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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة السادسة واألربعون

      ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

  
  ألبانيا    

  
ــد       ــر الــ ــدورة يف التقريــ ــل الــ ــا قبــ ــل ملــ ــق العامــ ــر الفريــ ــا  نظــ ــة ألبانيــ وري جلمهوريــ

)CEDAW/C/ALB/3.(  
  

  حملة عامة
دوري الثالـــث جلمهوريـــة ألبانيـــا  إذا كـــان التقريـــر الـــعّمـــارجـــى تقـــدمي معلومـــات ُي   - ١
وُيرجـى أيـضا بيـان مـا إذا كانـت املالحظـات اخلتاميـة               .  احلكومة وقُدم إىل الربملان    تهتمداع قد

يل والتقرير الدوري الثاين أللبانيـا،      جلامع للتقرير األوّ  اليت اعتمدهتا اللجنة إثر نظرها يف التقرير ا       
 شـعب ألبانيـا،   إطـالع بغـرض   ُعممت نَموعلى  مت نشرها قد ُترمجت إىل اللغة الوطنية وكيف 

اخلطــوات الــضرورية لكفالــة املــساواة حبكــم علــى ن، و احلكومــة والــسياسيلوســيما مــسؤو وال
  .القانون وحبكم الواقع بني الرجل واملرأة

  
  إلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسيا
 مـن دسـتور مجهوريـة    ١٢٢املـادة  تـنص   مـن التقريـر الـدوري الثالـث،         ٣وفقا للفقـرة       - ٢

جـزءا مـن النظـام القـانوين الـداخلي،           ” تـشكِّل  بوصـفها صـكا دوليـا،     على أن االتفاقيـة      ألبانيا،
ــصفة مباشــرة،   ــذ ب ــد الــيت   هلــا األســبقية  وُتنفّ ــوانني البل ــاعلــى ق ــدأ  . “رض معهــاتتع ــد أن مب بي

على التشريعات الوطنية، وفـق مـا ورد يف الوثيقـة األساسـية             األولوية   القوانني الدولية    اكتساب
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)HRI/CORE/1/Add.124   مـا يـنص صـراحة      ”حمدود بشرط أن يرد يف االتفاق       ) ١٠٦، الفقرة
املباشـر وكيـف    فُيرجـى إيـضاح الـشرط األساسـي املتعلـق باالمتثـال             . “على االمتثال املباشر له   

كمــا ُيرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن أي قــضايا معروضــة علــى . يــؤثر يف التنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة
وُيرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن  . احملــاكم اســُتعني فيهــا باالتفاقيــة أو جــرت اإلحالــة إليهــا 

  . حصيلة هذه القضايا وبيان أي إجراءات إدارية أو وسائل انتصاف متاحة لضحايا التمييز
وتـــشري الدولـــة الطـــرف، يف تقريرهـــا، إىل عـــدة تعـــديالت قانونيـــة وتـــشريعات قيـــد     - ٣

] ٢٠٠٦ لعــام ٩٥٣٤رقــم [اإلعــداد، مثــل مــشروع قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع  
وُيرجــى تقــدمي مــا اســُتجد مــن معلومــات عــن حالــة اعتمــاد هــذه . حوقــانون االنتخابــات املــنقّ

املــساواة بــني اجلنــسني   ”قــع أن يــسد مــشروع القــانون اجلديــد     وهــل مــن املتو . التعــديالت
ــه يف الفقــرة  املــشار إل٢٠٠٤ الثغــرات القائمــة يف قــانون عــام  “اجملتمــع يف  مــن التقريــر، ٢٣ي

  يف جماالت احلياة العامة واخلاصة؟اجلنسي واجلنساين من املتوقع أن يشمل حظر التمييز  وهل
شريعات احملليــة تعريــف ملفهــوم التمييــز ضــد املــرأة،   مــا إذا أُدرج يف التــبيــان وُيرجــى   - ٤

 ليـشمل  نطاقـه    وميتـد  ١ التمييز املباشر وغري املباشر على السواء، وذلك متشيا مـع املـادة              يشمل
وُيرجـى أيـضا بيـان مـا إذا     . ٢اصة، وفقـا للمـادة     اخلعامة و الهات  اجلكذلك أعمال التمييز من     

