعلــق بقضــاملا املــرأة مباملســامباة بــ  اةنســ ، ملــنص مشــرمبا  
، مبملضـي  امليـ ل   “نـ ا اةـنو  ” صـ ل    “اةـنو ”القان ن على االستعاضـة عـا مصـ ل     

م ـات  اةنسية إىل األسو امل ض عية ملنع التمييز، مبملتضـما تـدابري بشـأن النسـاء احل امـ  مباأل     
 الشابات املرضعات.  

مبفيما ملتعلق بالتحرش اةنسي ا أمااا العم ، ملتضما ا  مـا قـان ن املسـامباة بـ       - 114
اةنس  مبقان ن احلماملة ما التمييز ق اعد مبعق بـات صاصـة. مبمل ـد  مشـرمبا قـان ن العمـ        

مبيب بشـأن  إىل م اءمة تعرمل  التحرش اةنسي مع التعرملـ  الـ اا  ا ت  ي ـات االحتـا  األمبا    
__________ 

ــق االتســاق       ــات االحتــا  األمبامبيب، مبحتقي ــة، مبتــالا هــذا التمييــز، مباســتيفاء مت لب نفقــات املعاشــات التقاعدمل
 أمبامببا. البلدان األصر  ا املن قة مبا مع
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إلا ”املسامباة ا املعاملة. مبخبص ل ع ء ا ثبات ملنص مشرمبا قـان ن العمـ  علـى مـا مللـي:      
عرضـ، القضـية علـى احملـاام مبقـدم املشـتكي أ لــة ملسـتند إلي ـا ا عائـه، جيـ  علـى املتــ م أن            

 .“ملثب، عدم حدمبث أي انت اك ملبدأ املسامباة ا املعاملة أمب مساو به
 

 العمالة -س ق العم    
، 2013مب  2012العاملـة ا عـامي    ةحس  البيانات املستقاة ما استقصـاءات القـ    - 115

 ،2012شـــخص ا عــــام   1 117 000اـــان عـــد  األشـــخال الـــذملا ملزامبلـــ ن عمـــال       
ا املائــة  43.9نـاث منــ م تبلـه   ا  ة، مباانــ، نسـب 2013شـخص ا عـام    1 024 000مب 
ــ      45 مب ــدالت ت  ي ــ، مع ــ ا . مباان ــى الت ــة عل ــ    النســاء ) ا املائ ــااها ب ــة أعم املترامبح

(. مبا 2013ا املائــة )عــام  43.1( مب 2012ا املائــة )عــام  49.5ســنة(  69ســنة مب  15
ا املائــة  48( مبنســبة 2012ا املائــة )عــام  43.9الق ــاا العــام، شــكل، امل  فــات نســبة  

( 2012ام ( ما جمم ا امل  ف . مبملظ ر حتلي  بيانات العمالة حبس  امل ا ) عـ 2013)عام 
تفامبتات ابرية ب  ت  ي  الذا ا مبا ناث ا بعض الفئـات امل نيـة. ففـي فئـة املشـرع  مبا      

ا املائـة مـا    85.4ا املائـة مـا ا نـاث مب     14.6التنفيذملة، مل  د ال  ائ  ال  ائ  العليا مب
ملائـة  ا ا 37.7الذا ا. مبا ق اعات اخلدمات مبالبيع بالتجزئة مبالتجااة، متثـ  ا نـاث نسـبة    

ا املائة ما امل  ف . مبتشك  ا نـاث األغلبيـة ا ق ـاعي الصـحة      62.3 نسبة مبميث  الذا ا
ــيم بنســب  ــة مب  66.9 ةمبالتعل ــ ا  )عــام    68.3ا املائ ــى الت ــة عل ا  68.2(، مب 2012ا املائ

(. مبا ق اعات البناء مبالنقـ  مباالتصـاالت، ميثـ  الـذا ا     2013ا املائة )عام  72.4املائة مب 
ا  97.3( علـى التـ ا ، مب  2012ا املائة مـا املـ  ف  )عـام     87.7ا املائة مب  92.8سبة ن

 (.2013ا املائة )عام  80.5املائة مب 
 

 الب الة  
شخصــا  173 420العاملــة، اــان  ةلقــ ل ئيةستقصــاالدااســات اال اسـتنا ا إىل نتــائج  - 116

 194 000ا ا نــاث، مباــان ا املائــة مــ 38.8، بينــ م 2012عــاال  عــا العمــ  ا عــام 
ــام     ــا العمــ  ا ع ــاال  ع ــ م 2013شخصــا ع ــ،    37.2، بين ــاث. مباان ــا ا ن ــة م ا املائ

ا املائـة   9.7سـنة مب   29 -15ا املائة ما الفئة العمرملـة   21.4معدالت الب الة ب  ا ناث 
 ا املائــة علــى 11.2ا املائــة مب  23.6(، مببليــ، 2012)عــام  64-30مــا الفئــة العمرملــة 

ا  27.4. مباانــ، معــدالت الب الــة بــ  الــذا ا 2013التــ ا  مــا هــات  الفئــت  ا عــام 
ا املائـة لـا تتـرامبح أعمـااهم بـ        10.2سـنة، مب   29مب  15املائة لا تترامبح أعمااهم ب  

ــنة )عــــام   64مب  30 ــة علــــى التــــ ا  ا    14.6ا املائــــة مب  29.7(، مب 2012ســ ا املائــ
 .2013 عام
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 جيع عمالة املرأة سياسات تش  
، اازت سياسات العمالة بشـك  ائيسـي علـى ت ـ ملر     2013-2010صالل الفترة  - 117

الراميـة  س ق العم  مبتشجيع العمالة، ب صف ما ما املك نـات الرئيسـية للسياسـات احلك ميـة     
رة لعمالة مبالتـدامل  امل ـين للفتـ   ل)االستراتيجية ال انية  الب الة تعزملز فرل العم  مباحلد ماإىل 

2007-2013.) 
ــز برنــامج حك مــة ألبانيــا    - 118 علــى  ملــا ة فــرل العمــ      2017-2013 للفتــرة مبملرا

مبحتس  ن عية الق ة العاملـة  ـا ملتماشـى مـع اؤملـة االحتـا  األمبامبيب مبت  ي اتـه، مباسـتراتيجية         
ة ، مبمعاملري االنضمام إىل االحتا  األمبامبيب. مبيفد  االسـتراتيجية ال انيـة للعمالـ   2020أمبامببا 

)الــيت ملنتظــر اعتما هــا( إىل حتدملــد مباســم سياســات مناســبة   2020-2014مبامل ــااات للفتــرة 
العم  مبالتدامل  امل ين للق ة العاملة، مبإجيا  مب ائ  أفض  مبفرل للتـدامل  مـد     لتعزملز فرل

 التدامل  امل ين مبالعم .فرل على  عم  عا الباحث  العاال احلياة، مبحتس  إمكانية حص ل 
 

 :ساعدة ا جيابيةسياسات امل - أل  
 املساعدة ا الت  ي ، مباملش اة مبالت  يه ا جمال احلياة امل نية مبالعمالة  

ــا عــام    - 119 ــرة م ــه  2010صــالل الفت ــ   12، مب ــد حــ ا   2014إىل حزملران/مل ني أل
ا  50شخص ا مجيع أ ـاء البلـد فـرل عمـ   سـاعدة الـدائرة ال انيـة للعمالـة )منـ م  ـ            

 ما النساء(. املائة
 

 الذملا مب دمبا فرل العم  العاال ن الباحث ن عا عم  - 133  
 

 2014حزر ا فرنوي   2013 2012 2011 2010 نااال ن
 865 8 241 12 965 12 748 12 317 12 اجملم ا      

 50,2 50,1 55,0 48,3 51,5 نسبة ا ناث ما اجملم ا

  
ــال عمالــةاحليــاة امل نيــة مبال ا جمــالتســت د  بــرامج تقــد  املشــ اة مبالت  يــه  مب  ات فئ

 اةنس .مبت بق مبا ل املسامباة ب   ،اخلاصة احملد ة ا الق ان  مبالل ائ  التنظيمية
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 عمالةاملستفيدمبن ما برامج احلياة امل نية مبال عم  عا الباحث ن العاال ن  
 2014حزر ا فرنوي   2013 2012 2011 2010 نااال ن
 عمـ   عـا  لباحث نا العاال ن      

 143,3 144,4 141,8 142 143 )باآلال (

ــا    ــات عــ ــااالت الباحثــ العــ
 73,5 74,6 73,00 73,8 72,9 )باآلال ( عم 

 
حس  السن ات مبن ا اةنو أن س ق العم  ال ملـزال   عمالةظ ر حتلي  معدالت الملمب 

للفجـ ة بـ     علـى الـرغم مـا السـد التـداجيي      ،ملعكو عدم املسامباة ب  اةنسـ  ا الت  يـ   
ا املائـة   5ظ ر البيانات ا  ااملة املتعلقـة بالب الـة أن الفـرق بلـه حـ ا       الذا ا مبا ناث،. مبُت

، بليـ، معـدالت   2013(. مبا عـام  2011ا املائـة )عـام    3( مب 2010-2000)ا الفترة 
ــة  ــذا ا مب    9.3الب الــ ــا الــ ــة مــ ــرة    13.7ا املائــ ــالل الفتــ ــاث. مبصــ ــا ا نــ ــة مــ  ا املائــ
 ، ااتفع، نسبة الب الة ب  الذا ا مباخنفض، ا صف   ا ناث.2010-2013

 
 برامج تشجيع العمالة:  - 120

 :  ، هيجيري حاليا تنفيذ ستة برامج 
ملـدعم تـدامل    برنـامج   :(79)“تعزملز فرل العم  مـا صـالل التـدامل  أثنـاء اخلدمـة     ” • 

مبام اامـ  عنـد   ا م اقع عمل م مع إمكانيـة تـ  يف م بـد    العاال  الباحث  عا عم 
 نفو اب العم .

ــ    ” •  ــى ت  ي ــاال التشــجيع عل ــاحث  الع ــا الب ــ  ع ــا    عم ــ ن  رمبف ــذملا مل ا   ال
ا أمبل األمر لفترة اصتباا مـديفا   العاال  الباحث  عا عم ملتم ت  ي   :(80)“صعبة
 م هلم الدعم ا احلص ل على العمالة الكاملة.  ش را، ؤ ملقدَّ 12

__________ 

 ، بصييته املعدلة.2008اان ن الثاين/ملناملر  16الصا ا ا  47 قراا جملو ال  ااء اقم (79) 
، بصـــييته املعدلـــة: األشـــخال 2008اـــان ن الثاين/ملنـــاملر  16الصـــا ا ا  48 قـــراا جملـــو الـــ  ااء اقـــم (80) 

ــة،  العــاال ن عــا العمــ  ملــدة ا مللــة الــذملا مل ــالب ن  ســتحقات، مباألشــخال امل ــالب ن     ســتحقات الب ال
األشـخال البـالي ن   مبسـنة مـا العمـر(،     25-18) مباألشخال اةد  الذملا ملدصل ن س ق العم  ألمبل مرة

ــه،      45ســا  ــا ملعا ل ــان ي أمب م ــيم الث ــى التعل ــة، مباحلاصــل ن عل ــا،   مبلمبمب ا عاق ــة الرمبم ــا اائف املنحــدامبن م
 ضائقة مالية. الذملا مل ا   نامل ا رمبن العائدمبن مب



 CEDAW/C/ALB/4 

 

58/78 14-66073 

 

ــة أمب   عمــ  عــا البــاحث  عــاال التــدامل  بــرامج مت ملــ  ” •  صرجيــي اةامعــات احمللي
 ملتي  فرل التدامل  اليت متكا اخلـرجي   :(81)“األ نبية مبمعاملريها مبإ راءات تنفيذها

