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  مقدمة    
يتضمن التقرير الدوري الوطين الثالث معلومات مستكملة تتعلق بالتدابري الـيت اختـذهتا               - ١

ورية ألبانيا مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                      حكومة مجه 
. ١٨، وفقــا لاللتزامــات املــستمدة مــن أحكــام مادهتــا )املــشار إليهــا فيمــا يلــي باســم االتفاقيــة(

ــرة      ــه يف هــذا االجتــاه خــالل الفت ــا يف هــذا التقريــر التقــدم الــذي حققت -٢٠٠٣وتعــرض ألباني
ا يتعلق بالتغريات الـيت طـرأت علـى اجلوانـب القانونيـة واإلداريـة لتنفيـذ                 ، وال سيما فيه   ٢٠٠٧

وقـد اُسـتفيد أيـضا مـن التقريـر اجلـامع للتقريـرين األول               . املواد الستة عشر األوىل من االتفاقيـة      
ــز ضــد املــرأة يف      ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني ــاين، الــذي أٌُرســل إىل اللجن ــار ٢٢والث مــايو /أي

  .جعية لصياغة التقرير الدوري الثالث، كنقطة مر٢٠٠٢
  

  اعتبارات عامة  -أوال   
صــدَّقت ألبانيــا علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مبوجــب       - ٢

، وُنــشر يف ١٩٩١ســبتمرب /أيلــول ٩، الــذي اعتمــده الربملــان األلبــاين يف ٧٧٦٧القــانون رقــم 
ومتثــل تلــك اللحظــة نقطــة البــدء . ١٩٩٣سمرب ديــ/ األولكــانون يف ١٣اجلريــدة الرمسيــة رقــم 

يف الوقـت الـراهن،    لدمج املعايري القانونية الدولية يف القانون احمللـي، الـذي ال يـزال معمـوال بـه       
دسـتور مجهوريـة ألبانيـا تنفيـذه، وإشـراك املؤسـسات احلكوميـة يف مراقبـة وتعزيـز                   يضمن  كما  

  .احلقوق اليت ضمنتها االتفاقية
 من دسـتور مجهوريـة      ٢٢ذه االتفاقية تعترب اتفاقا دوليا، فإهنا وفقا للمادة         ونظرا ألن ه    - ٣

تـشكل جـزءا مـن النظـام القـانوين          ”ألبانيا، وبعد التصديق عليهـا مبوجـب القـانون يف الربملـان،             
 وهـذه  .“ينفذ مباشرة، وتكون هلا األولوية علـى قـوانني البلـد الـيت ال تتفـق معهـا      احمللي، الذي  
 واضح عن األمهية اليت يوليهـا كـل مـن اهليئـات التنفيذيـة والربملـان األلبـاين لتنفيـذ                    احلقيقة تعبري 

  .االلتزامات املستمدة من مواد االتفاقية املذكورة آنفا
واســتنادا إىل هــذا األســاس القــانوين، وضــعت مجهوريــة ألبانيــا موضــوع املــساواة بــني    - ٤

ميكـن فهـم التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة          ال   اجلنسني على رأس جدول أولوياهتا، معتربة أنـه       
وهي تتمـسك باملبـدأ الـوارد    . للبلد دون معاجلة هذا االجتاه املهم، والتوصل إىل إجنازات حمددة   

 املتحـدة  األمـم ، الذي قبلـت مبوجبـه مجيـع البلـدان األعـضاء يف              ٢٠٠٥يف إطار مؤمتر قمة عام      
يعد شرطا ضروريا لتحقيـق املـساواة والعدالـة    كما   تقدم املرأة هو تقدم للبشرية بأسرها     ”بأن  

  .“احلقيقيتني
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وقد خطت حكومة مجهورية ألبانيا خطوات صوب األمام خالل الفترة الـيت انقـضت                 - ٥
منذ حلظة تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين، فيمـا يتعلـق مبـدى تنفيـذ االتفاقيـة، مـن          

 اإلداريـة األخـرى الـيت ترمـي إىل حتقيـق املـساواة              حيث استكمال جمموعة التشريعات والتـدابري     
  .بني الرجل واملرأة

 ٢٠٠٣وتتمثل إحدى أهم اإلجنـازات القانونيـة الـيت حتققـت يف الفتـرة مـا بـني عـامي                       - ٦
 ويـنص  .“املساواة بني اجلنسني يف ألبانيـا ”، يف اعتماد الربملان األلباين للقانون بشأن        ٢٠٠٧ و

. ركـز كـال اجلنـسني يف جمـال التوظيـف والتعلـيم واختـاذ القـرارات             هذا القانون علـى تـساوي م      
وينــاهض هــذا القــانون التمييــز، ويــنص يف الوقــت ذاتــه علــى فــرض عقوبــات قانونيــة يف حــال  

، إىل اجلمـع بـني عناصـر        ٢٠٠٦وقد أدت عمليـة سـن هـذا القـانون الـيت بـدأت عـام                 . انتهاكه
، وترمــي إىل القــضاء بــصورة حقيقيــة علــى جديــدة كــثرية، تــضمن تنفيــذه مــن الناحيــة العمليــة

  .التمييز القائم على نوع اجلنس
ويتمثــل هــدف الــسياسات اجلنــسانية احلكوميــة يف تعزيــز وضــع املــرأة، بغــرض زيــادة     - ٧

إمكانية وصوهلا إىل سوق العمل، وإتاحة الفـرص هلـا، يف جمـاالت األعمـال الرمسيـة والـسياسية                   
حلكومــة األلبانيــة علــى التــزام الــسلطة التنفيذيــة الكامــل كمــا يــنص برنــامج عمــل ا. والتجاريــة

بالقضاء على العنف ضد النساء والبنات، وعلى استغالهلن ألغراض البغاء، أو ألغـراض مهينـة                
وعلـى ذلـك، فـإن الربنـامج موجـه بوضـوح صـوب سياسـات وتـدابري مـن شـأهنا منـع                        . أخرى

نفيذه أيـضا أن تـشغل املـرأة مكانـا مهمـا            العنف ضد املرأة واجلرمية يف حميط األسرة، ويتطلب ت        
  .يف مجيع مستويات اإلدارة

ولتحــسني حالــة املــساواة بــني اجلنــسني يف البلــد، التزمــت وزارة العمــل والــشؤون           - ٨
ــسني،       ــسلطة املــسؤولة عــن قــضايا املــساواة بــني اجلن ــصفتها ال ــة وتكــافؤ الفــرص، ب االجتماعي

-٢٠٠٧ املــساواة بــني اجلنــسني يف الفتــرة بــصياغة اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيــتني، بــشأن 
وقــد أُعــدت االســتراتيجية مــن خــالل عمليــة شــاملة، تتنــاول أهــم جمــاالت األنــشطة   . ٢٠١٠

وقـد اعُتمـدت هـذه االسـتراتيجية     . الدولية والتنفيذية والـسياسية والتـشريعية علـى صـعيد البلـد        
  .٢٠٠٧رب ديسم/ األولكانون ١٩ املؤرخ ٩١٣مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 

ــامج       - ٩ ــه مــع مكتــب برن ــة يف الوقــت ذات  املتحــدة األمــموقــد تعاونــت احلكومــة األلباني
اإلمنائي يف تريانا، وجملـس أوروبـا، ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وعـدد مـن املنظمـات                      

تمـع  األجنبية واحمللية اليت ال تستهدف الربح، من أجل تشجيع تويل املـرأة ملراكـز القيـادة يف اجمل              
األلبــاين مــن خــالل توعيــة اجلمهــور علــى نطــاق واســع، ووســائط اإلعــالم، والقطــاع اخلــاص   
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عامة، فيما يتعلق بأمهية قضايا اجلنسني بالنـسبة لـإلدارة الرشـيدة، والتعلـيم، والتنميـة املتواصـلة               
  .للبلد
ظمــات وُتعــد صــياغة وتنفيــذ الــربامج املعنيــة بقــضايا اجلنــسني، بالتعــاون الوثيــق مــع من  - ١٠

اجملتمع املدين، وأوهلا وأمهها املنظمات املتخصصة يف قضايا املساواة بني اجلنـسني، إحـدى أهـم            
وتتمثل الواجبات الرئيسية ملديرية سياسـات      . االلتزامات الواردة يف سياسات احلكومة األلبانية     

ــة وتكــافؤ الفــرص، يف اإلشــراف علــى      تكــافؤ الفــرص، يف وزارة العمــل والــشؤون االجتماعي
التعـاون مــع املنظمــات الـيت ال تــستهدف الــربح، النـشطة يف جمــال تكــافؤ الفـرص، فيمــا يتعلــق     

  .باملشاريع واألنشطة املشتركة
وكلفــت وزارة الــشؤون اخلارجيــة بــأمر خــاص مــن رئــيس الــوزراء، بــصياغة التقــارير   - ١١

ب أمـني املظـامل،     الدورية الوطنية، مما أسفر عن حتقيق التعاون بني املؤسسات احلكومية، ومكتـ           
تستهدف الربح، حىت أن التقرير ال يوضح بصورة واقعية جدا مـدى التقـدم    واملنظمات اليت ال  

فحسب، بل وأهم القـضايا الـيت تـدعو إىل القلـق يف جمـال املـساواة بـني                   واحلالة الراهنة يف البلد   
 ٥، املـؤرخ  ٢٠١ رقـم (واستنادا إىل األمر الصادر مـن رئـيس وزراء مجهوريـة ألبانيـا         . اجلنسني
 ١٠، أُنـشئ الفريـق العامـل املـشترك بـني الـوزارات مبـشاركة                )٢٠٠٧ديـسمرب    / األول كانون

وزارة العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة وتكـــافؤ الفـــرص، وزارة العـــدل، وزارة   (وزارات هـــي 
ــارة والطاقــة، وزارة       ــصاد والتج ــم، وزارة االقت ــيم والعل ــصحة، وزارة التعل ــة، وزارة ال الداخلي

ــة والــشباب والرياضــة، ووزارة    الز ــسياحة والثقاف ــة املــستهلك، وزارة ال ــة ومحاي ــة واألغذي راعي
 - ومعهــد اإلحــصاءات -معهــد التأمينــات االجتماعيــة  (املاليــة، ومؤســستني حكــوميتني مهــا  

ــاين لإلحــصاءات   ــد األلب ــذا      )املعه ــداد ه ــة إلع ــات الالزم ــد أســهم يف التوصــل إىل املعلوم ، وق
  .التقرير
تــوخي إعــداد هــذا التقريــر وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت حــددهتا اللجنــة املعنيــة  وقــد   - ١٢

بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، حيـث أتـاح أخـذ تلـك املبـادئ التوجيهيـة يف االعتبـار تنـسيق                       
وعند النظر إىل هذا التقرير مـن هـذه الزاويـة يتـبني      . عملية صياغة هذا التقرير شكال ومضمونا     

  :يليأنه يتضمن ما 
معلومات وتعليقـات بـشأن أهـم التغـيريات الـيت طـرأت مـن أجـل حتقيـق املـساواة بـني                     •  

التقريـر اجلـامع للتقريـرين األول       [اجلنسني يف ألبانيا، منـذ وقـت تقـدمي التقريـر الـسابق              
ــاين ــرة  ، أي]والث ــتغريات    . ٢٠٠٧-٢٠٠٣للفت ــصفة خاصــة، ال ــر ب ــبني هــذا التقري وي

اليت جرت يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني يف ألبانيـا خـالل            العامة وأهم نتائج األنشطة     
  .هذه الفترة
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وفيما يتعلق بالبيانات املقدمة يف التقرير اجلـامع للتقريـرين األول والثـاين، يـبني التقريـر                •  
ــشريعات،      ــا أيــضا التحــسينات الــيت طــرأت علــى الت ــة ألباني الــدوري الثالــث جلمهوري

دابري اإلداريـة األخـرى الـيت اُتخـذت ويتمثـل هــدفها      واإلطـار التـشريعي الثـانوي، والتـ    
الرئيسي يف مواصلة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتـسني عمليـة دجمهـا يف احليـاة                   

ونعتقد أن هذا التقرير باإلضـافة      . السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يف البلد     
إلجــراءات املهمــة األخــرى إىل اإلجــراءات القانونيــة األخــرى، سيوضــح أيــضا بعــض ا

، حيـــث أهنـــا مل تـــرد يف التقريـــر اجلـــامع ٢٠٠٣املتعلقـــة بـــالفترة الـــسابقة علـــى عـــام 
  .للتقريرين األول والثاين

وقد أوليت أمهية خاصة يف هذا التقرير إىل القضايا الـيت أثارهتـا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء            •  
 األمـم   نظمـة ء الدورة الثامنة والعشرين مل    على التمييز ضد املرأة يف املادة اليت أعدهتا أثنا        

ــاينكــانون ٣١-١٣[املتحــدة  ــاير / الث ــة   ]٢٠٠٣ين ــة مجهوري ، بعــد أن قامــت حكوم
 مـن توصـيات     ٤٥وخباصة الفقرة   [ألبانيا بتقدمي التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين        

توصـيات  وهلذا السبب، يتضمن التقرير أيـضا ردودا علـى التعليقـات وال           ]. تلك اللجنة 
  .املقدمة من اللجنة

وحتتـــل التـــدابري الـــيت اختـــذهتا املؤســـسات احلكوميـــة، واألنـــشطة الـــيت اضـــطلعت هبـــا   •  
املنظمات الـيت ال تـستهدف الـربح، فيمـا يتعلـق بتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني،                      

ــرارات  ــموق ــا خاصــا       املتحــدةاألم ــذا املوضــوع، مكان ــة هب ــائق األخــرى املتعلق  والوث
  ].٤٤لجنة، الفقرة توصيات ال[

ــع املـــدين      •   ــه اجملتمـ ــا قدمـ ــار مـ ــة يف االعتبـ ــة األلبانيـ ــد أخـــذت احلكومـ ــل  وقـ ــن حتليـ مـ
واقتراحات، والتقارير البديلة اليت صاغتها املنظمات الـيت ال تـستهدف الـربح يف إطـار                

ولـذا  . االتفاقيات اليت تعد ألبانيا طرفا فيها، ويصدق هذا بصفة خاصـة علـى االتفاقيـة              
تزمت املنظمات اليت ال تـستهدف الـربح كمـا التـزم مكتـب أمـني املظـامل هبمـة،                    فقد ال 

وقد ُدعيت هذه املؤسسات للتعـاون      . بتنفيذ االتفاقية، وبإعداد التقرير الدوري الثالث     
وأُدرجت تعليقاهتا يف مرفقات هـذا التقريـر، إىل جانـب البيانـات اإلحـصائية الـصادرة                 

ويف الوقت ذاته، رجعنا بصورة وثيقـة إىل املعلومـات          . عن املعهد األلباين لإلحصاءات   
تـستهدف   الواردة يف الصفحات املنشورة على الشبكة العاملية لبعض املنظمات الـيت ال   

، فيما يتعلق حبماية حقـوق املـرأة يف مجهوريـة           ]واليت مل تشارك يف املشاورات    [الربح،  
  .ألبانيا
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 خاصـة، مبـا يتفـق مـع االتفاقيـة عمومـا،             وهذا التقرير مقسم إىل أربعة فـصول وفـروع          - ١٣
وفيمـا يتعلـق بكـل مـادة، نـبني أوال التعـديالت الـيت               . واملواد الـستة عـشر األوىل بـصفة خاصـة         

أُدخلـــت علـــى اإلطـــار القـــانوين والتـــدابري الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة األلبانيـــة لتلبيـــة االلتزامـــات  
ت، كما نـبني يف الوقـت ذاتـه الـصعوبات     الصلة املستمدة من االتفاقية، والنتائج اليت حتقق   ذات

  .والفجوات اليت جرت مواجهتها عند تنفيذها من الناحية العملية
  

 من االتفاقية والتوصيات املقدمة     ١٦-١التدابري املتخذة لتنفيذ األحكام       -ثانيا   
  من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  
  الفصل األول    
   التشريعية املتخذة ملكافحة التمييز ضد املرأة- السياسية  التدابري٣-١املواد     

  
  تعريف التمييز وفقا للتشريعات األلبانية -أوال     

حيتــل مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل مكانــا مهمــا يف دســتور مجهوريــة ألبانيــا ويف      - ١٤
بـدأ عـدم التمييـز      ، م ]١٨، املـادة    ٢البنـد    يف[ويـضع دسـتور مجهوريـة ألبانيـا         . التشريع الـوطين  

ال جيـــوز التمييـــز ضـــد أي شـــخص ألســـباب تتعلـــق بـــاجلنس، أو العنـــصر، ”بالـــصيغة التاليـــة 
 وبالرغم من أن الدستور ال يعرِّف التمييز بوضوح، فإنـه يـنص علـى أن االتفاقـات          .“الدين أو

ون هلـا   الدولية اليت تكون مجهورية ألبانيا طرفا فيها، ُتصبح جزءا من التشريع الوطين، بـل وتكـ               
ونظـرا ألن   ].  مـن الدسـتور    ١٢٢/٢املادة  [األسبقية على التشريعات احمللية، اليت ال تتفق معها         

 مـن هـذه االتفاقيـة       ١االتفاقية، تكون قابلة للتنفيذ تلقائيـا، اسـتخدم التعريـف الـوارد يف املـادة                
  .بشأن التمييز للداللة على التمييز ضد اجلنسني

، تعريفـا أكثـر تفـصيال للتمييـز يف عالقـات            قـانون العمـل   من  وباإلضافة إىل هـذا، يتـض       - ١٥
العمل، وقد أُشري إليه حىت يف التقرير اجلامع للتقريرين األول والثـاين فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة، يف       

 مل تكن هناك مبادرة لوضع تعريف جديد يف قـانون العمـل    ٢٠٠٧-٢٠٠٣حني أنه يف الفترة     
ــز بــني اجلنــسني   ــشأن التميي ــادة وحتظــر. ب ــز يف    ٩/١ امل ــع أشــكال التميي  مــن هــذا القــانون مجي

 من هذه املادة على تعريـف للتمييـز يف عالقـات العمـل،              ٢التوظيف واملهن، بينما تنص الفقرة      
التمييز هو أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللـون                ”ونصه كما يلي    

ــسي     ــرأي ال ــدين أو ال ــسن أو ال ــاءاسي أو اأو اجلــنس أو ال ــي االنتم ــشأ أولعرق ــاعي  املن  االجتم
 مـن حـق الفـرد يف املـساواة يف الوظـائف             العاهة البدنية أو العقلية يكـون مـن شـأنه أن يقلـل             أو

  ].١١١رقم  العمل الدولية  أحكام اتفاقية منظمةستند إىلوهو ي[“ والتدريب
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، وهـو   ٢٠٠٤يوليـه   /متـوز  ١يف   “املساواة بني اجلنسني يف اجملتمـع     ”وقد اعُتمد قانون      - ١٦
، “انتــهاك للحقــوق املتــساوية للمــرأة والرجــل ”أيــضا يعــّرف التمييــز بــني اجلنــسني علــى أنــه   

الـشخص، أو ازدرائـه،      التمييز هو الفعـل اإلجيـايب أو الـسليب الـذي يعـرب عـن امتـهان قـدر                  ” أو
 بـني اجلنـسني     ولتحقيـق معـايري املـساواة     . “االنتقاص من حقوقه أو امتيازاته بـسبب جنـسه           أو

وفقا للصكوك الدولية وجعل القانون املشار إليه أعاله قابال للتطبيق من الناحية العمليـة، بـدأنا                
وتـنص  . ومير مـشروع القـانون بطـور االعتمـاد يف برملـان ألبانيـا             . ٢٠٠٦عملية استعراضه عام    

ييـز واملبـادئ األخـرى     املبادئ العامة للقانون املعروض على استناده إىل مبدأ املساواة وعدم التم          
القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد       ”اليت أقرها دسـتور مجهوريـة ألبانيـا، مبوجـب اتفاقيـة          

  .والصكوك الدولية األخرى اليت صّدقت عليها مجهورية ألبانيا“ املرأة
وقــد اقُتــرح فيمــا بعــد اســتعراض هــذا القــانون الــذي يرمــي إىل حتقيــق أحــدث املعــايري   - ١٧

املـساواة  ”مشروع القـانون اجلديـد بـشأن        واة بني اجلنسني، وتسبب هذا يف صياغة        بشأن املسا 
ويعطـي هـذا القـانون      . ]٢٠٠٦مـايو   /أيـار  ١٥ املـؤرخ    ٩٥٣٤رقم  [“ بني اجلنسني يف اجملتمع   

وتـرد صـيغة   . تعريفا أكمل للتمييز بني اجلنسني يتفق متاما مع تعريف التمييز الوارد يف االتفاقية         
 التمييـز علـى أسـاس  اجلـنس هـو أي             ”: وفقا للقانون اجلديد على النحو التـايل      تعريف التمييز   

 تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس  اجلنس، يكون القـصد منـه أو يـنجم عنـه إحلـاق الـضرر                  
باحلقوق واحلريـات اإلنـسانية املنـصوص عليهـا يف الدسـتور، والقـوانني، يف اجملـاالت الـسياسية                   

اعية والثقافية واملدنية، أو عدم االعتراف هبا، أو عدم التمُتع هبـا، أو عـدم               واالقتصادية واالجتم 
  . “ممارسة أي من اجلنسني هلا، على قدم املساواة 

التحسينات اليت أُدخلت على التشريعات والتشريعات الثانوية والتـدابري          -ثانيا     
  احملددة األخرى من أجل القضاء على التمييز بني اجلنسني

ريت التــشريعات األلبانيــة يف الــسنوات األخــرية وال ســيما التــشريع اجلنــائي بــشكل  تغــ  - ١٨
. تدرجيي ونوعي، واشتملت يف مضموهنا الصكوك الدولية املختلفة الـيت ُتعـد ألبانيـا طرفـا فيهـا           

ــشؤون      ــة، وال ســيما وزارة العــدل، ووزارة العمــل وال ــة األلباني وقــد قامــت املؤســسات الرمسي
 الفرص، ووزارة التعليم، وغريها، مببادرات قانونية من أجل حتسني اإلطـار            االجتماعية وتكافؤ 

القانوين الذي يضمن املساواة بني اجلنسني، كما اختذت تدابري حمددة لتنفيـذ مـواد االتفاقيـة يف                 
  .ألبانيا مباشرة

ومــن هــذا املنطلــق، وتلبيــة لتوصــيات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة     - ١٩
  :وافق احلزب احلكومي األلباين على ما يلي] ٤٣ و ٤٢الفقرتان [
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، مـن اتفاقيـة القـضاء علـى         ٢٠إدخال تعديالت على الفقرة األوىل مـن املـادة            - ١  
ــة      ــد اجتماعــات اللجن ــرأة، فيمــا يتعلــق مبواعي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي . مجي

  ]. من التوصيات٢الفقرة [
ق على الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة، مبوجـب        قام الربملان األلباين بالتصدي     - ٢  

 مـــن ٤٣الفقـــرة  [٢٠٠٣أبريـــل /نيـــسان ١٧ املـــؤرخ ٩٠٥٢القـــانون رقـــم 
  ].التوصيات

ــا       - ٢٠ ــة، صــدقت ألباني ــشريعات الوطني ــى الت ــيت أدخلــت عل  وباإلضــافة إىل التحــسينات ال
مـور إىل   علـى عـدد مـن الـصكوك الدوليـة الـيت ترمـي يف مجلـة أ                  ٢٠٠٦-٢٠٠٣خالل الفتـرة    

  :ونذكر من بينها ما يلي. القضاء على التمييز ضد املرأة
، “بـشأن محايـة حقـوق اإلنـسان األساسـية         ” لالتفاقية األوروبية    ١٢الربوتوكول رقم     •  

ــه /متــوز ٢٩ املــؤرخ ٩٢٦٤والــيت جــرى التــصديق عليهــا مبوجــب القــانون رقــم     يولي
  .، وموضوعها حظر التمييز عامة٢٠٠٤

ضــروب املعاملــة  ة التعــذيب وغــريه مــن   ضمناهــ”ختيــاري التفاقيــة  الربوتوكــول اال  •  
 ٩٠٩٤عليهـا مبوجـب القـانون رقـم         اليت مت التـصديق     “القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

  .٢٠٠٣مارس / آذار٢٧املؤرخ 
، الـيت مت التـصديق عليهـا    “تعويض ضحايا اجلـرائم اخلطـرية    ”االتفاقية األوروبية بشأن      •  

  .٢٠٠٤يوليه /متوز ٢٩ املؤرخ ٩٢٦٤قم مبوجب القانون ر
عليهـا  الـيت مت التـصديق      ،“ االجتـار بالبـشر    كافحـة بشأن تـدابري م   ”اتفاقية جملس أوروبا      •  

  .٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين ١٠ املؤرخ ٩٦٤٢مبوجب القانون رقم 
 وميكن القـول ردا علـى شـواغل اللجنـة وتوصـياهتا فيمـا يتعلـق بالتقـدم احملـرز يف جمـال              - ٢١

، أنه بعد التصديق، أصـبحت االتفاقيـة جـزءا مـن            ]٢١ و   ٢٠ و   ١٩ و   ١٨الفقرات  [القوانني  
وقـد أتاحـت التحـسينات    . التشريع الوطين وتتمتع باألولوية من حيث ترتيـب املعـايري القانونيـة    

اليت أُدخلت على التـشريعات األلبانيـة إمكانيـة تـوفري إجـراءات مالئمـة وشـفافة ويـسرية املنـال            
ويف إطـار القـضاء التـام    . ة، يف شكل وسائل قانونية لتوفري احلماية هلا ضد انتهاك حقوقها   للمرأ

ــدين         ــائي وامل ــشريعني اجلن ــواردة يف الت ــد باألحكــام ال ــسني، جــرى التقي ــني اجلن ــز ب ــى التميي عل
  .األلبانيني، اليت عدلت منذ فترة تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين
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ــأن التــشريع األلبــاين يتفــق      توإذا أُخــذ  - ٢٢ ــار، ميكــن القــول ب هــذه التعــديالت يف االعتب
بالـصيغة  [يرد مبدأ املساواة بني الرجـل واملـرأة       و.  من االتفاقية  ٢بصورة جيدة نسبيا مع املادة      
  .كذلك على حظر التمييز من الدستور، اليت تنص] ١الواردة أعاله يف تفسري املادة 

بـشأن املـساواة بـني    ” ٢٠٠٤يوليـه  /متـوز  ١ املـؤرخ  ٩١١٨ رقم ويعد اعتماد القانون    - ٢٣
املــساواة بــني ب املتعلــقديــد اجلتــشريع ال صــياغة حنــو إجيابيــة ة خطــومبثابــة“ اجلنــسني يف اجملتمــع

وبـالرغم مـن أن هـذه كانـت مبـادرة جيـدة مـن جانـب حركـة املـرأة، فقـد أظهـرت                  . اجلنسني
عــدم اســتكمال : يت ميكــن أن نــذكر مــن بينــها املمارســة أن القــانون بــه عــدد مــن الثغــرات الــ  

ــة باملــساواة بــني        ــسابقة املعني ــة ال ــاس الــيت ســببها يف اللجن ــه، فــضال عــن حــاالت االلتب إجراءات
وقــد أدى قــصر إعمــال هــذا القــانون . اجلنــسني، أو عــدم إصــدار التــشريعات القانونيــة الثانويــة

وانني األخـرى مـن أحكـام حتظـر         على بعض احلاالت اليت تشملها االتفاقية فحسب، وخلو القـ         
ــرد مــن        ــد الف ــات علــى مــن ميارســه، إىل جتري ــسني وتفــرض عقوب ــز بــني اجلن الوســائل ”التميي

وبصفة عامة، يستلزم األمـر مـن       . اسطتها رفع قضايا التمييز إىل احملكمة     ميكنه بو اليت  “ القانونية
ة حقـه القـانوين عوضـا عـن         املواطن يف النظام القـانوين األلبـاين بـذل املزيـد مـن اجلهـد السـتعاد                

وبعبارة أخرى، عليه أن ينشد إقامة العدل بشأن حق مـستمد           . مباشرة إعمال احلق الدستوري  
وعلـى هـذا فـإن      . من قانون حمدد، صيغ استنادا إىل حكم دستوري معني ويتم إعماله وفقـا لـه              

 يف قــانون مقــدم الطلــب أو الــشاكي يطلــب مــن احملكمــة حقــا، ويــشري أيــضا إىل املــادة احملــددة
  .معني، واليت يستند إليها يف تقدمي طلبه، وال ينشد حقا عاما ينص عليه الدستور

 التـــشريعات احلاليـــة، التزمـــت وزارة العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة  ولزيـــادة حتـــسني  - ٢٤
وتكافؤ الفـرص، باعتبارهـا الـسلطة املـسؤولة عـن قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني، كمـا سـلفت                       

، توطئـة لـصياغة   “املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع    ”اسـتعراض القـانون بـشأن       اإلشارة إليـه، ب   
، طبقــا للقــرار الــذي اختــذ يف  )٢٠٠٤يوليــه /متــوز ١٠ املــؤرخ ٩١٩٨رقــم (ديــد القــانون اجل

وقد صيغ القانون اجلديـد     . اجتماع اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باملساواة بني اجلنسني        
ان املساواة يف الفـرص بـني الرجـل واملـرأة، بغـرض القـضاء علـى التمييـز                   باعتباره ضروريا لضم  

وزارة العمـل   وقـد اضـطلعت  . املباشر وغري املباشر، القائم على اجلـنس واحليـاة العامـة يف البلـد        
قامـت منظمـة    والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص مببادرة القيام باالسـتعراض، وهلـذا الغـرض      

خـرباء   باختيار هذا اجملال القـانوين و      األمم املتحدة اإلمنائي     برنامجا، و األمن والتعاون يف أوروب   
  .القضايا اجلنسانية وقدمت الدعم هلما

، ونـوقش بعـد ذلـك    ٢٠٠٨ينـاير  / الثـاين  كـانون وقد أقر القانون يف جملس الـوزراء يف           - ٢٥
ــة، وأُدخلــت     ــة بالــصحة والعمــل والــشؤون االجتماعي ــة املعني ــة الربملاني تغــيريات علــى يف اللجن
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مــشروع القــانون املعــروض، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتمثيــل اجلنــسني علــى قــدم املــساواة، وهــو 
ومـن املتوقـع أن يـسن القـانون بـسرعة يف اجللـسة           ). ٢٠املـادة   (ينص على نسبة مئوية للتمثيـل       

  .العامة توطئة العتماده
ــواطن       - ٢٦ ــة للم ــوفري احلماي ــانون يف ت ــسي للق ــل الغــرض الرئي ــن   ويتمث ــن أي شــكل م ني م

ــاث،       ــذكور واإلن ــات والفــرص لل ــساوي اإلمكاني ــسبب اجلــنس، وضــمان ت ــز ب أشــكال التميي
وسيتحقق هـذا علـى وجـه اخلـصوص مـن           . وحتقيق أرفع املعايري يف ميدان املساواة بني اجلنسني       

خــالل حتــسني اإلجــراءات يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني، والــيت سيــستوفيها ذلــك القــانون،    
. من خالل تعزيز اآلليات املؤسسية اليت سـتقوم بتنفيـذ اإلطـار القـانوين يف هـذا اجملـال         وكذلك  

ــدة مــن قبيــل التمييــز اجلنــساين، واإلدمــاج اجلنــساين، والنــسب      وُيقــدم القــانون تعــاريف جدي
املئويــة، كمــا يقــدم تعريفــا أكمــل للتحرشــات اجلنــسية يف مكــان العمــل، وأنــواع أخــرى مــن   

  .التحرشات
مارس /آذار ٢٦ املؤرخ   ٩٦٨٦اعُتمد القانون رقم    : نون اجلنائي جلمهورية ألبانيا   القا  - ٢٧

 كـانون  ٢٧ املـؤرخ    ٧٨٩٥بعض اإلضافات والتعديالت علـى القـانون رقـم          ”، بشأن   ٢٠٠٧
 وذلــك مببــادرة مــن وزارة “ املعــدل‐، القــانون اجلنــائي جلمهوريــة ألبانيــا ١٩٩٥ينــاير /الثــاين
على ظروف مشددة الرتكاب الفعل اجلرمـي الـذي تكـون دوافعـه              منه   ٦وتنص املادة   . العدل

ــسياسية أو         متعلقــة بــاجلنس، أو العنــصر، أو الــدين، أو اجلنــسية، أو اللغــة، أو االعتقــادات ال
وقــد أعــدت . وال تفــرق أحكــام القــانون اجلنــائي بــني األفعــال اجلرميــة. الدينيــة أو االجتماعيــة

 ٩٦٦٩فؤ الفرص تشريعا ثانويا مبوجب القـانون رقـم          وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكا    
كافحـة العنـف والعالقـات     املتعلقـة مب  تدابري  ال” بشأن   ٢٠٠٦ديسمرب  / األول كانون ١٨املؤرخ  
 علـى  ٢٥٣وتـنص املـادة   . ويتـضمن القـانون اجلنـائي جـزاءات أشـد تتعلـق بـالتمييز         . “األسرية

 مخـس سـنوات علـى التمييـز الـذي ميارسـه             ُيعاقَُب بغرامٍة أو باحلبس مـدة تـصل إىل         ”يلي،   ما
عامل يعمل يف وظيفة حكومية أو يف اخلدمة، حني يكون التمييز قائماً علـى أسـاس األصـل أو                   

 حـقٍّ أو اسـتحقاق مـستمد مـن     إسـاءة اسـتعمال    يسفر عـن امتيـازات غـري منـصفة أو         Kاجلنس
  .“ القانون
 أي شـكل    ٩ مـن املـادة      ١لفقـرة   فتحظـر ا  . ويتضمن قانون العمل أيضا جزاءات مماثلة       - ٢٨

مــن أشــكال التمييــز يف الوظــائف، ويف جمــال النــشاط املهــين، دون حتديــد لــصفة رب العمــل،    
وقـد يـؤدي التمييـز إىل فـرض جـزاءات باعتبـار ذلـك               . الذي قد يكون مؤسسة عامة، أو فـردا       