 الـذي أوصـت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة              علـى النحـو    بُوشر استعراض شامل للقـوانني،    
  . من أجل ضمان تطابق التشريعات الوطنية مع االتفاقية )١(السابقة

 املواطنني الـراغبني    من من التقرير، يقتضي النظام القانوين أللبانيا أن         ٢٣ووفقا للفقرة     - ٥
أيــضا ن يــذكروا أ”يف اللجــوء إىل احملــاكم طلبــا لإلنــصاف بــسبب تعــرض حقــوقهم لالنتــهاك  

. “ تـنص عليـه االتفاقيـة   اًعامـ ولـيس حقـا   ن تـستند إليهـا طلبـاهتم    مادة ملموسة مـن قـانون معـيّ      
نـساء مبـن فـيهن    وُيرجى تقدمي معلومات عن توفر خدمات املساعدة القانونية واحملاماة املتاحة لل 

بغيـة ضـمان انتفـاع    الفئات الـضعيفة والنـساء الريفيـات،    املنتميات لألقليات العرقية واللغوية، و    
وُيرجـــى أيــضا حتديـــد مــا إذا كانـــت   . املــرأة مـــن املــوارد القانونيـــة املتاحــة ملكافحـــة التمييــز    

جنــسي التــشريعات تــنص علــى نقــض عــبء اإلثبــات يف القــضايا املــدعى فيهــا حبــدوث متييــز    
، لنـــوافسللحوامـــل وامايـــة تـــوفري احلســـيما يف حـــاالت التحـــرش اجلنــسي، و  ، والوجنــساين 
  .ة والوصول إىل السلع واخلدمات وتوفريهاوالعمال

  

__________ 
  ).٦١، الفقرة A/58/38 (٣٨، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ةالوثائق الرمسية للجمعية العامانظر   )١(  



CEDAW/C/ALB/Q/3  
 

09-51091 3 
 

 ٢٠٠٤ويذكر التقرير أن احلكم املتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني الـوارد يف قـانون عـام                     - ٦
الذي ينص على تدابري خاصة مؤقتة مل ُينفّذ قط ويشري إىل أن مـشروع القـانون اجلديـد بـشأن                    

 خاصة مؤقتة يف عـدة جمـاالت مثـل صـنع     تدابريُيتيح األخذ ب  ُيتوقع أن    “املساواة بني اجلنسني  ”
وُيرجـى التوسـع   ). ٥٩ الفقرة   ،CEDAW/C/ALB/3(القرارات واحلياة العامة والعمالة والتعليم      

 وشرح الـسبل الـيت مـن        ٢٠٠٤يف إيضاح العوامل والصعوبات اليت اعترضت تنفيذ قانون عام          
ر فيهـا  يف اجملـاالت الـيت تعثّـ   شأهنا أن تؤدي إىل إجناح مـشروع القـانون اجلديـد لـدى اعتمـاده،        

الدولــة لــيت عقــدهتا  مــشروع القــانون اجلديــد كليــا لاللتزامــات ا خيــضعفهــل . الــسابقالقــانون 
 مـن االتفاقيـة والـيت ُتـشكل جـزءا مـن النظـام القـانوين                 ٤ مـن املـادة      ١الطرف مبقتـضى الفقـرة      

   للجنة؟٢٥ والتوصية العامة رقم احمللي
أن األجهزة الوطنية للنـهوض بـاملرأة وبـشأن مـا إذا كانـت      وُيرجى تقدمي معلومات بش     - ٧

.  قانون املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع قـد أُنـشئت              مشروعاآلليات اجلديدة اليت ينص عليها      
وُيرجى بيان ما إذا كانت هذه اآلليات اجلديدة ستحل حمل األجهـزة الراهنـة أو مـا إذا كانـت                    

ى إيـضاح أدوار ومـسؤوليات كـل هيكـل علـى حـدة              سُتتممها وإذا كـان األمـر كـذلك، ُيرجـ         
وُيرجى بيـان مـا إذا كانـت احلكومـة تعتـزم إنـشاء              . وآليات التنسيق القائمة أو املتوقع إنشاؤها     