 ااتساب امل ااات مباملعاا  ا امل ا اليت ملتاامباا. ما
ــز فــرل عمــ  النســاء مــا ال  ” •  ــتعزمل ــ  ااء  :“ات اخلاصــةفئ ــراا جملــو ال  27 اقــم ق

، بصييته املعدلة، مل فر الـدعم املـا  ألابـاب    2012اان ن الثاين/ملناملر  11 الصا ا ا
ات اخلاصــة ملــدة ســنة  فئــمــا العــااالت باحثــات عــا عمــ   العمــ  الــذملا مل  فــ ن  

مباحدة، مبلليف مـا صـالل تسـدملد اشـترااات الضـمان اال تمـاعي مبالتـأم  الصـحي         
أل  ا ايلـة مـدة   لد األ ب احلب أابعة أش رمرتبات مب فع  ،ال ا بة على أاباب العم 

 الربنامج.
لشـباب  مـا ا  عمـ   عـا  البـاحث   للعـاال  مت مل  الربامج امل نيـة مببـرامج التلمـذة    ” • 

مبالت  يـه للبـاحث  عـا     جمـال العمالـة  ملقدم الـدعم ا   “مبمعاملريها مبإ راءات تنفيذها
   .(82)عاما 30مب  16عم  الذملا تترامبح أعمااهم ب  ال

الصـا ا   248 اقـم  قراا جملو الـ  ااء ، “خال لمبي ا عاقةتشجيع ت  ي  األش” • 
العـاال  البـاحث  عـا    : ملستر  اب العم  الذي مل  ـ   2014نيسان/أبرمل   30ا 

لضــمان تعلقــة باملامدف عاتــه  اامــ مــا لمبي ا عاقــة بعقــد مدتــه ســنة مباحــدة   عمــ 
مل  الكامـ   اال تماعي مبالتأم  ال ا ال ا   سدا ها على اب العم ، مبملتلقى التم 

لألش ر الستة األمبىل باحلد األ ب لأل  ا املعمـ ل بـه علـى الصـعيد الـ اين، مبنصـ        
ــة، مبمت ملــ  أشــيال تكييــ  أمــااا العمــ  )ا حــدمب       للــيف عــا األشــ ر الســتة التالي
معق لــة( مل اءمتــ ا مــع احتيا ــات لمبي ا عاقــة، مبللقيــام بالتحضــريات الضــرمباملة        

ليـيف   200 000لكنـ ا ال تتعـد    مبلييف ألباين،  100 000لل  يفة  باله تص  إىل 
 ألباين إلا   ت  ي  أاثر ما شخص  ما لمبي ا عاقة.

 عد  املشااا  ا هذه الربامج: - 121
 2014 النصف ا/دل من عنا 2013 2012 2011 2010 ةال ن
العـــاال  البـــاحث   جممـــ ا      

 3 078 834 919 1 170 1 757 عا عم 

 2 155 521 658 757 1 229 ا املائة( 70)ح ا  ا ناث 
 

__________ 

 ، بصييته املعدلة.2006اان ن األمبل/ ملسمرب  27الصا ا ا  873 لو ال  ااء اقمقراا جم (81) 
 ، بصييته املعدلة.2012اان ن الثاين/ملناملر  11الصا ا ا  199 قراا جملو ال  ااء اقم (82) 
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ملتم مت مل  برامج تعزملز العمالة بالكام  ما أم ال ميزانية الدمبلة املخصصة سـن ملا لـ  ااة   مب - 122
ــامي      ــ  ع ــرة ب ــباب. مبا الفت ــة مبالش ــة اال تماعي ــ ال   2013مب  2010الرعامل ــيف األم ــ، تل ، بلي

 ملي ن لييف ألباين. 270، أي 2014م ملي ن لييف ألباين، مببلي، ثالثة أضعا  لليف ا عا 90
 

 برنامج التدامل  امل ين  
تقــدم احلك مــة  عم ــا لتنميــة القــداات امل نيــة لات اةــ  ة مــا صــالل النظــام العــام   - 123

للتعليم مبالتدامل ، الذي انتقل، املسؤمبلية عنه انظام م حد ا إااا ا صالحات اةااملـة إىل  
مبسيســ م هــذا النــ ج ا ت ــ ملر ن عيــة التــدامل  امل ــين   مب ااة الرعاملــة اال تماعيــة مبالشــباب.

 املتاح للق ة العاملة، ال سيما الشباب مبالنساء مبالفئات احملتا ة.
ا سـ ق  عم   عا الباحث  العاال مبملس م التدامل  امل ين ا إ ما  مبإعا ة إ ما   - 124

مراز مباحد متنقـ .  العم ، مبلليف  ساعدة عشرة ما مرااز الت  ي  مبالتدامل  امل ين، من ا 
أسـابيع( مب مباات ا مللـة األ ـ  )قـد      6-4مبتقدم هذه املرااز  مباات  ااسية قصرية األ   )

أشــ ر(، مبمعظم ــا خمصــص للعــاال  عــا العمــ  )ســ اء اــان ا مســجل  أمب غــري  7تصــ  إىل 
ــة حســ            ــة(، مبلكنــ ا أملضــا مفت حــة للعمــال مبال لب ــة للعمال ــد  الــدائرة ال اني مســجل  ل

،   تفـيض الرسـ م العا ملـة    2013ما التدامل . مبإىل غاملـة تشـرملا الثـاين/ن فمرب    احتيا ايفم 
ا املائـة، ا حـ  أن    50املسجل  لد  مكات  الت  ي  بنسـبة  لعاال  الباحث  عا عم  ل

ر أفـرا  اجملم عــات احملتا ـة )اائفــة الرمبمــا، مباألملتـام، مبلمبمب ا عاقــة، مبالفتيـات مبالنســاء املتــا َ    
ــذه ســ ابق( ضضــرمبن   ــا، مبلمبمب ال ــان ن األمبل/ ملســمرب     ه ــا ا ــااا م ــا. مباعتب ــدمباات جمان ال

 مب ملـر  أملضـا، عمـال بـأمر    لعـاال  البـاحث  عـا عمـ     ، أصب  حض ا الدمباات جمانيـا ل 2013
ــم   ــباب اقـ ــة مبالشـ ــة اال تماعيـ ــا ا ا  286 الرعاملـ ــمرب   16الصـ ــان ن األمبل/ ملسـ  2013اـ

،  ا  عــد  املســتفيدملا مــا  2012 عــام . مبا“بشــأن اســ م النظــام العــام للتــدامل  امل ــين  ”
ا املائـة عمـا اـان     25الدمباات التداملبية اليت تقدم ا مرااز الت  ي  مبالتدامل  امل ين بنسبة 

ئــة مــا جممــ ا املشــااا  أقــ  مــا   ا املا 54.5. مباانــ، أعمــاا  ــ   2009عليــه ا عــام 
 ا املائة. 53عاما، مبفاق، نسبة ا ناث من م  25
 

 الذملا ملتلق ن التأهي  ا مرااز الت  ي  مبالتدامل  امل ين  عد  األشخال  
 2014 حزر ا فرنوي  2013 2012 2011 2010 ةال ن
 5 212 8 884 8 357 8 531 8 485 اجملم ا      

 2 503 3 898 3 798 4 751 4 515 ا ناث

 893 1 119 1 045 1 041 911 العاال ن الباحث ن عا عم 
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 الب الة بدلا س ق العم /برنامج  دة السلبيةاملساعبرامج  - باء 
 ،تدعم هذه الربامج العاال  عا العم  بتزمبملدهم بدص  منذ حلظة فقداام مب ـائف م  - 125

، اخنفض عـد  األشـخال   2013مبيفد  إىل تيسري إعا ة إ ما  م ا س ق العم . مبا عام 
بـع عشـرة املاضـية، علـى الـرغم مـا       الب الة إىل أ ب حد ُسج  ا السن ات األا ببدلب  امل الن

هـذه الزملـا ة   تكـ ن  أن   ا نفـو العـام. مبمـا املـر     العاال  الباحث  عا عمـ   ااتفاا عد  
لتشــجيع القــ ي الــذي تلقتــه اخلــدمات ا ، عــانتجــقــد املســجل   هــؤالء األشــخالا عــد  

 مبافتتاح مكات   دملدة مبحدملثة للت  ي .   ،املقدَّمة ا اآلمبنة األصرية
 
 الب الة مستحقاتالذملا ملتلق ن  عم  عا الباحث ن ال نالعا
 2013 2012 2011 2010 ةال ن
 7 887 8 861 9 367 9 265 اجملم ا     

 49 49 50 51 ا ناثنسبة 

 51 51 50 49 نسبة الذا ا

 
 األ  ا ا تسامبيق احل • 

األ ـ ا، فـاأل ر    سـامبي ا تق احلـ ال متيز التشرملعات األلبانية ب  الر ال مبالنساء ا  - 126
األ ـر املتسـامبي لقـاء    ”ملستند إىل العم  املنجز بيـض النظـر عـا نـ ا اةـنو. مبنظـرا أل يـة        

إنفــال هــذا الراميــة إىل ، ُبــذل،   ــ   لتحســ  التشــرملعات احلاليــة  “العمــ  املتســامبي القيمــة
 ا هذا الصد .   ةاملبدأ. مبملتضما مشرمبا قان ن العم  عدة تعدملالت مقترح

مبمب ااة الرعاملـة   ات األلبـاين  حصـاء ا، قـدم مع ـد   2011 ملسـمرب  اان ن األمبل/مبا  - 127
استقصــاء اســتخدام ال قــ، ا ألبانيــا ا الفتــرة     ” ااســة عن ااــا   (83)اال تماعيــة مبالشــباب 

، مبهي  ااسة ت صل، إىل نتائج هامة فيمـا ملتعلـق بعمـ  املـرأة بـدمبن أ ـر.       “2011-2012
النساء تقما بقدا أارب بكثري ما العمـ  بـدمبن أ ـر، سـ اء     مبقد صلص، هذه الدااسة إىل أن 

ما حيث ال ق، ا مجا  أمب انسبة مئ ملة ما جممـ ا عـد  األشـخال الـذملا ملق مـ ن بعمـ        
. أمـا بالنسـبة للعمـ  املـأ  ا مبغـري املـأ  ا معـا )مبقـ، العمـ           ا املت سيفبدمبن أ ر ا الي م 

. مبتشـك   ا املت سـيف ر مـا الر ـال ا اليـ م    ا مجا (، فعن النساء تعملا ح ا  ساعت  أاثـ 
 ة اليت تق م بأارب قدا إمجا  ما العم .  فئنساء املنااق الرملفية ال

__________ 

تحـدة  بدعم ما ال االة الس ملدملة للتعامبن ا منائي الدمب ، مبصندمبق األمـم املتحـدة للسـكان، مبهيئـة األمـم امل      (83) 
 للمرأة.
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 الضمان اال تماعي    
ــة    - 128 ــام االشــترااات ال  عي ــاعي      ،(84)أنشــم نظ ــأم  اال تم ــام الت ــا نظ ــزء م ــ    مبه

 أعقـاب ا صـالحات   ا لزامي، ما أ   متك  األشخال الـذملا  لـ ا عـاال  عـا العمـ  ا     
)بيــض النظــر عــا نــ ا  نســ م(. مبتتــي  اشــترااات  1990مبالتيـيريات الــيت  ــرت ا عــام  

التــأم  ال  عيــة فرصــة لســد أملــة ثيــرات ا اشــترااات الســن ات الســابقة للمــرأة العاملــة ا    
البي،، مبما ملصبح ن عاال  عا العم  ا أمبقـات معينـة ا حيـايفم، مبامل ـا رات العـامالت      

 ظم، عدة محالت ت عية هلذا اليرض.س اق العم  غري الرمسية ا اخلاا . مبقد ُنا أ
 االتفاقات الثنائية  

مل اليـا علـى إشـراك امل ـا رملا األلبـان ا نظـم       إجيري التعامبن مع الدمبل اجملامباة مث   - 129
حتقيـق   االشترااات ال  عية مبااالع م على م اعيد السدا  الن ائيـة ا ألبانيـا. مبعمـال باتفـاق    

االستقراا مباالنتساب املربم ب  ألبانيا مباالحتا  األمبامبيب، مبالصـك ك القان نيـة الدمبليـة ا جمـال     
، الصا اة عا جملـو أمبامببـا،   (EEC) 1408/71 اقم احلماملة اال تماعية، مبالالئحت  التنظيميت 

اة الرعاملـة  ، الصـا اة عـا الربملـان األمبامبيب مبجملـو أمبامببـا، اثفـ، مب ا      (EC) 883/2004مباقم 
اال تماعية مبالشباب     ها التنسيقية لت سيع ن اق نظـم احلماملـة اال تماعيـة لتشـم  محاملـة      
ــ ا         ــا )بيــض النظــر عــا ن ــ  ا ألباني ــا األ ان ــان ا اخلــاا  مبالرعامل ــا رملا األلب حقــ ق امل 

احلماملة اال تماعيـة مـع بلجيكـا، مبجيـري      بشأنح  اآلن ت قيع اتفاق ثنائي   نس م(. مبقد  
ــدمبنيا،          ــ ا لكســمربش، مبمق ــدان من ــع بل ــا م ــة أصــر  مبتنقيح  ــات ثنائي ــامبض بشــأن اتفاق التف

 مبهنيااملا، مبمج  املة التشييف، مبامبمانيا، مباندا مبغريها.
 