. تـب الـشهري    يف املائة مـن احلـد األدىن للمر        ٥٠من عواقبه، وقد تصل اجلزاءات إىل ما نسبته         
ــشية العمــل يف وزارة العمــل        ــز يف القطــاع اخلــاص، تقــوم مفت ــى التميي ومــن أجــل القــضاء عل
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والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، مبراقبة وضمان االمتثـال للتـشريع بـشأن ظـروف العمـل                
ومـن ناحيـة ثانيـة يعـد القطـاع اخلـاص أقـل تنظيمـا                . والتأمني الصحي يف القطاع اخلاص أيـضا      

والتعـيني يف الوظـائف   . علـق بـاإلجراءات الـيت تـضمن االمتثـال لقـوانني مكافحـة التمييـز          فيما يت 
وينبغي بذل املزيد من اجلهود مـن أجـل القـضاء           . متروك بشكل رئيسي لتفضيالت رب العمل     

  .استفادة املرأة من التعيني يف وظائف على املمارسات الثقافية، اليت حتد من إمكانيات
، يعاقــب علــى انتــهاك مبــدأ عــدم التمييــز أثنــاء العمــل، بغرامــة تبلــغ  ومبوجــب القــانون  - ٢٩
ــة مــن احلــد األدىن لألجــر    ٥٠ ــادة (يف املائ ــانون العمــل ٢٠٢امل ومــن بــني األحكــام  ).  مــن ق

التـزام  ”: ٣٢/١املـادة   و،  “املـشاركة يف النقابـات العماليـة      ”: ١٠الرئيسية هلـذا القـانون املـادة        
، “حظـر التحـرش اجلنـسي     ”: ٣٢/٢، واملادة   “خصية املوظفني أرباب العمل مبراعاة ومحاية ش    

، ٩٧-٧٦، واملــواد “الــصحة والتــأمني يف مكــان العمــل ”، ٨، مــن الفــصل ٧٥-٣٩واملــواد 
: ١٠، الفــصل ١٠٨-٩٨، واملــواد “ســاعات العمــل واإلجــازة املدفوعــة األجــر ”: ٩الفــصل 

  .“األجور”: ١١ل ، الفص١٣٤-١٠٩، واملواد “ حلماية املرأة والطفلتدابري خاصة”
وفقـــا ألحكـــام هـــذا القـــانون، يتمثـــل واجـــب قـــوانني   : قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة  - ٣٠

اإلجــراءات اجلنائيــة يف ضــمان رفــع الــدعوى بــصور ة قانونيــة نزيهــة، علــى أســاس املــساواة،     
وبطريقة سليمة، من أجل محايـة احلريـات واحلقـوق الشخـصية واملـصاحل القانونيـة للمـواطنني،                  

وتتــاح اخلــدمات . املــساعدة علــى تعزيــز النظــام القــانوين وتنفيــذ دســتور وقــوانني الدولــة بغيــة 
القانونية الالزمـة للنـساء، الـاليت حيكـم علـيهن بعقوبـات إلتيـاهنن  أفعـاال جنائيـة، بغيـة ضـمان              

عــدد قــد زاد بــصورة ملموســة  ومــن اجلــدير بالــذكر، أنــه  . تــوفري احلمايــة القانونيــة حلقــوقهن 
النـساء يف قـوات الـشرطة، والوظـائف األخـرى يف مجيـع هياكـل الـشرطة، مبـا فيهـا                    احملاميات و 

وزارة النظام العام، مما أدى إىل بروز عقلية جديدة يف املهن القانونية عامـة ويف قـوات الـشرطة        
مـن خـالل املـساعدة القانونيـة اخلاصـة، حمـامني             بـشكل مهـين وجمانـا،      وتـوفر احلكومـة   . خاصة

  .يت ال تتوفر هلن إمكانية احلصول على دفاعلتمثيل النساء الال
ويدعم قانون اإلجراءات اإلدارية الذي تنفذه مجيع اهليئات اإلدارية العامـة مـن خـالل                 - ٣١

ــدأ           ممارســتها ملهامهــا مبوجــب قــوانني إفراديــة، مبــادئ النــشاط اإلداري العــام، مــن قبيــل مب
اص كـأفراد، ومبـدأ املـساءلة، ومبـدأ         املشروعية، ومبدأ محاية املصلحة العامة، وحقـوق األشـخ        
  .العدالة واملوضوعية، واحليدة، ومبدأ املساواة والتناسب

 علــى أن تكــون لكــل شــخص طبيعــي، يتمتــع باألهليــة ١تــنص املــادة : القــانون املــدين  - ٣٢
الكاملة واملتساوية حقوق والتزامات يف نطاق احلدود املنـصوص عليهـا مبوجـب القـانون، دون         
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ك شروط للتمتع باحلقوق املدنية تتعلق  باالنتمـاء العرقـي أو األصـل االجتمـاعي،         أن تكون هنا  
  .ودون النص على تفضيالت خاصة تستند إىل العنصر أو اللون أو اجلنس أو العمر أو العقيدة

وينص قانون اإلجراءات املدنية أيضا على تطبيق القواعد امللزمـة واملتـساوية ذاهتـا عنـد          - ٣٣
زعات املدنية وينص يف هذا الصدد علـى قواعـد خاصـة تتعلـق بـاألفراد مـن حيـث                    البت يف املنا  

  .انتمائهم لعرق أو جنس أو  فئة عمرية أو عنصر خاص
، اعُتمــد قــانون جديــد ٢٠٠٣مــايو /أيــار ٨ املــؤرخ ٩٠٦٢ومبوجـب القــانون رقــم   و  - ٣٤

لـزواج، فيـنص    ويـضع القـانون تعريفـا ل      . لألسرة بعد عمل استغرق وقتا طـويال لبـضع سـنوات          
وجـدير  . قانون األسرة على أن املساواة املعنوية والقانونية للزوجني مبـدأ مهـم أساسـي للحيـاة               

بالذكر كذلك أن القوانني األلبانية تعاجل خاصة العنـف اجلنـساين، ويـشمل ذلـك أيـضا العنـف                   
 اجلـدول   وتغطي بعض أقـسام القـانون اجلنـائي العنـف ضـد املـرأة علـى النحـو املـبني يف                    . املرتيل
   :التايل

  
 أقسام القانون

ــد   ــرائم ضــــــ اجلــــــ
  حريات الشخص

ــد   ــرائم ضــــــ اجلــــــ
  األخالق والكرامة

اجلـــــرائم املتعلقـــــة بـــــزواج 
  اجلرائم اجلنسية  األطفال وباألسرة

االختطاف، االجتار  أنواع اجلرائم
املرأة، احلرمان ب
روع من ـــر املشــغي

  احلرية

االستغالل 
  ألغراض البغاء

ى املشاركة يف لاإلجبار ع
دون ة احليلولاملعيشة أو 

املشاركة يف املعيشة أو 
  إبطال الزواج

ــة املتسمـة رة اجلنسيـــاملعاش
 بالعنــف، مـــع القصَّــــر أو

  البالغني،
 العالقــات اجلنسيـــة مـع - 

احملـــارم أو مــــع اخلاضعيـن 
  إلشراف وصي

  
، ٢٠٠٦ديـسمرب  / األولكـانون  ١٨ملـؤرخ   ا٩٦٦٩يتمثـل الغـرض مـن القـانون رقـم        - ٣٥

 جبميــع  املــرتيلمنــع العنــف”يف “ تــدابري مكافحــة العنــف يف حمــيط العالقــات األســرية ”بــشأن 
 مـع اختـاذ تـدابري       أشكاله واحلد منه، بواسـطة التـدابري القانونيـة املناسـبة وضـمان تـوفري احلمايـة                

إيـالء اهتمـام خـاص لألطفـال، وكبـار      قانونية لصاحل أفراد األسرة، من ضحايا العنف املرتيل، و    
هــو قــانون إداري مــدين هدفــه إنــشاء شــبكة  ) ٩٦٦٩رقــم (وهــذا القــانون . الــسن، واملعــاقني

متسقة من املؤسسات احلكومية تستطيع االستجابة يف الوقت املناسب حلـاالت العنـف املـرتيل،               
  .واستصدار أوامر محاية عاجلة من احملاكم

ــم    - ٣٦ ــانون رقـ ــ٩٨٨٨القـ ــان يف  ، الـ ــده الربملـ ــارس /آذار ١٠ذي اعتمـ ــشأن ٢٠٠٨مـ  بـ
وقـد أُعـد هـذا    . “ أحكـام بالـسجن أو االحتجـاز   ضـدهم حقوق ومعاملة األشخاص الصادر   ”

ــم     ــانون رق ــة الق ــانون مــن خــالل مراجع ــؤرخ ٨٣٢٨الق ــسان ١٦ امل ــل /ني ــشأن ١٩٩٨أبري  ب
 القـانون علـى    مـن هـذا  ٥وتنص املادة . “ ومعاملة األشخاص احملكوم عليهم بالسجن    حقوق”
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وعلــى . مراعــاة كرامــة املــسجون احملكــوم عليــه بالــسجن، والقــانون يفــيض باملــشاعر اإلنــسانية
نفس املنوال، ينص هذا القانون على املبادئ الرئيسية ملعاملة احملكوم عليهم بالسجن، من قبيـل               

تـصادي أو  احليدة، وعدم التمييز، على أسـاس اجلـنس، أو اجلنـسية، أو العنـصر، أو الوضـع االق            
وينبغي أن ُتكفل لرتالء السجون الظـروف       . االجتماعية، أو اآلراء السياسية، أو العقيدة الدينية      

املعيشية اليت تقلل إىل أدىن حد من آثار األحكام الـسابقة الـسلبية للـسجن، وأوجـه االخـتالف            
ــواطنني اآلخــرين   ــاة امل ــصلة يف وضــع تعــديالت هلــذا    . عــن حي ــد شــرعت املؤســسة ذات ال  وق

القانون، ترمي إىل حتـسني أوضـاع وحقـوق األشـخاص احملكـوم علـيهم بالـسجن، وفقـا ألهـم                     
بعثة املساعدة األوروبية املعنيـة بنظـام       (وقد حتققت هذه املبادرة بالتعاون مع       . الصكوك الدولية 
  .، وبالتعاون مع اليونيسيف)العدالة األلباين

حـة العامـة للـسجون الـيت تـنص يف مجلـة             ويف إطار تنفيـذ هـذا القـانون، اعُتمـدت الالئ            - ٣٧
أمور، على التزامات إدارة السجون بتوفري املعاملـة اإلنـسانية واملدروسـة لـرتالء الـسجون، مـن                  
خالل الوسائل اإلدارية الفعالة احلديثة، دون متييـز علـى أسـاس العنـصر، أو اللـون، أو اجلـنس،                 

ــدين، أو الـــرأي الـــسياسي، أو اجلنـــسية،   ــة، أو الـ ــاعي، أو الوضـــع  أو اللغـ أو األصـــل االجتمـ
ووفقا هلـذه الالئحـة، ينبغـي إحاطـة كـل نزيـل مـن نـزالء الـسجون           . االقتصادي، وما إىل ذلك   

باملعلومات املتعلقة حبقوقه والتزاماته، املـستمدة مـن القـانون، وبـشأن تلـك الالئحـة، والالئحـة                  
ون القـوانني والقـوانني     وهلذا الغرض، توفر مكتبـة  مؤسـسة نـزيالت الـسج           . الداخلية للسجون 
وحيــاط نــزالء الــسجون األمــيني، علمــا بالــصكوك شــفاهة، عــن طريــق دائــرة . الفرعيــة الالزمــة

  .التثقيف
ــرأة     - ٣٨ ــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـ الفقرتـــان  (واســـتجابة لتوصـــيات اللجنـــة املعنيـ
ــم  )٢٣ و ٢٢ ــدول رقـ ــبني اجلـ ــن  ١-٨، يـ ــصادر عـ ــصاءات  الـ ــاين لإلحـ ــد األلبـ ــد ،املعهـ د عـ

األشخاص احملكوم عليهم بالسجن الرتكاهبم جـرائم وخمالفـات طبقـا للقـانون املـدين واجلنـائي                 
وتـبني اجلـداول التاليـة أيـضا املـواد الـواردة يف القـانون اجلنـائي            . ٢٠٠٦-٢٠٠٠خالل الفتـرة    

  .واليت تنطبق عليها االتفاقية مباشرة، ضمن اإلطار القانوين الوطين جلمهورية ألبانيا
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  لومات إحصائية مستمدة من سجالت القضايا يف احملاكم واألحكام القضائيةمع    
    )٢٠٠٧- ٢٠٠٣(  

  

رمية
 اجل
وع
ن

  

ادة
امل

سنة  
ال

  

 اياقض
يف 

ئية 
جنا

ان
رتظا

ور 
صد

كم 
احل

  

اياقض
ة، 
علق
وفاة م
ست
م

كم  
باحل

طق 
الُن

كم  
باحل

طق 
الُن

ص  
صا
الخت

دم ا
ع

  

      صفر    صفر  ٢٠٠٣  ٩٣املادة  إهناء احلمل دون موافقة املرأة
      صفر    صفر  ٢٠٠٤    
      صفر    صفر  ٢٠٠٥    
      صفر    صفر  ٢٠٠٦    
      صفر    صفر  ٢٠٠٧    

العالقـــات اجلنـــسية والعالقـــات
  بني املثليني

      ١١    ١٢  ١٠٠/١٢٠٠٣املادة

    ١٠    ١٥  ٢٠٠٤      
    ١٠    ١٠  ٢٠٠٥      
أُعيــــــــــــدت  ١٠  ٢٠٠٦    

القــــــــــــضية
ــتيفاء الســـــــ
  التحقيقات

٧      

  ١    ٧    ١٠  ٢٠٠٧  ١٠٠  
العالقــات اجلنــسية أو العالقــات
ــذين ــصَّر ال ــع الق ــيني م ــني املثل ب

١٤تتـــــراوح أعمـــــارهم بـــــني 
   عاما١٨ و

      صفر    صفر  ٢٠٠٣ ١٠١املادة

      صفر    ٣  ٢٠٠٤    
      صفر    صفر  ٢٠٠٥    
    ١  ٦    ٩  ٢٠٠٦    
    ١    ٢    ٥  ٢٠٠٧  

ــسمة ــسية املتـــ ــات اجلنـــ العالقـــ
  بالعنف مع البالغني

      ٢٠    ١٢  ٢٠٠٣ ١٠٢املادة

    ١٤    ٨  ٢٠٠٤      
    ١٠    ١١  ٢٠٠٥      
مل  (٣  ١  ١٠  ٢  ١٦  ٢٠٠٦    

 )تستوف
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مل  (٥    ٤  ١  ١٠  ٢٠٠٧    
 )تستوف

ــسية أو العالقــات العالقــات اجلن
بــني املثلــيني مـــع القــصَّر، ومـــع

ــخاص ال ــة أشـــ ــهم محايـــ ميكنـــ
  أنفسهم

      صفر    صفر  ٢٠٠٣ ١٠٣املادة

      صفر    صفر  ٢٠٠٤    
    ١    ١  ٢٠٠٥      
    ١    ١  ٢٠٠٦      
          صفر  ٢٠٠٧    

العالقـــات اجلنـــسية والعالقـــات
ــد ــع التهديـــ ــيني مـــ ــني املثلـــ بـــ

  باستخدام السالح

      ٢    ٢  ٢٠٠٣ ١٠٤املادة

      صفر    صفر  ٢٠٠٤    
      صفر    صفر  ٢٠٠٥    
      صفر    صفر  ٢٠٠٦    
      صفر    صفر  ٢٠٠٧    

العالقـــات اجلنـــسية والعالقـــات
بني املثليني مع إسـاءة اسـتخدام

  الواجبات

      صفر    صفر  ٢٠٠٣ ١٠٥ ملادةا

      صفر    صفر  ٢٠٠٤    
      صفر    صفر  ٢٠٠٥    
          صفر  ٢٠٠٦    
          صفر  ٢٠٠٧    

العالقــات اجلنــسية أو العالقــات
بــني املثلــيني مــع احملــارم أو مــن

  خيضعون إلشراف الوصي

          صفر  ٢٠٠٣ ١٠٦املادة

    ٢  ٢٠٠٤          
          صفر  ٢٠٠٥    
    ٢  ٢  ٢٠٠٦        
    ١      ١  ٢٠٠٧    

      ٢١    ٢٢  ٢٠٠٣ ١١٤املادة  االستغالل ألغراض البغاء
    ٤٦    ٧٣  ٢٠٠٤      
    ٢٢    ١٨  ٢٠٠٥      
 مل١٣  ٢٣  ٢٠٠٦    

  تستوف
١  ٨    
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 مل٣  ١٤  ٢٠٠٧    
  تستوف

٢  ٩    

االســـتغالل ألغـــراض البغـــاء يف
  ظروف مشددة

ــادة املــــــــــــــ
  أ/١١٤

٧٣    ٥٨  ٢٠٠٣      

    ٥٤    ١٩  ٢٠٠٤      
    ٦٩    ٦٠  ٢٠٠٥      
 مل١٦  ٤٤  ٢٠٠٦    

ــستوف تــــــــ
ــدة وواحــــــــ
أُعيــــــــــــدت
ــتيفاء الســـــــ
  التحقيقات

١  ٢  ٢٤  

 مل١٦  ٤٦  ٢٠٠٧    
ــستوف تــــــــ
ــدة وواحــــــــ
أُعيــــــــــــدت
ــتيفاء الســـــــ
  التحقيقات

١    ١٦  

  .وزارة العدل: املصدر
  

 والـشهور التـسعة األوىل   ٢٠٠٦-٢٠٠٣يبني هذا اجلدول البيانات اإلحصائية للفتـرة      - ٣٩
محـاكم، مـع اإلشـارة إىل انتـهاك احلقـوق عامـة،             ، املتعلقة باألحكام اجلنائية لل    ٢٠٠٧من عام   

وُتـصدر وزارة العـدل يف      . إىل األعمال اجلنائيـة الـيت ارتكبتـها النـساء، اسـتنادا إىل املمارسـة               أو
نشرة اإلحصاءات السنوية فقط األحكام الـصادرة عـن احملـاكم األلبانيـة املعنيـة، وفقـا لألسـس                   

  ).ت الصلةاملواد ذا(القانونية، واألحكام القانونية 
ــة     - ٤٠ ــرات (واســتجابة لتوصــية اللجن ــول  ،)٤٦ و ٢٥ و ٢٤الفق ــا الق ــأن  ميكــن لن  ب

جهودا كثرية قد بذلت من جانب املوظفني الذين يقومون بتطبيـق القـانون واملنظمـات الـيت ال                  
تستهدف الـربح، واملعنيـة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة، مـن أجـل زيـادة مقـدار املعلومـات املتعلقـة                       

ة، بغية توعية املرأة والرأي العام بأمهية اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                باالتفاقي
ــصوص          ــع ن ــة، وتوزي ــة العام ــون واإلذاع ــث يف التلفزي ــدريب، واألحادي ــن خــالل الت ــرأة، م امل

فتظهــر . بيــد أنــه ال ميكــن اعتبــار احلالــة مرضــية بعــد . االتفاقيــة باللغــة األلبانيــة، ومــا إىل ذلــك
 واملقــابالت الــيت أُجريــت يف شــىت أحنــاء البلــد، مــع أشــخاص مــن خمتلــف األعمــار  املالحظــات

واملهن، أن االتفاقية ال حتظى بتوزيع واسع النطاق، كما ال توجد بيانـات تـبني طريقـة ومـدى                    
  .تطبيق االتفاقية وبروتوكوهلا اإلضايف من أجل محاية حقوق املرأة اليت ُتنتهك
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 العمل والشؤون االجتماعية وتكـافؤ الفـرص، يف إطـار         أجرت وزارة  ٢٠٠٦ويف عام     - ٤١
وبـدعم مـن   “ صياغة استراتيجية وخطة عمل وطنيـتني بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني     ”مشروع  

املتخصــصة، دراســة استقــصائية بــشأن احلالــة الراهنــة يف ألبانيــا، فيمــا   املتحــدة األمــموكــاالت 
ة االستقـصائية تتـألف مـن تقـدمي اسـتبيان           وكانـت الدراسـ   . يتعلق بقضايا املساواة بني اجلنـسني     

أعده موظفو مديرية سياسات تكافؤ الفرص وجرى توزيعه يف أراضي ألبانيـا برمتـها، بواسـطة            
  .شبكة من نقاط االتصال يف احملافظات

وقد تبني لنا عند جتهيز االستبيانات املتعلقة بالتشريعات والـصكوك الدوليـة، أنـه فيمـا                  - ٤٢
؟ أن  الذي تعرفه من الوثائق الدولية اليت تتنـاول محايـة حقـوق املـرأة والفتـاة               مايتعلق بالسؤال،   

 يف املائـة    ٤,٩، كُـن علـى علـم مبيثـاق حقـوق اإلنـسان، و             الاليت قمن بالرد   يف املائة من     ٧٠,٦
 منـهن كُـن     ٧,٦منهن كُن على علم باتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، و                  

 يف املائـة  ٧٧,٩، كـان  الـاليت قمـن بـالرد     ومن بـني    . ١٩٩٥ بيجني عام    على علم مبنهاج عمل   
 يف املائــة منــهن علــى علــم باتفاقيــة ٠,٥منــهن علــى علــم بــاإلعالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، و

 يف املائة منهن على علم مبنهاج عمـل         ١,١القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكان         
مـا الـذي تعرفـه مـن التـشريعات احملليـة املتعلقـة حبمايـة حقـوق                  وفيمـا يتعلـق بالـسؤال،       . بيجني

الـذين قـاموا     يف املائـة مـن       ١٧,٨، و   الـاليت قمـن بـالرد      يف املائـة مـن       ٢؟ تـبني أن     املرأة والبنت 
  .“املساواة بني اجلنسني يف ألبانيا” كانوا على علم بقانون بالرد
رة العامـة خاصـة، علـى املـستويني         ومن أجل توعية الرأي العام عموما، ومـوظفي اإلدا          - ٤٣

املركــزي واحمللــي، اضــطلعت وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص بعــدد مــن    
وميكـن أن نـذكر     . األنشطة األخرى من أجل حتقيق املساواة بني اجلنـسني ومنـع العنـف املـرتيل              

  :يف هذا اجملال
، وقـد   “العنـف املـرتيل   ”و  “ بانياحالة املساواة بني اجلنسني يف أل     ”إجراء دراستني عن      •  

  .ُنشرتا ووزعتا على مؤسسات وفئات مهمة أخرى
ــسلة مقــاالت يف صــحيفة     •   ــشر سل ــني    “ ندردااالســت”ن ــساواة ب ــضايا امل ــة عــن ق اليومي

  .اجلنسني
  .إعداد وتوزيع ملصقات بشأن العنف واملساواة بني اجلنسني  •  
  .بث برامج يف اإلذاعة العامة والتلفزيون  •  
  .مارس/آذار ٨قامة معرض يضم رسومات عن موضوع العنف يف إطار يوم إ  •  
  .إقامة معرض لصاحبات األعمال  •  
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  .“املساواة بني اجلنسني والعنف املرتيل”عقد مائدة مستديرة حول تشريع   •  
، بعنــوان مــارس/آذار ٨ممارســة أنــشطة التوعيــة املواضــيعية باملتعلقــة بــاليوم الــدويل يف    •  

مبـشاركة رئـيس اجلمهوريـة، ورئـيس        “  كـذلك  االنضمامميكنك  و،  انيبجالتقدم يف   ”
الــوزراء، وأعــضاء الربملــان، وممثلــي املؤســسات األخــرى، واملنظمــات غــري احلكوميــة،  

  .واملنظمات الدولية العاملة يف البلد
-٢٠٠٧التوعية بـشأن االسـتراتيجية الوطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني والعنـف املـرتيل                    •  

ــع ع٢٠١٠  حمافظـــة يف البلـــد، وتوزيـــع   ١٢قـــد جـــوالت مائـــدة مـــستديرة يف    ، مـ
  .االستراتيجية

وتنطوي االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنـسني والعنـف املـرتيل، يف الفـصل                 - ٤٤
املتعلق باحلقوق والتشريعات، واآلليات الدولية، على أحد األهداف املتوقـع حتقيقهـا يف الفتـرة               

رمجة ونشر مجيع الوثائق الدوليـة املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني وال               ت: ، وهو ٢٠١٠-٢٠٠٧
  :ويف هذا الصدد، أجنزنا ما يلي. سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

إصدار النـشرة اجلديـدة املتـضمنة التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               - ١  
ووزع . اللغة األلبانية يف شكل كتيِّب، مـع مقدمـة تفـسريية          ضد املرأة، والربوتوكول اإلضايف ب    

ــاع        ــشاركني يف اجتم ــى امل ــة، وعل ــة واحمللي ــى املؤســسات املركزي ــب عل ــارس/آذار ٨الكتيِّ ، م
  .“ كذلكاالنضمامميكنك و، جانيبالتقدم يف ”وعنوانه 
ترمجـــة ونـــشر الـــصكوك القانونيـــة الدوليـــة املتعلقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني    - ٢  

وقــد ُوزعــت املــواد . ، وجملــس أوروبــا واالحتــاد األورويب األمــم املتحــدةمنظمــةصادرة عــن الــ
املنــشورة علــى مجيــع املؤســسات املركزيــة واحملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف هــذا     

  .اجملال
ــة ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفتـــرة   - ٤٥ ــة توعيـ ــوعها  ، ُنزمـــع االضـــطالع حبملـ أخـــرى موضـ
ــوق   ” ــرأة هــي حق ــوق امل ــسانحق ــشمل، و“ اإلن ــربامج    ت ــام، وال ــون الع ، باإلضــافة إىل التلفزي

جـوالت املائـدة املـستديرة يف حمافظـات البلـد،            مـن    ١٢ عقداإلذاعية، واملقاالت يف الصحف،     
وسيتم خالهلا تدريب املشاركني وإحاطتهم علما، بصورة وثيقة، بالتـشريعات احملليـة والدوليـة       

ع أشكال التمييز ضد املرأة، وبروتوكوهلا اإلضايف، ومنـهاج         وال سيما اتفاقية القضاء على مجي     (
  ).، وما إىل ذلك العمل الدوليةمنظمةعمل بيجني، واتفاقية 

مــؤخرا  بنــشر ) وهـو منظمــة غــري حكوميـة  (وقـد قــام املركــز األلبـاين للقــانون الــدويل     - ٤٦
ونيـة ومـا إىل ذلــك،   وتوزيـع مـوجز للـصكوك الوطنيـة والدوليـة، املتعلقـة بقـضايا املـساواة القان        
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باللغة األلبانية، وقد مشـل ذلـك عـددا كـبريا مـن االتفاقيـات الدوليـة الـيت تـضم اتفاقيـة القـضاء                         
وعلــى نفــس املنــوال، قامــت وزارة الثقافــة والــسياحة  . علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

ت  كانــو“ تعزيــز حقــوق اإلنــسان ”والــشباب والرياضــة بتنظــيم يــوم للمعلومــات موضــوعه   
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة جزءا مهما من مـواد اإلحاطـة اإلعالميـة يف                  

  .هذه األنشطة اإلعالمية
  

  اآلليات الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنسني -ثالثا     
وميكن أن يتم احلد من التمييز ضد املرأة يف ألبانيا أو القـضاء عليـه، مـن خـالل العمـل                - ٤٧
ذي يقوم به الكثريون مـن أصـحاب املـصلحة، وصـاحب املـصلحة الرئيـسي يف هـذه العمليـة                     ال

بـصورة غـري مباشـرة، يـبني إنـشاء عـدد كـبري مـن اآلليـات أو اهلياكـل            و. هو احلكومة األلبانية  
 ٣احلكومية لضمان املساواة بني اجلنسني، أن التشريعات األلبانية تتفق بشكل إجيايب مع املـادة               

  .ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةمن اتفاق
وباإلضافة إىل هذا، ومع األخذ يف االعتبار أيضا بتوصيات اللجنة املعنيـة بالقـضاء                - ٤٨

 اُتخذت تدابري حمددة لتعزيز اآلليـات القائمـة         ،)٢٧ و   ٢٦الفقرتان  (على التمييز ضد املرأة     
ــة  . لــوطين واحمللــياملتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني علــى الــصعيدين ا   وفوضــت مــسؤولية الدول

 إىل بعـض اهلياكـل احلكوميـة، علـى     ٢٠٠٨-٢٠٠٣املتعلقـة بالقـضايا اجلنـسانية خـالل الفتـرة      
، حـدثت تطـورات مؤسـسية       ٢٠٠٠وبعـد عـام     . مستوى رئيس الوزراء، والوزير، أو احملافظـة      

لبنـت يف اجملتمـع األلبـاين،     وهيكلية مهمـة يف ألبانيـا، ترمـي إىل مواصـلة التقـدم وحتريـر املـرأة وا                 
وضمان مشاركتهما النـشطة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل، يف احليـاة الـسياسية واالقتـصادية                     

  .واالجتماعية يف البلد
  ٢٠٠٦-٢٠٠٤اآلليات احلكومية املعنية باملساواة بني اجلنسني يف الفترة 

 بعــض ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ١ املــؤرخ ٩١٩٨أنــشأ قــانون املــساواة بــني اجلنــسني رقــم   - ٤٩
ويف هـذا الــصدد،  . اهلياكـل الـيت كُلفـت باختـاذ التـدابري الالزمـة لتنفيـذ قـانون مكافحـة التمييـز          

قامت اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص ببذل جهـود متواصـلة لتنـسيق هـذه األنـشطة احلكوميـة مـع         
 الفــرص، والــيت ، قامــت اللجنــة املعنيــة بتكــافؤ ٢٠٠٢ويف عــام . التــزام اجملتمــع املــدين املتنــامي

مثَّلــت اآلليــة احلكوميــة املعنيــة بــاملرأة، بــصياغة منــهاج لتحــسني وضــع املــرأة يف ألبانيــا، عنوانــه 
. “٢٠٠٥-٢٠٠٢منهاج احلكومـة األلبانيـة بـشأن تكـافؤ الفـرص للرجـل واملـرأة يف الفتـرة                   ”

-٢٠٠٢ومل يعتمــد هــذا املنــهج بقــرار مــن جملــس الــوزراء؛ بيــد أن منــهاج احلكومــة للفتــرة     
  . أخذ يف االعتبار تنفيذ أهداف هذا املنهاج من خالل أنشطة حمددة جرى تنفيذها٢٠٠٥
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يوليـه   /متـوز  ١ املـؤرخ    ٩١٩٨رقـم    (املساواة بني اجلنسني يف اجملتمـع     ”واعُتمد قانون     - ٥٠
الـوزارات، وهلـا     اللجنة املشتركة بني  ) ١: (، ونص على إنشاء هيكلني ومها بالتحديد      )٢٠٠٤

املــساواة بــني ”اللجنــة املعنيــة بـــ ) ٢(ي يتعلــق بــسياسات املــساواة بــني اجلنــسني، دور استــشار
أما اللجنة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص، فهـي هيكـل سـبق إنـشاء نقـاط االتـصال التابعـة                      . “اجلنسني

للجنــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني، يف كــل وزارة وحمافظــة إىل أن تــتم املوافقــة علــى قــانون  
ومل تكــن القــضايا اجلنـسانية واردة يف توصــيف أعمــال نقــاط االتــصال  .  اجلنــسنياملـساواة بــني 

وبطلــب مــن اجلهــاز احلكــومي  . مقابــل هــذه، وجــرى االضــطالع بأعمــال إضــافية دون أجــر  
وفَّــرت نقــاط االتــصال هــذه إحــصاءات مــصنفة حبــسب نــوع ) اللجنــة املعنيــة بتكــافؤ الفــرص(

  .ستديرة، وأنشطة أخرىاجلنس أو قدمتها إىل جوالت املائدة امل
بيد أن هذين اهليكلني مل ميكنهما القيام بالدور الذي أنشئا مـن أجلـه، حيـث مل يتـوفر              - ٥١

ــة    ــة الكافي ــة املــشتركة بــني   . هلمــا الوضــوح، أو الــصالحيات، أو املــوارد املالي ومل تنعقــد اللجن
فجــوات وعــدم ، ويف تلــك املــرة تــبني وجــود ٢٠٠٥مــايو /أيــارمــرة واحــدة يف  الــوزارات إال

املـساواة بـني اجلنـسني يف     ”، بـشأن    ٢٠٠٤يوليـه   /متـوز  ١ املـؤرخ    ٩١٩٨انطباق القانون رقـم     
ومل ُيـشر القـانون إىل شـيء        . وقد تبني ذلك عند القيام مبهمة اسـتعراض هـذا القـانون           “ اجملتمع

بت وسـب . خبصوص اللجنة املعنية باملساواة بني اجلنسني، بل أشار فقـط إىل رئـيس هـذه اللجنـة                
وبإدخـال  . هذه الفجوة لبّسـاً كما شلَّت أعمال اآللية احلكوميـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني       

، أصـبحت وزارة العمــل  ٢٠٠٦يونيـه  /حزيـران التعـديل علـى قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف       
  .والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص هي السلطة املسؤولة عن املساواة بني اجلنسني

  
   وما بعده٢٠٠٦احلكومية املعنية باملساواة بني اجلنسني يف الفترة منذ عام اآللية 
مــا برحــت احلكومــة تعتــرب أن حتقيــق التقــدم واملــساواة بــني اجلنــسني للمــرأة، مــن             - ٥٢

، وقـد  ٢٠٠٥السياسات املهمة ذات األولوية، وهذا ما أسفرت عنه االنتخابات الربملانيـة عـام              
وهلـذا الـسبب، أنـشأت وزارة العمـل         . تعزيز اآلليات احلكومية  جرى التشديد مرة أخرى على      

الـسلطة املـسؤولة عـن قـضايا        (والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، وهـي املؤسـسة الـيت ُتعـد             
، مديريـة سياسـات تكـافؤ الفـرص، بعـد التعـديالت الـيت أُدخلـت علـى                   )املساواة بـني اجلنـسني    