ــة تلقِّــ        ــع بوالي ــسانية وتتمت ــسؤولية عــن القــضايا اجلن ــوىل امل ــام االســتقالل تت ــة مــستقلة مت ي هيئ
نـساين تتـسم بالنجاعـة واالتـساق وتعمـم         أنشطة وبرامج مراعية للمنظـور اجل     الشكاوى ووضع   

  .بفعالية يف كافة اجملاالت ومساءلة مجيع الوزارات عن تنفيذها
أن ُيعـزز تعمـيم مراعـاة املنظـور         بـ وقد أوصت اللجنة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة،              - ٨

نـشاء  اجلنساين يف مجيع الوزارات والسياسات والربامج من خالل توفري التـدريب  اجلنـساين وإ              
ذت يف هــذا الــصدد؟ كمــا ُيرجــى إيــضاح كيفيــة ِختــاالــيت تــدابري مــا هــي ال ف.)٢(مراكــز تنــسيق

إدماج املنظورات اجلنسانية واهلدف املتوخى من املساواة بني اجلنسني، يف مجيـع األنـشطة الـيت                 
ــة       ــالتقرير، وكيــف ُجــّسد هــذا يف عملي ــرة املــشمولة ب ــة الطــرف خــالل الفت تــضطلع هبــا الدول

  .التدريبات اجلنسانية قد أُجنزتاعتمادات امليزانية وما إذا كانت ختصيص 
التمييز ضد املرأة املُبلّـغ عنـها       لقضايا املتعلقة ب  وُيرجى تقدمي بيانات إحصائية عن عدد ا        - ٩

وُيرجـى حتديـد مـا إذا    . لقضاياإىل أمني املظامل فضال عن القرارات اخلتامية املتخذة بشأن هذه ا        
 يتمتع بوالية دراسة قضايا التمييز يف العمل أو احلياة الشخصية أو ضد فئـات               كان أمني املظامل  

  . ضعيفة معينة خارج اجملال العام

__________ 
  .٦٧املرجع نفسه، الفقرة   )٢(  



CEDAW/C/ALB/Q/3
 

4 09-51091 
 

  النماذج النمطية واملمارسات الثقافية
 النمــاذج اســتمرار، عــن قلقهــا إزاء )٣(يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة أعربــت اللجنــة   - ١٠

ــة املُتجــذرة و  ــة التقليدي ــالنمطي ــق الع ــزي فــضال عــن قواعــد    ودة إىل تطبي ــانون العــريف التميي الق
فُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن نتــائج  . الــسلوك التقليديــة يف بعــض املنــاطق الــشمالية مــن البلــد  

املـضطلع هبـا للتغلـب علـى هـذه          ) ٧٥ الفقـرة    ،CEDAW/C/ALB/3(يف التقرير   الواردة  التدابري  
 واضـحة ومؤشـرات قابلـة للقيـاس مـن أجـل تقيـيم        املواقف وبيان ما إذا اسُتعني باسـتراتيجيات      

ويف هـذا الـصدد، ُيرجـى أيـضا بيـان أي تـدابري اتُّخـذت ملعاجلـة األدوار النمطيـة                     . التقدم احملرز 
ــي،     ــام التعليم ــرأة والرجــل يف النظ ــا  للم ــسني يف    بطــرق أمهه ــني اجلن ــساواة ب إدراج منظــور امل

 التدريب أثناء اخلدمة، وكذلك من خـالل        التدريب األويل وإعادة التدريب للمعلمني، وبرامج     
  .ى مجيع مستويات النظام التربويالدراسية علواملناهج  الكتب تنقيح

  
  العنف ضد املرأة

يــصف التقريــر عــددا مــن التــدابري القانونيــة وغريهــا مــن التــدابري الــيت اختــذت ملكافحــة    - ١١
ــك      ــا يف ذل ــرأة، مب ــف ضــد امل ــة املتعلقــ  ” وضــعالعن ــسياسة الوطني ــسني   ال ــني اجلن ــساواة ب ة بامل