 الصحة مبالسالمة ا أمااا العم    
ملتضــما قــان ن العمــ  أحكامــا صاصــة حلماملــة املــرأة العاملــة مــا العمــ  الشــاق.            - 130
 ــ   ظــ ا علــى النســاء فالعمــ  لــيال،  عم مــايف حتظــر علــى النســاءقان نيــة  نصــ لت  ــد  مبال

ما االتفاقيـة   6احل ام  فقيف. مبما املقترح أن ملتضما القان ن املنق  تعدملال ملتماشى مع املا ة 
C171 اتبـاا اـج أاثـر مشـ ال ا محاملـة النسـاء أثنـاء         د  ، 1990، اتفاقية العم  الليلي لعام

 فترة احلم  مببعدها.
__________ 

بشـــأن الضــمان اال تمـــاعي ا مج  املـــة  ” 1993أملاا/مـــامل   11الصــا ا ا   7703 ضــد  القـــان ن اقـــم  (84) 
الصــا اة ا  4 ، مبالالئحــة التنظيميــة اقــم  “االشــترااات ال  عيــة ”، 3، املــا ة (بصــييته املعدلــة “ )ألبانيــا
احلـاالت الـيت ضـق في ـا      “اال تمـاعي بشأن االشترااات ال  عية ا مع د الضـمان  ” 2009أملاا/مامل   25

لألفرا   فع االشترااات ال  عية، مبامل البة باملستحقات، مبسـب  الـدفع. مبملتمتـع بـاحلق ا  فـع االشـترااات       
 عاما ما العمر أمب أاثر، املقيم ن  اص  مج  املة ألبانيا أمب صاا  ا. 18ال  عية امل اان ن األلبان البالي ن 



 CEDAW/C/ALB/4 

 

62/78 14-66073 

 

بشــأن الصــحة ” 2010شــباط/فرباملر  18الصــا ا ا  10237مبفقــا للقــان ن اقــم مب - 131
، عنـــدما ملـــتم التعـــرض للمـــ ا  اخل ـــرة، أمب تكـــ ن العمليـــات  “مبالســـالمة ا أمـــااا العمـــ 

 ــرمب  العمــ  تشــك  ص ــرا علــى الصــحة مبالســالمة، أمب ميكــا أن ملكــ ن هلــا أثــر ضــاا       أمب
ري للقضـاء علـى للـيف اخل ـر أمب لتكييـ       باحلم  مبالرضاعة، جيـ  علـى اب العمـ  اتـال تـداب     

بيئة مكان العمـ . مبتتضـما مجيـع اللـ ائ  التنظيميـة املتعلقـة بالصـحة مبالسـالمة ا الـ  ااات          
 أحكاما صاصة حلماملة النساء مباحل ام  مباملرضعات.

ــه  - 132 ــو       2014مبا حزملران/مل ني ــراا جملل ــى مبضــع مشــرمبا ق ــا عل ــ   اامل ، اــان العم
بشـأن اتـال التـدابري الال مـة     ” EEC 92/85ي ـات جملـو أمبامببـا اقـم     ت   تتجلى فيـه  ،ال  ااء

إ ـــراء حتســـينات ا ســـالمة مبصـــحة العـــامالت احل امـــ  ا مكـــان العمـــ    علـــى لتشـــجيع ل
الذي ضد  املعـاملري الـدنيا    ،(85)“مبالعامالت الاليت مبضعا محل ا منذ ع د قرمل  أمب املرضعات

االمتثــال لكــ  معيـاا منــ ا. مبمجيــع االتفاقــات   الـيت جيــ  أن تفــي  ـا الــدمبل األعضــاء مبتـدابري   
اةماعيـــة املربمـــة علـــى مســـت   امل ا/الصـــناعات الـــيت ُتقـــدم إىل مب ااة الرعاملـــة اال تماعيـــة 
 مبالشباب حتت ي على املرا ع القان نية لات الصلة املتعلقة حبماملة النساء احل ام  مباملرضعات.

 
 العمالة غري الرمسية -عمليات تفتيش العم   • 

ــيت    - 133 ــة )ال ــا( بــ  12 ملتبع ــاتضــ لع مفتشــية العمــ  احلك مي ــا إقليمي ــى تفتيشالمكتب  عل
امتثاهلـا للتشـرملعات املعمـ ل  ـا      التأاـد مـا  الكيانات االقتصا ملة املرصص هلا ا إقلـيم ألبانيـا مب  

إعـا ة  أمب  تفتـيش الفيما ملتعلق بعالقات العم  مب رمبفه مبالسالمة ا أماانه. مباشف، عمليات 
ه إ ااة بَلــاالقتصــا  الرمســي )الــيت ُتإاــاا ا العاملــة مؤسســات الق ــاا اخلــال علــى يش تفتــال

 الضرائ  بشأاا التال مزملد ما ا  راءات( عما مللي:
م  فا  مبن تـأم  )منـ م    4 491 اان هناك: 2014مب  2010ا الفترة ب  عامي  • 

ــاث( ا   45 ــا ا نـ ــة مـ ــيش، ملع  54 524ا املائـ ــع، للتفتـ ــة صضـ ــا  مؤسسـ ــ   ـ مـ
 م  فا.   567 631جمم عه  ما

ا املائـة(   73) علـي م  مبحس  هذه األاقام، تف ق نسبة العمـال الـذا ا غـري املـَؤمَّا     • 
ا املائــة مــا  67.7ا املائــة(، مبتعمــ  نســبة  37) علــي ا نســبة ا نــاث غــري املــَؤمَّا

 ا املشااملع الصناعية. علي ا العامالت غري املَؤمَّا
 

__________ 

 .2010عم  الدمبلية ا إااا صيف تقد  املساعدة ا مرحلة ما قب  االنضمام لعام  ساعدة ما منظمة ال (85) 
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  12املا ة   
ال ُتميز التشرملعات األلبانية ب  الر   مباملرأة ا جمال الرعاملة الصحية. مبهـي تكفـ ،    - 134

على أسـاو املسـامباة بـ  الر ـ  مباملـرأة، نفـو احلقـ ق مبالفـرل ا االسـتفا ة مـا اخلـدمات            
ال بية، مبمن ا صدمات تنظيم األسرة. مبتصدا التراصيص ملقدمي الرعاملـة الصـحية مـا الق ـاا     

 ــ  مــا مللــي: اخلــدمات املختربملــة )املكرمببي ل  يــة، مبالســرملرملة، مبالكيميائيــة        اخلــال مــا أ 
البي ل  يــة، مباةينيـــة، مبصـــدمات اـــ  األســـنان مباخلـــدمات البصـــرملة(؛ مبالعيـــا ات ال بيـــة؛  
مبعيـــا ات اـــ  األســـنان مبتقـــ   األســـنان؛ مباملرااـــز الصـــحية؛ مبمرااـــز العـــال  األصـــر ؛ 

ا الصحة؛ مبصدمات املستشـفيات؛ مبإنتـا  األ مبملـة    مبصدمات التدص  املتخصصة مباملتعلقة حبف
 مببيع ا باةملة.  

 
 التدابري القان نية مبالسياسات  

القـان ن املتعلـق حبماملـة    ”ُتس م مجيـع التعـدملالت الـيت أو صلـ، علـى القـ ان  التاليـة:         - 135
“ القان ن املتعلق باأل مبملة مبالق اا الصـيدالين ” (، مب76/2014) “الصحة ما منتجات التبه

القـان ن  ” (، مب89/2014)“ القان ن املتعلق باأل  زة مباملعدات ال بيـة ” (، مب105/2014)
ــا   ــاء ا ألباني ــة األاب ــق بنقاب ــة املمرضــ  ا   ” (، مب123/2014) “املتعل ــق بنقاب ــان ن املتعل الق

 “القــــــان ن املتعلــــــق بنقابــــــة أابــــــاء األســــــنان ا ألبانيــــــا ” (، مب124/2014)“ ألبانيــــــا
س  الرعاملة الصحية للمرأة، بالرغم ما أاا ال تتنامبل املـرأة علـى مب ـه    (، ا حت127/2014)

بتـأم  تـ افر مبسـائ  منـع     ”التحدملد. مبجتدا ا شااة أملضا إىل االستراتيجيات ال انيـة املتعلقـة   
الصــحة العامــة مبتعزملــز ” ، مب“ال قاملــة مــا فــريمبو نقــص املناعــة البشــرملة/ا ملد ” ، مب“احلمــ 
ــحة ــام  ” ، مب“الصـ ــ ملر نظـ ــا  ت ـ ــحية ا ألبانيـ ــة الصـ ــ (،    “الرعاملـ ــة األ ـ ــتراتيجية ا مللـ )اسـ

منـع األضـراا   ” ، مب“التعامـ  مـع أمـراض الـدم ال ااثيـة     ” ، مب“عمليات نق  الـدم املأم نـة  ” مب
؛ مبإىل ص ـة العمـ  املتعلقـة    “(2015-2011النامجة عا تعااي الكح ل مباحلـد مـا أثرهـا )   
ــرة     ــة، للفت ــ ملر صــدمات الصــحة العقلي ــا     ،2022-2013بت  ــرة م ــيف. مبا الفت ــا إىل لل مبم

ا املائـة مـا    7،  ا ت امليزانية املرصـ  ة للرعاملـة الصـحية بنسـبة     2014إىل عام  2010 عام
 تشــرملا األمبل/ 1الصــا ا عــا مب ملــر الصــحة ا   421ســنة إىل أصــر . مبملقضــي األمــر اقــم  

املراقبـة،  بعنشاء ستة أفرقة للرصـد مب  “بشأن مراقبة مؤسسات الرعاملة الصحية” 2014أات بر 
 (.  2015-2014ا إااا محلة مكافحة الفسا  ا صدمات املستشفيات )
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 التحسينات اليت ارأت ا جمال صحة املرأة  
ا املنااق احلضرملة، ُتقـدم اخلـدمات الصـحية للنسـاء ا مرااـز االستشـااات للنسـاء         - 136

ا اشــا  الصــحي،  الــيت تــ ّفر اخلــدمات األساســية ا ال قاملــة مــا األمــراض مبمكافحتــ ا، مب       
مبالصحة ا جنابية، مبتنظيم األسرة، مبصحة األم ـات قبـ  الـ ال ة مببعـدها، مبالتيذملـة، مبال قاملـة       
ما فريمبو نقص املناعة البشـرملة/ا ملد ، مبسـراانات اة ـا  التناسـلي، امـا تقـدم املعل مـات        