، “املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع ”شأن ، بــ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ١ يف ٩١٩٨القــانون رقــم 
اللجنـة  (للجنـة الـسابقة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص           حمـل ا  حلَّـت هـذه املديريـة       ة  اهليكليـ ومن الناحية   

  ).املعنية باملساواة بني اجلنسني
إعـداد وتطـوير سياسـات    ”يف  : وتتمثل املهمة الرئيسية ملديرية سياسات تكافؤ الفرص        - ٥٣

أو التفـاوت يف القـدرة،      / جمـاالت مـن قبيـل املـساواة بـني اجلنـسني، والتكـافؤ              لتعزيز املساواة يف  
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والقضايا املتعلقـة باألقليـات العرقيـة، واألعـراق، واألقليـات الثقافيـة العرقيـة واألقليـات اللغويـة                   
وفيما يتعلق بقـضايا    . “العرقية، والعمر، واألجيال، وعدم املساواة بني األجناس، وما إىل ذلك         

ــساوا ــة يف     امل ــل غــرض املديري ــسني خــصوصا؛ يتمث ــني اجلن ــسني    ”ة ب ــني اجلن ــساواة ب ــز امل تعزي
ويتمثـل الواجـب    . “واملشاركة الواسعة للمرأة يف احلياة االقتـصادية والـسياسية والثقافيـة للبلـد            

  :الرئيسي للمديرية املعنية بقضايا املساواة بني اجلنسني فيما يلي
ركّـز علـى آفـاق املـساواة بـني اجلنـسني ومحايـة              إعداد سياسات بشأن تكافؤ الفـرص ت        •  

  .حقوق الفئات األخرى يف اجملتمع على النحو الوارد أيضا يف مهمتها
اقتراح مبادرات إلجراء دراسات وحتليـل يف جمـال الـسياسات املتعلقـة بتكـافؤ الفـرص                   •  

  .برمته، واستخدام تلك الدراسات يف عملية السياسات اإلمنائية
 القانونية الالزمة لتحقيق املـساواة يف خمتلـف اجملـاالت وتنفيـذ ورصـد              صياغة الصكوك   •  

  .أحكام القانون املتعلقة باملساواة، واللوائح اليت أقرت عمال به
اإلشـراف علـى تنفيـذ االتفاقـات والـصكوك الدوليـة يف الفتـرة الـيت تـشملها، علــى أن            •  

  .تؤخذ يف االعتبار أيضا موافقة احلكومة
  .املنظمات اليت ال تستهدف الربح، والنشطة يف جمال تكافؤ الفرصالتعاون مع   •  
تنسيق األعمال املتعلقة بإعداد الربامج الوطنيـة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص لفئـات الـسكان                   •  

  .اليت يشملها هدف املديرية املعنية بسياسات تكافؤ الفرص
ــسني وال       - ٥٤ ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــة معني ــتراتيجية وطني ــرتيل صــياغة اس ــف امل ــد عن ، وق

 ٢٠٠٧ديـسمرب   / األول كـانون  ١٩ املـؤرخ    ٩١٣اعتمدت مبوجـب قـرار جملـس الـوزراء رقـم            
وقد مشلـت الـصياغة     . وهي إحدى الواجبات الرئيسية للمديرية املعنية بسياسات تكافؤ الفرص        

 وكانت مثرة عملية تفاعليـة وشـاملة، ضـمَّت          ٢٠٠٧مايو  /أيار - ٢٠٠٦يونيه  /حزيرانالفترة  
كومــــة املركزيــــة، واحلكومــــات احملليــــة، واجملتمــــع املــــدين، والرابطــــات غــــري احلكوميــــة، احل

واملؤسسات، والفئات املختلفة ذات املصلحة، وممثلـي القـوى الـسياسية يف البلـد، وممـثلني عـن                  
 األمـم   صـندوق وقد حظيت هذه االستراتيجية بدعم      . األوساط األكادميية، والشركاء الدوليني   

للسكان، بينما قـدمت منظمـة األمـن والتعـاون           األمم املتحدة    صندوقي للمرأة و  اإلمنائاملتحدة  
 ةاهلدف الرئيسي لإلسـتراتيجي ويتمثـل  . يف أوروبا املساعدة العملية يف شكل استشاريني اثنني 

 إدراج قضايا اجلنسني والعنف املرتيل، يف الـسياسات العامـة مـن خـالل خطـط عمـل حمـددة         يف
ض باملساواة بني اجلنسني واحلد من ظاهرة العنـف املـرتيل يف املـستقبل،              هبدف بناء قاعدة للنهو   

  .اعتمادا على وثائق، ووثائق دولية، وتوصيات وصكوك ومع مراعاة الظروف اخلاصة بألبانيا
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، هلـــذه الوثيقـــة، والـــيت تـــستند إىل اجملـــاالت بعـــض األولويـــات االســـتراتيجيةوتتمثـــل   - ٥٥
  :يالصلة اليت تغطيها فيما يل ذات
تعزيز اآلليات القانونية واملؤسسية لتوفري احلماية، مـن أجـل ضـمان املـساواة اجلنـسانية            •  

  .يف ألبانيا
  .متكني املرأة من خالل زيادة مشاركتها يف اختاذ القرارات  •  
  .متكني املرأة اقتصاديا وزيادة مسؤولياهتا فيما يتعلق بالوظائف واملؤهالت املهنية  •  
  .رأة والبنت على التعليم اجليد النوعية على أساس املساواةتعزيز حصول امل  •  
حتسني الوضع االجتمـاعي للمـرأة املعرضـة للمخـاطر مـن خـالل زيـادة حـصوهلا علـى                      •  

  .اخلدمات االجتماعية ذات النوعية اجليدة
محاية صحة السكان من خالل حتسني النظام الصحي لذوي االحتياجات اخلاصـة مـن          •  

  .جملالالسكان يف هذا ا
حتسني دور وسائط اإلعالم من أجل هتيئة عقليـة جديـدة تـستجيب لتطـورات الـزمن،                   •  

  .فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف اجملتمع وزيادة متكني املرأة يف هذه املهن
ــراد          •   زيــادة الــوعي بظــاهرة العنــف، وتــوفري احلمايــة والــدعم القــانوين واإلداري لألف

  .رتيل ضد مرتكبيهاملتأثرين بالعنف امل
أُعدت األهداف االستراتيجية هلذه الوثيقة استنادا إىل حتديـد          األهداف االستراتيجية،   - ٥٦

ــتراتيجية  ــات االس ــصيل يف       . األولوي ــن التف ــد م ــال مبزي ــتراتيجية لكــل جم ــداف االس ــرد األه وت
  .اإلجراءات احملددة وامللموسة اليت ينبغي اختاذها

ت تكـافؤ الفـرص ويتمثـل يف إدراج القـضايا اجلنـسانية      ومثة هدف آخر ملديرية سياسـا      
وقـد أتـاح    . على املستويني املركزي واحمللي، ويتحقق هذا عن طريق شبكة من نقـاط االتـصال             

واحملافظـــات )  شخـــصا١٤(لـــوزارة إنـــشاء ومتكـــني شـــبكة نقـــاط االتـــصال علـــى مـــستوى ا  
ياسات اجلنــسانية علــى التعــاون والتنــسيق املؤســسني لألعمــال الــيت تــشمل الــس ) شخــصا ١٢(

 من البلديات يف البلد من أجـل إقامـة          ٦٥وتعمل يف الوقت الراهن     . املستويني املركزي واحمللي  
وقــد ُدرِّب مــسئولو االتــصال يف جمــال القــضايا اجلنــسانية مــن . شــبكة علــى مــستوى البلــديات

عــاة القــضايا  وقــد أُجنــز التــدريب يف جمــال مرا   . املــستوى األويل إىل أكثــر املــستويات تقــدما   
  :ومتثلت األهداف الرئيسية هلذا التدريب فيما يلي. اجلنسانية أيضا على مستوى الوزارات
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قيام األشخاص املكلفني مبتابعة مشكالت االنتماء اجلنـساين بالعمـل كجـسور اتـصال                •  
بني وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص وبني الوزارات املعنية من أجـل             

صورة منتظمة بتيسري نقل املعلومات ذات الصلة مـن الـوزارة إىل احملافظـة ومـن     القيام ب 
  .احملافظة إىل مديرية تكافؤ الفرص وبالعكس

املشاركة يف األنشطة اليت تقوم هبا مديريـة تكـافؤ الفـرص وتقـدمي مـسامهاهتم وآرائهـم            •  
  .نية بتلك القضايااملتعلقة مبختلف أهداف املساواة بني اجلنسني أو االستراتيجية املع

  .توفري البيانات اإلحصائية الالزمة املصنفة حسب نوع اجلنس واليت تطلبها املديرية  •  
  .توعية املوظفني اآلخرين بقضايا االنتماء اجلنساين  •  
  .املشاركة يف التدريب املتعلق بقضايا االنتماء اجلنساين  •  
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  شبكة هياكل وموظفي الشؤون اجلنسانية

   واملناطقيف الوزارات
  
  

  
  
  

  املديرية العامة للسياسات

 )املديرة(مديرية السياسات املتعلقة بتكافؤ الفرص 

  )ثالثة أخصائيني(املساواة بني اجلنسني 
 

األمانة التقنية املعنية باألطفال 
 )أخصائيان اثنان(

قطاع تدابري مكافحة العنف املرتيل 
 )أخصائيان اثنان(

ا األمانة التقنية للمجلس الوطين للقضاي
 )رئيس القطاع(املتعلقة باإلعاقة 

األمانة التقنية للمجلس الوطين 
)أخصائيان اثنان(لقضايا اإلعاقة 

 شبكة مسؤويل االتصال

 ،ةافظاحمل(على املستوى احمللي 
)بلدياتال

على مستوي احلكومة املركزية 
 )الوزارات(
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إىل إنــشاء آليــات “ املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع”ويرمــي القــانون اجلديــد بــشأن   - ٥٧
  :جديدة من قبيل ما يلي

اجمللــس الــوطين املعــين باملــساواة اجلنــسانية ويرأســه وزيــر العمــل والــشؤون          )١(  
ون الــوزارات املعنيــة، واملنظمــات الــيت ال تــستهدف االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص وأعــضاء ميثلــ

  .وسيقوم اجمللس بدور استشاري. الربح يف اجملال األكادميي
وقــد . شــبكة املــوظفني املعنــيني بالقــضايا اجلنــسانية يف الــوزارات واحملافظــات    )٢(  

 وسـُيعين األشـخاص  . أُضفي الطابع املؤسسي يف الوقت احلايل على هذه الشبكة بشكل قـانوين        
وضع موظفي اخلدمـة    ”املسؤولون بقضايا املساواة اجلنسانية عمليا، وفقا للقانون الذي يتناول          

وسيترك هذا القانون الباب مفتوحا إلمكانيـة إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى مـوظفي                 . “املدنية
  .الشؤون اجلنسية على مستوى البلديات أيضا

  .ذلكاملفوض املعين باملساواة اجلنسانية وما إىل   )٣(  
  

   التدابري املؤقتة املتخذة للتعجيل باملساواة اجلنسانية- ٤املادة     
  

  تدابري مؤقتة خاصة  -  ١    
مثــة القليــل مــن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة يف التــشريع األلبــاين، وهــي ترمــي إىل التعجيــل    - ٥٨

مايـة  ابري اخلاصـة حب   باملساواة الفعلية بني اجلنسني، يف الوقت الذي يبدو فيه اإلطار القانوين للتد           
يوليــه /متــوز ١ املــؤرخ ٩١٩٨ويــنص قــانون املــساواة اجلنــسانية رقــم  .  أكثــر اكتمــاالاألمومــة
، على مفهوم التدابري املؤقتة اخلاصة يف التشريعات األلبانيـة ألول           )١٠البند د، املادة    (،  ٢٠٠٤

وتـنص هـذه املـادة علـى     . مرة، ويشري إىل املشاركة على قدم املساواة يف عملية اختاذ القـرارات      
تار مرشـحات علـى سـبيل       خت يف املؤسسات،    ةياننسب اجلنس ال تنظيم   لغرض”ما يلي بالتحديد،  

تكـافؤ  إجراءات اختيـار املرشـحني علـى أسـاس          بـ  املتعلقـة  عملية اختـاذ القـرارات       أثناء ،األولوية
رشــحني مــن إجــراء نفــس االختبــار، وإحــراز نفــس املــؤهالت واخلــربات، مقارنــة باملو ،التقيــيم
  .“الرجال
بيـد أن هــذا القــانون مل ينفــذ بعــد حــىت اآلن، ولــيس جليــا مــن بعــض الوجــوه املتعلقــة    - ٥٩

وقد أدى هـذا، باإلضـافة إىل       . بوسائل اختاذ القرارات، ما هي املؤسسات املعنية، وما إىل ذلك         
“ املــساواة بــني اجلنــسني ”أســباب أخــرى ســبق ذكرهــا آنفــا إىل إعــداد قــانون جديــد بــشأن    

علـى اختـاذ تـدابري مؤقتـة خاصـة         ) ٧املـادة   (وينص هذا القانون    . كمبادرة من احلكومة األلبانية   
حتديـد نـسب مئويـة لبلـوغ التكـافؤ يف التمثيـل اجلنـساين، ويقتـرح أال تقـل                    ) أ: (تشمل ما يلي  

ويف  يف املائة لتحقيق زيادة مشاركة اجلنس األقل متثيال يف جمال اختـاذ القـرارات   ٣٠عن   النسبة
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دعــم الــسكان مــن كــال اجلنــسني مــن حيــث الوضــع االقتــصادي يف جمــال  ) ب(احليــاة العامــة؛ 
حتسني املستوى التعليمي على أساس التكافؤ، واختـاذ تـدابري أخـرى يف كـل جمـال                 ) ج(العمل؛  

  .من اجملاالت اليت ال يتمتع فيها أحد اجلنسني مبركز متكافئ مع أشخاص من اجلنس اآلخر
 احلكومة األلبانية تدرجييا بتشجيع فئات خاصـة مـن النـساء علـى االنـدماج            وقد قامت   - ٦٠

فعلى سبيل املثال، تويل االستراتيجية احلكوميـة املتعلقـة بـالتوظيف والتـدريب             . يف سوق العمل  
، اهتمامـا  ٢٠٠٣ينـاير  / الثاين كانون، واليت دخلت حيِّز النفاذ يف       ٢٠٠٨-٢٠٠٣الفين للفترة   

ــة  ــوزراء رقــم   . خاصــا للمــرأة العاطل ــرار جملــس ال ســبتمرب /أيلــول ١٨ املــؤرخ ٦٣٢ويعطــي ق
أولويــة خاصــة لتــشجيع  )١(“هنيلجوتــشجيع تــس العــاطالتبرنــامج توظيــف ” بــشأن ٢٠٠٣

 املـؤرخ  ٧٩٩٥ووفقـا لقـرار جملـس الـوزراء الـصادر بـشأن تنفيـذ القـانون رقـم            . توظيف املرأة 
دعم مـايل ألربـاب العمـل، الـذين         يقدم  “  التوظيف شجيعت” بشأن   ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ٢٠

؛ والنـساء  )الغجـر (حيث إناث الرومـا  : يقومون بتوظيف اإلناث، وال سيما من فئات من قبيل 
.  عاما؛ واملطلقات ذوات املشاكل االجتماعية، واإلنـاث املعاقـات         ٣٥الاليت تتجاوز أعمارهن    

تتعلــق بالــسياسات  ٢٠٠٣واجلــدير بالــذكر أن هنــاك سلــسلة مــن التــدابري املتخــذة بعــد عــام    
  .احلكومية يف جمال التوظيف، وترمي إىل توظيف وتأهيل فئة خاصة من النساء

التعلـيم والتـدريب    ”، بشأن   ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢٩ املؤرخ   ٨٨٧٢القانون رقم     - ٦١
ــا فــين يف لا ــة ألباني ــا علــى احلــق يف      )٢(“مجهوري ــة ألباني الــذي يكفــل الــنص يف دســتور مجهوري

التعليمــي والفــين مــدى احليــاة، وإمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم الفــين احلــصول علــى التــدريب 
وتطبيقـا  . األويل، وعلى اكتساب املعرفة الفنية الالزمة للتعيني، وإتاحة تكـافؤ الفـرص للجميـع         

 تـــشرين ٣١ املـــؤرخ ٢٢٢٢وزيـــر العمـــل املبـــدأ التـــوجيهي رقـــم     هلـــذا القـــانون، أصـــدر   
  .“ والتوجيه فيما يتعلق بالتدريب الفينرة املشوإسداءبشأن  ’’٢٠٠٢أكتوبر /األول
وتنفذ دائرة التوظيف الوطنية هذا املبدأ التوجيهي مـن خـالل مكاتـب التوظيـف، الـيت                  - ٦٢

وتـوىل رعايـة خاصـة يف       . ُعيِّن فيها موظفون لتقدمي املشورة والتوجيه الفين لكل من يلتمـسهما          
األمهـات  : علـى العمـل، مـن قبيـل       املشورة والتوجيه إىل فئـات خاصـة مـن الـساعني للحـصول              

عامـا، والـشباب     ٥٠الاليت لديهن الكثري من األطفال، واألشخاص الذين تزيد أعمارهم علـى            
 سنة، واألشخاص العاطلني ملدة طويلة، واألشخاص من ذوي األسر الـيت تعـيش              ١٨دون سن   

الـدعم  حتت خـط الفقـر، وضـحايا االجتـار بالبـشر، واألشـخاص الـذين يـستفيدون مـن بـرامج                      
املعونة االقتصادية املقدمـة لفتـرة مـا بـني           يشمل هذا الربنامج مدفوعات البطالة، لتغطية     (املايل،  

__________ 
 .ال يرد هذا القانون احمللي يف التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين  )١(  

 .جلامع للتقريرين األول والثاينال يرد هذا القانون يف التقرير ا  )٢(  
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، واألشخاص الـذين أصـبحوا عـاطلني بعـد أن اسـتغنت عنـهم الـشركات                 )مثانية أشهر إىل سنة   
ــة إصــالح وهيكلــة وخصخــصة، والفتيــات األمهــات العــاطالت،      واملؤســسات الــيت متــر بعملي

ات ذوات املشاكل االجتماعية، واألشخاص العائـدين مـن اهلجـرة ويواجهـون مـشاكل           واملطلق
اقتصادية، واألشـخاص الـذين خترجـوا للتـو ومل يـتم تـوجيههم إىل سـوق العمـل، واألشـخاص                     

، واأليتام الذين أصـبحوا    )الغجر(الذين تعرضوا للسجن، واملعاقني، واألشخاص من فئة الروما         
  .يف هذا الوضع

 املــؤرخ يف ٣٩٤ األمــر الــصادر عــن وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة رقــم  ويــنص  - ٦٣
على أن يكون التسجيل باجملـان      “ رسوم نظام التدريب الفين   ” بشأن   ٢٠٠٤فرباير  /شباط ٢٣

لدورات التدريب الفين اليت تقـدمها املراكـز العامـة للتـدريب الفـين، للفئـات مـن قبيـل الرومـا،               
كمــا يــنص هــذا األمــر علــى ختفــيض كــبري . عرضــن لالجتــار بالبــشروالفتيــات والنــساء الــاليت ت

  .للمدفوعات اليت ختص التدريب الفين اجملاين للفئتني املذكورتني أعاله
  

  تدابري خاصة ترمي إىل محاية األمومة  -  ٢    
  :ومن بني التدابري اخلاصة، اليت ترمي إىل محاية األمومة ميكن لنا أن نذكر ما يلي  - ٦٤

ــتــنص  •   ــا ٥٤ادة  امل ــة ألباني يتمتــع األطفــال والــشباب  ” علــى أن  مــن دســتور مجهوري
  .“واحلوامل واألمهات الشابات باحلق يف توفري احلماية اخلاصة من ِقَبل الدولة

 ٢٠٠٤يوليـه   /متـوز  ١ املـؤرخ    ٩١٩٨القـانون رقـم     من  ) التعاريف (٢تنص املادة     •  
ال تنطـوي احلمايـة اخلاصـة الـيت         ”علـى أنـه     “ املساواة بني اجلنـسني يف اجملتمـع      ”بشأن  

ــهاك للحقــوق       ــز أو انت ــاء احلمــل واملخــاض واملــرض علــى متيي ــتم توفريهــا للمــرأة أثن ي
  . “املتساوية للرجل واملرأة

الــــصحة ” بــــشأن ٢٠٠٢أبريــــل /نيــــسان ٧ املــــؤرخ ٨٨٧٦ القــــانون يــــضمن  •  
  .“توفري محاية خاصة لصحة األم والطفل“اإلجنابية

املعدل مبوجـب   و،  ١٩٩؟مايو  /أيار ٢٠ املؤرخ   ٣٩٧رقم  زراء  قرار جملس الو  اعتمد    •  
ــم   ــرار رق ــؤرخ ١٨٥الق ــار ٣ امل ــايو /أي ــشأن   ٢٠٠٢م ــرارا ب ــوفري ”ق ــةمحت  خاصــة اي

 مــن هــذه القــرارات مــدة عمــل احلوامــل      ٥ ويتنــاول البنــد  .“للحوامــل واألمهــات 
يفا  صـ  ٠٠/٥عدم تكليفهن ببدء العمل قبل الساعة       واألمهات املرضعات، فينص على     

ــساعة    ) شــتاء٠٠/٦( ــد ال ــل بع ــات  . ٠٠/٢٠، وأال تواصــلن العم ــل واألمه وللحوام
املرضعات احلق يف احلصول على فترة اسـتراحة مـن حـني آلخـر أثنـاء اليـوم، وال تقـل                     

  . ساعات من العمل املتواصل٣ دقيقة كل ٢٠مدهتا عن 
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جملـس الـوزراء   و. حيظر العمل الليلـي للحوامـل    من قانون العمل١٠٨وطبقا للمادة    •  
. هو اهليئة الـيت تقـرر قواعـد خاصـة للحـاالت الـيت يـسمح فيهـا بالعمـل الليلـي للمـرأة                 

فتـنص املـادة    . وينص قانون العمـل علـى وسـائل خاصـة لتـوفري احلمايـة للمـرأة العاملـة                 
 ساعات، للمـرأة احلامـل الـيت        ٤ دقيقة على األقل كل      ٢٠استراحة مدهتا    على   ٥٤/٣

 مـن قـانون العمـل يف        ١٠٠ مـن املـادة      ٢وتشدد الفقـرة    . تمرةتعمل واقفة بصورة مس   
مجهورية ألبانيا على أن جمللس الوزراء أن يقرر قواعد خاصة لفتـرات األعمـال الـشاقة                

ــذين تكــون أعمــارهم دون      ــاجم ال ــسبة لعمــال املن ــساء  ١٦أو اخلطــرة بالن  ســنة، والن
ص من جملس الـوزراء،  وبناء على هذا، وضع جملس الوزراء مبوجب قرار خا     . احلوامل

وعلــى نفــس املنــوال، حيظــر تعــيني احلوامــل، وخباصــة . قواعــد خاصــة حلمايــة احلوامــل
املرضعات منهن، يف أنـشطة تعرضـهن لعوامـل وظـروف عمـل تتـسم مبخـاطر شـديدة                   

 ٢٠٠٢مـايو  /أيـار  ٩ املـؤرخ    ٢٠٧ووافق جملس الوزراء يف قراره رقم       . على صحتهن 
علـى قائمـة األعمـال الـيت متثـل خطـرا مـن             “ اخلطـرة تعريف األعمال الـشاقة و    ”بشأن  

ــل،        ــل أو ظــروف عمــل تعــرض للخطــر ســالمة وصــحة احلوام جــراء التعــرض لعوام
  .والنساء الاليت أجننب للتو، أو املرضعات

 أن ظـروف العمـل الـسيئة عمـل إجرامـي ضـد               القانون اجلنائي جلمهورية ألبانيـا     يعترب  •  
ب علـى عقوبـة الـسجن مـدى         /٧٩حني تـنص املـادة      ، يف   )هـ/٥٠املادة  (املرأة احلامل   

  .احلياة إذا تسببت ظروف العمل يف وفاة املرأة احلامل
 علــى اختــاذ تــدابري خاصــة حلمايــة    القــانون اجلديــد بــشأن املــساواة اجلنــسانية  يــنص  - ٦٥

  :األمهات، ويوفر القانون يف هذا االجتاه، ضمانات بشأن ما يلي
أثنـاء احلمـل واملخـاض لألمهـات الـشابات، واآلبـاء       توفري محاية خاصة للمرأة     )أ(  

الشباب، يف أعقاب الوالدة الطبيعيـة أو عنـد التـبين لطفـل، ممـا ُينـشئ الظـروف لتـوفري احلمايـة                       
هلـم؛ وتـوفري التـأمني االجتمـاعي واملـساعدة االجتماعيـة هلـم؛ وضـمان                 وتيسري ظـروف العمـل    

ري شبكة اخلدمات االجتماعية املواتية لتطـوير       املعونة الصحية الالزمة لألم والطفل؛ وضمان توف      
  شبكات دور احلضانة ورياض األطفال وتعزيز تلك الشبكة؛

اختــاذ تــدابري للتيــسري علــى األشــخاص الــذين يــضطلعون مبــسؤوليات خاصــة      )ب(  
املـسنني، أو املعـاقني    داخل أسرهم، بسبب توفريهم للرعاية اليوميـة ألفـراد األسـرة املعـاقني، أو     

  .أو عقليا أو بأشكال إعاقة أخرى، وتقدمي املساعدة هلمبدنيا 
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فرض قيود على تشغيل احلوامـل واملرضـعات يف بعـض القطاعـات الـيت تتـسم                   )ج(  
وتراجع تلك القيـود بـصورة دوريـة، رهنـا باملعرفـة العلميـة والتقنيـة                . باألعمال الثقيلة واخلطرة  

  . وطبقا لالحتياجات اليت تطرأ
  

  ل من اجلنسني والقوالب النمطية دور ك– ٥املادة     
  

  احلالة الراهنة والتدابري املتخذة للقضاء على القوالب النمطية اجلنسانية  )أ(    
ال تــزال القوالــب النمطيــة اجلنــسانية متثــل مــشكلة يف اجملتمــع األلبــاين وتعززهــا النعــرة     - ٦٦

وتـدعم احلقـائق    . فعليـة الذكورية التقليدية اليت تعرقـل تقـدم املـرأة مـن أجـل إعمـال حقوقهـا ال                 
االجتماعية والثقافيـة اسـتنتاجا مـؤداه أن الفتيـات يتـركن املـدارس أكثـر مـن الفتيـان مـن أجـل                        

ــزواج يف ســن مبكــرة جــدا     ــصاد األســرة، أو ألجــل ال ــا برحــت القوالــب  . اإلســهام يف اقت وم
صية الـيت  النمطية التقليدية تطبق على املرأة، وال سيما يف وسائط اإلعالم، حيث ُتعـرض الشخـ              

متثل ذلك اجلزء من اجملتمع من زاوية واحـدة، فهـي املعتمـدة علـى غريهـا اقتـصاديا، والـضعيفة                     
عاطفيا، وعدمية القدرة مهنيا، وهي من جهة أخرى ربة البيت املتفانية، وسـيدة األسـرة، واألم            

  .والزوجة الصاحلة
ــا مبــصطلحات      - ٦٧ ومــسيئة  قيــةال أخالوكــثريا مــا يكــون وصــف شخــصية األنثــى مقرون

وقد تنشر األحداث احلقيقية مـصبوغة بـالتحيزات وتـذاع األحـداث متـأثرة بالقوالـب                . ومهينة
ــة مــن أجــل القــضاء علــى القوالــب النمطيــة     . النمطيــة الــسلبية ورغــم اجلهــود املــستمرة املبذول

وال يـزال   . اجلنسانية، فهـي ال تـزال موجـودة ويـستمر إبرازهـا حـىت مـن قبـل وسـائط اإلعـالم                     
 األدوار املتعددة للمرأة داخل األسرة، ومسامهتها يف اجملتمع معدوما يف وسـائط اإلعـالم               عرض

والواقـــع أن وســـائط اإلعـــالم تعـــزز املعـــين التقليـــدي للـــذكورة واألنوثـــة، واألدوار . األلبانيـــة
اجلنسانية، ودائما ما ُيعترب الذكر فيها الشخص الرئيسي وعمـاد األسـرة، أمـا األنثـى فهـي األم                   

  .ملعلمة املتفانية بالنسبة ألطفاهلا وألفراد األسرة اآلخرين وما إىل ذلكوا
وينحدر الصحفيون وكتَّاب التقارير من بيئة تزخر بـالكثري مـن القوالـب النمطيـة الـيت                   - ٦٨

فعلــى ســبيل املثــال، كــثريا مــا حيــدث أن تنــشر  . متيــز ضــد املــرأة ومتيــل إىل إبــراز هــذه احلقيقــة 
منجـزات كـبرية للمـرأة يف جمـال         ) مـارس /آذار ٨(ناسبة يـوم املـرأة العـاملي        احلوليات اليت تعد مب   

التعليم، بيد أن تلك احلوليات ال تشري إىل أن الرجال على مستوى اجلامعـة، يـستأثرون مبعظـم                  
ومـع أن النــساء يتمـتعن بقــدر جيـد مـن التعلــيم، كمـا أهنــن      . املراكـز الرئيـسية يف جمــال التعلـيم   

على قدم املساواة، فإهنن حتصلن على وظائف أقل كما تـشغلن مناصـب         مؤهالت مثل الرجال    
ــل  ــسية أق ــة   . رئي ــرأة تعمــل يف قطاعــات متدني ــع أن امل فهــي تعمــل كممرضــة   . األجــور والواق
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التـسع سـنوات التعليميـة ويف        وموظفة يف مرحلة ما قبل االلتحاق باملدرسة، ومعلمة يف مرحلة         
اخلـاص فتعمـل كحائكـة ثيـاب، وممرضـة ومـا إىل ذلـك،               جمال التعليم الثانوي، أمـا يف القطـاع         

  .وبالتايل فهي أعمال أدىن أجرا
، أجـرت حكومـة      األمـم املتحـدة اإلمنـائي      برنـامج ويف ضوء هذه احلقيقة، وبـدعم مـن           - ٦٩

زيـــادة ” حتلــيال للجانــب اجلنــساين يف إطــار مــشروع      ٢٠٠٥-٢٠٠٣ألبانيــا خــالل الفتــرة    
ويتمثــل اهلــدف مــن هــذا التحليــل يف إبــراز الــسياسات . “يةات مراعــاة القــضايا اجلنــسانإمكانــ

التشريعية واالستراتيجيات احلكوميـة يف جمـال التوظيـف والتعلـيم والـصحة وإدراج خمصـصات                
للصحة والقضايا اجلنسانية يف امليزانيـة، بغـرض إبـراز الفجـوات وتـوفري املبـادئ التوجيهيـة مـن                    

هـذه اجملـاالت، كمـا يرمـي التحليـل يف الوقـت ذاتـه            أجل حتسني حالة املساواة بني اجلنسني يف        
الفقرتـان  (تلبية توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن هـذا املوضـوع               إىل  
  .)٢٩ و ٢٨
اللجنـة  ( قامت اآلليـة احلكوميـة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص      ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل الفترة    - ٧٠

ذ بعـض املـشاريع، الـيت ترمـي إىل تـدريب وسـائط اإلعـالم                بتنفيـ ) سابقا املعنية بتكافؤ الفرص،  
. فيما يتعلق بعناصر املساواة بني اجلنـسني والقـضاء علـى القوالـب النمطيـة يف وسـائط اإلعـالم                   

للصحفيني العاملني يف وسائط اإلعالم املكتوبـة، بـشأن    ، أعددنا دورة تدريب٢٠٠٤ويف عام  
قضايا وصـحة اجلنـسني       دورة تدريب أخرى بشأن    ، أُجرينا ٢٠٠٥ويف عام   . املنظور اجلنساين 

لطالب الصحافة يف السنة النهائيـة، وتنـاول التـدريب املـسائل املتـصلة بأخالقيـات الـصحفيني،            
ويف إطــار محــالت . إىل ذلــك ليكونــوا علــى بينــة بالتــشريعات اجلنــسانية يف جمــال الــصحة ومــا 

ــربامج التلفزي    ــدريب يف جمــال ال ــت دورات ت ــة، أُجري ــصد    التوعي ــوطين بق ــون ال ــة يف التلفزي وني
  .التوعية بالقضايا اجلنسانية

، وما بعـده، هبـدف القـضاء علـى          ٢٠٠٦وبذلت احلكومة جهودا مستمرة خالل عام         - ٧١
وقد بذلت تلك اجلهود عن طريق الـربامج التلفزيونيـة العامـة واخلاصـة،              . هذه القوالب النمطية  

ــصقات، وتنظــيم جــ     ــع املل ــداد وتوزي ــستويني   ومــن خــالل إع ــى امل ــستديرة عل ــدة امل والت املائ
املركزي واحمللي، وتدريب موظفي اإلدارة العامة يف جماالت املفـاهيم اجلنـسانية وحقـوق املـرأة                

ــك  ويف إطــار التحــسني التــام للمنــاهج الدراســية قامــت وزارة التعلــيم والعلــوم        . ومــا إىل ذل
ة املنظــور اجلنــساين مــن املتطلبــات بالتعــاون مــع معهــد املنــاهج واملعــايري، جبعــل موضــوع مراعــا

  :الدراسية، وذلك بالوسائل التالية
مراجعــة وصــياغة بــرامج مرحلــة مــا قبــل االلتحــاق باجلامعــة ومرحلــة التعلــيم    )١(  
  اجلامعي؛
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  مراجعة وصياغة مناهج مدرسية جديدة؛  )٢(  
ج إعــداد مبــادئ توجيهيــة ومــواد منهجيــة ملراعــاة املنظــور اجلنــساين يف املنــاه     )٣(  
  .الدراسية

ــى           - ٧٢ ــسابقة عل ــة ال ــة التعليمي ــاهج املرحل ــار من ــراهن إط ــت ال ــا يف الوق ــل متام ــد اكتم وق
االلتحاق باجلامعة والربامج املدرسية، وتتفاوت معاجلة االنتماء اجلنساين طبقا ملـستوى الـربامج             