تـدابري مكافحـة العنـف      ” واعتمـاد قـانون      ٢٠١٠-٢٠٠٧للفتـرة   “ واستئصال العنـف العـائلي    
وبعــض القواعــد التنفيذيــة ) ٢٠٠٦ لعــام ٩٦٦٩القــانون رقــم  (“يف حمــيط العالقــات األســرية

 عـدد   وُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن       . اليت تنص، يف مجلة أمور، على اختاذ تدابري وقائيـة عاجلـة           
األوامــر الــيت أصــدرهتا  االلتماســات باستــصدار أوامــر احلمايــة املقدمــة إىل احملــاكم وعــن عــدد   

كما ُيرجـى تقـدمي إحـصاءات عـن عـدد احملاكمـات واإلدانـات والعقوبـات املفروضـة                   . احملاكم
ويرجى بيان ما تقـوم بـه احلكومـة لتحـسني عمليـة مجـع البيانـات                 . على مرتكيب العنف العائلي   

مـدى  وُيرجى تقدمي معلومات عـن  . ة بالعنف العائلي وأشكال العنف األخرى ضد املرأة   املتعلق
. ضـحايا العنـف العـائلي يف خمتلـف أحنـاء البلـد            مالجئ ومراكز تأهيـل     املوارد املقدمة إىل    توافر  

  . وُيرجى بيان الفترة الزمنية إلعمال ما تبقى من القواعد التنفيذية
ــة       - ١٢ ــت دراســــة وطنيــ ــد أثبتــ ــت يف عــــام     وقــ ــة أجريــ ــن الــــصحة اإلجنابيــ  ٢٠٠٢عــ

)CEDAW/C/ALB/3، ــرة ــة   ١١,٥أن ) ٣٣٧ الفقـ ــات املتراوحـ ــساء األلبانيـ ــن النـ ــة مـ  يف املائـ
 عامــا يتعرضــن علــى مــا يبــدو إلســاءة املعاملــة مــن الوالــدين وأن   ٤٤ و١٥أعمــارهن مــا بــني 

ُيرجـى تقـدمي   لذا . ولتهن يف املائة منهن قد أفدنَ بتعرضهن إلساءة املعاملة يف مرحلة طف           ٢٧,٢

__________ 
  .٦٨املرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
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بيانات وإحصاءات مستكملة عن انتشار االنتهاك اجلنسي يف ألبانيـا فـضال عـن معلومـات عـن                  
  .التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة هذه املسألة

  
  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء

ــام    - ١٣ ــة يف عـ ــا ٢٠٠٣ لقـــد أعربـــت اللجنـ ــار  ضـــحايا إخـــضاع إزاء )٤(عـــن قلقهـ االجتـ
وجـدد التقريـر التأكيـد علـى أن القـانون اجلنـائي             .  األلبـاين  وبـات مبقتضى قـانون العق   ت  اوبللعق

األلباين ُيعد أحد القوانني القليلة جدا يف أوروبا، إن مل يكن القانون الوحيد فيهـا، الـذي يـضع                 
معلومـات  وُيرجـى تقـدمي     ). ١٠٠، الفقـرة    CEDAW/C/ALB/3(يا موضع املساءلة اجلنائية     االبغ

ــسألة     ــذه امل ــدابري املتخــذة ملعاجلــة ه ــات     . عــن الت ــساء والفتي ــدد الن ــيم لع ــل أُجــري أي تقي وه
املشتغالت بالبغاء وهل ُحّددت العوامل اليت تدفع النساء والفتيات إىل ممارسة البغـاء وعوجلـت     

وينبغــي أن تتــضمن هــذه . كمــا ُيرجــى تقــدمي معلومــات يف هــذا الــصدد . املالئــمنحــو العلــى 
أو املزمع اختاذها لتوفري التأهيل للنساء الراغبـات يف اإلقـالع           /علومات أيضا التدابري املتخذة و    امل