 مباملش اة بشأن مرحلة انق اا ال مث، مبما إىل لليف.  
ية، فُتقدم الرعاملة الصحية ا املرااـز الصـحية الرملفيـة مبعـا ارملـق      أما ا املنااق الرملف - 137

اخلدمات املتنقلة، مباملمااس  لل   العام لألسرة، مباملمرض ، مباملمرضات القـابالت. مبُتقـدم   
صدمات ما قبـ  الـ ال ة مببعـدها، مباملسـاعدة عنـد ال ال ة/ال ضـع، مبصـدمات تنظـيم األسـرة،          

ــان. مبتشــّك      مبفحــ ل الكشــ  عــا ا صــابة بفــريمبو      نقــص املناعــة البشــرملة/ا ملد ، باجمل
جمم عة اخلدمات األساسية ا جمال الرعاملـة  ”صدمات الرعاملة الصحية للمرأة  زءا صاصا ما 

 اليت تشم  تقد  صدمات  يدة.   “الصحية األمبلية
مبُتقدم اخلدمات حلماملة صحة املرأة على الصعيد ال اين عا ارملق شبكة تتكـ ن مـا    - 138

ــة الصــحة.     عيــا ات ــة املتعلقــة حبمامل االستشــااات النســائية، اســتنا ا إىل الربمبت اــ الت الدمبلي
مباهلد  املت صى هـ  التحـ ل مـا األصـذ بنـ ج ال ـ  املرتكـز علـى تقـد  العـال  إىل ال ـ             

دمات عامـة صاضـعة لـ  ااة    صـ ال قائي، مب ملا ة مبعي النساء فيما ملص محاملة الصـحة. مبتقـدم   
رعاملـة الصـحية مبقضـاملا الصـحة الـيت متـول الر ـال مبالنسـاء. مبملـدص           الصحة املعل مـات عـا ال  

ــة الصــحية.       ــألم مبال فــ  ا إاــاا ا صــالح الشــام  لنظــام الرعامل حتســ  اخلــدمات املقدمــة ل
ــفيات امل  ــــ  ة ا  2012-2011فخــــالل الفتــــرة  ــام الــــ ال ة ا املستشــ ، ُ  لــــزت أقســ

ملشك  تدابري فعالة ا جمـال الـبىن التحتيـة    مقااعة بالبلد  عدات مبأ  زة ابية عصرملة، للا  16
برت اـ ال بشـأن اـ  الت ليـد مباـ        15للحد ما اعتالل مبمبفيات امل اليد مباألم ات. مبأوعـدل  

 2011. مبت اصـــ  العمـــ  منـــذ عـــام  (86)برمبت اـــ ال بشـــأن اـــ  األافـــال  27 امل اليـــد، مب
ــة مبالربمبت اــ الت املتعلقــة بنظــام الر   ل ضــع ــة.  املعــاملري مباملبــا ل الت  ي ي ــة الصــحية األمبلي عامل
مبا ل ت  ي يـة تتعلـق بتقـد  الرعاملـة ا مرحلـة       (87)، اعتمدت مب ااة الصحة2013 عام مبا

ــام         ــال. مبا ع ــ  األاف ــة، مبمن ــات مبالرضــع، مببالتيذمل ــدها لألم  ــ ال ة مببع ــ  ال ــا قب ، 2013م
ة متعلقة باعتما  مؤشـرات لرصـد أ اء مرااـز الرعاملـ    ”اعتمدت مب ااة الصحة مبا ل ت  ي ية 

__________ 

 اعتمدها املراز ال اين لالعتما  مبالترصيص. (86) 

 بدعم ما منظمة األمم املتحدة لل ف لة. (87) 
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الصحية لألم ات مباألافال، مبمرااز الرعاملة الصحية للرضع، ا جمال تقـد  صـدمات الرعاملـة    
ــة  ــة       “الصــحية األمبلي ــد  صــدمات الرعامل ــاملري لرصــد األ اء ا تق ــا ل مع ــذه املب ، مبحــد ت ه

 .(88)الصحية األمبلية للنساء مباألافال
أقســام الــ ال ة تــدابري  ، اتــذت(89)مبا ســياق مبــا اة املستشــفيات املالئمــة للم اليــد  - 139

لتشــجيع الرضــاعة ال بيعيــة الــيت حتــدل بدا ــة اــبرية مــا مبفيــات الرضــع مبال فيــات النفاســية.    
برنــامج مشــترك للحــد مــا حــاالت ســ ء    (90)، ُنفــذ2013مب  2010الفتــرة بــ  عــامي   مبا

التيذملـة لــد  األافــال، مبللـيف لل قاملــة مــا سـ ء التيذملــة، مبم ا  ــة انعـدام األمــا اليــذائي ا     
 الفئات األاثر عرضة للخ ر ااألم ات مباألافال.

، أوعــدلت منــال  تداملبيــة متكاملــة تتنــامبل التيذملــة اخلاصــة باحل امــ    2011مبا عــام  - 140
، فأوالق، محلـة ت عيـة   2012مباألافال، استنا ا إىل معل مات حدملثة عا التيذملة. أما ا عام 

حلم  مببعده، مبلتحس  لااسـات تيذملـة   للحد ما س ء التيذملة لد  النساء ا مرحلة ما قب  ا
 األافال.  

حتسـ  لااسـات تيذملــة   ”عن انـه   (91)، ُنفـذ مشـرمبا  2013-2012مبصـالل الفتـرة    - 141
، مباـان اهلـد  منـه حتسـُ      “سن ات 5األافال الصياا الذملا تترامبح أعمااهم ما صفر إىل 

شـجيع الرضـاعة   سـن ات عـا ارملـق ت    5إىل  صـفر صحة األافال الذملا تترامبح أعمـااهم مـا   
ال بيعية، مبتنامبل األغذملـة التكميليـة اةيـدة الن عيـة، مبالتثقيـ  اليـذائي؛ بييـة تعزملـز لااسـات          
التيذملة الصحية للرضع مباألافال؛ مبتعزملـُز التعـامبن مـع الشـرااء. مبقـدم املشـرمبا صدماتـه إىل        

، مت  عـا  240عامـا، مب   49إىل  15امرأة تترامبح أعمـااها مـا    5 500 حام ، مب 1 200
سن ات. مبجيمع مع د الصـحة العامـة، منـذ     5افال تترامبح أعمااهم ما صفر إىل  7 251مب 

، بيانــات عــا لااســات الرضــاعة ال بيعيــة مــا املرااــز الصــحية 2013تشـرملا األمبل/أاتــ بر  
 مبمستشفيات الت ليد.

 ، قوـدلم، التــداملبات للعـامل  ا تقـد  الرعاملــة الصـحية األمبليــة مبا    2013مبا عـام   - 142
املستشــفيات )أابــاء، مبلرضــ ن، مبأابــاء أصصــائي ن ا الت ليــد مبأمــراض النســاء، مبقــابالت(،  

__________ 

 .2013أملل ل/سبتمرب  3الصا اان عا مب ملر الصحة املؤاصان  470مب  469األمران اقم  (88) 

 نظمة الصحة العاملية/منظمة األمم املتحدة لل ف لة.بدعم ما م (89) 

 بدعم ما منظمة األمم املتحدة لل ف لة، مبمنظمة الصحة العاملية، مبمنظمة األغذملة مبالزااعة. (90) 

 تابع ملنظمة الصلي  األمحر. (91) 
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، ت اصـ  تـدامل    2013. مبصـالل عـام   (92)مباان معظم ـم مـا املقااعـات الشـمالية ا البلـد     
 .(93)العامل  ال بي  ا جماالت ارعاملة احل ام  مبتيذملت ا مبالرضاعة ال بيعية

ال قاملـة مـا أمـراض اة ـا  التناسـلي للنسـاء مبالتشـخيص         ىحتظسراان عنق الرحم:  - 143
 تشــــرملا األمبل/ -)أملل ل/ســــبتمرب  (94)املبكــــر هلــــا مبعال  ــــا باألمبل ملــــة. مبأ ــــرت  ااســــة

( تقييما للقداات امل    ة ا جمال الكشـ  املبكـر عـا سـراان عنـق الـرحم.       2013 أات بر
التحـال  مـا أ ـ  مكافحـة      )مبثيقـة أساسـية حتـد  أهـدا  مبغاملـات      “إعالن احلكمـة ”مبمُبّقع 

. مبملدع  ا عالن التـال تـدابري مشـتراة    2013سراان عنق الرحم( ا تشرملا األمبل/أات بر 
ف املة للحد ما ال فيات النامجة عا سراان عنق الـرحم ا غضـ ن السـن ات اخلمـو املقبلـة.      

مسـت   عـيش   مبمُلؤملد حتال  الربملانيات ا عالَن مبأي مبا اة قان نية أصـر  تسـاعد ا حتسـ     
ــا اات ا جمــاالت      ــة الشــعبية مبعضــ ات الربملــان مب املــرأة مبا إنقــال حيايفــا. مبأالقــ، اةمعي

 الرعاملة الصحية للمرأة مبال قاملة ما سراان الثدي.
ــق الـــرحم هـــي االتـــا :    - 144 ــابة بســـراان عنـ ــة ) 94مبإحصـــاءات ا صـ  (،2010حالـ
 ص ل املستشـفيات للعـال ،    (. أما عد  حاالت2012حالة ) 90(، مب 2011حالة ) 96مب 

ــا :   ــ  االتـ ــة ) 441ف ـ ــة ) 397(، مب 2010حالـ ــة ) 487(، مب 2011حالـ (. 2012حالـ
مبجتــري حاليــا  ااســات بشــأن الســالالت اةرث ميــة الــيت ُتســب  املــرض، مباصتيــاا اللقاحــات   

 املناسبة مبإ اا  ا ا اةدمبل الزمين للتحص  ا العام  القا م .  
مبأوعــدل برنـامج مباــين ملكافحـة الســراان    (95)انيـة ملكافحــة السـراان  مبأونشـئ، ةنــة مب  - 145

ــرة  ــق     2020-2011للفت ــ، سياســات مكافحــة ســراان عن ــة  ااســية تنامبل . مبُعقــدت حلق
، مبصيي، ا ااملت ا مبثيقـة استشـااملة تقنيـة حتـد  جمـاالت      2014الرحم ا اان ن الثاين/ملناملر 

ة  ـد  حتسـ  الكشـ  مبالتشـخيص     ، ُعقدت أنشـ  2014التدص  لات األمبل ملة. مبا عام 
املبكرملا، مبمبضع برمبت ا الت ابية مفصلة ا مبق، ملتناس  مع م عد بـدء برنـامج للفحـص    

 .2015للكش  عا املرض ا عام 

__________ 

 شك  اا، ليجي، ب اا، مالسيا إي ما هي، ا ايو، هاسي، ترمبب ملا. (92) 

 يجا، ا ايو، ترمبب ملا. مباملو، شك  اا، ل (93) 

 مب ااة الصحة، مع د الصحة العامة، مراز املستشفى اةامعي ا تريانا، صندمبق األمم املتحدة للسكان. (94) 

هيئــة استشــااملة تتــأل  مــا لــثل  عــا مراــز املستشــفى اةــامعي األم تريملــزا التــابع لــ  ااة الصــحة، مبمع ــد    (95) 
، مبمنظمـة الصـحة العامليـة، مباخلـدمات املتخصصـة للمستشـفيات       الصحة العامة، مبمع ـد ا حصـاءات األلبـاين   

 مبال حدات املتنقلة.
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، أصـدا مب ملـر الصـحة أمـرا ملقضـي      2013سراان الثـدي: ا تشـرملا األمبل/أاتـ بر     - 146
ــة مبالنســاء احل امــ  مــا    ــاألمراض ال امي ــق   بععفــاء املصــاب  ب ــة. مبملن ب اســ م اخلــدمات ال بي

 أملضــا علــى النســاء اللــ ايت ملعــان  مــا ســراانات اة ــا  التناســلي. مبا تشــرملا األمبل/     هــذا
ملــ امب لشــراء ُمعجِّــ   2 000 000، مبافــق جملــو الــ  ااء علــى قــرض قــداه  2013 أاتــ بر

 َصّ ي مللزم ملعاةة هذه األمراض.  
(، 2010حالــة ) 332هــي االتــا :  مبإحصــاءات حــاالت ا صــابة بســراان الثــدي - 147

ــة ) 359 مب ــد  حــاالت  صــ ل املستشــفيات     2012حالــة ) 318(، مب 2011حال (. أمــا ع
ــا :   ــ  االتـ ــال ، ف ـ ــة ) 3 993للعـ ــة ) 3 412(، مب 2010حالـ  3 737(، مب 2011حالـ

فحص للكشـ  عـا ا صـابة     250 000ما ملزملد على  2013(. مبأو ري عام 2012حالة )
حاليــا إ ــراءات مناقصــات لشــراء مبحــدة متنقلــة لفحــ ل تصــ ملر     بســراان الثــدي. مبجتــري 

الثدي باألشعة، مبسيساعد لليف علـى حتسـ  فـرل حصـ ل النسـاء اللـ ايت ملعشـا ا املنـااق         
 النائية على صدمات فح ل الثدي.  