ح إدراج  وقد أصـب  . وليست هذه املعاجلة ذات بال يف مرحلة التسع سنوات التعليمية         . املدرسية
ــا،        ــة والعلي ــدارس الثانوي ــرامج امل ــساين، يف ب ــاء اجلن ــق بدراســة االنتم ــضايا تتعل موضــوعات وق

ويتم عادة إدخـال العنـصر اجلنـساين يف املـدارس الثانويـة يف املوضـوعات                . ضروريا أكثر فأكثر  
 العليـا،  أمـا يف املـدارس  . االجتماعية من قبيل املعرفة باجملتمع، والتاريخ، واألدب، وما إىل ذلك         

ــامج العمــل االجتمــاعي، وعلــم      فتقــدم املوضــوعات املتعلقــة بقــضايا االنتمــاء اجلنــساين يف برن
الــنفس، وعلــم االجتمــاع، والــصحافة، والــسياسات االجتماعيــة ومــا إىل ذلــك، وموضــوعات  

وُتعـد بعـض الكليـات الطـالب        . األدب، وعلم الـنفس، والعلـوم الـسياسية، والفلـسفة والثقافـة           
 يف قــضايا االنتمــاء اجلنــساين مــن أجــل العمــل يف القطــاع العــام، واجملتمــع املــدين واملتخصــصني

وقد بدأ قسم العمل االجتماعي يف كليـة العلـوم االجتماعيـة برناجمـا مـن سـنتني                  . إىل ذلك  وما
 ٢٠٠٧يف عــام  وبــدأ هــذا الربنــامج. “االنتمــاء اجلنــساين والتنميــة”لدراســة املاجــستري عنوانــه 

ــسنت  ــدعم  وحظــي يف ال ــيني ب ــامجني األول ــة، حــضور  ( األمــم املتحــدة اإلمنــائي  برن ــشاء املكتب إن
 طالبـا دراسـتهم بالكامـل، وكـان مـن بينـهم             ١٩، وخالل الـسنة األوىل، أمت       )حماضرين أجانب 

  .من اإلناث وذكر واحد ١٨
ــسبب تغــيري النظــام التعليمــي، مــن     - ٧٣ ــسنة الدراســية   ٩ إىل ٨وب ــداء مــن ال  ســنوات، ابت

 وضـــعت منـــاهج دراســـية جديـــدة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وحـــىت الـــسنة الدراســـية ٢٠٠٥-٢٠٠٤
وأدَّت مراجعــة املنــاهج ). الــصف األوىل إىل الــصف التاســع(لتغطيــة ســنوات التعلــيم اإللزامــي 

املدرســية إىل حــدوث حتــسينات يف اجتاهــات كــثرية بــصفة عامــة، وقــد مت هــذا بغــرض القــضاء 
وُتعـد صـياغة هـذه املنـاهج مؤشـرا          . ة بـني اجلنـسني    على القوالب النمطيـة الـيت تعلـم الالمـساوا         

علــى التحــول الــواعي لواضــعي تلــك املنــاهج أنفــسهم، وفيمــا يتعلــق باختيــار املــواد، وتــشكيل 
 كاتبـا  قـاموا بوضـع        ٢٢ مـن اإلنـاث مـن بـني          ١٧وكـان هنـاك     . إىل ذلـك   جهاز التعليم، وما  

 ات يف جمـال العلـوم االجتماعيـة        جمموعـ  ٨. (بعض الكتب اجلديدة املتضمنة للمنـاهج الدراسـية       
وكانت هذه الطريقة يف التأليف بالتحديـد الـيت أدت إىل القـضاء علـى الكـثري مـن                   ). حىت اآلن 

  .القوالب النمطية اجلنسانية ودبت الروح يف املواد التعليمية برمتها
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 حتسينات على املنـاهج املدرسـية الـيت متـت مراجعتـها يف اجتـاه               وبصورة عامة، أدخلت    - ٧٤
القــضاء علــى القوالــب النمطيــة الــيت تعلــم الالمــساواة بــني اجلنــسني، علــى حنــو مــا حيــدث يف      

ة يف املواد التوضيحية، أو املهام اليت صدر هبا تكليـف مـن             لاختيار األمثلة والسيكولوجية املتغلغ   
ومــن ناحيــة ثانيــة، تكــاد تكــون وجهــة النظــر اجلنــسانية غــري ملموســة   . ِقَبــل اجلهــاز التعليمــي

 وعـالوة علـى ذلـك، يواجـه املعلمـون         . الكامل تقريبا يف النصوص املستخدمة إلعداد املعلمني      ب
عامـة   يف إعدادهم األويل معاجلة غري كافية للعنصر اجلنساين، يف حني تتركز مؤهالت املعلمني             

، على تأهيلهم حبسب املواضيع والتعليم املنـهجي ومـؤهالت          )أثناء العمل (أثناء أدائهم للخدمة    
  .وليس العنصر اجلنساين جزءا ال يتجزأ من هذه املؤهالت. تعلمال

، مبوجب قرار جملـس الـوزراء      استراتيجية املساواة اجلنسانية والعنف املرتيل    اعتمدت    - ٧٥
 وترمــي إىل اختــاذ إجــراءات حمــددة مــن ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانون ١٩ املــؤرخ ٩١٣رقــم 

 املتحـدة  األمـم واضطلعت منظمة  .  مجيع اجملاالت  خالل برامج القضاء على التمييز اجلنساين يف      
بالتعـاون، مـع وزارة العلـم والعلـوم بتـدريب املعلمـني يف معظـم املنـاطق            ) اليونيـسيف (للطفولة  

احلساسة يف البلد مثـل تريانـا، وشـكودرا، وماليـسيا، ومـاذي، وكورشـا، وبـريات، وإلباسـان،                   
 من جانبـهم بتنظـيم اجتماعـات مـع اآلبـاء مـن           ويف الوقت ذاته، قام املعلمون    . وفيري، وما إليها  

أجل تغيري الُنُهج السلوكية الثقافيـة، ومنـوذجي الرجـل واملـرأة، والقوالـب النمطيـة، يف القـانون                   
، والقـوانني التقليديـة، والتحيـزات، واملمارسـات         )فيما خيص املنازعات األسرية أساسـا     (العريف  
  .العرفية
ية يف األعمــال املدرســية العنــف يف املدرســة والعنــف  وتنــاول أحــد االجتاهــات الرئيــس   - ٧٦

ــا يف ذلــك      ــات طرف ــساء والبن ــيت تكــون فيهــا الن وهلــذا الغــرض،  . املــرتيل، وخباصــة احلــاالت ال
، ٢٠٠٦نـوفمرب   / الثاين تشرين ٢٦ املؤرخ   ٨٣٧٣أصدرت وزارة التعليم والعلوم املنشور رقم       

وتنفيـذا  . “لتعليمي يف املدرسة ومنـع العنـف      التدابري اليت يتعني اختاذها لتحسني العمل ا      ”بشأن  
ــة     ــة املعنون ــشور وتوصــيات الدراس ــذا املن ــا   ”هل ــال يف ألباني ــف ضــد األطف ــدهتا  “العن ــيت أع ، ال

اليونيسيف، أعدت خطة أنشطة على صعيد البلـد وأمثلـة ذلـك إعـالن العمـل الـوطين يف جمـال                     
ار هـذا اإلجـراء، اُتخـذت       ويف إطـ  . “قف العنف ضـد األطفـال يف املـدارس        و”التعليم، وشعاره 
  :التدابري التالية

اعتماد وإعالن مدونة سلوك جلميع املوظفني وطالب املدارس من أجل مناهضة مجيـع               •  
  .أشكال العنف والسلوك املنطوي على التمييز
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قيام كل مديرية تعليمية ومكتـب تعليمـي يف املنطقـة وكـل مـديريات ريـاض األطفـال                      •  
ــل خمتلــف  ــدارس، بتحلي ــاطفي  ( مظــاهر أشــكال العنــف  وامل ــدين، والع  النفــسي، -الب

  .اليت حتدث يف البيئات التعليمية) واجلنسي
ُنظمــت حلقــات دراســية علــى صــعيد مــديريات التعلــيم اإلقليميــة واملكاتــب التعليميــة    •  

اإلقليمية باالشتراك مع مديري رياض األطفال واملدارس لتحديـد أشـكال العنـف الـيت             
  .لتعليمية وُسُبل منعهاحتدث يف البيئات ا

ــى         •   ــسية عل ــة النف ــدارس وأخــصائيي مراكــز اخلدم ــني معلمــي امل ُنظمــت اجتماعــات ب
مستوى رياض األطفال واملـدارس، مـن أجـل اكتـساب املعرفـة بـشأن خمتلـف أشـكال                   

  .العنف ضد األطفال والعواقب الطويلة األجل اليت تؤثر يف منوهم
ــة النفــسي    •   ــد خمتلــف    ةأدرج أخــصائيو مراكــز اخلدم ــشطة لتحدي ــهم، أن يف خطــط عمل

  .أشكال العنف يف املدارس ومعاجلتها ومنعها
ــا إىل ذلــك، مــع          •   ــرت أحاديــث وأجريــت دراســات استقــصائية واســتبيانات، وم أُدي

  .الطالب واملعلمني واآلباء لتحديد حاالت العنف
ل النفـــسي عملنــا علـــى تعزيــز التعـــاون بـــني املؤســسات والرابطـــات العاملــة يف اجملـــا      •  

  .االجتماعي وجمال تسوية املنازعات ملعاجلة األطفال ذوي املشاكل السلوكية
  .ُنظمت أنشطة خاصة مع اآلباء بشأن طرق معاجلة األطفال وإدارة سلوكهم  •  
قــام معلمــو الــصفوف الدراســية األول إىل الثــاين عــشر بربجمــة األنــشطة التعليميــة الــيت    •  

ــارج املنـــهج   ــتنفذ يف الـــصفوف خـ ــادئ   سـ ــستند إىل املبـ ــاذج تـ ــا لنمـ ــي، طبقـ الدراسـ
التوجيهية العامة ملديرية تطوير املنـاهج التعليميـة يف وزارة التعلـيم والعلـوم فيمـا يتعلـق                  

  .“العنف الذي ميارسه املعلمون ضد التالميذ”مبناقشة مواضيع 
أجرى املعلمون والطالب واآلبـاء علـى مـستوى ريـاض األطفـال واملـدارس مناقـشات                 •  

. سعة بشأن كامل السلوكيات والعالقات اليت تنطـوي علـى عنـف وختـضع للعقوبـة               وا
وقد ُعقدت بني املعلمني والطـالب، وفيمـا بـني الطـالب أنفـسهم، وفيمـا بـني اآلبـاء،                    

  .وقامت أوساط اآلباء بدور نشط يف هذه املناقشات. واألطفال واملعلمني
العنـف  ”أدبية كان موضـوعها     ُنظمت معارض تضم رسومات وأعماال كاريكاتريية و        •  

  .“ضد األطفال
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 واســتحدثت، علــى الــصعيد احمللــي، مواضــيع ومناقــشات خمتلفــة بــشأن العنــف يف           •  
املدرسة والعنف املرتيل، يف التلفزيون ويف وسائط اإلعالم وحبضور املعلمني والطـالب            

  .واآلباء
 خاصـا امسـه كـوميب       نفذت وزارة التعليم والعلوم، بالتعاون مـع اليونيـسيف، مـشروعا            •  

، ويرمـــي إىل تـــشكيل ســـلوكيات "COMBI) "االتـــصال بغـــرض التـــأثري يف الـــسلوك(
  .مستدامة لدى الطالب ضد العنف

ومثة جزء كبري من محالت اإلعالم الوطنية يهـدف إىل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة                    - ٧٧
وُنظمــت . انيةاجلنــسانية ونفذتــه منظمــات ال تــستهدف الــربح، متخصــصة يف القــضايا اجلنــس  

ــستويات           ــة، وامل ــات العمري ــف الفئ ــن خمتل ــال م ــسائية ورج ــات ن ــع مجاع ــة م ــسات تدريبي جل
  .التعليمية، واملهنية، يف ألبانيا بأكملها تقريبا

  
  مسؤولية كال الوالدين عن تنشئة األطفال  )ب(    

ــالرغم مــن أن        - ٧٨ ــاه األســرة، ب ــة، العــبء الرئيــسي عــن رف ــرأة بــصورة تقليدي تتحمــل امل
مكاناهتــا أقــل مــن الرجــل مــن حيــث اســتخدام املــوارد والوســائل الالزمــة لتلبيــة مــسؤوليات     إ

ولتغطية هذه املسؤوليات، وتـوفري األغذيـة والرعايـة، جيـري تعـيني النـساء يف وظـائف                  . األسرة
ذات ســاعات عمــل أقــل، وال تقتــضي التنقــل أو العمــل لــساعات طويلــة أو املعرفــة الفنيــة          

صلن على مرتبات أقل، ويفتقرن إىل األمـن الـوظيفي، وال يتمـتعن بالتـأمني             ولذلك حي . املتقدمة
االجتمــاعي والــصحي، ويكلفــن بأعمــال فــوق مــا تتطلبــه وظــائفهن املدفوعــة األجــر يف ســوق 

فهـن مقـدمات الرعايـة الوحيـدات،     (العمل، كما يكلفن بأعمال غري مدفوعة األجر يف املرتل،   
ات لألغذيــة، وطاقــاهتن الــسيكولوجية مــستنفدة، ويــنعكس  يكــن املــوفِّرات الوحيــد وغالبــا مــا

  ).ذلك على أطفاهلن أو أسرهن
وهتدف وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، يف مجلة أمور، إىل حتـسني          - ٧٩

 مـن اتفاقيـات     ١٥٦هذا الوضع، فقامت بتنفيـذ مجيـع إجـراءات التـصديق علـى االتفاقيـة رقـم                  
وقـد صـدَّقت ألبانيـا علـى     . “املوظفني ذوي املسؤوليات األسـرية  ”شأن   ب  العمل الدولية  منظمة

 واعُتـرب تنفيـذها أحـد التزامـات احلكومـة يف سـياق اعتمـاد        ٢٠٠٧يوليـه  /متوزهذه االتفاقية يف   
الربامج وهتيئة الفرص املتساوية للرجال والنساء، وإجياد األوضاع املواتية إلعداد وتنفيـذ بـرامج         

وي املسؤوليات األسرية، وكان التصديق علـى هـذه االتفاقيـة مهمـا أيـضا               تيسريية للموظفني ذ  
بالنــسبة ملــسائل القــضاء علــى القوالــب النمطيــة اجلنــسانية وتوعيــة الــرأي العــام بــشأن تــساوي   

مـن قبيـل رعايـة األطفـال، واملعـاقني،          (األنصبة فيمـا يتعلـق باالضـطالع باملـسؤوليات األسـرية            
  ).واجليل الثالث
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وخيــت محــالت التوعيــة يف خطــة عمــل االســتراتيجية الوطنيــة املتعلقــة باملــساواة وقــد ت  - ٨٠
 فيمـا يتعلـق حبقـوق املـرأة، وأُدرجـت فيهـا             ٢٠١٠-٢٠٠٧اجلنسانية والعنف املرتيل يف الفتـرة       

ــة بــشأن تقاســم املــسؤوليات األســرية   وتقتــرح خطــة العمــل هــذه اســتحداث   . دورات تدريبي
ــأمني االجتمــا’إضــافة لقــانون  ــدابري التــشريعية املتعلقــة حبــصول األب علــى   ‘ عيالت إجــازة والت

وقـد مت هـذا   . بعد والدة الطفل، مما ُيتيح لألب إمكانية اإلسهام يف رعاية األطفال واألم  والدية
يف إطار مواءمة التشريعات األلبانية مع التشريعات الدولية، وال سيما التشريعات الصادرة عـن              

  .االحتاد األورويب
علـى اختـاذ    “املـساواة بـني اجلنـسني     ” القـانون اجلديـد بـشأن        ينصلى نفس املنوال،    وع  - ٨١

تدابري حمددة للتيسري على األشخاص ذوي املسؤوليات اخلاصة يف األسرة، بـسبب مـا يقومـون                
به من رعايـة يوميـة ألفـراد األسـرة املعـاقني، أو املـسنني، أو املـصابني خبلـل بـدين أو عقلـي، أو                         

  .رى، وتقدمي العون هلمحباالت إعاقة أخ
  

  العنف املرتيل    
 سـنوات يف مجيـع أحنـاء        ٣وأسفرت الضغوط اليت مارسها اجملتمع املدين ملا يقـرب مـن              - ٨٢

 توقيـع، ونتيجــة هلـذه املبــادرة املدنيـة الــيت قـام هبــا النــاخبون،     ٢٠ ٠٠٠منـاطق البلــد عـن مجــع   
تـدابري  ” بـشأن    ٢٠٠٦يـسمرب   د/ األول كـانون  ١٨ املـؤرخ    ٩٦٦٩أمكن اعتماد القانون رقـم      

وقد أُعد هذا القانون بالتعاون مـع اجملموعـات املهتمـة           . “مكافحة العنف يف العالقات األسرية    
من قبيل املنظمات الـيت ال تـستهدف الـربح، ومنظمـات محايـة حقـوق املـرأة، وديـوان املظـامل،                

مــا جــرى التــشاور ونــوقش القــانون علــى نطــاق واســع يف اللجــان الربملانيــة، ك. ومــا إىل ذلــك
مؤسسات احلكومية، ومع وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفـرص،           بشأنه أيضا مع  

ــانون يف        ــد القـ ــصلة، اعُتمـ ــيريات ذات الـ ــراء التغـ ــد إجـ ــا وبعـ ــدرت فتاواهـ ــيت أصـ ــانونالـ  كـ
  .٢٠٠٦ديسمرب /األول
ــز النفــاذ يف     - ٨٣ ــانون حيِّ ــرانودخــل الق ــه /حزي ــرا ٢٠٠٧يوني ــا ، ويف الوقــت ال هن، وطبق

لاللتزام القانوين اعتمدت بعض التشريعات الثانوية املتعلقة بإنشاء هياكل معنية بقـضايا العنـف              
  :وميكن اإلشارة إىل بعض منها. املرتيل
وضـع  ” بـشأن    ٢٠٠٧ديـسمرب   / األول كانون ٥ املؤرخ   ٢٠٢أمر رئيس الوزراء رقم       •  

والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ هيكــل تــدابري ملكافحــة العنــف املــرتيل يف وزارة العمــل 
  ؛“الفرص
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بعض أوامر وزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة وتكـافؤ الفـرص املتعلقـة بتـوفري تقريـر               •  
طيب لألشـخاص الـذين يتعرضـون لإليـذاء يف حمـيط األسـرة، مـع تـسجيل احلـاالت يف                     

يف املؤسـسات الـصحية، الـذي تلقـاه          سجل وملف إفراديني، فضال عن العـالج الطـيب        
  ؛لإليذاءشخاص الذين تعرضوا األ

التدابري الـيت يـتعني أن تتخـذها        ” بشأن   ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣ املؤرخ   ٣٧٩األمر رقم     •  
، وقــد قــاد هــذه العمليــة وزارة العمــل  “شــرطة الدولــة ملنــع العنــف املــرتيل واحلــد منــه 

والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص، الــيت أنــشأت قطاعــا لتــدابري مكافحــة العنــف   
  .يل يقوم بدور تنسيقي وإشرايف وفقا للقانوناملرت

جبميـع   العنف املرتيل وفيما يتعلق هبذا املوضوع، يتمثل الغرض من هذا القانون يف منع              - ٨٤
أشكاله، واحلد منه، وتوفري احلماية ألفراد األسرة، من ضحايا للعنف املرتيل، مع اختـاذ التـدابري                

 مـن قبـل   عمـل  القيـام ب عـن  هـو القيـام أو اإلحجـام        عنـف   ال”ووفقا هلذا القانون فـإن        . القانونية
ــه   شــخص آخــر  جتــاهشــخص  ــب علي ــا يترت ــهاك بــ مم ــسي    انت ــوي أو نفــسي أو جن دين أو معن

  .“ االقتصاديةتهأو لسالم له، اجتماعي أو
وينص قانون األسرة أيضا على احلاالت اليت حيدث فيها العنـف املـرتيل، والتـدابري العاجلـة الـيت          

كمــة اختاذهــا، بنــاء علــى طلــب أحــد الــزوجني عنــدما ال يقــوم الــزوج اآلخــر     يــتعني علــى احمل
، املعنونـة  ٦٢وتـنص املـادة   . بالنهوض بالتزاماته بـشكل جلـي معرِّضـا مـصلحة األسـرة للخطـر       

على أن ألحد الزوجني الذي يتعرض للعنـف، احلـق يف تقـدمي طلـب               “ تدابري مكافحة العنف  ”
 الـــذي ميـــارس العنـــف مـــرتل الزوجيـــة، كتـــدبري لـــه صـــفة إىل احملكمـــة لتـــأمر مبغـــادرة الـــزوج

  .“االستعجال
ومن ناحية أخرى، ينص قانون اإلجـراءات اجلنائيـة أللبانيـا علـى تكليـف حمـام بتقـدمي                     - ٨٥

 من القانون اجلنـائي     ٤٩وتنص املادة   . جمانية للمتهم الذي ال ميلك وسائل مالية كافية        مساعدة
حمـام تعينـه اهليئـة الـيت سـتقوم باملالحقـة            قيـام   ”علـى   “ لـدفاع تعـيني ا  ”بصورة حمددة، وعنواهنا    

بقـي دون   ع عنـه، أو ادفتـوىل الـ  ملتهم الذي مل يقم باختيار من ي     إىل ا تقدمي املساعدة   ب القضائية،
وعندما ال تتوفر للمتهم الوسـائل الكافيـة، تتـوىل الدولـة دفـع نفقـات                . “ إذا طلب ذلك   ،اعفد

سـنة مـن العمـر، أو مـصابا بإعاقـة بدنيـة أو نفـسية                ١٨ون سـن    وعندما يكون املتهم د   . الدفاع
ويف هـذه   . حتول بينه وبني تويل الدفاع عن نفسه، يصبح تقدمي املـساعدة بواسـطة حمـام إلزاميـا                

احلالــة، ُتقــدم منظمــات خمتلفــة ال تــستهدف الــربح املــساعدة القانونيــة اجملانيــة بالنــسبة لــبعض    
تب املبادرة القانونيـة املدنيـة حلمايـة املـواطنني، واملكتـب            مك: املسائل، ومن بني تلك املنظمات    
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ويف هذا الصدد، تعمـل وزارة العـدل علـى إصـدار تـشريع ثـانوي يـنص علـى                    . القانوين للقصَّر 
  .تقدمي املساعدة القانونية اجملانية لضحايا العنف املرتيل

 واسـتجابة   ،٢٠٠٦ديـسمرب   / األول كـانون  ١٨ املـؤرخ    ٩٦٦٩وتطبيقا للقـانون رقـم        - ٨٦
 ٣٢الفقرتـان  (لتوصيات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة بـشأن هـذا املوضـوع            

، نفذت شرطة الدولة خطة تتضمن التدابري الالزمة ملكافحة العنف ضد املرأة يف ألبانيـا               )٣٣ و
وعلــى نفــس . ولتــدريب ضــباط الــشرطة علــى طريقــة تــسوية املــشاكل املتــصلة بــالعنف املــرتيل 

املنوال، طلب إىل املـوظفني املكلفـني بتنـاول هـذه املـسائل وفقـا للقـانون، أن يقومـوا بتـسجيل                      
مجيــع الــشكاوى املتعلقــة بــالعنف ضــد األزواج، وتكــون موضــع حتقيــق، والعمــل علــى تعزيــز   

  .التعاون مع املنظمات اليت ميكنها تقدمي املساعدة لضحايا العنف ضد األزواج
دى الـسلطات املـسؤولة عـن إنـشاء قطاعـات خاصـة ملنـع العنـف                 ووزارة الداخلية إحـ     - ٨٧

ديـسمرب   / األول كـانون  ١٨ املـؤرخ    ٩٦٦٩أ مـن القـانون رقـم        /٧/١املادة  (املرتيل ومكافحته   
ــزام أُنــشئ هيكــل خــاص يف   ). ٢٠٠٦ ــه /متــوزوتطبيقــا هلــذا االلت  علــى املــستويني  ٢٠٠٧يولي

وعلـى الـصعيد املركـزي،    .  العمل بكفـاءة املركزي واإلقليمي، وهو يف الوقت الراهن يتجه إىل       
تـــسمى هـــذه اهلياكـــل ) إدارة حتقيقـــات اجلـــرائم(أي يف مديريـــة مكافحـــة اجلـــرائم اخلطـــرية، 

“ األقـسام ”، بينما على صعيد املناطق، أي يف منـاطق مـديريات الـشرطة، تـسمى                “قطاعات”
  .“حلماية القصَّر ومكافحة العنف املرتيل

ياكــل يف منــع العنــف يف حمــيط األســرة، والعنــف ضــد القــصَّر، وتتمثــل وظيفــة هــذه اهل  - ٨٨
ويتم إبـالغ تلـك     . املتصلة هبذه الظاهرة، بصورة منتظمة     ومكافحته، ومجع البيانات اإلحصائية   

وطبقا لبيانـات الـشهور الثالثـة األوىل مـن      . ٢٠٠٨ أشهر خالل عام     ٣البيانات باستمرار كل    
.  املـرتيل طلبـوا مـن الـشرطة  تـوفري احلمايـة هلـم        من ضحايا العنف   ١٨٤، يبدو أن    ٢٠٠٨عام  

ــه قطــاع      ــذي اضــطلع ب ــدو مــن الرصــد ال ــدابري مكافحــة العنــف املــرتيل  ويب ــرة ت  كــانون، للفت
ــاين ــاير /الثــ ــارس /آذار -ينــ ــم  ٢٠٠٨مــ ــانون رقــ ــذا للقــ ــؤرخ ٩٦٦٩ تنفيــ ــانون ١٨ املــ  كــ
ها إىل حمـاكم    قـضية وأحالتـ    ٧٤، أن هياكل الـشرطة يف املنـاطق أعـدت           ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ة تريانـا   منطقـ ، وقـد أعـدت مديريـة شـرطة          “بغرض إصدار أوامـر محايـة عاجلـة       (املناطق املعنية   
  . قضية منها٦١
ويتبني من دراسة قضايا العنف ضد املرأة أن هذه الظـاهرة تتـصل باملاضـي غـري البعيـد                    - ٨٩

رتيـب الزجيـات وهجـرة      للمجتمع األلباين، وال سيما بالنسبة للعالقات بني األزواج مـن قبيـل ت            
الذكور، والعواقب االجتماعية الـسلبية علـى العالقـات األسـرية، والفـوارق يف التوظيـف، ويف                 

. األجور، والتمييز يف املناطق النائيـة يف البلـد ومـشاكل امللكيـة املقرونـة بـالعنف داخـل األسـرة          
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ساء بـاإلبالغ عنـها،     ويبدو عدد حاالت إسـاءة املعاملـة الـسيكولوجية املنهجيـة الـيت قامـت النـ                
ــدنيا ــسليم      . مت ــالتحرر ال ــع ب ــة، ال يتمت ــاطق الريفي واألمــر كــذلك ألن اجملتمــع، وخباصــة يف املن

إلبالغ الشرطة عـن حـاالت العنـف الـصارخة الـيت يرتكبـها الرجـل ضـد املـرأة، أو األب ضـد                  
  .ابنته، أو األبناء ضد آباءهم املسنني وما إىل ذلك

ــل والــــ    - ٩٠ ــت وزارة العمــ ــاون مــــع     وقامــ ــافؤ الفــــرص بالتعــ ــة وتكــ شؤون االجتماعيــ
بـإجراء دراســة  ) وهـو منظمــة ال تـستهدف الــربح  (التحـالف اجلنــساين ألغـراض التنميــة    مركـز 

 الدراســة بالتحليــل احلالــة يف ألبانيــا فيمــا ت، وتناولــ“الراهنــة احلالــة -العنــف املــرتيل ”عنواهنــا 
اســة جمموعــة مــن اخلــرباء ذوي الدرايــة  وقــد اضــطلع هبــذه الدر. يتعلــق بظــاهرة العنــف املــرتيل 

، الـيت قدمتـها مراكـز التنظـيم، الـيت      ٢٠٠٥واملؤهالت يف هذا اجملال، واستخدموا بيانـات عـام       
وباملثــل، وردت . أساســا لتحليلــهم تــؤدي خــدمات اجتماعيــة ملــساعدة ضــحايا العنــف املــرتيل 

وتــسبق هــذه . ٢٠٠٥يل لعــام أيــضا إىل وزارة الداخليــة البيانــات املتعلقــة بانتــشار العنــف املــرت 
  .الدراسة صياغة االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتني ملكافحة العنف املرتيل

وباإلشارة إىل هذه الدراسة، أظهرت البيانات اليت مجعت من كل املراكـز والرابطـات                - ٩١
، الــيت كــان الغــرض مــن عملــها مكافحــة )يــشمل ذلــك خــط هــاتف تريانــا لتقــدمي املــشورة ال(
من بني كل احلاالت اليت متـت معاجلتـها         : نف ضد املرأة وتوفري اخلدمات لضحايا العنف أنه       الع

ــة تقــدمي املــساعدة مــن أجــل اإلفــالت مــن حالــة    ٦ ١٩٩ حالــة، اقتــضت ٧ ٧٩٩وهــي   حال
ــار هــذه األرقــام   ). انظــر املخطــط البيــاين التــايل (العنــف املــرتيل  وبطبيعــة احلــال، ال ميكــن اعتب

بأية كيفيـة، ولكـن مـن جهـة أخـرى، ال ينبغـي               بعاد ظاهرة العنف املرتيل   مؤشرات قاطعة عن أ   
يف معظــم  إمهــال هــذه املعلومــات، ألهنــا تــبني أن النــساء والبنــات يتــوجهن إىل مراكــز اخلدمــة  

ــد يف حمــيط األســرة      ــارس بالتحدي ــذي مي ــسبب العنــف ال ــات املركــز   . احلــاالت، ب ــا لبيان وطبق
 حالــة مــسجلة يف الفتــرة ٩ ٨٣٤مــن بــني  يف تريانــا، فإنــهاالستــشاري املعــين بالنــساء والبنــات 

 ). يف املائة٩٥,٦( حالة منها أي ٩ ٤٠٥، جرت ممارسة العنف يف  ٢٠٠٥-٢٠٠٠
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ــأكثر         - ٩٢ ــق ب وقــد اسُتخلــصت مــن هــذه الدراســة بعــض االســتنتاجات املهمــة فيمــا يتعل
  :أشكال العنف انتشارا وهي تبدو على النحو التايل

  .العنف العاطفي أكثر أشكال العنف انتشارا يف األسرة  - ١  
  .العنف االقتصادي يوجد أكثر يف املناطق احلضرية  - ٢  
  .العنف البدين يكثر اإلبالغ عنه يف املناطق الريفية  - ٣  
  .العنف اجلنسي أقل أشكال العنف اليت يتم اإلبالغ عنها  - ٤  
 الرومــا، ونــساء املنــاطق الريفيــة، هــن  النــساء املعاقــات، واملهــاجرات، ونــساء   - ٥  

  .أكثر الفئات ُعرضة للمخاطر
  سـنة و مـا     ٢٣ و   ١٨مـا بـني     : الفئات العمريـة األكثـر تعرضـا للعنـف فئتـان            - ٦  

  . سنة٤٥ و  ٣٧بني  
  
  
  

٨٠٠٠  
٧٠٠٠  
٦٠٠٠  
٥٠٠٠  
٤٠٠٠  
٣٠٠٠  
٢٠٠٠  
١٠٠٠  
 صفر

  عدد حاالت العنف

  حالة٦ ١٩٩

 ١اجملموعة ١
مجموع عدد الحاالت 
التي قامت مراآز تقديم
المشورة بمعالجتها في

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠الفترة 
 لة حا٧ ٧٧٩هي 
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  عدد احلاالت  أشكال العنف

  ٢١  حاالت القتل
  ١٠  الشروع يف القتل
  ١٥  التهديد بالقتل
  ٨  اإلصابة بأضرار

  ١  العالقات اجلنسية املشوبة بالعنف
  ٢  ةاحلرمان من احلرية بصورة غري مشروع

  ٢٣  اإلهانة والضرب
  ٣  سرقة املمتلكات

  ٢   على اإلجهاضكراهاإل
  ١  األعمال املخجلة

  ١  األطفالالتخلي عن 
  ٣  لتسبب يف االنتحارا
  ٥   املمتلكاتدمريت

  
حــاالت عنــف مــرتيل، واســتنادا إىل     )٣(٢٠٠٥وســجلت وزارة الداخليــة يف الفتــرة     - ٩٣

ــت    ــة، وقع ــة اجلنائي ــرتيل   ١٠٢األدل ــف امل ــة للعن ــة ممارس ــذي وضــعه    .  حال ــصنيف ال ــبني الت وي
  :أخصائيو الوزارة هلذه احلاالت مظاهر العنف على النحو التايل

مديريـة  (، خلصت مديرية مكافحة األعمال اإلرهابية واجلـرائم املعلقـة           ٢٠٠٦يف عام     - ٩٤
 حالة عنـف    ٢٠٨إىل أن ضحايا العنف املرتيل أو أقرباءهم قاموا باإلبالغ عن             )  العامة الشرطة
وليـست هـذه    .  حالـة  ١١٢، هنـاك زيـادة تبلـغ        ٢٠٠٥ومقارنـة بـنفس الفتـرة مـن عـام           . مرتيل

الزيادة حقيقية، بـل هـي مرتبطـة بتـوخي هياكـل الـشرطة احملليـة املزيـد مـن الدقـة يف التـسجيل                         
وتـشمل األعمـال اجلنائيـة يف العالقـات الزوجيـة عـام             .  هذه الظاهرة اجلنائيـة    واجلدية يف  تقييم   

 حالـة   ٩٥،  بلغ نـصيب األزواج منـها باعتبـارهم مـرتكيب أعمـال العنـف                   ١٠٨ حالة   ٢٠٠٦
  :وذلك على النحو التايل