ــدابري       ــضال عــن الت ــع، ف ــاجهن يف اجملتم ــادة إدم ــاء وإع ــب    عــن البغ ــيط الطل ــي إىل تثب ــيت ترم  ال
  .البغاء على
ــا ورد يف التقريــر     - ١٤ ــق م ــرة  CEDAW/C/ALB/3(ووف ، تواصــل احلكومــة  )١٠٧، الفق

متام اإلطار القانوين هبـدف اسـتكمال املعـايري املطلوبـة دوليـا يف جمـال                إلالعمل على حنو مكثف     
ــان الثغــرات الــيت ُحــدد  ف. مكافحــة االجتــار بالبــشر  ــان  ُيرجــى بي ــة وبي ت يف التــشريعات الوطني

  .تعتزم احلكومة فعله لسدها ما
 رات ضـحايا االجتـا    وُيرجى تقـدمي اإلحـصاءات، إن ُوجـدت، عـن عـدد النـساء والفتيـ                 - ١٥

  .الداخلي ألغراض االستغالل اجلنسي واالقتصادي
ـــوُيـــشري التقري  - ١٦ ـــر إلــ ـــة الوطنيــــــى االستراتيجيـــ ـــة ملكافحـــة االجتـــ ــلار بالبـــشر ــ رة ـلفتـ

ـــ، فـــضال عـــن االستراتيجي٢٠٠٧-٢٠٠٥ ـــة اجلديـــ ــة ـــ ــعمـــل الدة وخطـ ــا ةاملتعلقـ ــرة  هبـ للفتـ
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ُيرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن تقيـــيم اســـتراتيجية الفتـــرة  ف. ٢٠١٠-٢٠٠٨

إيـضاح مـا إذا    وإيضاح ما إذا كان جيري تنفيذ االستراتيجية اجلديدة وإذا كان األمـر كـذلك،               
 االجتـار الـداخلي وتـنص علـى تقـدمي الـدعم واملـساعدة، مبـا يف         تعـاجل جية كانت هذه االسـتراتي  

  .ا االجتار وإعادة إدماجهن يف اجملتمعذلك التعايف البدين والنفسي لضحاي
  
  

__________ 
  .٧٠املرجع نفسه، الفقرة   )٤(  
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  املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدويل
أي بنـسبة  (بالنظر إىل التدين الشديد يف متثيـل املـرأة يف دوائـر احليـاة العامـة والـسياسية              - ١٧
نـسني  املـساواة بـني اجل  ”، تسعى احلكومة مـن خـالل مـشروع قـانون     ) يف املائة يف الربملان ٧,١

 يف املائــة لتمثيــل املــرأة والرجــل يف عمليــة صــنع ٣٠حتديــد حــصة ال تقــل عــن إىل  “يف اجملتمــع
ــسياسية والعامــة   ُيرجــى تقــدمي معلومــات  ف). ١٤٦، الفقــرة CEDAW/C/ALB/3(القــرارات ال

ــق التحــصيص          ــني تطبي ــرق ب ــساين وشــرح الف ــذا التحــصيص اجلن ــاد ه ــشأن اعتم ــستكملة ب م
كما ُيرجى إيـضاح    . خابات احمللية والنظام التناسيب لالنتخابات الربملانية     اجلنساين ألغراض االنت  

على األحزاب السياسية واملنظمـات غـري الرحبيـة، مبـا يف            املتوخاة  الية  املزاءات  اجلطّبق  ُتكيف س 
وُيرجـى  . ذلك فيما يتعلق بعدم امتثاهلا للترتيب التسلسلي للمرشـحني واملرشـحات يف القـوائم              

دابري األخـرى الـيت اختـذهتا احلكومـة، مبـا يف ذلـك التـدابري اخلاصـة املؤقتـة املتخـذة              أيضا بيان الت  
 مـن االتفاقيـة لزيـادة عـدد النـساء يف الوظـائف اإلداريـة يف اخلدمـة                   ٤ من املـادة     ١وفقا للفقرة   