مبملتلقــى أابــاء األســرة مباملمرضــ ن مبغريهــم مــا امل نــي  ا اجملــال الصــحي التــداملَ    - 148
لـرض التـداملَ     100ابيـ  مب   200ش  املبكر عا سراان الثدي. مبتلقى بانتظام على الك

. مبأوعدلت م ا  إعالمية مبم ا  للت عية، مببدأت على الصـعيد الـ اين   2013منذ أملل ل/سبتمرب 
أنش ة اصد من جي للفح ل السرملرملة للكش  عا ا صابة بسراان الثـدي. مبملعمـ  مع ـد    

احمللي  ا الرعاملة الصحية عـا ارملـق تنظـيم  مباات    الصحة العامة على تعزملز قداات العامل  
ــة املخففــة لــعالم. مبا اــ        ــااات العــال ، مبالرعامل ــة مبالفحــص، مبصي ــة ا جمــال ال قامل تداملبي

 تشرملا أمبل/أات بر، ُتنظم أنش ة للت عية بسراان الثدي.  
 حص ل األقليات على الرعاملة الصحية • 
،  ــا في ــا أقليــة الرمبمــا، فــرل احلصــ ل علــى تتـاح لألشــخال املنــتم  إىل األقليــات  - 149

الرعاملة الصحية ا مجيـع أ ـاء البلـد. مبا خمتلـ  املقااعـات، تتعـامبن املـدملرملات ا قليميـة مـع          
املنظمــات الــيت ال يفــد  إىل الــرب ، مبمنــ ا املنظمــات املعنيــة ب ائفــة الرمبمــا، مــا أ ــ  تــ فري   

 .(96)مللزم ما صدمات الرعاملة الصحية ما
 منع احلم ، مبالتربية اةنسية، مبتنظيم األسرةمبسائ   • 

 

__________ 

 .2013حالة أسر الرمبما املقيمة ا شيشت فينا، ا تريانا، تشرملا األمبل/أات بر  (96) 
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ــرة        - 150 ــة للفت ــع احلمــ  املأم ن ــة ل ســائ  من ــة األلباني ــتراتيجية ال اني ــن  االس -2012مت
الر ــال مبالنســاء فرصــة اصتيــاا مبســائ  منــع احلمــ  مبصــدمات تنظــيم األســرة العاليــة     2016

 ملـا ة اسـتخدام مبسـائ  منـع      اة  ة مباحلص ل علي ـا مباسـتخداَم ا. مبيفـد  االسـتراتيجية إىل    
ــة بنســبة   ــام   30احلمــ  احلدملث ــة بع ــة باملقاان ــه    2008ا املائ ــذي بليــ، النســبة في ا  11)ال

املائـة(. مباهلـد  املتـ صى هــ  ت سـيع تشـكيلة مبسـائ  منــع احلمـ  املتاحـة ا املرااـز الصــحية          
دمات الصـحة  . مبُتقدم صدمات تنظـيم األسـرة جمانـا ا مرافـق صـ     (97)مبعا ارملق نظام ا حالة

العامـة، مثــ  مرااــز الصـحة مباخلــدمات املتنقلــة التابعـة لنظــام الرعاملــة األمبليـة، مبمرااــز تنظــيم     
األسرة امل    ة ا مستشـفيات الـ ال ة ا املنـااق احلضـرملة، مباملنظمـات غـري اهلا فـة للـرب .         

ــالء،        ــ ق العم ــرام حق ــاا املســتنري، مباحت ــدأ االصتي ــد  اخلــدمات إىل مب ــ فري  مبملســتند ا تق مبت
جمم عة مباسعة مـا مبسـائ  منـع احلمـ  لالصتيـاا منـ ا، مبإ ما  ـا ا صـدمات/برنامج صـحة          

مراـزا ت  ـد    431األم مبال ف  مبالصحة ا جنابية. مبتقـدم مرااـز تنظـيم األسـرة )مبجمم ع ـا      
مقااعة( بعض أن اا مبسائ  منع احلم  جمانا، مبالعامل ن  ـذه املرااـز مؤهلـ ن لتقـد       36ا 

بشــأن تنظــيم األســرة مبمــداب ن علــى للــيف. مبمــا البــدائ  األصــر  املتاحــة للســكان  املشــ اة 
التس ملُق اال تماعي مبالس ق املفت حة للمستحضـرات الصـيدالنية. مبا املنـااق الرملفيـة، تقـدم      

 القابالت املش اة ا جمال تنظيم األسرة عند قيام ا بالزملااات امل لية الرمبتينية للح ام .
علــى حتــدملث املبــا ل الت  ي يــة  2014  منــذ النصــ  الثــاين مــا عــام مبجيــري العمــ - 151

مبإ اا  ق اعد/معاملري بشأن منع احلم ، مباسـتكمال برمبت اـ الت تنظـيم األسـرة املعمـ ل  ـا       
ا تقد  الرعاملة الصحية األمبلية، مبتنقي  املبا ل الت  ي ية املتعلقة با   ـاض ا مستشـفيات   

   الت ليد.
صـال للتربيـة اةنسـية مبتنظـيم األسـرة مبال قاملـة مـا األمـراض املنق لـة           مبمل ىل اهتمـام  - 152

باالتصــال اةنســي مبمنــع احلمــ  غــري املرغــ ب فيــه. مبُتــنظم أنشــ ة للت عيــة، مــا قبيــ  عقــد     
اال تماعات مبت  ملع املعل مات، تست د  الشبان بالتعـامبن مـع املنظمـات غـري اهلا فـة للـرب .       

العامة/ا  ااات املعنيـة بـالترمبملج( بانتظـام أنشـ ة ترمبجييـة      مبُتنظم مب ااة الصحة )مع د الصحة 
مبإعالميــة بشــأن اعاملــة األافــال، مبالتيذملــة، مبتنظــيم األســرة، مبال قاملــة مــا األمــراض املنق لــة    
باالتصــال اةنســي مبمنــع احلمــ  املبكــر ا مجيــع أ ــاء البلــد، مــع الترايــز ب  ــه صــال علــى   

 الفتيات/النساء ما اائفة الرمبما.
 

__________ 

 ا املائة. 30ما املت قع أن ملز ا  استخدام ال اقي الذاري بنسبة  (97) 
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 2012 2011 2010 ال نة
 7 846 8 307 8 085 جمم ا عمليات ا   اض     

 90.0 88.8 90.5 نسبة عمليات ا   اض اليت أ رمل، ا مرافق الصحة العامة
 10.0 11.2 9.5 نسبة عمليات ا   اض اليت أ رمل، ا مرافق الصحة اخلاصة

  
 ا أقســـام الت ليـــد ، ال ملســـم  بـــع راء عمليـــات ا   ـــاض إال 2013مبمنـــذ عـــام  - 154

ــا ات        ــا ا عي ــام مباخلــال، مبلكــا ال ملســم  بع رائ  امل  ــ  ة ا مستشــفيات الق ــاع  الع
صاصة. مبسيساعد لليف على ضمان تقـد  صـدمات أاثـر افـاءة ابقـا للمعـاملري مبالتشـرملعات        

ــام     ــاض. مبا عـ ــاءات ا   ـ ــد إحصـ ــر اصـ ــااملة، مبسُييسلـ ــات  2013السـ ــد  عمليـ ــه عـ ، بلـ
ــاض  ــة )أي عمل 6 442ا   ـ ــام    1 404يـ ــا عـ ــ  مـ ــة أقـ ــاالت  2012عمليـ ــد  حـ (. مبعـ

ــة ) 239مــا امل اليــد األحيــاء هــ  االتــا :   1 000ا   ــاض مقابــ  اــ    (، مب 2010حال
 (.  2012حالة ) 224(، مب 2011حالة ) 242
   فريمبو نقص املناعة البشرملة/ا ملد  مبانتقال العدمب  ما األم إىل ال ف  • 
بلـدان لات املعـدالت املنخفضـة النتشـاا فـريمبو نقـص املناعـة        ما  الـ، ألبانيـا مـا ال    - 155

البشــرملة، علــى الــرغم مــا أنــه اــرأت  ملــا ة ا احلــاالت الــيت  ــر  تشخيصــ ا ا الســن ات   
، اـان جممـ ا عـد  املصـاب  بفـريمبو نقـص املناعـة البشـرملة/ا ملد          2013األصرية. مبا عام 

 افال(.   34مب  أنثى 212شخصا ) 699قد بله  2013مب  1993ب  عامي 
 2007مبال ملزال تأصلر التشخيص ميثـ  مشـكلة مللـزم معاةتـ ا. ففـي الفتـرة مـا عـام          - 156

ا املائـة مـا احلـاالت املشخصـة سـن ملا ا مرحلـة        50، ُشخلص، نسبة تف ق 2013إىل عام 
افـال قيـد العـال . مبمنـذ      19 باليـا مب  316، اـان  2013متقدمة  دا ما املـرض. مبا عـام   

مُلقدم العال  باأل مبملة املضا ة للفريمبسات العك سة جمانا، بيـض النظـر عـا نـ ا     ، 2004عام 
اةــنو أمب العــرق أمب االنتمــاء إىل فئــة ضــعيفة. مبتشــم  عناصــر تقــد  الرعاملــة ال بيــة مــا مللــي:  
العال  باأل مبملة املضا ة للفريمبسات العك سة، مبالتشخيص، مبعـال  األسـا  النـاهزة مبغريهـا     

 مة، مبتقد  الدعم النفسي مباال تماعي.  ما األمراض الـُمال 
ــ  أحــد األهــدا  الرئيســية        - 157 ــا األم إىل ال ف ــال العــدمب  م ــا انتق ــة م مبتشــك  ال قامل

لالستراتيجية ال انية لل قاملة ما فريمبو نقص املناعة البشرملة/ا ملد . مبصدمات ال قاملـة متاحـة   
 صـابة بفـريمبو نقـص    ةميع السكان ا مرااز االستشااة مبالفحص ال ـ عي للكشـ  عـا ا   

املناعة البشـرملة/ا ملد . مبهـذه املرااـز مقامـة ا مـدملرملات الصـحة العامـة ا احملافظـات االثـنيت          
عشرة، مبتقدم الفحـص ال ـ عي باجملـان إضـافة إىل صـدمات االستشـااة قبـ  إ ـراء الفحـ ل          
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ــ  ا مرااــز تنظــيم األســرة امل  ــ  ة       ــدم املشــ اة لألم ــات احل ام ــدها. مباــذليف ُتق ا  مببع
العيا ات العامة مبأقسام الت ليد. مبأوقيم مراز لإلحالة مل تم بال قاملة ما انتقال العـدمب  مـا األم   