__________ 
 .٢٠٠٦مارس /آذاروزارة الداخلية،   )٣(  
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  عدد احلاالت  أشكال العنف

  ٨  حاالت قتل الزوجات
  ٤  الشروع يف القتل
  ٢٩  التهديد بالقتل

  ١٧  أضراراإلصابة ب
  ١  ءاحلض على البغا
  ٢٥  اإلهانة والضرب

  ٣   على العيش املشترككراهاإل
  ٢  ارتكاب االنتحار

  
، عمـدنا   )٢٥الفقـرة   (وطبقا لتوصيات اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                 - ٩٥

وقـام  . وظفني القـانونيني إىل صياغة برامج التثقيف والتـدريب املتعلقـة باالتفاقيـة، وخباصـة، للمـ       
معهد القضاة  الذي يرعى مجيع أنواع األنشطة على نطاق واسع، بتنظيم أنشطة خمتلفـة تتعلـق                 

ــز املهمــة       ــشطة أخــرى مشلــت عناصــر التميي ــسان، وأن ــدريب األّويل  (حبقــوق اإلن ألغــراض الت
واسـتمرارا  ). للمرشحني ملناصب القضاة واملّدعني، ودورات تدريبية للقضاة واملّدعني العـاملني  

يف الـسنوات األخـرية، برنـامج للتـدريب الفـين للقـضاة واملـُدعني العـاملني، يف                   هلذا العمل، ُنفذ  
معهد القضاة، وقد اضطُلع بأنشطة تتناول موضوع حقوق اإلنسان، وميكـن لنـا أن نـذكر مـن             

  :بينها ما يلي
األساســية، وكــان دورة دراســية عــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان واحلريــات     •  

ــة الال   ”موضــوعها  ــاة، احلــق يف عــدم التعــرض للتعــذيب واملعامل ــسانية احلــق يف احلي إن
 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى ٥ و ٣ و ٢املهينــة، واحلــق يف احلريــة واألمــن وفقــا للمــواد  

  .“التمييز ضد املرأة
البــشر، مــدخل لألفعــال اجلنائيــة املتعلقــة باالجتــار ب ” - ٢٠٠٣أكتــوبر / األولتــشرين  •  

  ).دورتان تدريبيتان“ وأساليب التحقيق والفصل فيها
 مسائل قانونية تنشأ عن أفراد األسرة، وتـؤثر         -األسرة، الزواج، الطالق    ” - ٢٠٠٤  •  

، واثنتـان يف    أبريـل /نيـسان خبصوص هذه املسائل يف     ن  ان تدريبيت ادورتعقدت  (“ فيهم
  ).يوليه/متوزواثنتان يف يونيه /حزيرانواثنتان يف مايو /أيار

  . قضايا حق الالجئني واللجوء- ٢٠٠٤نوفمرب / الثاينتشرين  •  
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ــار  •   ــايو /أي ــة    - ٢٠٠٥م ــشر يف اإلجــراءات اجلنائي ــة ضــحايا االجتــار بالب ــة ( محاي معامل
  ).النساء من ضحايا االجتار بالبشر

  . مدخل للقوانني اجلنائية املتعلقة باالجتار بالبشر– ٢٠٠٥يونيه /حزيران  •  
 اسـتخدام املعـايري الدوليـة للعمـل، واحلـق يف العمـل يف ألبانيـا                - ٢٠٠٥يونيه  /نحزيرا  •  

  ).يعامل التمييز بوصفه موضوعا منفصال متاما(
  ). دورات تدريبية٤( العدالة للقصَّر - ٢٠٠٥أكتوبر / األولتشرين  •  
  . االجتار بالبشر ومحاية ضحايا االجتار بالبشر- ٢٠٠٥أكتوبر / األولتشرين  •  
  .واللجوء قضايا حق الالجئني - ٢٠٠٥نوفمرب / الثاينتشرين  •  
 الزواج والعيش املـشترك، األزواج، الطـالق، الـزواج،          - ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين  •  

  .تنازع القوانني يف قانون األسرة. نظام امللكية
  

   استغالل املرأة– ٦املادة     
  

  )االجتار باملرأة والبغاء(    
  

  كافحة االجتار باملرأة والبغاءاإلطار القانوين مل    
يعــد جمــال مكافحــة اجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع بــاملرأة أحــد اجملــاالت             - ٩٦
. األوريباألولوية للحكومة األلبانية، كما أنه مهم جدا يف إطار اندماج ألبانيـا يف االحتـاد       ذات

زامـات الناشـئة عـن اتفـاق حتقيــق     وتتفـق االلتزامـات املتعهـد هبـا واألهـداف املوضـوعة مـع االلت       
ــساب   ــواد (االســتقرار واالنت ــة   )٨٥ و ٨١ و ٧٨ و ٤امل ــة والدولي ــارير الوطني ــرب التق ، وال تعت

ألبانيا بلدا من بلدان العبور أو بلدان املقصد لالجتار يف البشر، بيد أن ألبانيا ال تزال مـن بلـدان            
ضرب علـى يـد مـرتكيب هـذا العمـل           وقد أحرزت ألبانيا تقدما ليس فقـط مـن حيـث الـ            . املنشأ

اإلجرامــي، وغــريه مــن األعمــال اإلجراميــة املتــصلة بــه، وإمنــا أيــضا مــن حيــث إقامــة هياكــل      
ــشر   ــة ضــحايا االجتــار بالب ــضا   . ومــساعدهتن اســتباقية حلماي ــا تقــدما أي ــة، أحرزن وبــصورة مماثل

علـى ذلـك، أصـبح لـدى        باعتماد قوانني ملكافحة االجتار بالبشر، وفقا للمعـايري الدوليـة، وبنـاء             
  .ألبانيا يف الوقت الراهن إطار قانوين جيد ملعاقبة مرتكيب هذه اجلرائم اخلطرية

وباإلضــافة إىل األحكــام ذات الــصلة يف القــانون اجلنــائي بــشأن االجتــار بالبــشر وغــريه مــن          
جلرميـة  األعمال ذات الصلة، هناك قوانني ولوائح داخلية كثرية ُتكمل اإلطار القانوين ملكافحة ا            

 األمــموتتفــق هــذه األحكــام مــع اتفاقيــة  . املنظمــة بــصفة عامــة واالجتــار بالبــشر بــصفة خاصــة 
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ملكافحة اجلرمية املنظمة الدوليـة وبروتوكوليهـا اإلضـافيني، اللـذين مت التـصديق عليهمـا                املتحدة  
وقد قمنا باسـتعراض وإقـرار تـشريع مـن شـأنه أن يـضمن حريـات وحقـوق           . يف الوقت الراهن  

ومـن  . جهة أخـرى  أة من جهة، ومعاقبة املرتكبني املشتركني يف هذا النشاط اإلجرامي، من        املر
  :يلي أهم التعديالت اليت أُدخلت على اإلطار القانوين، ميكن اإلشارة إىل ما

ــم    - ١   ــانون رق ــؤرخ ٩٢٨٤الق ــول ٣٠ امل ــشأن ٢٠٠٤ســبتمرب /أيل ــع ” ب من
  .“اجلرمية املنظمة ومكافحتها

ــر /شــباط ١٢ املــؤرخ ٩١٨٨ القــانون رقــم   - ٢   ــشأن ٢٠٠٤فرباي بعــض ” ب
، يف ١٩٩٥ينــاير /كــانون الثــاين  ٢٧ املــؤرخ ٧٨٩٥اإلضــافات والتعــديالت علــى القــانون    

 ويف إطـار مكافحـة االجتـار بالبـشر، وإىل جانـب             .“ املعـدل  -القانون اجلنائي جلمهورية ألبانيا     
ــا       ــب القـ ــائي مبوجـ ــانون اجلنـ ــى القـ ــت علـ ــيت أُدخلـ ــديالت الـ ــم التعـ ــؤرخ ٩١٨٨نون رقـ  املـ

، ُعــدلت قــوانني جنائيــة أخــرى أو أُضــيفت إىل القــوانني املوجــودة،  ٢٠٠٤فربايــر /شــباط ١٢
  .وفقا ألحكام خمتلف االتفاقيات اليت مت التصديق عليها

تـــوفري ” بـــشأن ٢٠٠٤مـــارس /آذار ١٥ املـــؤرخ ٩٢٠٥القـــانون رقـــم   - ٣  
  .“احلماية لشهود العدالة واملتعاونني معها

إعـالن وقـف   ” بـشأن   ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٣ املؤرخ   ٩٥٠٩القانون رقم     - ٤  
وُيعـد اعتمـاد هـذا القـانون تعـبريا          . “ يف مجهورية ألبانيا   ات ذات احملرك  االنتقالمؤقت لوسائل   

ولقــد . عــن اجلهــود اجلديــة لتعزيــز تــدابري مراقبــة االجتــار غــري املــشروع بالبــشر علــى احلــدود    
ــوزراء،    اســتكمل التــشريع كــذلك بإصــدار تــ   ــرارات جملــس ال ــة أخــرى، مثــل ق شريعات ثانوي

  .واملبادئ التوجيهية املشتركة بني وزارة الداخلية ووزارة الدفاع
، ومبوجبـه   ٢٠٠٦ نـوفمرب / الثـاين  تشرين ٢٠ املؤرخ   ٩٦٤٢القانون رقم     - ٥  

  .“تدابري مكافحة االجتار بالبشر”صدَّق الربملان األلباين على اتفاقية جملس أوروبا بشأن 
 والــذي مبوجبــه ٢٠٠٧فربايــر /شــباط ٣٦ املــؤرخ ٩٦٨٦القــانون رقــم   - ٦  

تقـدمي املـساعدة يف حـاالت       ” من القانون اجلنائي، بشأن      ٢٩٨اعُتمدت التعديالت على املادة     
، والــذي يــشمل عناصــر مــن القــانون اجلنــائي املتعلقــة   “عبــور احلــدود بــصورة غــري مــشروعة 
حقيق يف حاالت التهريب حـىت يف الـدول، الـيت لـيس هلـا               بتهريب البشر، وهو يهيئ السبيل للت     

وقد أتاح اعتمـاد هـذا القـانون يف القـانون اجلنـائي إمكانيـة الفـصل بـني                   . حدود برية مع ألبانيا   
  .الفعل اجلنائي لالجتار يف البشر وبني التهريب
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بعض ” بشأن ٢٠٠٨يناير / الثاينكانون ٢١ املؤرخ ٩٨٥٩القانون رقم   - ٧  
ــى  اإلضــافات  ــديالت عل ــا    ’’والتع ــة ألباني ــائي جلمهوري ــانون اجلن ــدَّل-الق ــن  . “ املع ــد م ومبزي

، والـيت تعاقـب يف      “سوء معاملـة القـصَّر    ”د،  /١٢٤املادة  ) أ: (التحديد، فإن املواد املضافة هي    
اخلـدمات   ي، أو التسول، أو   مجلة أمور أخرى على ظاهرة استغالل األطفال يف العمل اإلجبار         

، الـيت  “املـواد اإلباحيـة   ”،  ١١٧إضافات إىل الفقرة الواردة يف املـادة        ) ب(رى؛  اإلجبارية األخ 
االجتــار ”د بــشأن /١٢٨إضــافات إىل املــادة ) ج(القــصَّر يف املــواد اإلباحيــة؛  تتنــاول اســتغالل

علـى مـن يقومـون بتجميـع القـصَّر      فقـط    والـيت تفـرض عقوبـة مبوجـب القـانون لـيس           “ القصَّرب
  .وما إىل ذلك، وإمنا أيضا على من يقومون ببيعهم اهلمإخفائهم، أو استقب أو
وقد أدَّت التعديالت اليت أدخلت على التشريعات اجلنائيـة إىل جعـل ألبانيـا أقـرب إىل                   - ٩٨

املعايري الدولية، وميكننا القول بأنه بعد تلك التعديالت، أصبح التشريع األلباين جيد جدا وفقـا               
وتستخدم األحكـام اجلديـدة     .  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     اتفاقية القضاء على   من   ٦للمادة  

فيهم املـرأة، نفـس التعـاريف تقريبـا املـستخدمة يف الوثـائق الدوليـة                املتعلقة باالجتار بالبشر، مبن   
ــك      ــضايا، وكمثــال علــى ذل ــسبة هلــذه الق ــع وقمــع االجتــار   ) اإلضــايف(والربوتوكــول : بالن ملن

ــهباألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــا  ــة علي وتقتــرن هــذه التعــديالت بتغــيريات  . ل، واملعاقب
تــشريعية أخــرى تتعلــق حبمايــة الــشهود واملتعــاونني مــع العدالــة، واســتحداث أســاليب حتقيــق     
جديدة وجمموعة بـرامج قانونيـة ملكافحـة منظمـات املافيـا، واهلـدف منـها مجيعـا مكافحـة كـل                      

  .أشكال االجتار باملرأة
 تـنص  )٢٠٠٤فربايـر   /شـباط  ١٢ املـؤرخ    ٩١٨٨انون رقـم    القـ (القانون اجلنـائي      - ٩٩

على حكـم خـاص يتعلـق باالجتـار بـاملرأة، علـى النحـو               “ باملرأة االجتار”د وعنواهنا   /١١٤املادة  
 ماليـني  ٦ إىل ٣ سنة وبغرامة تتراوح بـني  ١٥ إىل ٧يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني     ”: التايل

ــل ع    ــساء أو العمـ ــع النـ ــوم بتجميـ ــن يقـ ــل مـ ــائهن  لـــى انِلـــك، كـ ــهن، أو إخفـ ــاهلن، أو نقلـ تقـ
استقباهلن باستخدام التهديد أو القوة أو أشكال اإلكراه األخـرى، أو بواسـطة االختطـاف،                أو

ــتغالل      ــسلطة، أو باسـ ــتعمال الـ ــاءة اسـ ــداع، أو إسـ ــة   أو اخلـ ــة أو البدنيـ ــروف االجتماعيـ الظـ
فقة شخص، من أجـل القيـام       النفسية، أو مبنح أو استالم مبالغ تتيح مزايا للحصول على موا           أو

بالسيطرة على شخص آخر، بغرض االستغالل ألغراض ممارسة اآلخـرين للبغـاء، أو غـريه مـن                 
أشــكال االســتغالل اجلنــسي، أو خــدمات االســترقاق اإلجباريــة األخــرى، أو ألغــراض زراعــة  

  .“األعضاء، أو غريها من أشكال االستغالل
القوانني القليلة إن مل يكن الوحيـد يف أوروبـا الـذي             ويعد القانون اجلنائي األلباين أحد       -١٠٠

وتعكـس التعليقـات التاليـة الـيت تتنـاول بعـض فقـرات              . يعترب البغايا موضع مساءلة جنائية أيضا     
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ب من القانون اجلنائي جلمهورية ألبانيا درجات العقوبة املختلفة علـى فيمـا يتعلـق               /١١٤املادة  
  .بالفعل اجلنائي لالجتار يف املرأة

  :وحتديدا  
 علــى املعاقبــة علــى تنظــيم أو إدارة أو متويــل االجتــار  ١١٤ مــن املــادة ٢تــنص الفقــرة   •  

 ٧ إىل   ٥ سنة وبغرامة تتـراوح بـني        ١٥ إىل   ١٠باملرأة بعقوبة السجن ملدة تتراوح بني       
  .ماليني ِلك

نفـذت   أو   شـخص، هـذه اجلرميـة بالتعـاون مـع         إذا نفـذت    ” علـى أنـه      ٣وتنص الفقرة     •  
البـدين أو النفـسي ضـد املتـضرر،          بـسوء املعاملـة أو العنـف         نـت رتقان مـرة، أو     أكثر مـ  

 الـسجن ملـدة ال تقـل عـن          لـصحة، تكـون عقوبتـها      ا جنم عنها عواقب وخيمـة علـى       أو
  .“ ماليني ِلك٨ إىل ٦سنة وبغرامة تتراوح بني  ١٥

 بالـسجن   اجلرمية إىل وفاة املتضرر، يعاقـب عليهـا        إذا أفضت ” على أنه  ٤وتنص الفقرة     •  
  .“ ماليني ِلك١٠ إىل ٧ مدى احلياة وبغرامة تتراوح بني

إذا نفــذت اجلرميــة باســتعمال ســلطة الدولــة أو اخلــدمات  ” علــى أنــه٥وتــنص الفقــرة   •  
  .“العامة، يضاف ُربع مدة العقوبة أو الغرامة

وهــي حكــم . “االجتــار بالقــصَّر” وعنواهنــا ب/١٢٨ املــادة وتــضاف إىل هــذا القــانون -١٠١
ص يتناول اجلـرائم املرتكبـة ضـد القـصَّر وتقتـرن جبـزاءات شـديدة يـنص عليهـا هـذا احلكـم                        خا

 كـل مـن يقـوم بتجميـع القـصر       يعاقـب   ”ب  /١٢٨وعمال باملـادة    . بشأن تلك األعمال اجلنائية   
 بغــرض اسـتغالهلم ألغــراض البغــاء  م أو اسـتقباهل ئهمإخفــا وهم أنقلــ وأ مانتقـاهل  العمـل علــى  وأ
أو غــريه مــن اخلــدمات اإلجباريــة ، أو لغــرض العمــل  االســتغالل اجلنــسي أشــكالغــريه مــن أو
لغرض االسترقاق أو غريه من أشكال العبوديـة أو مـا مياثلـها، أو السـتخدامهم لغـرض نقـل          أو

  .“األعضاء أو غري ذلك من أشكال االستغالل
ــادة   -١٠٢ ــذكر أن امل ــن اجلــدير بال ــا، /١١٠ وم فت يأُضــ[“ االجتــار باألشــخاص ”أ وعنواهن

ــم  مبوجــب  ــانون رق ــؤرخ ٩١٨٨الق ــر /شــباط ١٢ امل ــادة ٢٠٠٤فرباي ــضاها ]١٠١، امل ، ومبقت
 همنقلـــ وأ مانتقـــاهل العمـــل علـــى وأ األشـــخاص عيـــمتجيتعـــرض للعقوبـــة كـــل مـــن يقـــوم ب”
ئهم أو استقباهلم باستخدام التهديد أو القوة أو أشـكال اإلكـراه األخـرى، أو بواسـطة                 فاخإ وأ

و باســـتغالل الظـــروف االجتماعيـــة أو إســـاءة اســـتعمال الـــسلطة، أاالختطـــاف، أو اخلـــداع، 
البدنية أو النفسية، أو مبنح أو استالم مبالغ تتيح مزايا للحـصول علـى موافقـة شـخص، مـن                     أو

أجل القيام بالسيطرة على شخص آخر، بغـرض االسـتغالل ألغـراض ممارسـة اآلخـرين للبغـاء،         
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ــسي، أو خـــ    ــتغالل اجلنـ ــكال االسـ ــن أشـ ــريه مـ ــرى،  دماتأو غـ ــة األخـ ــترقاق اإلجباريـ  االسـ
وتـصل العقوبـة إىل الـسجن       . ‘‘ألغراض زراعة األعضاء، أو غريهـا مـن أشـكال االسـتغالل            أو

 ماليـني ِلـك،   ١٠ إىل ٧عاما أو السجن مدى احلياة وغرامـة تتـراوح بـني       ٢٠ملدة ال تقل عن     
  .إذا أفضى ذلك إىل الوفاة

  
  جتار باملرأةالتدابري الرئيسية املتخذة ملكافحة اال

، ٣١  و ٣٠ استجابة لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الفقرتـان             -١٠٣
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥أقرت احلكومة األلبانية االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر للفتـرة                

االجتـار أحـد   وال يـزال منـع االجتـار بالبـشر ومكافحـة ذلـك         . وامتثلت لاللتزامات الناشئة عنها   
األولويات الرئيسية للحكومـة، ألهنـا تعتربهـا ظـاهرة ذات تـأثري سـليب كـبري جـدا علـى اجملتمـع                       

  .األلباين
  : اجتاهات رئيسية وهي٣وتتركز هذه املكافحة يف   
  التحقيق اجلنائي واملالحقة القضائية جلرائم االجتار بالبشر،  - ١  
  ،توفري الدعم واحلماية للضحايا والشهود  - ٢  
  .اختاذ خطوات حمددة ملنع االجتار وإعادة االجتار بالبشر  - ٣  
وروعيت هذه االجتاهات، وُحولّـت إىل أهـداف وتـدابري حمـددة لكـل مؤسـسة إداريـة                     

ــة، ولكــل املؤســسات املــستقلة وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين يف اجملتمــع، املــشتركني         مركزي
ة الوطنيـــــة ملكافحـــة االجتـــــار بالبـــشر، مكافحـــــة هـــذه الظـــاهرة يف إطـــار االســـتراتيجي فـــــــي
٢٠٠٧-٢٠٠٥.  
 ويرد موجز جلميع النتائج احملققة واملتعلقة باالجتاهات الرئيسية الثالثة ملكافحـة االجتـار              -١٠٤

يف التقـارير نـصف الـسنوية       ) وهي التحقيق، واملالحقة اجلنائيـة، وتـوفري احلمايـة واملنـع          (بالبشر  
وتـوفر هـذه التقـارير      . ية الوطنية األلبانية ملكافحة االجتار بالبـشر      والسنوية عن تنفيذ االستراتيج   

معلومات منتظمة بشأن املنجزات استنادا إىل مؤشرات الكفـاءة، كمـا تـستند أيـضا إىل قـضايا                  
وهــي يف الوقــت ذاتــه، تــضع تــدابري حمــددة للتحقيــق واملالحقــة . صــودفت مــن الناحيــة العمليــة
بالبـشر   جتـار بالبـشر، ولتـوفري احلمايـة والـسالمة لـضحايا االجتـار             القضائية اجلنائية يف جرائم اال    

أجـل العمـل هبـذه االسـتراتيجية يف          ولقـد انتـهى   . وشهود العدالة، وملنع االجتار بالبشر يف البلـد       
  .الوقت الراهن؛ وجرى رصد وتقييم تنفيذ االلتزامات اليت وفرهتا وثيقة هذه االستراتيجية
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 صـياغة االسـتراتيجية الوطنيـة اجلديـدة ملكافحـة االجتـار             ويف الوقت ذاته، نعكف علـى       
ــرة    ــها للفتـ ــة عملـ ــشر وخطـ ــة   ٢٠١٠-٢٠٠٨بالبـ ــدة ملكافحـ ــة اجلديـ ــتراتيجية الوطنيـ  واالسـ

-٢٠٠٨باألطفال ضحايا االجتـار بالبـشر، وتـوفري احلمايـة هلـم، وخطـة عملـها للفتـرة                    االجتار
يتني الـوطنيتني يف النـصف األول مـن         ومن املتوقع أن تكتمل صياغة هاتني االسـتراتيج       . ٢٠١٠

  .٢٠٠٨عام 
  

  هياكل مكافحة االجتار بالبشر
 ولتنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر، أُعطيـت األولويـة يف الـسنوات           -١٠٥

األخرية ليس فقط لتحسني اإلطار القانوين، وإمنا أيضا إلقامة هياكل جديـدة للمنـع، ألغـراض                
وقــد أُوليــت أمهيــة خاصــة الختــاذ تــدابري محايــة ودعــم للــضحايا والفئــات   . ةهــذه االســتراتيجي

االجتماعية املعرضة للخطـر، ولتعزيـز قـدرات األشـخاص، األمـر الـذي يتعلـق باإلنفـاذ املباشـر                    
  .للقانون
  : ومن بني اهلياكل اجلديدة ملكافحة االجتار بالبشر، ميكن أن نشري إىل ما يلي-١٠٦

كوميـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر الـيت يرأسـها وزيـر الداخليـة،                إنشاء اللجنة احل    - ١  
وما تضطلع به من أعمال، وهـي مؤلفـة مـن ممـثلني سياسـيني رفيعـي املـستوى مـن املؤسـسات                       

  .املركزية، ويضطلعون مبسؤولية منع االجتار بالبشر ومكافحته يف اجملاالت ذات الصلة
ائــب وزيــر الداخليــة ملكافحــة  إنــشاء مكتــب املنــسق الــوطين، الــذي يرأســه ن    - ٢  

االجتار بالبشر، وهذا املكتب نقطة أساسية لتنسيق اإلجراءات املتعلقة مبكافحة االجتار بالبـشر،             
أكتـوبر  / األول تـشرين وقـد أُنـشئ هـذا املكتـب ألول مـرة يف             . على الصعيدين الوطين والدويل   

ويتمثـل  . ٢٠٠٥ جـرت عـام   ، مع إعادة تنظيم احلكومة بعد االنتخابـات الربملانيـة الـيت    ٢٠٠٥
الــدور الرئيــسي للمنـــسق الــوطين يف تنـــسيق اإلجــراءات املتعلقــة جبميـــع أصــحاب املـــصلحة       
املشاركني يف مكافحة ومنع االجتار بالبشر، من وكاالت حكوميـة أو وكـاالت غـري حكوميـة                 

 يف من أجل احلصول علـى املعلومـات الكاملـة وتنـسيق االسـتجابة فيمـا يتعلـق باالجتـار بالبـشر                    
  .البلد

ــوطين يف عملــه وحــدة مكافحــة االجتــار بالبــشر، ويتمثــل       - ٣   وتــساعد املنــسق ال
واجبها الرئيسي يف رصد أنشطة املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة               
االجتــار بالبــشر، والتنــسيق فيمــا بــني املؤســسات، ومجــع املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بقــضايا   

  . بالبشراالجتار
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وتنفيـــذا لألمـــر املـــشترك الـــصادر عـــن وزارة الداخليـــة، ووزارة الــــشؤون         - ٤  
إنـــشاء ســـلطة ”(اخلارجيـــة، ووزارة العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة وتكـــافؤ الفـــرص، بـــشأن 

 واجبـــات ديـــدحلمايـــة وتقـــدمي املـــساعدة لـــضحايا االجتـــار بالبـــشر وحت امـــسؤولة عـــن تـــوفري 
وهـي تكفـل تـوفري احلمايـة        . السلطة املـسؤولة  ، أُنشئت   )“يةركة يف هذه العمل   تملؤسسات املش ا

ويتمثل الغرض مـن إنـشاء هـذه الـسلطة          . وتقدمي املساعدة إىل الضحايا احملتملني لالجتار بالبشر      
لــضحايا االجتــار  يف تنــسيق ورصــد عمليــة اإلحالــة ألغــراض تقــدمي املــساعدة، وتــوفري احلمايــة  

 بالبــشر احلــاليني أو احملــتملني، وتــسجيلهم، واإلبــالغ ، وإعــادة انــدماج ضــحايا االجتــاربالبــشر
وجيـري  . بصورة دورية عن قضايا االجتـار بالبـشر احملالـة إىل املنظمـات أو املؤسـسات األخـرى                 

االضطالع هبذه العملية بالتعاون الوثيق مع الوزارات املذكورة أعاله، ومع مؤسسات أخـرى،             
  .يا االجتار بالبشرتشارك يف هذه العملية ومع مراكز إيواء ضحا

ــشأن      - ٥   ــوزراء ب ــيس ال ــر رئ ــة باالجتــار    ”وإعمــاال ألم ــة معني ــشاء جلــان إقليمي إن
 منطقــة يف البلــد، وهــي تقــوم ١٢ يف جلــان إقليميــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر، أُنــشئت “بالبــشر

  .بدور مهم لتحديد احلاالت احملتملة لالجتار يف البشر، وتقييم فئاهتا
مديرية محاية الـشهود والفئـات      التنفيذية، أنشأت وزارة الداخلية     ومن الناحية     - ٦  

، وهـي تـضم قطاعـات مهمـة، مثـل قطـاع مكافحـة االجتـار غـري املـشروع                     اخلاصة من السكان  
  .بالبشر، وقطاع توفري احلماية للشهود وما إىل ذلك

ــضائي،      - ٧   ــه يف اجملــال الق ــذكر أن ــة  وجــدير بال ــشئت حمكم ، اجلــرائم اخلطــرية أن
 وُتعد حاالت االجتـار بالبـشر أيـضا مـن     ٢٠٠٤ يف عام   اجلرائم اخلطرية تب االدعاء املعين ب   ومك

  .بني األفعال اجلنائية اليت تقوم تلك املؤسسة بالنظر فيها
، يف مديرية الـشرطة العامـة       قطاع مكافحة أعمال االجتار غري املشروع بالبشر        - ٨  
، ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي       ) املعنيـة باجلرميـة املنظمـة      املديرية) (إدارة التحقيق يف اجلرائم   (للدولة  

لعملــه يف منــع األنــشطة اجلنائيــة ومكافحتــها، مــن قبيــل االجتــار بــاملرأة، واســتغالهلا ألغــراض     
  .البغاء

، يف املـديريات    إنشاء قطاعات لتوفري احلماية للقـصَّر ومكافحـة العنـف املـرتيل             - ٩  
  .اإلقليمية للشرطة

 احلكومة من جدية، فضال عن الدعم الذي قدمتـه املنظمـات األوروبيـة               ونظرا ملا أبدته   -١٠٧
والدولية، متكنت هـذه املؤسـسات مـن وضـع املزيـد مـن الـضوابط املتكـررة، وزيـادة فعاليتـها،                      
فيما يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، من خالل اعتقال كـثري مـن مـرتكيب هـذه اجلـرائم واحلكـم                    
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ــا نواصــل العمــل بــصورة مكثفــة ملواصــلة إمتــام اإلطــار    وجــدير بالتأكيــد . علــيهم بالــسجن أنن
  .القانوين، هبدف استكمال املعايري املطلوبة دوليا يف هذا اجملال

ــة مبكافحــة االجتــار غــري         ــها املعني ــة، وخباصــة هياكل ــة العام ــشرطة احلكومي ــة ال ــاون مديري وتتع
يب واملــنح املختلفــة املــشروع بالبــشر، مــع كــثري مــن املؤســسات واملنظمــات، الــيت تقــدم التــدر 

وقـد  . لضحايا االجتار بالبـشر، يف مراكـز االسـتقبال، ومراكـز تبـادل املعلومـات ومـا إىل ذلـك                   
أدت زيــادة التعـــاون بـــني أصـــحاب املـــصلحة وحتـــسني اتـــصاالهتم إىل نتـــائج واضـــحة تتعلـــق  

ية مـن   وعلى الـصعيد املركـزي، يـتم جتهيـز البيانـات اإلحـصائ            . باخنفاض هذه الظاهرة يف ألبانيا    
وهــو هيكــل خــاص، ينـدرج حتــت ســلطة املــدير العــام  . “مركــز جتهيــز ومحايــة البيانـات ”ِقَبـل  

  .لشرطة الدولة
 وتبني اإلحصاءات الرمسيـة للجـرائم يف مجهوريـة ألبانيـا أن عـدد جـرائم االجتـار بـاملرأة                     -١٠٨

 ومل تعــد ألبانيــا يف. ٢٠٠٦-٢٠٠٣اخنفــض بــشكل ملمــوس، مــن ســنة إىل أخــرى يف الفتــرة  
، ٢٠٠٦ويف عـام    . ٢٠٠٤قائمة البلدان، اليت تعد من بلدان العبـور، لالجتـار بـاملرأة منـذ عـام                 

أظهــرت الــدالئل املتعلقــة باالجتــار بــاملرأة، عــدم وجــود حــاالت لنــساء أجنبيــات، أو نــساء مت    
وقد تبني هذا أيـضا مـن االتـصاالت الـيت أجريـت مـع               . االجتار هبن من دولة ألخرى عرب ألبانيا      

  :ويبني اجلدول التايل ما يلي. كاء من البلدان اجملاورةالشر
  

ــرة      ــة خــالل الفت  ٢٠٠٧-٢٠٠٣جممــوع عــدد النــساء املتــضررات مــن األعمــال اجلنائي
  وأنواع اجلرائم

  
  السنة  رقم

جممــــــــوع عــــــــدد 
  اجلرائم اجلنائية  اإلناث املتضررات

  اجلرمية      

ــرائم  جــــــــ
ــد  ضــــــــــــ

  الصحة
اجلـــــــــرائم
  اجلنسية

ــرائم  جــــــــ
ريـة  ضد ح 
  الشخص

ــرائم  جــــــــ
ــد  ضــــــــــــ
  األخالق

ــرائم  جــــــــ
جنائيــــــــــة 

  أخرى
٤٥٤  ٣  ١٠  ٨٤  ١٤  ٢٢  ٥٨٧  ٢٠٠٣  ١  
  ٣  ٤٦٣  ٤  صفر  ٦٤  ١٢  ٥٥٨  ٢٠٠٤  ٢
  ٥٥٨  صفر  ٩  ٧٠  ٦  ٢١  ٦٦٤  ٢٠٠٥  ٣
٧٨٥  ٣  ٢٨  ٦٤  ١٨  ٢٣  ٩٢١  ٢٠٠٦  ٤  
  ٤٢٦  صفر  ١٤  ٧٨  ٩  ٢٤  ٥٥١  ٢٠٠٧  ٥
  

  .املديرية العامة لشرطة الدولة: املصدر  
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ــشاء حمك -١٠٩ ــة خاصــة    متخــض إن ــا هلــا والي يف عــام ) اجلــرائم اخلطــرية حمكمــة (مــة يف ألباني
ــة الــيت أُدخلــت فيمــا بعــد، عــن    ٢٠٠٤ ــة، والتعــديالت اإلجرائي لالجتــار  القــضايا القدميــة إحال

وقـد أدى  . ، ومل يعد ُينظـر فيهـا يف إطـار الواليـة العاديـة            اجلرائم اخلطرية  إىل حمكمة    باألشخاص
، االجتـار بالبـشر   قـضايا    إليهـا للنظـر يف       واليـة خاصـة   إسـناد   ، مـع    ةاجلـرائم اخلطـري   إنشاء حمكمة   

. فعاليـة ودرجـة اسـتجابة الدولـة هلـذه الظـاهرة           اللجرمية املنظمة، إىل زيادة     ل األخرى   شكالواأل
 أن عــدد جــرائم االجتــار بالبــشر الــيت نظــرت فيهــا هــذه  اجلــرائم اخلطــريةوتبــيِّن مــصادر حمكمــة 