  . املدنية والوظائف القيادية يف السلك الدبلوماسي والقضاء وما هلذه التدابري من أثر
ــئن   - ١٨ ــة    ول ــرأة األلباني ــذكر أن امل ــر ي ــة يفممكــان التقري ــرار    ثَّل ــصنع الق ــا ل  املناصــب العلي
ه ال يقـّدم مـع ذلـك       السلطتني التـشريعية والتنفيذيـة، ويف جهـاز القـضاء ونظـام العدالـة، فإنـ                يف

بيانات إحصائية ُتبـّين النـسبة املئويـة لتمثيـل املـرأة باملقارنـة مـع الرجـل يف اهليئـات االستـشارية                       
  . وُيرجى تقدمي بيانات إحصائية يف هذا الصدد. كومية واإلدارات احمللية وسلك القضاءاحل
  

  التعليم
ــصادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة يف عـــــام          - ١٩ ــت جلنـــــة احلقـــــوق االقتـــ  ٢٠٠٦أعربـــ

)E/C.12/ALB/CO/1   عن قلقها إزاء عدم التحاق نـسبة مئويـة كـبرية مـن أطفـال                )٣٨، الفقرة
سيما الفتيات، باملدارس أو مغادرهتم هلـا يف مرحلـة مبكـرة جـدا مـن عمليـة                   طائفة الروما، وال  

ُيرجى تقدمي بيانات وإحصاءات مستكملة بشأن معدالت التوقـف عـن الدراسـة يف              ف. تعليمهم
املـستويات التعليميـة والوصـول    وكـذلك بـشأن     صفوف الفتيات على مجيـع مـستويات التعلـيم          

لفتيـات مـن املنـاطق الريفيـة، واألقليـات، مبـن فـيهن النـساء          إىل فرص التعلـيم بالنـسبة للنـساء وا        
  . والفتيات من طائفة الروما

 لتعليم األطفال وعدم مواظبتـهم علـى        “غري الرمسية ” بني التكاليف    صلةوُيبّين التقرير     - ٢٠
وقـد أشـارت   . الدراسة، وخباصة يف املناطق الريفية ويف صفوف األطفال الذين يعيشون يف فقر  

إىل أن األطفـال  ) ٦٨، الفقـرة  CRC/C/15/Add.249 (٢٠٠٥وق الطفل أيـضا يف عـام      جلنة حق 
أمــاكن أخــرى يف ظــروف اســتغاللية يف ألبانيــا يعملــون يف الــشوارع أو يف إطــار األســرة أو يف 

وُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذهتا              . بدرجة ُتعرقل مواظبتـهم علـى الدراسـة        أو
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سـيما البنـات يف ألبانيـا،        باب اجلذرية الستمرار تدين قيد األطفال، وال      احلكومة للتصدي لألس  
فمـا طبيعـة الـدعم الـذي ُيقـّدم إىل األسـر             . يف املدارس وارتفاع معدالت التوقف عـن الدراسـة        

  لتخفيض هذه املعدالت وخباصة األسر القاطنة يف املناطق الريفية والنائية وتلك املتأثرة بالفقر؟
  

  العمالة
، CEDAW/C/ALB/3(املـساواة يف األجـر      كانت جارية بشأن    يشري التقرير إىل دراسة        - ٢١

وُيرجى تقـدمي معلومـات عـن نتـائج هـذه الدراسـة وعـن اسـتخدام التوصـيات                   ). ٢٢٦الفقرة    
 املتــساوي العمــلعــن حبكــم الواقــع الــواردة يف الــسياسة الراميــة إىل كفالــة املــساواة يف األجــر  

  .القيمة
وينبغـي أن يـشمل     . قدمي معلومات عن وضع املرأة يف االقتصاد غـري النظـامي          وُيرجى ت   - ٢٢

ل، وجمــاالت ا يف هــذا القطــاع، باملقارنــة مــع الرجــ نــساءذلــك معلومــات عــن النــسبة املئويــة لل 
 باإلضـــافة إىل معلومـــات عـــن التـــدابري املتعلقـــة باحلمايـــة االجتماعيـــة املتاحـــة هلـــؤالء  نعملـــه

ــة  ــسبة املئويـ ــامالت، والنـ ــصلن  للالعـ ــوايت يـ ــساء اللـ ــدابري   نـ ــذه التـ ــي، إىل هـ ــع العملـ ، يف الواقـ
  .هبا نتنتفعيو