، تعمـ  صدمـة   2007إىل ال ف  ا املستشفى اةـامعي ألمـراض النسـاء مبالت ليـد. مبمنـذ عـام       
متنقلة ا مراـز املستشـفى اةـامعي ا تريانـا علـى تقـد  اخلـدمات للمصـاب  بفـريمبو نقـص           

ناعة البشرملة/ا ملد . مبملقدم هذا املراز جمانا صدمات العـال  املضـا  للفريمبسـات العك سـة،     امل
ــة للكشــ  عــا          ــاعي، مبالفحــ ل ال  عي ــدعم النفســي مباال تم ــرض، مبال ــ ا امل ــة ت  مبمراقب
ا صابة بفريمبو نقص املناعة البشـرملة/األمراض املنق لـة عـا ارملـق االتصـال اةنسـي. مبتراـز        

ى ال قاملة، مباحلد ما الضرا، مبعال  ا  مان بامليثا مبن، مبالـدعم النفسـي   عل (98)مشااملع خمتلفة
مباال تماعي، مبما إىل لليف. مبُتنظَّم  مباات تداملبية مبمحالت للت عية بشأن ال قاملة ما فـريمبو  
نقص املناعة البشرملة/ا ملد  ما أ   الفئـات الضـعيفة، مبمـدمين املخـداات بـاحلقا ال املـدي،       

 مباملشتيل  باةنو.
مبعــد ها  2013مبمـا حـاالت فـريمبو نقـص املناعـة البشـرملة الـيت ُشخلصـ، ا عـام           - 158
حالة ألافال أوصـيب ا عـا ارملـق العـدمب  العم  ملـة. مبملؤاـد اجتـاه هـذا          25حالة، اان،  33

النــ ا مــا اــرق انتقــال العــدمب   ــ  التزاملــد احلا ــة إىل التــرمبملج للفحــص املبكــر للح امــ      
نقــص املناعــة البشــرملة/ا ملد  بدا ــة أاــرب ا املنــااق       مبالت صــية بع رائــه. مبملشــيع فــريمبو   

ا  26.7ا املائة ما احلاالت ا املدن بينما ت  د نسـبة   73.5احلضرملة، حيث ت  د نسبة 
ا املائة ما احلاالت ا تريانا. مبأصـبح، نسـبة أاـرب     50املائة ا املنااق الرملفية. مبت  د    

 األم إىل ال ف  عا ارملق الرضاعة ال بيعية.   ما النساء تداك ص ر انتقال العدمب  ما
مبملقــدم العــامل ن ا جمــال الرعاملــة الصــحية األمبليــة املعل مــات مباملشــ اة، مبصــدمات     - 159

الفحص ال  عي، مبال اقيات الذارملة اجملانية. اما ملقـدم التـدامل  للعـامل  بشـأن ال قاملـة مـا       
، 2013مجاعـات الرمبمـا. مبصـالل عـام      ا صابة بفريمبو نقص املناعة البشرملة ا منااق إقامـة 

 ما العامل  ا جمال الرعاملة الصحية.   120  تدامل  
ــم     - 160 ــباب مبآاائ ــ ــة ا تشــــكي  م اقــــ  الشــ مبتــــؤ ي املــــدااو  مباا متزاملــــد األ يــ

مبســل ايايفم. مبســعيا لتنبــي  م مبتثقــيف م بشــأن انتقــال فــريمبو نقــص املناعــة البشــرملة، تتخــذ    
علمــ ؛ مبت عيــة اآلبــاء مبال ــالب؛ مبإعــدا  املنشــ اات ا عالميــة  التــدابري مــا أ ــ  تــدامل  امل

مبالــربامج التلفزمل نيــة. مبتراــز أنشــ ة الت عيــة أملضــا علــى مكافحــة مــا مل ــال النســاء املصــابات  
 بفريمبو نقص املناعة البشرملة/ا ملد  ما متييز مباستبعا .  

__________ 

 (.2012-2007من  الصندمبق العاملي )من  مقدمة ما   ات ما ة خمتلفة مب (98) 
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للجنـة الربملانيـة املعنيـة    مبا سياق التنسيق ب  املؤسسات ا اة    املبذمبلة، عقـدت ا  - 161
ــة مبالصــحة  لســةيف )اــان ن األمبل/ ملســمرب   ( مــع اهليئــات 2013بالعمــ  مبالشــؤمبن اال تماعي

احلك مية مباملنظمات الدمبلية مبمنظمات اجملتمع املدين، بشأن ال قاملـة مـا انتقـال فـريمبو نقـص      
 املناعة البشرملة ما األم إىل ال ف ، مبتدابري التدص .

 
 13املا ة   
 دة اال تماعية مباالقتصا ملةاملساع  

ــاعدة      - 162 ــاعي مباملسـ ــمان اال تمـ ــاجمي الضـ ــى برنـ ــة علـ ــة اال تماعيـ ــام احلماملـ ــ م نظـ ملقـ
اال تماعية مبعلى  عم لمبي ا عاقـة مبتقـد  اخلـدمات اال تماعيـة. مبنصـ، تعـدملالت قـان ن        

( 2014)مت  /مل ليــه  1993أملاا/مــامل   11الصــا ا ا  7703اقــم  “الضــمان اال تمــاعي”
ســنة مبال ضــق لــه  70مــرة علــى احلــق ا معــاش ا تمــاعي لكــ  شــخص جتــامب ت ســنله   ألمبل

احلصــ ل علــى معــاش بشــك  آصــر، علــى أن ملكــ ن مقيمــا ا ألبانيــا منــذ ســو ســن ات           
 النظر عا  نسه(. )بيض
تقـد  املسـاعدة اال تماعيـة مباخلـدمات     ”مبنص، التعدملالت اليت أو صل، على قان ن  - 163

 على ما مللي:   2005 آلاا/مااو 10الصا ا ا  9355اقم  “اال تماعية
 .استحقاق  فع املساعدة اال تماعية اآلن للمرأة ا األسرة املعيشية • 
مبتقد  الدعم ما صالل ا عانات ا ضافية لك  اف  مللتحق بالتعليم ا لزامـي مبلكـ     • 

 .اف   صلا ما أسرة معيشية تقدلم، ب ل  للحص ل على املساعدة اال تماعية
مبحصــ ل األم ــات ال حيــدات لمبات ا عاقــة أمب اللــ ايت ملرأســا أســر ا معيشــية علــى     • 

صــدمات  عــم إضــافية مــا املرااــز اجملتمعيــة العامــة مبإحالتــ ا إىل املنظمــات الــيت           
تست د  الرب  مبتقدلم اخلدمات البدمللة، إلا   ملت افر اهليك  احلك مي الذي ملقـدلم   ال

 تليف اخلدمات.  
، بــــدأت احلك مــــة عمليــــة إصــــالح  دملــــدة خلــــدمات الرعاملــــة  2013مبا عــــام  - 164

اال تماعيــة، مــا أ ــ  أن ملكــ ن نظــام الرعاملــة اال تماعيــة متكــاماليف مبمتلســقيفا مبمســتدام ا علــى 
ــذا         ــات ه ــا أمبل مل ــداات. مبم ــة مبالق ــى أصــعدة السياســات مبامليزاني الصــعيد االســتراتيجي مبعل

مبا ملـ اء،  ـد  اسـتحداث منـال  اعاملـة      ا صالح إ الة ال ابع املؤسسي عـا مرااـز الرعاملـة    
 تستند إىل األسرة مباجملتمع احمللي.  
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ــام    - 165 ــر  العمـــ  ا عـ ــع   2014مبجيـ ــا  اال تمـــاعي   علـــى مبضـ اســـتراتيجية ا  مـ
عيفة باسـتخدام املنظـ ا   ، اليت جي  أن ترّاز على إ ما  الفئات الضـ 2020-2015 للفترة

 اةنساين.
 

 املرأة ا ق اا األعمال:   
، متليف/تـدملر  2012تفيد تقااملر مع د ا حصاءات األلباين بأن املـرأة اانـ، ا عـام     - 166

 104 275ا املائــة مــا املنشــآت التجااملــة العاملــة )مــا أصــ  مــا جمم عــه   27.4مــا نســبته 
ا املائــة عــا العــام الســابق. مبمتليف/تــدملر املــرأة عم م ــا املشــااملع  1.5منشـأة(، بزملــا ة نســبت ا  

  أاثرملة النساء حلسا ا اخلال أمب ميلكا أعمااليف جتااملـة صـيرية لات معـدالت    الصيرية؛ مبتعم
(. مبعلـى الـرغم مـا مؤشـرات النمـ       2011إىل  2007ا املائة ا الفتـرة مـا    3من  مرتفعة )

 اةيلدة، قد تتعرلض أعماهلا التجااملة ا األ   ال  مل  للرا   أمب ح  للفش .  
النســـاء اللـــ ايت ملـــدان شـــراات أاـــرب، بأعـــدا   ، ترامبحـــ، نســـبة2011مبا عـــام  - 167

 15مب  14م  فيفـا، بـ     50أمب تزملـد عـا    49إىل  10، أمب مـا  9إىل  5م  ف  تتـرامبح مـا   
م  فيفــا، بنســبة  50ا املائــة. مبا  ا  عــد  النســاء اللــ ايت ميلكــا شــراات ت ّ ــ  أاثــر مــا   

ــدة مــا    2قــداها  ــرة املمت ــة، ا الفت ــدل 2011إىل  2007ا املائ ــا  األعمــال  . مبمل اجتــاه ا  مل
(، ا 2011إىل  2007ا املائـة ا الفتـرة مـا     6التجااملة اةدملدة اليت متلك ا ) ملا ة نسبت ا 

 ّ  ترا ع العد  ا مجا  لألعمال التجااملة اةدملدة، على قداة املرأة علـى التكيلـ  مبم ااايفـا    
دملـدة، مبمحاملـة نفسـ ا مـا     مبقدايفا على افالة االستدامة مبإجيا  بدائ   دملدة مبفت  منشآت  

 .(99)األ مات املالية مبالتقّلبات اليت قد ت ا   ا األعمال التجااملة
ا  31.4مبمبفقيفا ملصر  ألبانيـا، حصـل، األعمـال التجااملـة الـيت متلك ـا نسـاء علـى          - 168

ا املائة مـا إمجـا  قيمـة     11.5)ما نسبته  2011املائة ما جمم ا القرمبض املصرمبفة ا عام 
، أونشم صندمبق القداة التنافسية األلبانية مـا أ ـ   عـم املشـااملع     2007. مبا عام القرمبض(

الصيرية مباملت س ة احلجم، مب ملا ة قدايفا على املنافسـة، علـى أسـاو ص ـة لتقاسـم التكـالي        
ملي ن لييف ألباين ا السنة. مبملقدلم الصندمبق الـدعم إىل الشـراات ملـدلة     20 000تبله قيمت ا 

ــن ات، مبمل  ــالث سـ ــ  إىل   ثـ ــه ملصـ ــ   بلـ ــاهم ا التم ملـ ــى   1 000 000سـ ــاين، علـ ــيف ألبـ ليـ
ا املائــة مــا تكــالي  املشــرمبا. مبتشــم  األنشــ ة النم يــة الــيت ملــدعم ا          50ملتجــامب   أال

__________ 

 ااسة استقصائية عا تنظيم النساء لألعمال احلرلة ا ألبانيـا، مع ـد الدااسـات احلدملثـة مبهيئـة األمـم املتحـدة         (99) 
 .2013للمرأة، آلاا/مااو 
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حتسينات ا نظـم ا  ااة، مبشـ ا ات املنتجـات، مب ااسـات السـ ق، مبتسـ ملق        (100)الصندمبق
، متـ، امل افقـة   2013للـيف. مبا عـام    املنتجات، مباملشـاااة ا األسـ اق مباملعـااض، مبمـا إىل    