 االجتـار بالبـشر    تبدو مرتفعة جدا مقارنة بعدد قـضايا         ٢٠٠٥عام  احملكمة يف النصف األول من      
اليت نظرت فيها احملكمة ذات االختصاص العادي يف السنوات الثالث السابقة على إنـشاء هـذه                

  .املؤسسة
  

  البغاء    
 ومراعاة للمعايري املعاصرة اليت تليب االلتزامات املـستمدة مـن عـضوية ألبانيـا يف خمتلـف                  -١١٠

دولية، من أجل االستجابة لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                الصكوك ال 
، فيما يتعلق مبكافحـة اسـتغالل املـرأة ألغـراض البغـاء، أُدخلـت تعـديالت               )٣١-٣٠الفقرتان  (

تفاقيــة األمــم املتحــدة وعلــى ذلــك، فتنفيــذا ال. وحتــسينات مــستمرة علــى التــشريعات اجلنائيــة 
، أُدخلـت تعـديالت     املنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة والربوتوكـول املتعلـق هبـا            ملكافحة اجلرمية   

وإضافات على القانون اجلنائي جلمهورية ألبانيا، تنص على عقوبات مغلظـة ضـد مـن يقومـون                 
  :وحتديدا فإنه. بتنظيم أو متويل أو االستغالل ألغراض البغاء

ة ألبانيـا، يعاقـب بالـسجن ملـدة تـصل            من القـانون اجلنـائي جلمهوريـ       ١١٤ وفقا للمادة    -١١١
 سنوات كـل مـن حيـض علـى ممارسـة البغـاء أو يتوسـط ملمارسـته، أو يـستلم مبـالغ هلـذا                          ٥إىل  

  .الغرض
أ إىل هذا القانون اجلنائي؛ وتنص على السجن ملدة تتـراوح بـني         /١١٤وأُضيفت املادة     

شــخاص، واألشــخاص البغــاء مــع القــصَّر، ضــد بعــض األ ممارســة ” ســنة يف قــضايا ١٥إىل  ٧
ــرتب ــن يــستغلون       امل ــات الوصــاية، أو م ــسب الوثيــق، أو األصــهار، أو املــرتبطني بعالق طني بالن

العالقات الرمسية، أو يستخدمون اخلداع، أو اإلكراه، أو يـستغلون حـاالت اإلعاقـة البدنيـة أو                 
 العقليـة للـشخص الـذي جيـري حـضه أو إكراهـه علـى ممارسـة البغـاء خـارج أراضـي مجهوريـة            

مـع أشـخاص مكلفـني بواجبـات حكوميـة، أو تكـرر              ألبانيا؛ وأن يكـون ذلـك قـد مت بالتعـاون          
  .“أكثر من مرة 

بعـض التعـديالت    ”، بـشأن    ٢٠٠٧فرباير  /شباط ٢٦ املؤرخ   ٩٦٨٦ ويف القانون رقم     -١١٢
، نصَّت وزارة العدل، يف مجلة أمور، على ظروف مشددة عندما يكـون             “على القانون اجلنائي  
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 ٥٠  بعد البند هــ يف املـادة          البند يـ  وبالتحديد، أُضيف . هو الدافع على ارتكاب اجلرمية    التمييز  
ارتكــاب تتمثــل يف ” : كالتــايلمــضمونهو، “الظــروف املــشددة”مــن القــانون اجلنــائي بــشأن  

ــتنادا إىل   ــة اس ــة، أو      اجلرمي ــسية، أو اللغ ــدين، أو اجلن ــصر، أو اجلــنس، أو ال ــق بالعن ــع تتعل دواف
  .“الدينية، أو االعتقادات االجتماعية والسياسيةاالعتقادات 

 وبغية حتقيق تعاون أفضل بني أصحاب املصلحة الرئيسيني يف مكافحة االجتار بالبـشر،              -١١٣
آلية إحالة وطنية لتحديد ضحايا االجتـار       اتفاق التعاون إلنشاء    ”٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٨يف  ُوقِّع  

ص هذا االتفاق على مسؤوليات األطـراف املـشتركة   وين. “بالبشر وتقدمي املساعدة احملسنة هلم   
ويعمـل  . يف حتديد ضحايا االجتار بالبشر، وإحالتهم، وإيـوائهم، ومـساعدهتم، وإعـادة تأهيلـهم            

مكتب املنـسق الـوطين بـصورة مكثفـة لـضمان تنفيـذ األطـراف هلـذا االتفـاق وفقـا لاللتزامـات              
  .واحلقوق املنصوص عليها بوضوح

  
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦يل استغالء البغاء والظروف املشددة خالل الفترة يبني اجلدول التا    

  
ــرائم يف ــاماجلــــ  عــــ

  القضايا  ٢٠٠٦
مـــــرتكيب 
  اجلرائم

حاالت إلقاء القـبض
  احملتجزين  على متهمني

ــذين أُطلــق   ال
  سراحهم

املطلــــــــــــوب 
  القبض عليهم

االستغالل ألغـراض
البغــاء مــع ظــروف

  ١  ١٥  ٥  ١٠  ٣١  ٢٤  مشددة
اضاالستغالل ألغـر  

  -  ١٦  ١  ٢  ٣٠  ١٨  البغاء
  

ــرائم يف ــاماجلــــ  عــــ
  القضايا  ٢٠٠٧

مـــــرتكيب 
  اجلرائم

حاالت إلقاء القـبض
  احملتجزين  على متهمني

ــذين أُطلــق   ال
  سراحهم

املطلــــــــــــوب 
  القبض عليهم

االستغالل ألغـراض
البغــاء مــع ظــروف

  ١  ٢٥  ٩  ٦  ٤١  ٣٢  مشددة
االستغالل ألغـراض

  ٦  ١٦  ٤  ٢٦  ٥٣  ٤٠  البغاء
  

  .وزارة الداخلية: ملصدرا  
ــستمدة مــن أحكــام        وفي-١١٤ ــذ االلتزامــات امل ــضحايا، تنف ــة ال ــالتعويض ومعامل ــق ب ــا يتعل م

لكـن نظـرا ألن هـذه العمليـة تنطـوي علـى تكلفـة               . الصكوك الدولية اليت صدقت عليهـا ألبانيـا       
 للتعـويض   مالية عالية، جتري مناقشة احلل مع وزارة املاليـة مـن أجـل زيـادة األمـوال املخصـصة                  

وبـصفة عامـة، تتبـع الطريقـة ذاهتـا بالنـسبة للتـدابري الـيت سـُتتخذ بـشأن بـرامج التعـويض                  . سلفا
ومـن ناحيـة ثانيـة، فلمـساعدة ضـحايا          . بغرض توفري املـساعدة والـدمج االجتمـاعيني للـضحايا         
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االجتــار بالبــشر مــن النــساء، أُنــشئت مراكــز لــضحايا االجتــار بالبــشر، وهــي تعمــل اآلن، كمــا  
قامــت عالقــات شــراكة مــع منظمــات ومراكــز يتمثــل هــدفها يف العمــل علــى محايــة ضــحايا    أ

وبــصورة مماثلــة، وضــع برنــامج لتــوفري احلمايــة للــشهود كمــا نفــذ عــدد مــن    . االجتــار بالبــشر
  .األنشطة احملددة بغرض منع هذه األعمال اجلنائية

دة حمـددة هلـم، أُنـشئ مركـز          وبغية توفري احلماية لضحايا االجتار بالبـشر وتقـدمي مـساع           -١١٥
واسـتنادا إىل خطـة   . حكومي يف ألبانيا ُيدعى مركز االسـتقبال الـوطين لـضحايا االجتـار بالبـشر         

ــرة     ــشر للفت ــة ملكافحــة االجتــار بالب ــويل هــذا  ٢٠٠٧-٢٠٠٥العمــل، واالســتراتيجية الوطني ، ي
ات والظـروف الـيت     املركز اهتماما خاصا لتحسني نوعية أعمال إعـادة التأهيـل، وفقـا لإلمكانيـ             
ويـوفر هـذا املركـز    . توفرها املؤسسة، وذلك باستخدام الدعم املقدم من املاحنني إىل أقصى حد    

النـساء والفتيـات الـاليت تعرضـن أو يتعرضـن           ) ١: (خدمات نوعية لثالث فئـات رئيـسية وهـي        
) ٣(،  واملعرضـون خلطـر االجتـار هبـم        غـري املـصحوبني بـذويهم     األطفال  ) ٢(خلطر االجتار هبن،    

املـــساعدة التقنيــة واملاليـــة،  (وفيمـــا يتعلــق باالحتياجـــات احملــددة   . املهــاجرون غـــري املنــتظمني  
يتعـاون مركـز االسـتقبال الـوطين لـضحايا االجتـار بالبـشر، أيـضا مـع                  ) والتدريب وما إىل ذلك   

ن لـشؤو  املتحدة   األممماحنني آخرين من قبيل املنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، ومفوضية          
ــات        ــة للوالي ــة التابع ــة للتنمي ــة الدولي ــا، والوكال ــاون يف أوروب الالجــئني، ومنظمــة األمــن والتع

وباإلضافة إىل مركز االستقبال الوطين لضحايا االجتـار        . املتحدة األمريكية، ومؤسسة سوروس   
بالبشر، هناك مراكز متخصصة أخرى تديرها منظمات ال تستهدف الربح، وتقدم إىل جانـب              

دمات خمتلفة ملساعدة النساء والفتيات، مـن ضـحايا االجتـار بالبـشر، أو الـاليت ُهـن                  السكن، خ 
  .عرضة لالجتار هبن

ــة،    -١١٦ تقــدم هــذه  وبالتعــاون مــع أصــحاب املــصلحة اآلخــرين املــشاركني يف هــذه العملي
ــة   ــها       : املراكــز اخلــدمات التالي ــيت يطلب ــة ال ــع االحتياجــات الطارئ ــة مجي ــت، تغطي ــسكن املؤق ال

ــة    املــستف ــة، واملالبــس، واملــساعدة النفــسية االجتماعي ــل األغذي يقــدمها موظفــون  (يد، مــن قبي
، وكــذلك املــساعدة الطبيــة  )مؤهلــون يف جمــال العمــل االجتمــاعي، والعيــادة القانونيــة للقــصَّر  

ــة  ( ــابع للمنظمــة الدولي للــهجرة، ومعهــد الــصحة العامــة، ومركــز املستــشفى    يقــدمها مركــز ت
ــزا” اجلــامعي ويقــدمها موظفــون  (، فــضال عــن املــساعدة القانونيــة   ) ومــا إىل ذلــك ،“األم تري

، وضــمان تــوفري األمــن )مــدربون يف اجملــال القــانوين، والعيــادة القانونيــة للقــصَّر، ومــا إىل ذلــك
، وتـوفري األنـشطة الفنيـة وأنـشطة إعـادة           )وزارة الداخلية، الشرطة احلكومية   (واحلماية للشهود   

ل األسرة، ومتابعة الضحايا قدر املستطاع حـىت بعـد خـروجهن مـن          مش التأهيل واالندماج، وملّ  
  .املركز
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 ولقـد عملنــا أيـضا مــن أجـل وضــع هـذه املعــايري بغيـة تــوفري احلمايـة القانونيــة والبدنيــة       -١١٧
شـهود العدالـة أثنـاء اإلجـراءات اجلنائيـة يف احملكمـة، واقترحنـا إمكانيـة                 /لضحايا االجتار بالبشر  
ملــوارد املاليــة الــيت جتمــع مــن خــالل حتييــد النــشاط اإلجرامــي للمتجــرين تعويــضهم باســتخدام ا

  .بالبشر
 ومن بني تدابري إعادة التــأهيل واإلدمـاج للنـساء والفتيـات الـاليت كُـّن ضـحايا االجتـار                -١١٨

ــة وتكــافؤ       ــشؤون االجتماعي ــائم بــني وزارة العمــل وال ــشر، جتــدر اإلشــارة إىل التعــاون الق بالب
مات اليت ال تستهدف الربح اليت توفر خدمات املنع والـدعم وإعـادة التأهيـل    الفرص وبني املنظ  

وأشـهر املنظمـات يف هـذا الـصدد         . واإلدماج للضحايا أو للنساء املعرضات خلطـر االجتـار هبـن          
خمتلفـــون لكـــن ”،ومنظمـــة “رؤيـــة أخـــرى”، ومنظمـــة “فـــاترا”اليونيـــسيف، مركـــز : هـــي

، منظمــة “أرض اإلنـسان ”منظمــة و، “الدوليـة اخلـدمات االجتماعيــة  ”منظمــة ، و“متـساوون 
، “، اللجنة الدوليـة الكاثوليكيـة للـهجرة       “مركز بالش اجملتمعي  ”، منظمة   “ساعدوا األطفال ”

 منفعــةمــن أجــل ”، منظمــة “العيــادة القانونيــة للقــصَّر ”، منظمــة “انقــذوا األطفــال”منظمــة 
 إسـداء املـشورة للنـساء       اتف ه خطو”،  “املنظمة الدولية للهجرة  ”،  “املأوى”، منظمة   “املرأة

وحتــالف املنظمــات الــيت ال تــستهدف “ طفــللاملركــز األلبــاين حلمايــة حقــوق او”، “والفتيــات
  .“األطفالبمعا ملكافحة االجتار  فلنتآزر”الربح ومنظمة 

 ومن التدابري اليت اُتخذت للمـساعدة يف هـذا االجتـاه مثـة تـدبري آخـر وهـو األمـر الـذي                  -١١٩
أبريـل  /نيـسان  ٤ املـؤرخ  ٧٨٢ والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، رقـم    أصدره وزير العمل  

ويـنص هـذا األمـر علـى عـدم حتـصيل رسـوم              . “رسوم نظـام التـدريب املهـين      ”، بشأن   ٢٠٠٦
تسجيل من البـاحثني عـن العمـل، واألشـخاص العـاطلني الـذين يـسجلون أنفـسهم يف مكاتـب                     

 وللفئــات اخلاصــة، مبــا يف ذلــك النــساء العمــل، ويريــدون االلتحــاق بــدورات التــدريب الفــين، 
  .وتقدم هذه الدورات مراكز عامة للتدريب الفين. والفتيات الاليت مت االجتار هبن

 - العمـل الدوليـة   منظمة ومن بني أهم املشاريع يف هذا املضمار، املشروع الذي تنفذه   -١٢٠
سـات اهلجـرة للحيلولـة     إمكانيـات التوظيـف، والتـدريب الفـين، وتـدابري سيا          ”اهلجرة، وعنوانه   

ــا ومولــدوفا وأوكرانيــا، واحلــد منــها   وقــد نفَّــذ مكتــب العمــل  . “دون االجتــار بــاملرأة يف ألباني
وميكـن لنـا أن     . الدويل وبرنامج اهلجرة الدويل، هذا املشروع وقامـت حكومـة أيرلنـدا بتمويلـه             

  :نذكر من بني النتائج احملققة ما يلي
ذو املشروع مع صندوق بيـسا، عقـد خـدمات يتعلـق     ، وقَّع منف٢٠٠٧مارس /آذاريف    •  

يتمثـل اهلـدف النـهائي      (بتنفيذ مشروع القروض الصغرية جدا لضحايا االجتـار بالبـشر           
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 فتيــات، مــن ضــحايا ١٠ إىل ٦تقــدمي القــروض الــصغرية جــدا إىل مــا بــني : فيمــا يلــي
  ).االجتار بالبشر

ــسانويف   •   ــل /ني ــدريب   ٢٠٠٧أبري ــسا دورة ت ــد صــندوق بي ــشاء وإدارة  ، عق ــشأن إن ب
األعمال التجارية الصغرية خلمسة عشر من ضحايا االجتار بالبشر، أُحلن إليـه بواسـطة       

مركــز ”، “خمتلفــون لكــن متــساوين”منظمــات ال تــستهدف الــربح، وهــي منظمــات 
وجـرى تنـسيق الربنـامج مـع برنـامج مماثـل ملنظمـة األمـن           . “رؤيـة أخـرى   ” ، و “فاترا

  .ه يف ترياناوالتعاون يف أوروبا، نفذت
، قامــت جلنــة اإلقــراض املؤلفــة مــن ممثلــي صــندوق بيــسا،   ٢٠٠٧يونيــه /حزيــرانويف   •  

ومراكز اإلحالة، ومكتب العمل الدويل، وبرنامج منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا،        
وقـد متـت املوافقـة علـى        . بدراسة خطط األعمال التجارية اليت قدمها مقدمو الطلبـات        

ع مكتـب العمـل الـدويل، وهـي حتديـدا مـشاريع لتقـدمي                قروض من حساب مـشرو     ٣
وجــرت . ، وتــصفيف الــشعر، وبيــع الثيــاب اجلديــدة أو املــستعملة  الوجبــات الــسريعة

املوافقة على القروض الثالثة األخرى من حساب مشروع منظمـة األمـن والتعـاون يف               
  .أوروبا

، يقــدم األخــصائيون  ومــن أجــل املــساعدة علــى عــودة الــراغبني يف العــودة إىل أســرهم -١٢١
ومكتـب  . االجتماعيون العـون، يف شـكل وسـاطة، وتوحيـد أسـر كـل ضـحايا االجتـار بالبـشر                   

ويلتـزم  .  حبـل مـشكليت إعـادة التأهيـل واإلدمـاج           مكلـف  املنسق الوطين ملكافحة االجتار بالبـشر     
ار هذا املكتب أيضا بتدبري أموال إضـافية للتـدريب الفـين، وخلـق فـرص وظيفيـة لـضحايا االجتـ                  

وتتحقق هذه العملية بوساطة اللجان احمللية، ومكاتب التوظيـف، واملؤسـسات احملليـة،             . بالبشر
وبالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة وتكـــافؤ الفـــرص، وأصـــحاب املـــصلحة  

  .اآلخرين لضمان مسامهتها يف هذا الغرض
، بأعمـال جيـدة جـدا        وقد قامت املؤسسات احلكومية ومراكز االستقبال بصفة خاصة        -١٢٢

ولـئن كانـت    . لتوعية ضحايا االجتار بالبـشر، فيمـا يتعلـق بأمهيـة تعـاوهنن مـع الـسلطات املعنيـة                  
هناك متابعة جلميع احلاالت، فإن اهليئات املختصة تضمن محاية حقوقهن، وإبالغهـن حبقـوقهن              

ل وثيـق مـع وزارة      وتبلغ املراكز بأهنا مـا برحـت تتعـاون بـشك          . القانونية واخلدمات املتاحة هلن   
  .الداخلية لضمان األمن لضحايا االجتار بالبشر

  



CEDAW/C/ALB/3
 

58 08-66151 
 

  التعاون مع الوكاالت واملنظمات الدولية    
، )٣١الفقــرة (توصــيات اللجنـة املعنيــة بالقـضاء علــى التمييـز ضــد املـرأة      وعقـب تلبيـة   -١٢٣

 مـشاريع   أوليت أمهية خاصة للتعـاون الوثيـق مـع الوكـاالت واملنظمـات الدوليـة الـيت تعمـل يف                   
  : وهي بالتحديد. أعدت خصيصا ملكافحة االجتار بالبشر

، بـــشأن أفـــضل اليونيـــسيفنظـــم تـــدريب لـــضباط الـــشرطة باالشـــتراك مـــع   )أ(  
  املمارسات إلجراء مقابالت مع األطفال املصنفني كضحايا حمتملني لالجتار بالبشر؛

ملعـــين ا املتحـــدة األمـــمقـــدمت كـــل مـــن املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة ومكتـــب   )ب(  
، مـن أجـل إنـشاء       باملخدرات واجلرمية، املساعدة ملكتب املنسق الوطين ملكافحة االجتـار بالبـشر          

خط هاتف جماين لإلبالغ عن حـاالت االجتـار بالبـشر، واملعلومـات ذات الـصلة بـشأن اهلجـرة            
ــة ــامال يف   . املنتظمـ ــاتفي عـ ــط اهلـ ــبح اخلـ ــشرينوأصـ ــاينتـ ــوفمرب / الثـ ــاتف   (٢٠٠٦نـ ــم اهلـ رقـ

  ).٠٨٠٠١٢١٢ :هو
 املساعدة ملكتـب املنـسق الـوطين مـن          منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    قدمت    )ج(  

أجــل إقامــة قاعــدة بيانــات لــضحايا االجتــار بالبــشر، ســتفيد يف تقيــيم وحتليــل حــاالت االجتــار   
ــا املــساعدة أيــضا إىل مكتــب املنــسق     . بالبــشر كمــا قــدمت منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

 بعض االجتماعات عـرب احلـدود يف مقـدونيا وكوسـوفو، بغـرض تكثيـف       الوطين من أجل عقد  
اجلهود املبذولة عرب احلدود لتحسني إجراءات حتديد اهلوية واإلحالة، والـدعم لـضحايا االجتـار                

  .بالبشر
وفيما يتعلق بتحسني أحكـام القـانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف                  )د(  

عــايري الدوليــة، التمــست وزارة العــدل خــربة اخلــرباء مــن جملــس   مجهوريــة ألبانيــا، لتتفــق مــع امل 
ــا ــا      / أوروب ــة إىل ألباني ــة األوروبي ــن اجلماع ــشرطة م ــساعدة يف جمــال ال ــدمي امل ــة تق ــرض بعث ، بغ

وال تزال عملية استعراض التشريعات اجلنائية مـستمرة رهنـا          . استعراض هذه األحكام بالكامل   
إلصالح القانوين، وسـوف ختتـتم بتقـدمي اقتراحـات حمـددة            باقتراحات اخلرباء الوطنيني، وجلنة ا    

وقد أكملت بعثة تقـدمي املـساعدة يف        . (الستعراض األحكام املتعلقة بالقانونيني السابق ذكرمها     
  ).٢٠٠٧جمال الشرطة املوفدة من اجلماعة األوروبية إىل ألبانيا واليتها النهائية يف ختام عام 

  
  ة األطرافاالتفاقات الثنائية واملتعدد    

 وقد اضطلعت ألبانيا أيـضا بـبعض املبـادرات املتـصلة باملنطقـة ومـا وراءهـا فيمـا يتعلـق                      -١٢٤
بـصياغة وتوقيــع اتفاقــات ثنائيــة متعــددة األطـراف، ترمــي إىل منــع األنــشطة اإلجراميــة املتعلقــة   



CEDAW/C/ALB/3  
 

08-66151 59 
 

وقـــد قامـــت مقـــدونيا . باالجتـــار يف اإلنـــاث واألطفـــال، وتبـــادل املعلومـــات، ومـــا إىل ذلـــك 
  .كوسوفو واليونان وإيطاليا وغريها بالتوقيع على تلك االتفاقاتو

ــدويل        -١٢٥ ــائي ال ــاون الثن ــا، والتع ــع جرياهن ــات م ــز العالق ــة تعزي ــة األلباني  وتواصــل احلكوم
واإلقليمــي مــع بلــدان املنــشأ، وبلــدان العبــور، وبلــدان املقــصد األخــرى، فيمــا يتعلــق باالجتــار   

الرئيسي يف إقامـة آليـة عمليـة حلمايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر               ويتمثل اهلدف   . بالنساء والفتيات 
ــاجهن يف جمتمعــاهتن    ــة خاصــة لتكثيــف    . وإعــادهتن إىل أوطــاهنن وإعــادة إدم ــد أوليــت أمهي وق

التعاون عرب احلدود، وهلذا الغرض، ُعقـد اجتماعـان فيمـا يتـصل بعبـور احلـدود مـع الـسلطات                     
 ألبانيــا مــع حكومــات البلــدان اجملــاورة بعــض ووقَّعــت. ٢٠٠٧املقدونيــة والكوســوفية يف عــام 

  :بروتوكوالت التعاون، ميكن لنا أن نذكر من بينها ما يلي
تكثيـف التعـاون    ”، بـشأن    مت توقيع بروتوكول إضـايف مـع وزارة الداخليـة يف مقـدونيا              •  

ــة،         ــد اهلوي ــدول، وتكثيــف أعمــال حتدي ــني ال ــشر عــرب احلــدود ب ملكافحــة االجتــار بالب
 ضــحايا االجتــار بالبــشر، واألشــخاص املــشتبه يف كــوهنم وإعــادةحالــة واإلخطــار، واإل

  .“رضحايا االجتار بالبش
جـاهز  وقد أعد الربتوكول اإلضايف ذاته الـذي جـرى التوقيـع عليـه مـع مقـدونيا وهـو                      •  

  .مع كوسوفوعليه للتوقيع 
حايا اتفاق بـشأن تـوفري احلمايـة لألطفـال ضـ          ” مع اليونان  ٢٠٠٦فرباير  /شباطيف   وقع  •  

مـايو  /أيـار  وقام برملان ألبانيا بالتصديق عليـه يف         ،“االجتار بالبشر، وتقدمي املساعدة هلم    
واملتوقع يف الوقت الراهن قيام اليونان بالتصديق على هذا االتفاق، من أجـل             . ٢٠٠٦

  .إتاحة اختاذ املزيد من التدابري احملددة ملواصلة تنفيذه
  .اجلبل األسوديبا جدا هلذا الغرض أيضا مع من املقرر عقد اجتماعات رمسية قر  •  
ــادة القبــول          -١٢٦ ــات إع ــن اتفاق ــدد م ــع ع ــاون، مت توقي ــذا التع ــاق ه ــيع نط ــار توس  ويف إط

، ألبانيـا واالحتـاد األورويب    بيـد أن أهـم اتفـاق ينبغـي ذكـره هـو االتفـاق بـني                  . والتصديق عليها 
، ودخـل اآلن حيِّـز      ٢٠٠٥يـل   أبر/نيـسان  ١٤، الذي ُوقِّـع يف      “شخاصاألإعادة قبول   ”بشأن  

النفاذ بالنسبة للمواطنني األلبانيني، وسيغدو كذلك يف مرحلـة الحقـة بالنـسبة لألشـخاص مـن                 
  .بلدان ثالثة

إيطاليــا، بلجيكــا، مجهوريــة : مت أيــضا التوقيــع علــى اتفاقــات ثنائيــة إلعــادة القبــول مــع -١٢٧
ــة،   ــا االحتادي ــا العظمــى   اململكــةأملاني ــشمالية  املتحــدة لربيطاني ــدا ال ــدونيا،  وأيرلن ــا، مق ، هنغاري

ــسرا    ــا وسوي ــا، كرواتي ــا، روماني ــام . بلغاري ــشرطة يف بعــض    ٢٠٠٦ويف ع ــت ســلطات ال  قام
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 منـهن دون سـن الثامنـة عـشرة عامـا، بينمـا              ٢٢٨ أنثى، كانـت     ٩٧٨البلدان األجنبية بترحيل    
 دون سـنة  ٨  أنثـى مـن مغـادرة البلـد، كانـت مـن بينـهن           ٤٩قامت هياكل شرطة احلدود مبنـع       

  .الثامنة عشرة، وقد اشُتبه يف أن يصبحن من ضحايا االجتار بالبشر، ألغراض البغاء
اتفاقـا مـع حكومـة مجهوريـة بولنـدا           وقد اعتمـدت احلكومـة األلبانيـة مـن ناحيـة املبـدأ               -١٢٨
 /آذار ٥ املـؤرخ    ٢٦٤القرار رقم   (“ التعاون ملكافحة اجلرمية املنظمة واجلرائم األخرى     ”بشأن  

واالتفــاق جــاهز للتوقيــع مــن الطــرف األلبــاين، يف الوقــت الــذي يتوقــع فيــه    ). ٢٠٠٨ارس مــ
الطرف البولندي استجابة فيما يتعلـق باكتمـال اإلجـراءات القانونيـة الداخليـة الالزمـة للتوقيـع                  

  .على االتفاق
ر،  ويف هذا اإلطار، اضطلع مكتب املنسق الوطين املعين بقضايا مكافحـة االجتـار بالبـش               -١٢٩

خبطوات حمددة إلعداد اتفاقـات جديـدة مـن أجـل تـوفري احلمايـة لـضحايا االجتـار بالبـشر، مـع                    
بلــدان أخــرى يف املنطقــة أيــضا، ممــا يوســع نطــاق النــشاط لــيس فقــط بالنــسبة لألطفــال، بــل      

وقد أدى التعاون الوثيق مع اجملتمع املدين واملنظمـات         . وبالنسبة للفئات الضعيفة األخرى أيضا    
ومن بينها منظمـة     املشتركة يف هذه العملية دورا مهما يف منع ومكافحة هذه الظاهرة،             الدولية

ــشر     ــسق ملكافحــة االجتــار بالب ــات املتحــدة     -العمــل املن ــة للوالي ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي  وكال
)CHAAT-USAID( ــة ــة   )OSBE(، منظمـ ــهجرة، منظمـ ــة للـ ــة الدوليـ ــن ) (ARSIS(، املنظمـ مـ

، منظمـة   )ICMPD(، املركز الدويل لتطوير سياسـات اهلجـرة         ) اليونانية املنظمات غري احلكومية  
 .وغريها) Terre des Hommes(العمل الدولية، اليونيسيف، منظمة أرض اإلنسان 

  
  توفري احلماية للشهود

 ال تنص آلية اإلحالة الوطنيـة علـى التزامـات األطـراف بتـوفري احلمايـة لـضحايا االجتـار               -١٣٠
كل جلـي، بـل وتقـوم أيـضا بتـوفري بـرامج احلمايـة للـشهود عنـدما تتـبني                     فحسب وبش  بالبشر،

وقـد اختـذت تـدابري لـضمان        . وجود حاالت تتسم باخلطورة وتـشكل هتديـدا خطـريا للـضحايا           
توفري احلماية والدعم بأفضل الُسُبل للنساء والفتيات من أجـل متكينـهن مـن اإلدالء بـشهاداهتن                 

  .ضد املتجرين يف البشر
ُتعقد دورات تدريبية يف سائر أحناء البلد بشأن تقـدمي املـساعدة القانونيـة والنفـسية       ومل   -١٣١

.  فقـط  ٢٠٠٦يف عـام     القـصَّر املعرضـني خلطـر االجتـار هبـم، إال           للضحايا والشهود، فضال عـن    
منـاطق رئيـسية يف البلـد، أي     ٣ يف حلقـات عمـل  ويف هذا اإلطار، نظم مكتب املنسق الـوطين       

زيادة التعاون بـني الـشرطة، واالدعـاء،        ”وجنوهبا ووسطها ، وكان موضوعها،      ألبانيا   يف مشال 
واحملكمة، واخلدمات االجتماعية، سعيا من أجـل عمليـة قانونيـة نزيهـة حلمايـة ضـحايا االجتـار                   

وقــد جــرى التــشديد علــى الُنبــذ الشخــصية لــضحايا االجتــار بالبــشر، وزيــادة وعــي   . “بالبــشر
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حقــة املتجــرين يف البــشر، ومــرتكيب األفعــال اجلنائيــة، املتــصلة  االدعــاء واحملكمــة مــن أجــل مال 
  .باالجتار بالبشر

ــة، أُنــشئ هيكــل     ٢٠٠٧ ويف عــام -١٣٢ ــشرطة الدول ــة العامــة ل ــاء علــى موافقــة املديري ، وبن
وحــىت عــام . جديــد، هــو مديريــة تــوفري احلمايــة للــشهود واألشــخاص ذوي احلــاالت اخلاصــة  

ملتعـاونني مـع العدالـة، يف مديريـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة                قام قطاع محايـة الـشهود وا       ٢٠٠٧
بأداء املهام اليت أصبحت تقوم هبا منذ تلك اللحظة مديرية توفري احلمايـة للـشهود واألشـخاص          

وتضمن املديرية توفري احلماية جملموعة كبرية من األشـخاص باعتبـارهم       . ذوي احلاالت اخلاصة  
وتنفـذ تـدابري    . ال عـن أقـارهبم أو األشـخاص املتـصلني هبـم           شهودا أو متعاونني مع العدالة، فـض      

احلماية بالنسبة للجرائم اخلطرية يف احلاالت اليت يكون فيها األشخاص معرضني حلالـة حقيقيـة               
وقد بدأ قطاع توفري احلماية للـشهود تنفيـذ بـرامج احلمايـة          . وجدية من اخلطر على احلياة فقط     

  .٢٠٠٥ أبريل/نيسانمنذ 
  

   احلدودتدريب شرطة
، بــشأن ٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون ١٨ املــؤرخ ٩٦٦٩ أّدى اعتمــاد القــانون رقــم -١٣٣

، دورا مهمــا يف تــدريب قــوات الــشرطة الــيت “تــدابري مكافحــة العنــف يف العالقــات األســرية”
 مـن هـذا القـانون علـى عقـد      ٦ويـنص البنـد جـيم مـن املـادة      . تتعامل مع حاالت العنف املرتيل  

موظفي اخلـدمات االجتماعيـة امللحقـني بكـل       ) أ(أن العنف املرتيل لكل من      دورات تدريب بش  
املنظمــات الــيت ال تــستهدف ) ج(هياكــل الــشرطة املعنيــة بالنظــام العــام و ) ب(وحــدة حمليــة، 

  .الربح، واملوظفني، املرخص هلم بتقدمي تلك اخلدمات االجتماعية
ب /٧/١أ و   /٧/١، وفقـا للمـادتني       ومن ناحية ثانية، يقع على وزارة الداخلية واجـب         -١٣٤
ــة ) أ: (وهـــو ــشاء قطاعـــات خاصـ ــة العنـــف املـــرتيل؛    إنـ ــع ومكافحـ ــديريات الـــشرطة ملنـ يف مـ

  .تدريب قوات الشرطة اليت ستعىن حباالت العنف املرتيل )ب(
 ومن أجـل الـشروع يف إدخـال حتـسينات علـى القـانون اجلديـد املعـين بـالعنف املـرتيل،                       -١٣٥

حنني األجانـب مبـا يـضمن احلـصول علـى مـساعدهتم مـن أجـل تـدريب                   ّبذلت جهود حلـث املـا     
وكالــة التنميــة  /مبــادرة احلقــوق القانونيــة للمــرأة وبالتحديــد، عقــدت . هياكــل إنفــاذ القــانون