لة، على النحو الذي طلبته اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة          وُيرجى تقدمي معلومات مفصّ     - ٢٣
بــشأن وضــع املــرأة يف ســوق العمــل، مبــا يف ذلــك األعمــال الــيت متتهنــها املــرأة يف     ،)٥(الــسابقة

  .حتصل عليهع هبا واألجر الذي تاالقتصاد ومستويات السلطة اليت تتمخمتلف قطاعات هذا 
) ٢٣٨  و ٢٣٢  و ٢٣٠، الفقـرات      CEDAW/C/ALB/3(حسب ما ورد يف التقرير      و  - ٢٤

ــل ا ــساء متثّ ــسبة كــبري لن ــاطلني و   مــن ةن ــاحثني عــن العمــل الع ــدد اإلمجــايل للب ــأثري الع ــى نت  عل
 يف املائـة يف صـفوف     ١٢,٨وف اإلنـاث مقابـل       يف املائة يف صف    ٨٠بنسبة  (خاص بالبطالة    حنو

وُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري      . وبالعمالة الناقصة يف القطاعني اخلـاص والعـام     ) الذكور
 ةتركيـز خاصـ   الالقطـاعني مـع     هذين  اجلاري تنفيذها ملعاجلة مسائل البطالة والعمالة الناقصة يف         

اهلياكل األساسية لرعايـة األطفـال يف املنـاطق        مدى توافر على ترتيبات العمل املواتية لألسرة، و     
  .  احلضرية والريفية واملبادرات اليت تشجع الرجل على تقاسم املسؤولية األسرية

إىل غياب إجراءات دقيقة لتقـدمي      ) ٢٦٥، الفقرة     CEDAW/C/ALB/3(ويشري التقرير     - ٢٥
دام البيانـات اإلحـصائية     الشكاوى يف حالة التعرض للتحرش اجلنسي يف مكان العمـل وإىل انعـ            

ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة التحـرش اجلنـسي                  ف. املتعلقة هبذه الظـاهرة   
  . والعنف ضد املرأة يف مكان العمل

__________ 
  .٧٥املرجع نفسه، الفقرة   )٥(  



CEDAW/C/ALB/Q/3
 

8 09-51091 
 

  الصحة
ــيت       - ٢٦ ــر أن عــدد حــاالت اإلجهــاض ال ــذكر التقري ــا  ي ــة وزارة  أبلغــت هب مؤســسات عام

فهـو يـشري إىل نـسبة       ). ٢٩٧، الفقرة   CEDAW/C/ALB/3(الصحة قد اخنفض يف العقد األخري       
وُيرجـى  . ٢٠٠٦عـام   يف   والدات يف املؤسـسات الـصحية العامـة          ٤,١إجهاض واحد يف كـل      

ــات وإحــصاءات مــستكملة عــن عــدد     ــات تقــدمي بيان اإلجهــاض املنجــزة يف املؤســسات  عملي
  .  الصحية العامة واخلاصة يف ألبانيا

سرة بوصفه تـدبريا للمباعـدة بـني الـوالدات ال حيظـى بعـُد               ويذكر التقرير أن تنظيم األ      - ٢٧
ــالقبول وال ــان  ). ٣٠١، الفقــرة CEDAW/C/ALB/3(ســيما مــن جانــب الرجــال    ب وُيرجــى بي
بــشأن الــصحة اإلجنابيــة، كليهمـا  خــدمات تنظــيم األسـرة وتثقيــف الرجــل واملــرأة  مـدى تــوافر  

ومـــات املتعلقـــة بالـــصحة اإلجنابيـــة يف ذلـــك وصـــول الفتيـــان والفتيـــات املـــراهقني إىل املعل مبـــا
  .واجلنسية املناسبة ألعمارهم

وُيرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف ملنـع انتـشار فـريوس                   - ٢٨
اإليدز، بوسائل منها التربية اجلنسية يف املـدارس ومحـالت التوعيـة الراميـة              /نقص املناعة البشرية  