، مبافـق صــندمبق  2013علـى مثانيـة مشـااملع، لـيو منـ ا ســ   مباحـد تـدملره امـرأة. مبا عـام          
 مشااملع،   ملكا أي من ا تدملره امرأة.   7االبتكاا على 

 
 املرأة مبامللكية:   

مـرأة  ا 27 741أفا ت  ااسة أ راها البنيف الدمب  مؤصر ا بـأن عـد  املالكـات ملبلـه      - 169
(. 2013مالكيفـــا ) 73 755ا ـــاليف مـــا أصـــ  عينـــة تضـــم  46 014مبملبلـــه عـــد  املـــالك  

ا املائـة مـا املمتلكـات؛     100امـرأة ميلكـا    4 374ب  العد  ا مجا  للمالكـات: مّثـة    مبما
نسـبة   4 886ا املائة ما املمتلكـات؛ مبمتلـيف    50 مب 99ميلكا نسبة تترامبح ب   9 063 مب

ا املائــة مــا  25أقــ  مــا  9 418ا املائــة مــا املمتلكــات، مبمتلــيف   25 مب 49تتــرامبح بــ  
 املمتلكات. مبا السن ات الثالث املاضية، حص  الر ال على ثلثـي الره نـات العقااملـة، فيمـا    

ا املائـة   38.71حصل، النساء على ثلث ا. مبملز ا  عـد  النسـاء اللـ ايت ملـرثا لتلكـات: مـا       
 .(101)2013ا املائة عام  50، مبإىل قرابة 2012ام ا املائة ع 45.11، إىل 2011عام 
ــة      - 170 ــة إصـــالح امللكيـ ــات ص ـ ــذ بعـــض مك نـ ــئي  ا تنفيـ ــدم ضـ ــ   تقـ ــر  سـ مب  ضـ
، مبمللزم تنقـي  ص ـة العمـ  حبيـث تكـ ن مباقعيـة مبمسـتدامة مـا حيـث األهـدا            2012 لعام

ــة هيااــ  لل       ــة ثالث ــيف اخل ــة، أنشــأت احلك م ــذ تل ــا أ ــ  تنفي ــ . مبم رصــد مبمصــا ا التم مل
مباملش اة. مبمّثة حا ة إىل مزملد ما التعامبن ب  املؤسسـات مبإىل تنسـيق نظـم البيانـات الرقميـة      

 ملكات  التسجي  العقااي مباهليئات األصر .  
مبتبدمب التشرملعات األلبانية  املدة فيما ملتعلق باة ان  اةنسـانية؛ غـري أن ت بيق ـا ا     - 171

 ن مبملدملرمبن املمتلكات بدا ـة أاثـر بكـثري مـا النسـاء.      املمااسة العملية ملبيلا أن الر ال ميلك
مبملعرق  حـق املـرأة ا الشـرمبا ا عمـ  جتـااي،  دمب ملـة فرصـ ا ا احلصـ ل علـى القـرمبض           
مبافتقااها إىل الضمانات، اما ا احلاالت اليت تك ن في ا غـري مسـجلة امشـاااة ا امللكيـة     

زال مّثـة جمـال للتحسـ  مبإاسـاء تـدابري      أمب عندما تشترك ا ملكية الضمانات مع الر  . مبال مل
للعم  ا جيايب ما أ   حتقيـق املسـامباة الفعليـة ا هـذا الصـد . مبعلـى الـرغم مـا أن القـان ن          

__________ 

 (.AIDAتدملر الصندمبق ال االة األلبانية لتنمية االستثماا ) (100)
، ُنشـرت ا مـؤمتر   2013-2005ب البلقان، التقااملر ا حصائية للفتـرة  غر -بيانات مصنفة حس  اةنو  (101)

 (.2014البنيف الدمب  السن ي عا األااضي مبالفقر )مباشن ا 
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املــدين مبقــان ن ا  ــراءات املدنيــة ملعترفــان باملســامباة ا احلقــ ق بــ  الر ــ  مباملــرأة، ملبــدمب أن  
 ت بيق ما ال ملؤ ي إىل النتيجة نفس ا.  

 :شرة املرأة لألعمال احلرلةتعزملز مبا • 
عـد  ا مـا    2020-2014مبضع، استراتيجية األعمال التجااملـة مباالسـتثماا للفتـرة     - 172

األهدا  املتعلقة بتحس  مناخ األعمال بشك  عام مبقداة املرأة علـى مباشـرة األعمـال احلـرلة     
جااة مبتنظـيم  ، اتلخذت مب ااة التنمية االقتصا ملة مبالت2014-2013ب  ه صال. مبا الفترة 

 املشااملع التدابري التالية ا إااا     ها الرامية إىل متك  النساء صاحبات األعمال:  
دع ة العا  لا ع  الن انن    ،(102)تقدلم  ااسة أو رمل، عا النساء صاحبات األعمال • 

)أمر مب ملر التنميـة االقتصـا ملة مبالتجـااة     2020-2014صنحانا ا/عانل للفت ة 
( تـدابري  ـد ة يفيـم    2014حزملران/مل نيـه  19الصـا ا ا   339قم مبتنظيم املشااملع ا

لبيئة جتااملة مؤاتية للشراات املبتدئة مبللتعامبن مـع أصـحاب املصـلحة مـا أ ـ  تنميـة       
األعمال التجااملة اليت متلك ا النساء. مبتت اءم اخل ـة مـع أهـدا  اسـتراتيجية األعمـال      

ــا  األمبامبيب مب   ــدا  االحتـ ــتثماا مبأهـ ــة مباالسـ ــرأة   التجااملـ ــرة املـ ــأن مباشـ ــه بشـ أمبل ملاتـ
 احلرة. لألعمال

مبإنشاء فرملق استشااي ما أ   تنسيق مباصد تنفيذ ص ـة العمـ  )أمـر مب ملـر التنميـة       • 
ــااملع اقـــم   ــااة مبتنظـــيم املشـ ــا ا ا  340االقتصـــا ملة مبالتجـ ــه  19الصـ حزملران/مل نيـ

(، ملشــااك فيــه أصــحاب املصــلحة، مبملضــ لع بــدمبا   ــة التنســيق ا االلتــزام  2014
االستراتيجي ال  مل  األ   مبالدع ة مبالقيا ة ما أ   تعزملز قداة املرأة علـى مباشـرة   

 األعمال احلرة.  
 26 500 000، تبلــه قيمتــه ا مجاليــة دإوشاانن صاان د  لاا ع  صاانحانا ا/عااانل • 

 لييف ألباين، لالستخدام على مد  أابع سن ات.  
ة مبا مل اليـة  ــد   عـم املؤسســات   مب   ـ  االتفـاق املــربم بـ  احلكــ مت  األلبانيـ     - 173

الصـــيرية مباملت ســـ ة احلجـــم، عـــدلل، مباالـــة التعـــامبن ا مل اليـــة مبمب ااة التنميـــة االقتصـــا ملة   
مبالتجــااة مبتنظــيم املشــااملع إ ــراءات مت ملــ  املشــااملع الــيت تســتفيد منــ ا صــاحبات األعمــال،  

 لك  املشااملع اليت تقدلم،  ا نساء.   “مكافآت”فمنح، 
 

__________ 

 بالتعامبن مع هيئة األمم املتحدة للمرأة. (102)
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 لثقافة:املرأة مبا  
ل املا أبدت املرأة األلبانية على مر السن  اهتمام ا بالفا مبالثقافة مبالتراث، ما صـالل   - 174

ــة         ــال. مبتشــجلع مب ااة الثقاف ــرب األ ي ــة ع ــيم الثقافي ــ  الق املســا ة املباشــرة أمب املســاعدة ا نق
لثقافيـة الـيت   مشاااة املرأة ا مجيـع الق اعـات الثقافيـة مـا صـالل  عـم املشـااملع مباملنظمـات ا        

. مبقد مبضـع، الصـيية الن ائيـة ملشـرمبا مل ـد  إىل حتدملـد املنـااق الـيت         (103)تت ىل نساء قيا يفا
تعـيش في ـا النســاء مـا الفئــات الضـعيفة، مبملقـدلم الــدعم إىل اللـ ايت ميااســا أنشـ ة حرفيــة ا        

 املنااق النائية، ما أ   تعزملز إ ما  ا عا ارملق الثقافة.  
الستراتيجية الـيت أصـدايفا مب ااة الثقافـة مبالـربامج الـيت مبضـعت ا، إىل       مبيفد  ال ثائق ا - 175

التعامــ  مــع الفنــان  مبالفنانــات علــى قــدم املســامباة، بيــض النظــر عــا  نســ م، مبإىل إشــراك    
النساء اأشخال لدمل م صربة مباسعة ا احلياة مبميـّثلا منـال  إجيابيـة. مبملشـدل  برنـامج الـ  ااة       

ــرة  ــرمباة  2017-2013للفتـ ــى ضـ ــات      علـ ــع الفئـ ــة ةميـ ــاا بالثقافـ ــة االنتفـ ــة إمكانيـ إتاحـ
مباجملتمعات احمللية، مبتعليم امل اان  مـا صـالل املظـاهر الثقافيـة. مبملؤّاـد علـى ضـرمباة التربيـة         
الثقافيــة ال اســعة الن ــاق منــذ الصــير،  ــد   ملــا ة الــ عي مبمكافحــة التمييــز مبتعزملــز تعمــيم    

 مراعاة املنظ ا اةنساين.  
احلفــاع علــى التــ ا ن، مبافالــة تكــافؤ الفــرل لكــال اةنســ ، مباالعتــرا  مبال ملـزال   - 176

 ســا ة اــ  منــ ما ا إنتــا  الثقافــة، مــا جمــاالت الترايــز الرئيســية ا عمليــة مبضــع ال ثــائق  
 االستراتيجية مبتنفيذها.  

 
 14املا ة   
 املرأة الرملفية  

امباة ا التشـرملعات األلبانيـة، مبلكـا    ُتعام  املرأة الرملفية مباملرأة احلضرملة على قدم املسـ  - 177
ــى         ــا أصــع  بكــثري. إل أاــا ت ا ــه صــع بات أاــرب ا احلصــ ل عل ــة عملي  ــرأة الرملفي ــاة امل حي
صـــدمات الرعاملـــة الصـــحية مبالتعلـــيم مبالعدالـــة، فضـــاليف عـــا أن مشـــااات ا ا احليـــاة العامـــة   

ساســية، ملتعــيلا علــى مبالسياســية  ــدمب ة للياملــة. مبحــ  عنــدما تتــ ّفر املعل مــات مباخلــدمات األ
النســاء الرملفيــات، ا اــثري مــا األحيــان، أن ملــذه  إىل املــدن مــا أ ــ  احلصــ ل علــى هــذه    
اخلدمات، األمر الذي ملزملـد مـا صـع بة مبضـع ا )الصـع بات االقتصـا ملة، مبالعقليـة السـائدة،         

ــعن اخلــدمات املقدلمــ      ــيف، ف ــيف(. با ضــافة إىل لل ــا إىل لل ــة، مبم ــبىن التحتي ــاا إىل ال ة ا مباالفتق
__________ 

 .عماليف بقان ن الفن ن مبالثقافة مبقان ن التراث الثقاا (103)
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املنااق الرملفية هي  مبن املست   امل ل ب. فااتفاا معدالت الب الـة، مبنقـص فـرل التـدامل      
مباملؤهالت، مباخنفاض مست ملات التعليم، تعرلض النساء الرملفيـات للب الـة مبالفقـر بنسـبة أاـرب.      