 ٢٠٠٦و   ٢٠٠٥ حلقات دراسـية واجتماعـات يف عـامي          ٣،  الدولية التابعة للواليات املتحدة   
. ولني عــن معاجلــة حــاالت العنــف املــرتيل  مــع فنــيني مــن خمتلــف اجملــاالت، سيــصبحون مــسؤ   

وشارك يف هذه احللقات الدراسية موظفون مـن وزارة الداخليـة ومديريـة دوريـس للـشرطة يف                  
وقـد ُشـرِع يف تنفيـذ       . ٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلول-٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرينتريانا يف الفترة من     

ويقـوم بتنفيـذ   .  تنفيـذه يزال جيـري   ، وال “ ليس فقط مشكلة عائلية    العنف ضد املرأة  ”مشروع  



CEDAW/C/ALB/3
 

62 08-66151 
 

ــامجاملــشروع  وســوف . ، بالتعــاون مــع بعــض املنظمــات األخــرى  اإلمنــائي املتحــدة األمــم برن
تستفيد وزارة الداخلية، باعتبارها أحد الشركاء يف هـذا املـشروع، وذلـك مـن خـالل تـدريب              

  : ضابط شرطة يف اجملالني الرئيسيني التاليني١٥٠قُرابة 
  . عن العنف املرتيلحتديد اهلوية واإلبالغ  •  
  .تقدمي الدعم للنساء الاليت تعرضن لإليذاء البدين  •  

  
  تنظيم  تدريب خاص أيضا لشرطة احلدود    

 يتمثل اهلدف الرئيسي لتدريب شرطة احلدود يف زيادة املـستوى الفـين هلـذه القـوة مـن                   -١٣٦
ا لـضباط شـرطة   وقد أُجـري تـدريب مـستمر أيـض       . أجل توفري املساعدة لضحايا االجتار بالبشر     

احلدود الذين يتمثل هدفهم الرئيسي كذلك يف تعزيـز قـدرات حتديـد هويـة الـضحايا احملـتملني                   
  .لالجتار يف البشر

ــة اإلنــاث      -١٣٧ ــذين ســيقومون مبقابل ــار املــوظفني ال  وقامــت شــرطة احلــدود واهلجــرة باختي
ز احلـدود واهلجـرة   ومت تـدريب مـوظفي مراكـ   . الاليت يعتربن ضحايا حمتمالت لالجتار يف البشر   

وإحاطتهم علما باإلجراءات القانونية، والتشريعات الثانوية، واالتفاقـات والربوتوكـوالت الـيت     
وعلــى نفــس املنــوال، ومــن أجــل اإلملــام بــاإلجراءات، ُنظــم تــدريب يف كــل . مت التوقيــع عليهــا

لـضمان  مركز من مراكز شرطة احلدود ونقاط عبور احلدود، وُعقدت أثنـاء ذلـك اجتماعـات             
وتعزيز التعاون بني خمتلف قطاعات شرطة الدولة مع املكاتب اإلقليمية للخـدمات االجتماعيـة              

  .احلكومية واملنظمات اليت ال تستهدف الربح
إدارة احلدود واهلجرة، فضال عـن ممـثلني عـن املنظمـات الدوليـة، مـن قبيـل                    وقد قامت  -١٣٨

لـسامي لـشؤون الالجـئني؛ والربنـامج الـدويل          ا املتحـدة    األمماملنظمة الدولية للهجرة؛ ومفوض     
ــادة         ــشروع االحتــاد األورويب إلع ــائي؛ وم ــق اجلن ــدريب والتحقي ــال الت ــساعدة يف جم ــدمي امل لتق
القبــول، ومــنح التأشــريات، واهلجــرة، واللجــوء؛ ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا؛ وغريهــا 

 شـرطة احلـدود باختـاذ خطـوة         وقـد قامـت   . بعقد تلك الدورات التدريبية داخل البلد وخارجـه       
“ األم تريـزا ”مهمة لصياغة إجراءات معيارية إلجراء املقـابالت يف املطـار وتتمثـل يف مـشروع         

لتسجيل البيانات ذات الصلة يف نظام وحيـد، وإنـشاء اهليكـل األساسـي اللوجـسيت الـضروري                  
 ألبانيــا، وهلــذا وســتقرر هــذه املعــايري يف مجيــع نقــاط عبــور احلــدود الرئيــسية يف  . هلــذا الغــرض

الغرض ُعقدت دورات تدريبية وال يزال جيري عقدها للموظفني من هياكـل الـشرطة الرئيـسية      
  .املشتركني يف هذه العملية
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 وقــد مت حتديــد مراكــز اســتقبال ضــحايا االجتــار بالبــشر، وُحــددت أرقــام االتــصال يف    -١٣٩
ثافــة إلعــادة القبــول، مــع معظــم نقــاط عبــور احلــدود، وال ســيما يف تلــك الــيت تتــسم بــأعلى ك

ــاء املقــابالت   ــام موظفــو شــرطة احلــدود  ٢٠٠٧ويف عــام . ضــمان وجــود ممــثلني عنــهن أثن ، ق
ــد   ــيس فقــط     ١٢٠واهلجــرة بتحدي ــا ل ــد أظهــروا اهتمام ــة لالجتــار يف البــشر، وق  ضــحية حمتمل

خيرجــون باعتبــارهم /مبقــابالت املــواطنني العائــدين مــن دول أخــرى، وإمنــا أيــضا مبــن يــدخلون  
وألغراض هذه العمليـة، أُعـدت إجـراءات معياريـة          . افرين عاديني يف نقاط العبور احلدودية     مس

الســـتقباهلم واصـــطحاهبم، وإيـــواءهم، وتـــسجيلهم، ومقابلتـــهم، وحتديـــد هويتـــهم، يف نظـــام   
 لـضحايا  قاعـدة بيانـات  املعلومات اإلدارية الكامل لدى شرطة الدولة، ومنذ فترة قريبة أعـدت            

 وهلذا الغرض، أعدت املديرية العامة لشرطة الدولة مرسومني واعتمدهتما حتـت            .االجتار بالبشر 
اإلجراءات الـيت يـتعني القيـام هبـا         ” بشأن   ٢٠٠٧ديسمرب  / األول كانون ٢٧ بتاريخ   ٨٧١رقم  

 كـانون  ٢٦ املـؤرخ  ٨٦٥ورقم “ ملقابلة املواطنني األجانب واأللبان العائدين من بلدان أخرى       
  .“إدخال بيانات ضحايا االجتار بالبشر يف قاعدة البيانات’’أن  بش٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 عقــد معهــد القــضاة بالتعــاون مــع منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، وجملــس أوروبــا  -١٤٠

التطــورات التــشريعية اجلديــدة يف جمــال العنــف ”، بــشأن ٢٠٠٧عــام  جمموعــة دورات تدريبيــة
وقــد وفــرت هــذه الــدورات التــدريب للقــضاة    .“القــضاة، واملــدعني والــشرطة  دور ‐ املــرتيل

  .واملدعني العامني وضباط الشرطة بغرض إنشاء أفرقة لتوفري احلماية لضحايا العنف املرتيل
، نظم مكتـب منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا املوجـود يف ألبانيـا                  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلولويف  
ر الـشرطة يف حـاالت العنـف        مدربني لضباط الشرطة من خمتلف املستويات، وتتصل بدو        دورة
  .املرتيل
 املنــــاخحقــــوق اإلنــــسان يف ”، شــــرع مركــــز ٢٠٠٦نــــوفمرب / الثــــاينتــــشرين ويف -١٤١
شرطة يف جمـــال العنـــف يف العالقـــات تـــدريب ضـــباط الـــ”يف تطبيـــق مـــشروع “ دميقراطيالـــ

تـدابري مكافحـة العنـف يف العالقـات     ”، وقد تزامن تنفيذه مع اعتمـاد القـانون بـشأن           “األسرية
 مراكـز شـرطة يف   ٦(وقد ُنفذ هذا املشروع يف مجيـع مراكـز الـشرطة مبنطقـة تريانـا              . “األسرية

وقــررت إدارة تــدريب الــشرطة يف مديريــة الــشرطة العامــة أن تــنظم يف عــام   ). تريانــا وكفاجــا
 العنـف   حـاالت دور الـشرطة يف     ” منطقـة بـشأن      ١٢ دورة تدريب لضباط الشرطة يف       ٢٠٠٨
 موضـوع   ٢٠٠٧-٢٠٠٦سـة الـشرطة ألول مـرة يف الـسنة الدراسـية             وأدرجـت مدر  . “املرتيل

  .املساواة بني اجلنسني والعنف املرتيل
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ــدريب شــرطة احلــدود داخــل      -١٤٢ ــدابري خاصــة لت ــذ ت ــة بربجمــة وتنفي  وقامــت شــرطة الدول
وعلـى هـذا ففـي      . وخارج البلد بشأن مكافحة االجتـار بـاملرأة، ومحايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر               

  : ُعقدت الدورات التدريبية التالية، ٢٠٠٦عام 
 مـن  ١٢، وبالتعـاون مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة، مت تـدريب               ٢٠٠٦فرباير  /شباطيف    •  

  .ضباط شرطة احلدود يف مسائل تتصل مبكافحة االجتار بالبشر
 مـن  ٣٠ وبالتعاون مع املنظمة الدوليـة للـهجرة، مت تـدريب          ٢٠٠٦يونيه  /حزيرانويف    •  

ود على املسؤوليات املتعلقة باخلطوط اجلوية وإعادة املهـاجرين غـري           ضباط شرطة احلد  
  .النظاميني

، قامــت منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا بتــدريب ضــابطني ٢٠٠٦يوليــه /متــوزويف   •  
  .على أعمال التحقيق يف قضايا االجتار بالبشر

ــدريب ضــابطني يف القــاهرة  ٢٠٠٦أغــسطس /آبويف   •     مــصر علــى مكافحــة -، مت ت
  .االجتار غري املشروع بالبشر

ــشرينيف  و  •   ــاينت ــوفمرب / الث ــاهلجرة    ٢٠٠٦ن ــة ب ــة املتعلق ــادرة اإلقليمي ، نظــم مركــز املب
واللجوء والالجئني دورة تدريب لتحديد الوثائق املزيفـة ومكافحـة االجتـار بالبـشر يف               

  .إطار ميثاق االستقرار جلنوب شرق أوروبا
  

  الفصل الثاين    
  ٧املادة     
  ياة السياسية والعامةاحل    

  
  اإلطار القانوين ملكافحة التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة    

للمواطنني األلبانيني احلق يف التـصويت واالنتخـاب، دون متييـز بـسبب               يكفل الدستور  -١٤٣
يـنص  وباإلضافة إىل هـذا،     . ويكفل هذا احلق بالنسبة لالنتخابات واالستفتاءات العامة      . اجلنس

صــل  أو األلعنــصرلكــل مــواطن ألبــاين، دون متييـز بــسبب ا ”: قـانون االنتخابــات علــى مــا يلـي  
ــررة      العرقــي ــا للقواعــد املق ــات، وفق ــصويت والترشــح لالنتخاب ــوع اجلــنس، احلــق يف الت ، أو ن

 وفقــا للقواعــد الــيت  ،ميــارس النــاخبون حقهــم يف التــصويت حبريــة ”و“ مبوجــب هــذا القــانون 
  .“نيقررها هذا القانو
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 وباإلضافة إىل هذا قامت مجهوريـة ألبانيـا بالتـصديق علـى عـدد مـن الـصكوك الدوليـة                     -١٤٤
األخــرى الــيت تــضمن للمــرأة حقوقهــا الــسياسية، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال، بروتوكــول     

ويستخدم الدستور األلباين صيغة حمايدة فيمـا يتعلـق         . االتفاقية األوروبية بشأن حقوق اإلنسان    
 ويــضمن لكــل فــرد احلــق يف التنظــيم النقــايب، ويــشمل هــذا إنــشاء منظمــات ال  بنــوع اجلــنس،

ــة      ــسياسية والعام ــاة ال ــربح، أو أحــزاب سياســية، أو منظمــات أخــرى، يف احلي ــستهدف ال أو  ت
وتستخدم هذه اللغة أيضا بالنسبة لوظائف مهمة أخرى تـشمل رئـيس الدولـة              . االنضمام إليها 

: يلـي  علـى مـا  “ وضـع مـوظفي اخلدمـة املدنيـة     ”نون بشأن    من القا  ١٢وتنص املادة   . والوزراء
املتطلبـات القانونيـة، مـن حيـث        ب الوفاءلتصرف و ل الكاملة   ألهليةلكل مواطن ألباين، يتمتع با    ”

ــي، و  ــستوى التعليم ــتالكامل ــل، احلــق يف     ام ــة للعم ــة الالزم ــؤهالت الفني ــة االلتحــاق ب امل اخلدم
  .“املدنية
يف ألبانيا قد شاركت يف احليـاة العامـة بنـشاط أكـرب، وخاصـة                وميكننا القول بأن املرأة      -١٤٥

وإنشاء عدد كبري مـن الرابطـات       “ املنظمات اليت ال تستهدف الربح    ”بعد إصدار قانون بشأن     
 بـشأن  ٨٧٨٨ وقـد اعُتمـد القـانون رقـم    . اليت تقودهـا النـساء ومتـارس نـشاطها يف البلـد برمتـه            

، ويــنظم هــذا القــانون  )٤(٢٠٠١ســبتمرب /يلــولأ ٧يف “ املنظمــات الــيت ال تــستهدف الــربح ”
العالقــات بــني املنظمــات الــيت ال تــستهدف الــربح كمــا يــنص علــى القواعــد املتعلقــة بنظمهــا     

وتـنص  . األساسية، وتسجيلها، وعملها، وتنظيمها، ونشاطها، ملا فيه مـصلحة ورفـاه اجلمهـور            
ــان  ــن الدولــ      ٧ و ٦املادت ــدأ االســتقالل ع ــى مب ــانون عل ــذا الق ــن ه ــات    م ــق بعالق ــا يتعل ة فيم

املنظمــات الــيت متــارس ”املنظمــات الــيت ال تــستهدف الــربح مــع هيئــات احلكومــة، ومبقتــضاه    
ــة    ال  ومــن جهــة أخــرى ، “تــستهدف الــربح نــشاطها مــستقلة عــن اهليئــات واملــصاحل احلكومي
  .“تتدخل اهليئات احلكومية يف نشاط املنظمات اليت ال تستهدف الربح ال”

التمثيـل اجلنـساين    “ املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع        ”ع القـانون بـشأن       ويعترب مـشرو   -١٤٦
 يف املائــة يف كــل مؤســسة، أو مــستوى ٣٠املتــساوي مبثابــة متثيــل كــل جــنس مبــا ال يقــل عــن  

  . “إداري، أو هيئة معينة، أو حزب سياسي
  

 مـن الفـصل الثالـث مـن مـشروع      ٢٠وفيما يتعلـق باختـاذ القـرارات، تـنص املـادة           
  :نون على ما يليالقا

ــشريعية       - ١   ــسلطات الت ــع هيئــات ال تتحقــق املــساواة يف التمثيــل اجلنــساين يف مجي
  :والتنفيذية والقضائية وغريها من املؤسسات العامة عندما يتم ما يلي

__________ 
 .ال يرد هذا القانون يف التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين  )٤(  
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 يف املائــة لكــل نــوع مــن اجلنــسني، مبــا يف ذلــك يف  ٣٠ضــمان التمثيــل بنــسبة   )أ(  
  اهليئات اإلدارية؛

علــى قــدم املــساواة لكــل نــوع مــن  راعــى إجــراءات ومعــايري التنــافسعنــدما ُت  )ب(  
  اجلنسني، أثناء الترشيح لتلك اهليئات؛

 يف املائــة لكــل نــوع مــن اجلنــسني يف  ٣٠عنــدما ُيكفــل إدراج مــا يربــو علــى    )ج(  
وُتـدرج أمســاء املرشـحات واملرشــحني   . قائمـة املرشـحني لالنتخابــات يف اهليئـات النيابيــة احملليـة    

  .اوب من أعلى إىل أسفلبالتن
 يف املائـة لكـل مـن اجلنـسني يف           ٣٠عندما ُيكفل مـا ال يقـل عـن نـسبة            ]) مكررة[ج  (  

قــوائم املرشــحني الــيت تقــدمها األحــزاب أو التحالفــات الــسياسية، مراعــاة للنظــام التناســيب يف    
املائــة يف  يف ١٠االنتخابـات الربملانيـة جلمهوريـة ألبانيــا، والـيت بلـغ التمثيـل فيهــا مـا يربـو علـى          

  .وُتدرج أمساء املرشحات واملرشحني بالتناوب. االنتخابات األخرية
 يف املائـة مـن كـال اجلنـسني، يف قـوائم      ٢٠عندما ُيكفل إدراج ما ال يقل عـن        )د(  

املرشــحني الــيت تقــدمها األحــزاب أو التحالفــات الــسياسية النتخابــات نظــام القــوائم التناســبية   
ــة ألبان ــا، والــيت بلــغ التمثيــل فيهــا مــا يربــو علــى    لربملــان مجهوري ــة يف االنتخابــات ١٠ي  يف املائ

  .وُتدرج أمساء املرشحات واملرشحني بالتناوب. األخرية
 يف املائـة لكـل مـن اجلنـسني يف اهليئـات             ٣٠عندما ُيكفل إدراج ما يربو علـى          )هـ(  

  .اإلدارية لالنتخابات املركزية واحمللية
ة طُــرق وتــدابري الوفــاء باملتطلبــات الــيت تــنص عليهــا  حتــدد األحــزاب الــسياسي  - ٢  
  . من هذه املادة١الفقرة 

إذا خالفــت األحــزاب الــسياسية واملنظمــات الــيت ال تــستهدف الــربح أحكــام    - ٣  
 من هذا القانون، ال ميكنها احلصول على أموال مـن الدولـة ملمارسـة نـشاطها إىل أن               ٢٠املادة  

  .يتم تصحيح املخالفة
ظيت زيادة مستوى مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة بدعم قوي أيـضا              وقد ح  -١٤٧

ــا         ــة ألباني ــيس وزراء مجهوري ــن رئ ــة، وم ــيس اجلمهوري ــن رئ ــد، وم ــع مؤســسات البل ــن أرف . م
الطفـل  و ةاملـرأ ”، الذي شارك يف الترويج للتقرير بـشأن         رئيس مجهورية ألبانيا  وبالتحديد، فإن   

، “املزدوجة لعدم املساواة والتمييز اجلنساين بالنسبة للمرأة والطفـل         التكلفة   ‐٢٠٠٧ألبانيا  يف  
 ،)٢٠٠٨ينـاير  / الثـاين  كـانون ١٨ نظمه ديوان رئيس مجهورية ألبانيا واليونيـسيف يف     احتفال(

شدد على احلاجة إىل تعزيز دور املرأة يف اجملتمع األلبـاين يف احليـاة اليوميـة ويف اختـاذ القـرارات               



CEDAW/C/ALB/3  
 

08-66151 67 
 

 هبـم، وضـمان     يـة وعت وال تـهم ل مـن أجـل حتـسني حال       اطفـ  مساعدة حمـددة لأل    ابة مبث باعتبار ذلك 
  .بقائهم ورفاههم

أن مؤسـسة الرئاسـة سـتكون    ” وقال رئـيس مجهوريـة ألبانيـا يف معـرض تـشديده علـى            -١٤٨
ــة ــسألة     متعاون ــذه امل ــسبة هل ــسيف بالن ــع اليوني ــد     ”-جــدا م ــا املتزاي ــضل تعاونن ــه بف ــد أن وأعتق

ملؤسـسات الـيت سـتكون هلـا بـرامج حمـددة وقويـة تـصلح هلـذه اللحظــة          باسـتمرار سـيزيد عـدد ا   
ــاين    ــة مبــستقبل األطفــال يف اجملتمــع األلب ــيت ُتعــد   . املهمــة املتعلق ــات، ال واســتنادا إىل هــذه البيان

أساسية بالنسبة هلذه احلالة، يتعني علينا مجيعا أن نبين سياسات حمددة وواقعيـة، تـشمل جمتمعنـا         
  .“ما يوما بعد يومبرمته، لكي حنرز تقد

إعــداد خطــة عمــل ) ٢٠٠٨فربايــر /شــباط ٤يف ( واقترحــت احلكومــة األلبانيــة مــؤخرا -١٤٩
وأعلـن رئـيس وزراء ألبانيـا       . وطنية تتيح التمثيل السليم للمرأة والفتاة يف جمـال اختـاذ القـرارات            

فهـذا واجـب   . ةأنه يعترب أن من املهم جدا أن يغري هذا املشروع الوطين احلالـة الراهنـة بـسرع    ”
مجيع األحزاب السياسية، اليت دعاها للتخلص إىل األبد من تلك املمارسات الـيت تـضيق اجملـال                 
بالنسبة للنـساء والبنـات فيمـا يتعلـق باختـاذ القـرارات، ألهنـا ممارسـات ناشـئة عـن عقليـة معينـة                         

ب أن يـنص    وينبغي أن يبـدأ هـذا بالقـانون االنتخـايب، الـذي جيـ             . وليست واردة يف التشريعات   
وقد كان عـدد األعـضاء اإلنـاث يف الربملـان األلبـاين             . بوضوح على نسبة متثيل املرأة يف الربملان      

ومــن املهــم جــدا أن حتــصل املــرأة والفتــاة علــى .  مقارنــة بالوضــع الــراهن١٩٩٦أكثــر يف عــام 
 اختــاذ نــسبتهما املئويــة يف الربملــان، كمــا أن مــن األمــور احلامســة أن تقومــا بــدوريهما أيــضا يف  

  .“القرارات
 يف املائــة باعتبــار ذلــك  ٣٠ويعتــرب رئــيس الــوزراء األلبــاين احلــد األدىن للنــسبة املئويــة    -١٥٠

. اخلطــوة الــضرورية األوىل، ودعــا قــادة األحــزاب الــسياسية إىل مراعــاة تلــك النــسبة بدقــة         
مل بتلــك وســيعمل هبــذا يف جمــال الــسياسات العامــة، يف اجملتمــع ويف جمــال العلــوم، كمــا ســيع   

ــة بالطريقــة ذاهتــا يف اجلامعــات   وإذا تقــرر ذلــك، فــال ميكــن قلــب مــساره، بــل    . النــسب املئوي
  .سيحقق املزيد من التقدم ويبلغ مستويات أعلى

 تـشكل املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع رمبـا            ”وقد أعلن رئيس الوزراء األلبـاين أن        ’’ -١٥١
ذه املـساواة شـرطا حمـددا لتحررنـا الـوطين؛ فهـي             وتشمل ه . رئيسي ملدى حترر اجملتمع   الؤشر  امل

تضم واحدا من أهم عوامل أو دوافـع التنميـة يف البلـد، وهـو اسـتخدام نـصف الطاقـة البـشرية                       
  .“وهذا يعين أن احليز الذي يشغله الطرف اآلخر دون وجه حق ينبغي إخالؤه. يف الوطن
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  ياة السياسية والعامةالتدابري املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احل    
  احلق يف االنتخاب  )أ(    

ــسنوات األخــرية،      -١٥٢ ــاين، وال ســيما يف ال ــاك فكــرة ســائدة باســتمرار يف اجملتمــع األلب  هن
وبالرغم مـن أن النـساء عامـة،    . ومفادها عدم التسامح جتاه انتهاك حق الفرد يف اإلدالء بصوته      

ل عليهـا ممثلـو املنظمـات الـيت ال تـستهدف        ميارسن احلق يف االنتخاب، فإن البيانـات الـيت حـص          
ــرام الزوجــة لزوجهــا إىل جعــل النــساء يــصوتن       ــه يف بعــض املنــاطق، يــؤدي احت الــربح تــبني أن

واجلدير بالذكر أن هناك اجتاه يالحظ أكثر يف اجملتمع الريفـي، وفيـه             . للمرشح الذي يوصي به   
يف األســرة، يفرضــها “ اءتوافــق آر”يكــون التــصويت أقــرب إىل أن يكــون تعــبريا عــن عمليــة  

وتـؤدي  . الرجل، عوضا عن أن تكون ممارسة حلق املرأة يف التعبري عن رأيها بـاالقتراع الـسري               
ــة ــدا يف جمــال       العقلي ــة األســرية، والرجــل قائ ــرأة مــوردة للرعاي ــيت تعتــرب امل ــسانية احملــددة ال اجلن

ولـذا ينبغـي   . إىل حد مـا  سيةالسياسات العامة، إىل انسحاب املرأة من املشاركة يف احلياة السيا  
  .إيالء مزيد من العناية للموازنة بني املرشحني املشاركني يف احلياة السياسية نوعا وكما

 ٣٨الفقرتــان (، واســتجابة لتوصــيات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة   -١٥٣
ة والعامــة يف البلــد ، ميكــن أن نقــول بــصفة عامــة، أن مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسي)٣٩ و

ويف . زادت يف بعــض القطاعــات املتــصلة بعمليــة اختــاذ القــرارات، وال ســيما يف احليــاة العامــة   
 يف ٦العقد األخري، كانت مشاركة املرأة يف الربملان على نفس املستوى تقريبا أي تتراوح بـني                

ذلت منظمـات دوليـة     وقـد بـ   ). لإلحصاءات املعهد األلباين    -١-٧اجلدول  ( يف املائة    ٧ املائة و 
 وغريه، جهودا للتوعية املتعلقـة مبـشاركة املـرأة يف احليـاة      األمم املتحدة اإلمنائيبرنامجمن قبيل  
وللمــرة األوىل تــتم املوافقــة علــى املــشاركة علــى قــدم املــساواة يف اختــاذ القــرارات،  . الــسياسية

  .اذ القرارات السياسية والعامةويتوقع اختاذ تدابري خاصة مؤقتة من قبيل النسب املئوية عند اخت
املـايل إىل مجيـع املرشـحني علـى قـدم             وفيما يتعلـق بالترشـح لالنتخابـات، يقـدم الـدعم           -١٥٤

. املــساواة، دون النظــر إىل نــوع اجلــنس، ألن اهتمــام احلــزب الــسياسي يتمثــل يف فــوز املرشــح 
 يف بعــض ءإىل النــساوعلــى نفــس املنــوال، قــدمت منظمــات ال تــستهدف الــربح املــساعدة        

احلاالت، من خالل شـن محـالت لـصاحل املرشـحات، وتـدبري األمـوال هلـن، بيـد أنـه ال بـد لنـا                   
ويسود رأي مفاده أن النساء املـشاركات يف احليـاة        . القول بأن هذا ليس جهدا عاديا ومنهجيا      

. السياسية قد يصلحن أن يكن منوذجا، أو مثـاال حمـددا للمـشاركة يف احليـاة الـسياسية والعامـة       
والواقع أن األحزاب السياسية، ليست هلا أفضلية معلنة بضرورة عدم تقدم النـساء للترشـيح يف             

بــل علــى العكــس، هنـاك حــاالت ُدعيــت فيهــا النـساء إىل أن يــصبحن جــزءا مــن   . االنتخابـات 
ومن ناحية ثانية، فإنه فيما يتعلق بعـدم فـوز املرشـحني            . هيكل سياسي معني ومل يقبلن الترشح     
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خابـات، تلقــي األحـزاب الــسياسية يف معظـم احلــاالت بـاللوم علــى النـاخبني، الــذين ال      يف االنت
وهنــاك صــور ســلبية للمــرأة الــيت تــدخل جمــال الــسياسات العامــة يف    . يبــدون تفــضيال للنــساء 

ــة  ــستويات عالي ــشاركة يف      . م ــساء يف امل ــردد الن ــرى، تت ــصغرية والق ــدات ال ــستوى البل ــى م فعل
خــرى، تبـدي النــساء أنفـسهن ثقــة أقـل يف زمــيالهتن مـن النــساء،     الـسياسة، بينمــا يف حـاالت أ  

  .الاليت يسعني إىل الدخول يف معترك السياسة
  احلق يف صياغة السياسات، وتويل الوظائف العامة  )ب(    

ــسياسات،      -١٥٥ ــع مــستويات صــياغة ال ــرأة يف مجي ــة مــشاركة امل ــشريعات األلباني  تكفــل الت
“ املــرأة الــسياسية” يف الوقــت الــراهن القــول بــأن منــوذج  وميكننــا. واالســتراتيجيات والــربامج

ــة   “ املــرأة القائــدة” أو ــة واحمللي ــة . قــد أُنــشئ يف مجيــع مــستويات الــسلطة املركزي وكانــت هتيئ
الفرص املتساوية للمشاركة يف السياسة ُتعد على الدوام جزءا من حقوق اإلنسان وتعـبريا عـن                

ت مــشاركة املــرأة أكثــر فــأكثر، يف احليــاة العامــة  وبــصورة مماثلــة، أتاحــ. مــستوى الدميقراطيــة
والسياسية للبلد، ويف عملية اختاذ القرارات، إمكانيـة مراعـاة مـصاحل املـرأة بـشكل أفـضل عنـد                   

، املعهــــد األلبـــــاين  ٥-٧ واجلـــــدول ٣-٧اجلــــدول  (اختــــاذ املبـــــادرات حلمايــــة حقـــــوقهن   
ق اهلـدف الثالـث مـن األهـداف        وُتعد مشاركة املرأة يف السياسة أساسـية لتحقيـ        ). لإلحصاءات

  .يف اجملتمع األلباين) املساواة بني اجلنسني(اإلمنائية لأللفية 
ــت خــالل        -١٥٦ ــيت أُعلن ــسياسية ال ــة لألحــزاب ال ــاهج االنتخابي ــربامج واملن ــل ال ــر حتلي  وأظه

، زيـادة يف وعـي القـوى الـسياسية بأمهيـة            ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٣االنتخابات األخرية املعقودة يف     
وقـد  ). ال يصح هذا القول بالنسبة جلميع القوى السياسية       (كة املرأة يف السياسة واإلدارة      مشار

روعــي هــذا يف براجمهــا ومناهجهــا االنتخابيــة، ويف إدخــال النــسب املئويــة يف النظــام األساســي 
  .لألحزاب السياسية

 النـساء  ينبغي أال يقـل عـدد  ” وينص النظام األساسي للحزب الدميقراطي على ما يلي،      -١٥٧
تـتم تلبيـة     وإذا مل . الرئاسة الـيت تـسفر عنـها االنتخابـات        هيئة   يف املائة من عدد أعضاء       ٢٠عن  

هــذا املعيــار يف القائمــة الــيت تــصدر بعــد إجــراء التــصويت، تفــصل تلــك القائمــة عــن القائمــة     
  .‘‘العامة
مــة ينبغــي أن تتــضمن قائ:  ويــنص النظــام األساســي للحــزب االشــتراكي علــى مــا يلــي -١٥٨

مـا ال يقـل      مرشحي أعضاء منابر إدارة احلزب وممثلـي احلـزب يف اهليئـتني التـشريعية والتنفيذيـة               
ويـشري برنـامج احلـزب إىل املـساواة بـني           .  يف املائـة مـن اإلنـاث علـى مجيـع املـستويات             ٢٠عن  

  .“قيمنا األساسية”اجلنسني يف اجلزء املعنون 
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 مبـادرة   - ٢٠٠٥مـايو   /أيـار  ٢٧(الـسلوك    ويظهر توقيع القوى السياسية على مدونـة         -١٥٩
موافقة مـن الناحيـة القانونيـة، مـن جانـب تلـك القـوى الـسياسية، علـى                   ) من رئيس اجلمهورية  

الناحيـة  بيـد أن هـذه احلالـة تبـدو خمتلفـة مـن              . عملية زيادة مشاركة املرأة يف الـسياسة واإلدارة       
ــة ــسياسية، نال  . الفعلي ــد اإلشــارة إىل تنظــيم األحــزاب ال ــسيطرون علــى   فعن ــذكور ي حــظ أن ال

وهكذا فإنه يف احلزب االشتراكي، وكأعضاء يف هيئة الرئاسة، تشكل النـساء            . املراكز اإلدارية 
ويف احلـــزب .  يف املائـــة١٦,٧ يف املائـــة، بينمـــا تـــشغل النـــساء يف جلنـــة اإلدارة العامـــة      ٢٥

ق هبيئـة الرئاسـة، تـشغل        من هيئة السكرتارية من الذكور، بينمـا فيمـا يتعلـ           ٩ مثة   -الدميقراطي  
 نـساء مـن بـني       ٣ هنـاك    -ويف احلركة االشتراكية مـن أجـل االنـدماج          .  يف املائة  ٢٧,٧النساء  

وهناك مشاركة أقل للمـرأة     .  يف املائة  ٢١,٤، أي بنسبة    ١٤أعضاء املناصب الرئاسية وعددها     
دة األمسـاء متـدن   فعدد النـساء يف قـوائم االسـم الواحـد واملتعـد     . يف األحزاب السياسية األخرى 

  .جدا يف االنتخابات الوطنية األخرية مقارنة بااللتزامات اليت تعهدت هبا تلك القوى السياسية
ــق          -١٦٠  وكانــت وســائط اإلعــالم اإللكترونيــة والــصحافة املكتوبــة أكثــر وعيــا فيمــا يتعل

جـراء  ويـشري رصـد الـصحافة قبـل إ        . ٢٠٠٥بالتصنيف اجلنـساين يف االنتخابـات الربملانيـة عـام           
صــحافيات، وحملــالت، وممــثالت عــن اجملتمــع املــدين، ومرشــحات (النــساء  االنتخابــات إىل أن

كتنب أكرب أعداد املقـاالت     ) لعضوية الربملان، ونساء مشتغالت بالعمل السياسي، وما إىل ذلك        
وكتب الصحفيون واحملللون مـن الرجـال       . اليت تناولت الالمساواة اجلنسانية يف احلياة السياسية      

  .عددا قليال من هذه املقاالت أيضا
، اضطلعت جلنـة تكـافؤ الفـرص بـبعض األنـشطة لتـشجيع              ٢٠٠٥-٢٠٠٣ ويف الفترة    -١٦١

وميكننـا أن نـذكر مـن بـني         . زيادة عدد النساء املوجودات والنشطات يف جمـال اختـاذ القـرارات           
  :ذلك ما يلي