كما ُيرجى تقدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة     . سليم املسؤول والإىل تعزيز السلوك اجلنسي 
  . ملعاجلة التمييز والوصم بالعار ضد النساء املصابات بالفريوس

ويذكر التقريـر اسـتخدام البطاقـات املُفهرسـة إلمتـام املتابعـة البيولوجيـة للحـاالت الـيت                     - ٢٩
اإليـدز  / نقـص املناعـة البـشرية       وبفريوس باألمراض املنقولة جنسيا  من حيث اإلصابة    متثل خطرا   

)CEDAW/C/ALB/3  وُيرجى بيان ما إذا كانت التدابري الضرورية قـد اختـذت   ). ٣٢٦، الفقرة
  . لكفالة سرية املعلومات الواردة يف البطاقات املُفهرسة

  
  ملرأة الريفيةا

علـق حبيـازة املمتلكـات      يبّين التقرير استمرار التمييز يف الواقع ضد املرأة الريفيـة فيمـا يت              - ٣٠
ُيرجى تقدمي معلومـات عـن التـدابري        ف). ٣٩٠-٣٨٩، الفقرات   CEDAW/C/ALB/3(ووراثتها  

  .)٦(اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة هذه املسائل استجابة لتوصية اللجنة
 عليـه  وويعترف التقرير بأن مستوى املعيشة يف املناطق الريفيـة أدىن باملقارنـة مـع مـا هـ            - ٣١
املوجـــودة تـــدابري الُيرجـــى بيـــان ف). ٣٩٣، الفقـــرة CEDAW/C/ALB/3(نـــاطق احلـــضرية يف امل

__________ 
  .٧٧املرجع نفسه، الفقرة   )٦(  
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 والـسكن   لـصرف الـصحي   سيما فيما يتعلـق با      للمرأة الريفية وال   مالئملكفالة مستوى معيشي    
  .الالئق واالنتفاع باخلدمات العامة مبا فيها الصحة والتعليم

ـــ  و  - ٣٢ ــة امل ــر إىل حالـ ــرق التقريـ ــاتسنات واملعوال يتطـ ــات  قـ ــات الالجئـ ــساء والفتيـ  والنـ
ــة    وُيرجــى تقــدمي هــذه املعلومــات وال . واملهــاجرات ــة االقتــصادية واالجتماعي ســيما عــن احلال

  .والتدابري املوضوعة لدعم هذه الفئات من النساء
  

  العالقات األسرية
جريـت  املتعـددة املؤشـرات الـيت أُ      العنقوديـة   يشري التقريـر إىل أن الدراسـة االستقـصائية             - ٣٣

 تــزوجن قبــل ٤٩-٢٠ يف املائــة مــن نــساء الفئــة العمريــة ٨علــى الــصعيد الــوطين ُتــبني أن حنــو 
ــة عــشرة، الــذي ُيعــد الــسن األدىن للــزواج     .  قــانون األســرة اجلديــد مبقتــضىبلــوغ ســن الثامن

مـن الـزواج اخلاضـع للـسلطة     نـوع التقليـدي   هي االستجابات الـيت صـيغت لتحـدي هـذا ال           فما
تقــدات املوروثــة لــبعض فئــات اجملتمــع بــشأن أمهيــة تأســيس أســرة يف ســن مبكــرة األبويـة، واملع 

ج لفتياهتــا وشــاباهتا؟ وباإلضــافة إىل ازو األســر باختيــار األقيــاماملمارســة املتمثلــة يف اســتمرار و
ذلك، يسود قلق إزاء استمرار ممارسة تقدمي مهر العروس يف املناطق الريفيـة والنائيـة مـن ألبانيـا                

   فهل توجد أي بيانات أو حتليل بشأن مدى انتشار هذه الظواهر؟.ات الرومالدى مجاعو
  

  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 
 مـن االتفاقيـة     ٢٠ مـن املـادة      ١ تعـديل الفقـرة      إقـرار ُيرجى بيان التقدم املُحرز يف اجتاه          - ٣٤

  .فيما يتصل بوقت اجتماع اللجنة
  