باحلمــ  األاــرب مــا أعمــال  ىمبعنــدما مل ــا ر أ مبا  ــا أمب ملعملــ ن ا التجــااة الصــيرية، مللقــ 
ة على عاتق ا. فمسا ة املرأة ا األعمال التجااملة للزااعة األسرملة هامـة  ـد ا، إال أاـا    الزااع

ال تؤثر عا ة على  مباهـا ا إ ااة مزاعـة األسـرة أمب اتلخـال القـرااات بشـأاا. مبمبفقيفـا للقـان ن         
إىل  احلا ، تعترب املرأة الرملفيـة عضـ ا مـا أعضـاء األسـرة املعيشـية مبمشـاااة ا امللكيـة،  نب ـا         

 نـ  مــع بقيـة أفــرا  األســرة؛ مبمـع للــيف، نـا ا ا مــا ملنظــر إلي ـا باعتبااهــا ابـة أســرة معيشــية       
ــة أمب م ّلقــة أمب إلا ســافر       ــة األســرة إال إلا اانــ، أامل ــة. مبال ميكــا أن تكــ ن املــرأة اب  ااعي

 شرملك ا أمب  مب  ا إىل اخلاا  مبترك املزاعة منذ فترة ا مللة.  
ــات احلك م  - 178 ــز السياسـ ــي     مبترّاـ ــة. ففـ ــرأة الرملفيـ ــ  املـ ــى متكـ ــام األمبل علـ ــة ا املقـ يـ
، تضمن، معاملري مب ااة الزااعـة مباألغذملـة مبمحاملـة املسـت ليف الال مـة لتقيـيم أهليـة        2012 عام

ــى           ــا احلصــ ل عل ــدملرها م ــة أمب ت ــيف مزاع ــيت متل ــرأة ال ــا امل ــد ا ميّك ــ  بن ــى التم مل احلصــ ل عل
أحكام ـا   “املؤسسـات التعامبنيـة الزااعيـة   ” نق ة مؤهللة إضافية تلقائي ـا. مبسيتضـملا قـان ن    20

متن  نقاايفا إضافية للمؤسسات الزااعية اليت تدملرها النساء، عند التقدلم ب لـ  للحصـ ل علـى    
ا عانات الزااعية. مبجيري العم  على حتدملد اةمعيات الـيت تق  هـا الرملفيـات بييـة مسـاعديفا      

ا املائـة   6، مب 2011ئة ما املـزااا ا عـام   ا املا 7على تعزملز أنش ت ا. مب  تدا النساء إال 
 .  2012ا عام 
مبملظ ر حتلي  اخلدمات الزااعية أن االستراتيجيات عا ة مـا حتـايب املـزااع  الـذا ا.      - 179

ــ ا         ــرة املعيشــية مبحرات ــ مي ا األس ــ ا الي ــ ء عمل ــرأة مبال ع مبال ملؤصــذ ا احلســبان  مبا امل
هنا تنبع أ ية ت سيع ن ـاق اخلـدمات الزااعيـة مـا     احملدمب ة مباحتيا ات اعاملة األافال. مبما 

صــالل تنفيــذ الــربامج الــيت يفــم املــزااع  مباملزااعــات علــى حــد ســ اء. مبترّاــز االســتراتيجية    
علـى احلـد مـا أمب ـه عـدم املسـامباة        2013-2007الق اعية للزااعة مبالتنميـة الرملفيـة للفتـرة    

البلد. مبتشدل  االستراتيجية أملض ا على الـدمبا  االقتصا ملة مباال تماعية احلالية ب  خمتل  منااق 
الباله األ ية للمـرأة الرملفيـة ا إنشـاء التعامبنيـات ا نتا يـة، مبتؤاـد علـى املسـامباة ا املعاملـة          
 اليت ملنبيي أن تتلقاها هؤالء النساء، ما حيث حص هلا على القرمبض مباملدف عات املباشرة.  
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 15املا ة   
 املسامباة أمام القان ن  

إن حقــ ق ا نســان مباحلرملــات األساســية حجــر الزامبملــة ا النظــام القــان ين ا البلــد.   - 180
مبلكــ  فــر  احلــق ا افــع  عــ   أمب شــك   أمــام الســل ات ا  ااملــة مبالقضــائية، مبال ت  ــد   
عقبــات قان نيــة حتــ ل  مبن مشــاااة املــرأة أمب حضــ اها احملاامــات، مبملتمتــع اــ  فــر  حبرملــة  

ُتظ ر اخلربة املكتسبة على أاض ال اقـع أن إعمـال تلـيف احلقـ ق فعلي ـا      التنق ، مبما إىل لليف. مب
إل ضـد مـا إمكانيـة اصتيـاا مكـان السـكا أمب حرملـة احلراـة عـد  مـا            -قد ملك ن أمرا صعبا 

االقتصا ملة الـيت تـؤّثر ا حيـاة املـرأة، مبال سـيما إلا مـا انتمـ،         - الع ام  الثقافية مباال تماعية
 الرملفيات مبنساء الرمبما مبمصرملات البلقان مباملع قات مبغريها(.   إىل فئات معيلنة )النساء

ــم    - 181 ــان ن اقـــ ــنص القـــ ــى أن    33/2012مبملـــ ــااات، علـــ ــجي  العقـــ ــق بتســـ ، املتعلـــ
املستندات اليت تثب، امللكية مبغريها ما احلق ق العقااملة على املمتلكات غري املنق لـة   ُتسجل ”

ري املنق لــة، مــع ه ملــة اــ  شــرمليف ا  الــيت ميلك ــا شخصــان أمب أاثــر ا ســج  املمتلكــات غــ 
امللكية مبحصلته من ا، إن أمكا لليف. مبإلا اانـ، امللكيـة املنق لـة لشـخص ابيعـي مسـجل  ا       
ــة، ملســجل  اســم       ــاء الزمب ي ــا قــد   احلصــ ل علي ــا أثن ــة بصــفته متزمبل   ســج  األحــ ال املدني

ب اقـة تسـجي     الـزمب  ، علـى أامـا شـرملكان ا امللكيـة ا اةـزء املخصـص لـذليف مـا          اـال 
. مبتقــ م اهليااــ  املختصلــة بتــدامل  املــ  ف  املعنــي  “امللكيــة، عمــاليف بأحكــام قــان ن األســرة

 القان ن.   بعنفال هذا
 

 16املا ة   
 الزمبا  مباحلياة األسرملة  

ما االتفاقية ا هذا الصد . مبمبـدأ املسـامباة بـ      16ملت اءم التشرملع األلباين مع املا ة  - 182
خمتل  أمب ه احلياة األسـرملة، قبـ  الـزمبا  مببعـده )ا مـا ملتلصـ  بالشـؤمبن اخلاصـة          الزمب   ا

مبأم ا امللكية( مبه  ما األمبل ملات األساسية فيما ملتعلق باألافال. مبمع للـيف، مّثـة حـاالت ا    
ال اقع ُتنت يف في ا هذه املبا ل، ما قبي  حاالت الزمبا  املبكر أمب القسري ا مجاعات الرمبمـا  

قان، مب مبا  القصر، مبحق ق امللكيـة، مبمـا إىل للـيف. مبُتظ ـر الدااسـات البحثيـة       مبمصرملي البل
اليت أو رمل، مؤصلر ا عـا املمااسـات القضـائية أن معرفـة املـرأة بـنظم امللكيـة  ـدمب ة. مبُتجـري          

سلسـلة مـا الـدمباات التداملبيــة لكتـاب العـدل مبمـ ّ في مكاتـ  التســجي          (104)مب ااة العـدل 
 ملسامباة ب  اةنس  ا إ راءات التسجي .  العقااي عا مراعاة مبدأ ا

__________ 

 .بدعم ما هيئة األمم املتحدة للمرأة (104)



 CEDAW/C/ALB/4 

 

78/78 14-66073 

 

   ما االتفاقية. 20ما املا ة  1اعتما  التعدمل  على الفقرة  44الت صية  - 183
ــم     ــان ن اق بشــأن ”، 2011شــباط/فرباملر 10الصــا ا ا  10373أ ــا  الق

 1993تشــرملا الثــاين/ن فمرب  9الصــا ا ا  7767إ ــراء تعــدمل  علــى القــان ن اقــم 
ــم  ــأن االنضـ ــد املـــرأة      بشـ ــكال التمييـــز ضـ ــى مجيـــع أشـ ــة القضـــاء علـ  “ام إىل اتفاقيـ

مـا االتفاقيـة، املتعّلـق ب قـ،      20مـا املـا ة    1التعدمل  الذي أو ص  على الفقـرة   قب ل
 ا تماا اللجنة.

 
 
 
 


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	التقرير الدوري الرابع المقرر تقديمه من الدول الأطراف في عام 2014
	ألبانيا*
	المحتويات
	أولا - مقدمة
	ثانيا - التدابير المتخذة لتنفيذ المواد الـ 16 الرئيسية في الاتفاقية، وتوصيات اللجنة، والملاحظات الختامية
	المادة 1
	المادة 2
	التدابير القانونية
	النطاق القانوني للاتفاقية
	آليات مناهضة التمييز
	أمين المظالم
	آليات الانتصاف القائمة
	الاحتكام إلى القضاء
	المساعدة القانونية
	عبء الإثبات
	تحقيق المواءمة بين التشريعات المحلية
	الوعي بقانون مكافحة التمييز
	التصدي للتمييز المتعدد الأشكال
	المادة 3
	الآلية الوطنية
	(أ) وزارة الرعاية الاجتماعية والشباب
	(ب) موظفو الشؤون الجنسانية على الصعيدين المركزي والمحلي
	الهيئة الاستشارية:
	البرلمان:
	السياسات الحكومية:
	المادة 4
	المادة 5
	الإجراءات المتخذة لمعالجة التنميطات الجنسانية
	(أ) تنظيم الحملات ووضع خطط العمل في مجال التوعية
	(ب) الاجتماعات/المناسبات/التدريبات
	(ج) تنقيح المناهج الدراسية
	العنف ضدّ المرأة والعنف الجنساني والعنف العائلي
	نتائج تنفيذ القانون المتعلق بالعنف العائلي:
	ارتفاع معدلات الإبلاغ عن العنف العائلي وصدور أوامر الحماية للمرأة
	رصد قرارات المحاكم الصادرة في إطار قانون العنف العائلي
	دراسات أسباب العنف ضد المرأة ونتائجه
	جمع البيانات
	الإحصاءات
	عدد جرائم القتل الأسرية
	البيانات المستمدة من معهد الطب الشرعي
	نوع العنف
	المادة 6
	الإطار القانوني:
	السياسات والتدابير الرئيسية:
	الحماية والمساعدة وإعادة الإدماج
	التعاون الإقليمي والدولي
	المادة 7
	التمثيل السياسي
	التمثيل في الحياة العامة
	المادة 8
	تمثيل المرأة في الساحة الدولية
	المادة 9
	المادة 10
	التشريعات والسياسات والتدابير
	المستوى التعليمي
	القضاء على التمييز في التعليم
	المادة 11
	المراجعة الجارية لقانون العمل:
	سوق العمل - العمالة
	البطالة
	سياسات تشجيع عمالة المرأة

	ألف - سياسات المساعدة الإيجابية:
	المساعدة في التوظيف، والمشورة والتوجيه في مجال الحياة المهنية والعمالة
	133 - العاطلون الباحثون عن عمل الذين وجدوا فرص العمل
	العاطلون الباحثون عن عمل المستفيدون من برامج الحياة المهنية والعمالة
	برنامج التدريب المهني
	عدد الأشخاص الذين يتلقون التأهيل في مراكز التوظيف والتدريب المهني

	باء - برامج المساعدة السلبية في سوق العمل/برنامج بدل البطالة
	• الحق في تساوي الأجور
	الضمان الاجتماعي
	الاتفاقات الثنائية
	الصحة والسلامة في أماكن العمل
	• عمليات تفتيش العمل - العمالة غير الرسمية
	المادة 12
	التدابير القانونية والسياسات
	التحسينات التي طرأت في مجال صحة المرأة
	المادة 13
	المساعدة الاجتماعية والاقتصادية
	المرأة في قطاع الأعمال:
	المرأة والملكية:
	المرأة والثقافة:
	المادة 14
	المرأة الريفية
	المادة 15
	المساواة أمام القانون
	المادة 16
	الزواج والحياة الأسرية