، “ملـرأة يف الـسياسة    تعزيـز مـشاركة ا    ” مقاطعـة يف البلـد بـشأن         ١٢تنظيم تـدريب يف       •  
 امــرأة وفتــاة كــان حيتمــل ترشــيحهن يف      ٣١٥وكــان اهلــدف منــه تــدريب حــوايل     

  .، بدعم من منظمة الشعب النروجيي لتقدمي املساعدة٢٠٠٣االنتخابات احمللية عام 
ــع مؤســـسة           •   عقـــد جـــوالت مائـــدة مـــستديرة يف خمتلـــف املقاطعـــات باالشـــتراك مـ

احلكـم احمللـي بـضرورة زيـادة مـشاركة املـرأة            بشأن توعية أجهزة    “ إيربت فريدريك”
  .يف السياسة

، ُعقـدت دورات    “األلفيـة ” ويف إطار ميثاق االستقرار، وبالتعاون مـع جتمـع رابطـات             -١٦٢
. ناشطني السياسيني والنـساء، يف الوظـائف اإلداريـة يف قطـاع اختـاذ القـرارات العامـة                  لل يبيةتدر

طعـات يف البلـد، أثنـاء محـالت االنتخابـات العامـة             وقد ُنظمت هذه األنـشطة يف كـثري مـن املقا          
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ــة ــاد ”ويف إطــار مــشروع  . واحمللي ــة   “ ةاملــرأة يف مركــز القي ــة الدولي ــة التنمي ــه وكال الــذي أعدت
، ُعقـدت دورات تـدريب للمرشـحات لالنتخابـات           األمـم املتحـدة اإلمنـائي      برنـامج السويدية و 

، واليت هتدف إىل تدريب املرشـحات وتقـدمي     احمللية للنساء العضوات يف احملافل السياسية للمرأة      
.  امرأة وفتاة مـن سـائر أحنـاء البلـد          ١ ١٠٠وبالنسبة هلذه احلالة، مت تدريب حوايل       . الدعم هلن 

وبصرف النظر عن دورات التدريب ومحالت التوعية هـذه، تـدل هـذه احلالـة احملـددة علـى أن                     
  .سيةوجود املرأة ليس كبريا يف جمال اختاذ القرارات السيا

  ومــن ناحيــة ثانيــة، تواصــل احلكومــة بــذل اجلهــود اإلجيابيــة ملــؤازرة املــرأة وزيــادة          -١٦٣
ومـن بـني اجتاهـات اسـتراتيجية املـساواة بـني           . مشاركتهــا يف اختاذ القرارات العامـة والـسياسية       

 املـؤرخ   ٩١٣الـيت أُقـرت مبوجـب قـرار جملـس الـوزراء رقـم                (٢٠١٠-٢٠٠٧اجلنسني للفترة   
زيادة التوازن اجلنساين يف جمال اختاذ القـرارات، لـذا يـنص    ) ٢٠٠٧ديسمرب  /األول كانون ١٩

اسـتعراض  ) وفقا خلطـة العمـل  (إن من بني اإلجراءات اليت ينبغي أن نضطلع هبا    ”: على ما يلي  
القانون االنتخايب وتوفري الدعم لإلجراءات اليت ترمي إىل زيادة عـدد النـساء يف الربملـان، أو يف               

  .‘‘اذ القرارات، على املستوى احملليهياكل اخت
 ويف الوقــت الــراهن، تتــسم ألبانيــا بــأدىن معيــار لتمثيــل املــرأة يف أوروبــا، ولــديها فقــط  -١٦٤
ــع        ٧,١ ــها مجي ــيت وقعت ــة األخــالق ال ــالرغم مــن أن مدون ــان، ب ــات يف الربمل ــة مــن النائب يف املائ

أننـا  ”، شـددت بوضـوح علـى        ٢٠٠٥األحزاب الـسياسية يف إطـار االنتخابـات الربملانيـة لعـام             
نشجع وندعم بقوة املشاركة الكاملة للمرأة إما كمرشحة أو كعضو يف اللجـان، يف العمليـة                س

  .‘‘االنتخابية
ــة يف مجيـــع مـــستويات صـــياغة    -١٦٥ ــرأة األلبانيـ ــة مبـــشاركة املـ ــائق املتعلقـ  ومـــن أبـــرز احلقـ

ــة     ــويل الوظــائف العام ــسياسات واالســتراتيجيات، أو ترشــيحها لت ــع أشــكال اإلدارة  ال  يف مجي
ــسلطات       الرشــيدة، تلــك الوظــائف الرفيعــة املــستوى الــيت تقلــدهتا بعــض النــساء يف جمــاالت ال

رئيــسة الربملــان، : وجتــدر اإلشــارة مــن بــني ذلــك إىل مــا يلــي . التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية
بانيا، وبعض الـوزيرات    رئيسة اجملموعة الربملانية للحزب االشتراكي، املدعية العامة جلمهورية أل        

يف السنوات األخـرية، ويف دواويـن احلكومـة، ومنـصب املفـتش العـام للمفتـشية العليـا إلشـهار                     
ويـبني اجلـدوالن    . املمتلكات ومراقبتها، ورئيسة اللجنة احلكومية املعنية بالقصَّر، وما إىل ذلـك          

لفـــصل اخلـــاص  الـــصادرين عـــن املعهـــد األلبـــاين لإلحـــصاءات، والـــواردين يف ا٤-٧ و ٢-٧
  .باملرفقات، األرقام اليت تبني مشاركة املرأة يف الربملان واحلكومة
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حق املـرأة يف املـشاركة يف املنظمـات الـيت ال تـستهدف الـربح ويف احليـاة العامـة                       )ج(    
  البلد  يف

 يتم متثيل النساء بـصورة كـبرية يف رابطـاهتن، ويف املنظمـات الـيت ال تـستهدف الـربح،                     -١٦٦
والواقـع  . خدمات اجتماعية إليهن، وبصورة رئيسية، ألكثر الفئات ضعفا يف اجملتمـع          اليت تقدم   

أن املنظمات النسائية اليت ال تستهدف الـربح، هـي أكـرب وأقـدم اجلماعـات وأكثرهـا خـربة يف                     
ويف الوقــت الــراهن، لــدى ألبانيــا  . ١٩٩٠اجملتمــع املــدين يف ألبانيــا، ويرجــع تارخيهــا إىل عــام   

ت النـسائية املـسجلة الـيت ال تـستهدف الـربح، وقـد أعيـد تنظيمهـا باعتبارهـا                    من املنظما  ١٠٠
أنشط جزء يف اجملتمع املدين، وقد قامت بدور مهـم يف التطـورات الدميقراطيـة الـيت حـدثت يف                    

  .ألبانيا، ولو أهنا كثريا ما كانت تعمل يف وسط جمتمع حمافظ
 رابطـة يف ألبانيـا،      ٦١٤، مت تـسجيل      وباإلضافة إىل املنظمـات الـيت ال تـستهدف الـربح           -١٦٧

تديرها النساء، مما يعـين أن املـرأة األلبانيـة اسـتجابت            )  يف املائة  ١٨,٢٤( رابطة   ١١٢من بينها   
على الفور للتغيريات اليت طرأت يف البلد، من خالل اضطالعها مبسؤولياهتا والقيام بـدورها يف               

ا، وهـي البلـد الـذي ميـر بفتـرة انتقـال،       وتكسب ألبانيا كثري . خضم تلك التطورات الدميقراطية   
من مـشاركة املـرأة يف هـذا اجملـال، ومـن مـسامهتها يف مواصـلة تنميـة اقتـصاد الـسوق واجملتمـع                         

ــدميقراطي ــذكور     . ال ــسيطرة ال ــة ل ــصورة النمطي ــشاركة ال ــذه امل ــة  . وحتطــم ه ونتيجــة لإلمكاني
ء إىل خلق إمكانـات إداريـة مـن         احملدودة ملشاركة املرأة يف منظمات اختاذ القرار، عمدت النسا        

خالل بدائل أخرى وال سـيما مـن خـالل القطـاع غـري احلكـومي، مـن قبيـل وسـائط اإلعـالم،                      
ــك    ــا إىل ذلـ ــات ومـ ــدول (واجلامعـ ــصاءات  ٧-٧ و ٦-٧اجلـ ــاين لإلحـ ــد األلبـ ــد ).  املعهـ وقـ

 النساء يف هذا القطاع جماال أرحـب ومزيـدا مـن احلريـة لاللتـزام بـصورة نـشطة بتقـدمي                   وجدت
  .عامة أيضا املساعدة يف القضايا املتعلقة باملرأة والطفل خصوصا وما يتعلق باجملتمع احمللي

 ومتكنــت الرابطــات النــسائية واملنظمــات النــسائية الــيت ال تــستهدف الــربح مــن تنفيــذ    -١٦٨
بعـــض األنـــشطة املتعلقـــة حبقـــوق املـــرأة والطفـــل، والرعايـــة االجتماعيـــة والـــصحية، والتنميـــة 

، ومكافحـة   )بـصورة رئيـسية    لفائدة األعمال التجاريـة الـصغرية للنـساء والفتيـات،         (ة  االقتصادي
، بــدأت احلركــة ٢٠٠٠ومنــذ عــام . االجتــار بالبــشر ومــا إىل ذلــك، وال تــزال تواصــل تنفيــذها

الوطنية وما برحت تزداد رسوخا من أجل تعزيـز املـرأة سياسـيا، حيـث أمكنـها إحـداث تغـيري                 
وقامـت املنظمـات األلبانيـة الـيت        . لسياسي للبلد لصاحل التوازن اجلنساين    يف املناخ االجتماعي وا   

وسـاعدت بعـض املنظمـات      . ال تستهدف الربح بدور مفيد لزيادة مـشاركة املـرأة يف الـسياسة            
ــوال للمرشـــحات      ــدبري األمـ ــع، يف تـ ــو بـــشكل متقطـ ــربح، ولـ ــستهدف الـ ــسائية الـــيت ال تـ النـ

تخاب، والتصويت لصاحل املرشحات الاليت تقـدم       السياسيات، وشجعت على املشاركة يف االن     
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وقامت املنظمات اليت ال تستهدف الربح بالضغط على املنظمـات الدوليـة وتوجيـه              . الدعم هلن 
وحـىت عنـصر    . اهتمامها مـن أجـل العمـل علـى حتـسني متثيـل املـرأة يف جمـال الـسياسات العامـة                     

ساواة بــني اجلنــسني، وال ســيما مــا وســائط اإلعــالم املهــم جــدا بــدأ يف التركيــز علــى قــضايا املــ
ــام           ــة لع ــات الربملاني ــة االنتخاب ــدم يف محل ــذا التق ــوِّج ه ــسياسة، وُت ــرأة يف ال ــشاركة امل ــق مب يتعل

ومثـة عنـصر مهـم يف       . ، ببعض الربامج واملناقشات يف وسائط اإلعالم الرئيسية يف البلـد          ٢٠٠٥
  . يف حتسني تنظيمهاتطور املنظمات النسائية اليت ال تستهدف الربح ويتمثل أيضا

بتقـدمي الـدعم إىل بعـض ممثليهـا           وقامت املنظمات اليت ال تستهدف الـربح، مـن جهـة،           -١٦٩
األقويــاء، الــذين مت اســتيعاهبم فيمــا بعــد يف اهلياكــل احلكوميــة، ومــن جهــة أخــرى، احتاجــت    
ــديها متخصــصني        ــربح، ألن ل ــستهدف ال ــيت ال ت ــه مــن املنظمــات ال ــدعم، وطلبت ــة إىل ال الدول

. يدين، وكانت توصياهتم مفيـدة يف صـياغة التـشريعات والـسياسات احلكوميـة لـصاحل املـرأة                 ج
 يـشري  ٢٠٠٥ومثة حقيقة جديرة بالذكر وهي أن التقرير الوطين للتنمية البشرية يف ألبانيـا لعـام      

ــة  ”إىل بيانــات مــستمدة مــن   ، ٢٠٠٧ويف عــام . “مركــز التحــالف اجلنــساين ألغــراض التنمي
وقـد أدى هـذا التعـاون بالتحديـد إىل          . أكرب للتعاون مع اجملتمع املدين يف الدولة      أُعطيت أولوية   

حتقيق الفعالية وزيادة جودة التعاون يف إعداد السياسات والقـوانني، وتبـادل اخلـربات، والقيـام                
  .باألنشطة املشتركة وما إىل ذلك

 الـربح يف االجتاهـات التاليـة       وتقيَّم اخلربة اليت يقدمها ممثلو املنظمات الـيت ال تـستهدف             -١٧٠
  :بصفة خاصة

ــسياساتصــياغة  - ١   ــسني     . ال ــني اجلن ــة للمــساواة ب صــيغت االســتراتيجية الوطني
 يف إطار عمليـة شـاملة، وقـد أدَّت اخلـربة الـيت              ٢٠١٠-٢٠٠٧واملعنية بالعنف واألسرة للفترة     

  .وفرها ممثلو املنظمات اليت ال تستهدف الربح، يف هذا اجملال، دورا مهما
  صياغة القوانني  - ٢  
 مبـادرة عليهـا توقيعـات       ،“العنف يف العالقـات األسـرية     تدابري منع   ”قانونميثل    )أ(  
مكتـب محايـة املـواطنني، املركـز        :  حتالف للرابطات مؤلف مـن     صياغته مواطن، وقام ب   ٢٠ ٠٠٠

ت، بنــاوالاأللبــاين حلقــوق الطفــل، املبــادرة القانونيــة للمــواطنني، مركــز إســداء املــشورة للنــساء   
 النــساء الــاليت تعرضــن لإليــذاء، العيــادة القانونيــة للقــصَّر، رابطــة مــصلحة املــرأة   يــواءتــأمالت، إ

  . ومركز التحالف اجلنساين ألغراض التنمية،األلبانية، مركز السكان والتنمية
وقـانون  “ املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع    ”وقد أُعد القـانون اجلديـد بـشأن         )ب(  

 األمـم   برنـامج من أجل التماس اآلراء لتحسني هذين القانونني، بدعم من          . “مييزمكافحة الت ”
ومنظمــة األمـن والتعــاون يف أوروبـا، وجـوالت املائــدة املـستديرة، ومبــشاركة     املتحـدة اإلمنـائي   
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وجرى تكثيف التعـاون أيـضا      . اخلرباء، وممثلي املنظمات اليت ال تستهدف الربح، وما إىل ذلك         
ــربح    مــن خــالل املــشارك  ــستهدف ال ــيت ال ت ــها املنظمــات ال ــيت نظمت ــشطة ال . ة يف خمتلــف األن

وكانت مشاركة املنظمات اليت ال تستهدف الربح حبسب املواضيع مرضية دائما حـىت بالنـسبة               
 .لألنشطة اليت قامت الدولة بتنظيمها

  
مت به يبني اجلدول التايل جمال أنشطة املنظمات اليت ال تستهدف الربح والدور الذي قا      

  تلك املنظمات معربا عنه بالنسبة املئوية
  

  جمال أنشطة املنظمات اليت ال تستهدف الربح يف ألبانيا
النسبة املئوية للنشاط الذي قامـت بـه        

  املنظمات اليت ال تستهدف الربح

  ٢٣   القواننيصياغة
  ١٨  النساء واألطفال واألسر

  ١١  االقتصاد
  ١٠  الثقافة

  ٩  املعلومات
  ٦  رة واخلدمات املباشرةاملشو

  ٦  ىنساء القر
  ٤  احملافل السياسية

مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات، الدين، التعليم، وسائط اإلعـالم، الوظـائف،
  ٢  االجتار بالبشرومكافحة 

  
  . وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة:املصدر  
الــيت ال تــستهدف الــربح أحــد التحــديات   وال يــزال حتــسني تنــسيق أعمــال املنظمــات  -١٧١

ويتمثل التحدي اآلخر الذي تواجهه املنظمات النـسائية        . الرئيسية اليت تواجهها تلك املنظمات    
وفيمـا يتعلـق بتمويـل املنظمـات الـيت ال تـستهدف       . اليت ال تستهدف الربح يف االسـتقرار املـايل      

التـرخيص لتلـك    ”،“ال تستهدف الـربح   املنظمات اليت   ”الربح، يتناول الفصل الثاين من قانون       
ــات، وإيراداهتـــ  ــشاطااملنظمـ ــصاديها، ونـ ــا“  االقتـ ــادة  كمـ ــرادات  ” (٣٥أن املـ ــصادر اإليـ مـ

، يف حالة سـريان ذلـك     املوارد هي دخل مستمد من الرسوم،       ”، تنص على أن     )“واستخدامها
الـدخل  مـن    و ،طنـون ومن األموال، ومن املنح احمللية أو األجنبية، ومن اهلبات الـيت يقـدمها املوا             

. “ال تـستهدف الـربح    الـيت   نظمات  املمتلكها  اليت  متلكات  املن  م و ،الناجم عن نشاط اقتصادي   
املنظمـات الـيت ال تـستهدف الـربح          ارسعنـدما متـ   ” علـى أنـه      ٤١ويف الوقت ذاته، تنص املادة      

 فيمـا  أنشطتها بأموال من ميزانية الدولـة، فـإن للدولـة احلـق يف اإلشـراف علـى تلـك املنظمـات           
وجـدير بالــذكر يف  . “يتعلـق بتنفيـذ قـوانني الـضرائب واجلمــارك، وقـوانني التـأمني االجتمـاعي       
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هــذا املقــام أن انــسحاب املــاحنني مــن ألبانيــا هــدد وجــود تلــك املنظمــات الــيت تعتمــد بــصورة    
  .رئيسية على املاحنني

  
  ٨املادة     
  التمثيل واملشاركة الدوليني    

من الناحية القانونية، باحلق يف متثيـل البلـد يف املنظمـات             األلبانيني يتمتع مجيع املواطنني     -١٧٢
على قدم املساواة، دون متييز بني الرجـل واملـرأة، إذا اسـتوىف أي منـهما معـايري اخلدمـة                     الدولية

اخلدمـة اخلارجيـة   ” بـشأن  ٢٠٠٣ يوليـه / متـوز ٣ املؤرخ  ٩٠٩٥وينص القانون رقم    . اخلارجية
، ميكـن تعـيني كـل مـن يفـي باملعـايري التاليـة يف جمـال اخلدمـة                     ”لى أنـه    ، ع “يف مجهورية ألبانيا  

  :“اخلارجية
  أن يكون مواطنا ألبانيا، ومقيما يف ألبانيا؛  )أ(  
  أن يتمتع باألهلية الكاملة للتصرف؛  )ب(  
  أال يكون قد صدر حكم عليه مطلقا بسبب أعمال جنائية؛  )ج(  
  إلدارة العامة؛أال يكون قد طُرد من أي وظيفة يف ا  )د(  
  أن يتمتع بصحة جيدة؛  )هـ(  
  أن يكون حائزا على شهادة جامعية ألبانية أو أجنبية؛  )و(  
  .أن يتكلم لغة أجنبية حبسب توصيف الوظيفة  )ز(  
 وطبقـــا لبيانـــات وزارة الـــشؤون اخلارجيـــة، تـــشغل النـــساء يف الـــسفارات والبعثـــات   -١٧٣

يتـضمن اجلـدول التـايل معلومـات مـستكملة        . (ناصـب  يف املائـة مـن امل      ٣١الدبلوماسية األلبانية   
  )٢٠٠٨مارس /آذارحىت 
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  التمثيل يف السفارات والبعثات الدبلوماسية جلمهورية ألبانيا    

  
  نسبة اإلناث يف املائة  اإلناث  الذكور  اجملموع  الوظيفة

  ١٤  ٥  ٣١  ٣٦  السفراء
  ٢٠  ١  ٤  ٥  القناصل العامون
  فرص  -  ٢  ٢  الوزراء املفوضون

  ٢٥  ٢  ٦  ٨  الوزراء املستشارون
  ١٨,٦  ٥  ٢٢  ٢٧  املستشارون

  ٣٣,٤  ١٢  ٢٤  ٣٦  السكرتريون اُألول
  ٩٣,٤  ١٤  ١  ١٥  السكرتريون الثواين
  ٣٣,٤  ١  ٢  ٣  السكرتريون الثوالث

  ١٠٠  ١  -  ١  امللحقون
  ٣١  ٤١  ٩٢  ١٣٣  اجملموع

  .٢٠٠٨ مارس/آذاروزارة الشؤون اخلارجية : املصدر  
 منظمـة من قبيـل منظمـة حلـف مشـال األطلـسي، و           (ناث منظمات دولية خمتلفة      وتدير إ  -١٧٤

، وهــي منظمــات فيهــا )، وجملــس أوروبــا، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا األمــم املتحــدة
. يف ستراسـبورغ  (ممثالت عن ألبانيا، وكذلك البعثات األلبانيـة يف اليونـسكو، وجملـس أوروبـا               

لــسلطات احملليــة واإلقليميــة يف أوروبــا، الــذي اعتمــده جملــس  ووفقــا للقــرار التأسيــسي جمللــس ا
ديـسمرب   / األولكـانون  ١٩ املـؤرخ يف    ٨٥٥الوزراء، وكذلك وفقا لقرار جملس الوزراء رقـم         

وباإلضـافة  . ، ضم الوفد األلباين إىل هذا اجمللس، امرأتني، بـصفة نائـب عـضو يف الوفـد                ٢٠٠٣
بـصفة نائـب عـضو الوفـد املوفـد إىل غرفـة الـسلطات               إىل ذلك، هناك امرأة متثل ألبانيا، ولكـن         

  .احمللية جمللس السلطات احمللية واإلقليمية يف أوروبا
  

  ٩املادة     
  اجلنسية    

  
  اإلطار القانوين للجنسية    

يتفق التشريع األلباين فيما يتعلق جبنسية النساء املتزوجـات، مـع املـادة             . جنسية النساء  -١٧٥
 مـن الدسـتور     ١٩/٢وبصورة حمددة، تنص املـادة      . التمييز ضد املرأة   من اتفاقية القضاء على      ٩

وهـذه الـصيغة تـضع الرجـل     . ‘‘عندما يتخلى عنـها يته،  ساملواطن األلباين ال يفقد جن    ”على أن   
ومـن مث   . واملرأة على قدم املساواة، وتقتضي من املواطن رغبة صـرحية يف التخلـي عـن جنـسيته                
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ويـنص  . يـسبب تلقائيـا فقـدان أو اكتـساب اجلنـسية األلبانيـة            فإن الزواج من مواطن أجنيب، ال       
 ٣تقـل عـن      إذا تزوج أجـنيب مـن مواطنـة ألبانيـة لفتـرة ال            ”قانون اجلنسية األلبانية على ما يلي       

. “ســـنوات، ورغـــب يف اكتـــساب اجلنـــسية األلبانيـــة، ميكنـــه اكتـــساهبا عـــن طريـــق التجـــنُّس 
  .ائيا فقدان أو تغيري أو استعادة اجلنسية األلبانيةوباإلضافة إىل هذا، فإن الطالق ال يسبب تلق

يــنص قــانون اجلنــسية األلبــاين علــى االكتــساب التلقــائي للجنــسية  . جنــسية األطفــال - ١٧٦
وإذا . األلبانية من جانب الطفل الذي يكون أحد أبويه ألبانيا، دون متييز بـني أم الطفـل أو أبيـه         

ته، جيوز للطفل تغيري جنسيته، إذا وافق كال األبـوين          ما قام أحد األبوين بعد ذلك بتغيري جنسي       
  .يفرق القانون بني األم واألب أيضا وال. على ذلك

  
  املساواة يف احلقوق فيما يتعلق باكتساب اجلنسية أو تغيريها أو اإلبقاء عليها  - ١

ويف .  يتم تعريف جنسية األنثى وفقا للمعايري ذاهتا الـيت يـتم هبـا تعريـف جنـسية الـذكر                   -١٧٧
السنوات اخلمسة عشر املاضية ظهـر اجتـاه لـدى الـذكور واإلنـاث لتغـيري اجلنـسية األلبانيـة عـن             

وميكن لألنثى احلصول على جـواز سـفر، وال تطالـب قانونـا             . طريق الزواج مبواطنني غري ألبان    
ومـع ذلـك، فـإن اإلنـاث خالفـا       . باحلصول على إذن من الزوج أو الوصـي للـسفر إىل اخلـارج            

 وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، كــثريا مــا يتطلــّب األمــر منــهن احلــصول علــى موافقــة  للــذكور،
  .الزوج أيضا إذا احتجن للسفر إىل اخلارج

  
   الذكور بالنسبة جلنسية أطفاهلناليت يتمتع هبامتتع اإلناث بنفس احلقوق   - ٢

وبـصفة عامـة،   .  وجدت أحكـام القـانون سـبيلها إىل التنفيـذ أيـضا مـن الناحيـة العمليـة           -١٧٨
وجيـوز أن يـسافر القـصَّر جبـوازات     . توجد يف ألبانيـا مـشاكل تتعلـق بتحديـد جنـسية الطفـل              ال

سفر اآلباء، ولكن بعد تعديل القانون منـذ بـضع سـنوات، جيـوز أن يكـون لألطفـال جـوازات                     
ويف هــذه احلالــة، ومــن أجــل إصــدار تلــك اجلــوازات، يقتــضي األمــر  . ســفر خاصــة هبــم أيــضا

  .ى إذن كال الوالديناحلصول عل



CEDAW/C/ALB/3
 

78 08-66151 
 

  الفصل الثالث    
  ١٠املادة     
  التعليم    
  اإلطار القانوين للتعليم والتدريب الفين واالستراتيجيات الوطنية    

 يكفل احلق يف التعليم دون متييز بني البنـات والبـنني، وميكـن لنـا القـول دون تـردد أنـه                       -١٧٩
للتعلـيم   ن على ذلك هو اإلطـار القـانون احلـايل         والربها. يوجد متييز يف جمال التعليم يف ألبانيا       ال

والتدريب الفين ذاته، فضال عـن املنجـزات احملـددة الـيت سـترد فيمـا بعـد، طبقـا للبنـود اخلاصـة                        
  . من اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة١٠الواردة يف املادة 

ــا    -١٨٠ ــيم علــى أســاس اعتب ر املــساواة بــني  ولقــد أُعــد التــشريع األلبــاين اجلديــد بــشأن التعل
 مـن   ١٨تـضمن املـادة     (اجلنسني كأحد املبادئ املهمة اليت نـص عليهـا دسـتور مجهوريـة ألبانيـا                

، وعلــى أســاس )ذلــك الدســتور حريــة التعلــيم لكــل فــرد دون متييــز بــسبب العنــصر أو اجلــنس 
ــا      ــا ألباني ــيت صــدقت عليه ــة ال ــرد. االلتزامــات الناشــئة عــن االتفاقــات واملعاهــدات الدولي  ويتف

 بـشكل جيـد جـدا التفاقيـة القـضاء علـى             القانوينالتشريع األلباين بالنسبة هلذه املادة، باالمتثال       
ومن بني القوانني اليت اعُتمدت اعتبـارا مـن اللحظـة الـيت وقَّعـت فيهـا ألبانيـا                   . التمييز ضد املرأة  

ــا أن      ــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وقامــت بالتــصديق عليهــا، ميكنن نــشري إىل علــى اتفاقي
  :يلي ما

التعلــيم نظــام ”بــشأن  *)٥(١٩٩٥يونيــه /حزيــران ٢١ املــؤرخ ٧٩٥٢ القــانون رقــم  -١٨١
يتمتـع املواطنـون األلبـان حبقـوق        ”أن   علـى    ٣، فتـنص املـادة      “قبل املرحلة اجلامعيـة، املعـدَّل      ملا

عــن متــساوية بالنــسبة للتعلــيم يف مجيــع املــستويات الــيت يــشملها هــذا القــانون بــصرف النظــر     
وحيــول هــذا . “مجــنس أي منــهنــوع م االجتماعيــة أو الوطنيــة، أو اللغويــة، أو عــن  أوضــاعه

القانون أيضا دون التسرُّب من املدرسة دون متييز بسبب نـوع اجلـنس، بالنـسبة جلميـع تالميـذ                   
مـن الـضروري تـسجيل األطفـال     ” مـن هـذا القـانون علـى أن          ٨وتنص املادة   . التعليم اإللزامي 

 سـنوات يف املـدارس ألغـراض التعلـيم اإللزامـي الـذي يـستمر إىل فتـرة                   ٦عمـارهم   الذين تبلغ أ  
ضـرورة قيـام مجيـع اآلبـاء الـذين لـديهم            “ علـى    ٢٤ بينما تنص املادة     .“ سنوات ٨تقل عن    ال

أطفـال يف ســن االلتحـاق باملدرســة بإرسـال أطفــاهلم إىل مؤسـسات التعلــيم املدرسـي اإللزامــي      
عنـدما يهجـر    ” من القانون ذاتـه علـى أنـه          ٥٩ت ذاته، تنص املادة     ويف الوق . “العام أو اخلاص  

 ِلــك ١٠ ٠٠٠التالميــذ املــدرس يغــرَّم آبــاؤهم بــسبب تلــك املخالفــة اإلداريــة مبلغــا يــصل إىل  
__________ 

 .ال يرد هذا القانونان يف التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين  *)٥(  
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ويأخذ هـذا القـانون يف االعتبـار املـساواة بـني اجلنـسني أيـضا                . “) دوالر أمريكي تقريبا   ١٢٠(
تنميــة، حيــث تعــد وفقــا لالجتاهــات والتطــورات التعليميــة   يف عمليــة إعــداد بــرامج التعلــيم وال 

  .الدولية واخلصائص الوطنية واإلقليمية واالجتماعية واالقتصادية والدميغرافية الوطنية
أُعـد مبوجـب التعـديالت     (،  *١٩٩٨يوليـه   /متـوز  ٣٠ املـؤرخ    ٨٣٨٧القانون رقـم     -١٨٢

 منـه علـى     ٣يـث تـنص املـادة       ، ح )١٩٩٥يونيه  /حزيران ٢١ املؤرخ   ٧٩٥٢على القانون رقم    
 مجيــع يفيتمتــع مواطنــو مجهوريــة ألبانيــا حبقــوق متــساوية يف احلــصول علــى التعلــيم  ”يلــي  مــا

، ةنـسي اجل االجتمـاعي، أو الوضـع   اليت يـنص عليهـا هـذا القـانون، بـصرف النظـر عـن          همستويات
ــال أو ــوع ةلغ ــنس، أو اجلــ، أو ن ــصر، أو الدين، أو ال ــسياسي، أو املعن ــد ال ــاحل عتق ــصحيةال ة،  ال
  .“ االقتصاديىستوامل أو

التعلـيم العـايل   ”، بشأن *١٩٩٩فرباير /شباط ٢٥ املؤرخ ٨٤٦١ أحدث القانون رقم  -١٨٣
والــذي جيــري تعديلــه بالكامــل يف الوقــت الــراهن، تطــورا كــبريا للتعلــيم   “ يف مجهوريــة ألبانيــا

ويتــضمن هــذا القــانون مبــدأ . لالعــايل األلبــاين مبــا يف ذلــك يف املنطقــة األوروبيــة، يف هــذا اجملــا
وتعامل كل املواضيع اليت ُتعد جزءا من هذا القانون أو تتـصل بـه، علـى                . املساواة بني اجلنسني  

وعلى نفس املنوال، يضمن هذا القانون إمكانيـة الـتعلم       . قدم املساواة، وال يوجد متييز جنساين     
جميــع، وإمكانيــة حريــة خــالل فتــرة احليــاة برمتــها، حيــث يكفــل وســائل وفــرص متــساوية لل  

  .التنقل، وإمكانية االعتراف بالدراسات اليت يتم القيام هبا يف املنطقة األوروبية بأسرها
التعلـيم والتـدريب   ”، بشأن   *٢٠٠٢مارس  /آذار ٢٩ املؤرخ   ٨٨٧٢القانون رقم    -١٨٤

غـراض  ، علـى مـا يلـي، باإلضـافة إىل أ    ١ مـن املـادة      ٣، ويـنص البنـد      “الفين يف مجهورية ألبانيـا    
 هذا القانون احلق الوارد يف دسـتور مجهوريـة ألبانيـا بـشأن التعلـيم والتـدريب                  يضمن”أخرى،  

الفين أثناء احلياة برمتـها، وإمكانيـة االضـطالع بـالتعليم الفـين األويل واكتـساب املعرفـة الفنيـة،              
ذا وتتـسم املـواد األخـرى هلـ      . “الالزمة ألغراض التعيني، وذلـك خبلـق فـرص متـساوية للجميـع            

القــانون بــروح املــساواة بــني اجلنــسني ذاهتــا، ألن املعاملــة املتــساوية مكفولــة جلميــع املــواطنني     
، بـصرف النظـر عـن نـوع        “التعليم والتدريب الفـين يف مجهوريـة ألبانيـا        ”املستفيدين من قانون    

ــالتعليم الفــين     . اجلــنس ــا الناشــئة عــن هــذا القــانون فيمــا يتعلــق بااللتحــاق ب  وهكــذا فــإن املزاي
والتدريب فيه، أو إسداء املشورة أو التوجيه إىل األفراد يف هذا اجملال متساوية بالنسبة للـذكور                

  .واإلناث
، فإنه باإلضـافة إىل التالميـذ واألشـخاص الـذين تبلـغ           )البند جيم ( وعمال هبذا القانون،     -١٨٥

صول علـى   الفئـات اخلاصـة، الـيت ترغـب يف احلـ          ”تستفيد من هذا القـانون       سنة،   ١٨أعمارهم  
، واألشـخاص دون  ذوات األطفـال العديـدين  واألمهـات  ، املعـاقني إعادة تأهيـل فـين، مـن قبيـل         
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 ألسـر تعـيش     تمنية طويلـة، واألشـخاص املنـ      فتـر  عن العمـل ل    نيالثامنة عشر من العمر، والعاطل    
  .“حتت خطر الفقر، وأي فئة أخرى يتم تعريفها على هذا النحو مبوجب قرار جملس الوزراء

التعلــيم العــايل يف  ” بــشأن ٢٠٠٧مــايو /أيــار ٢١ املــؤرخ ٩٧٤١لقــانون رقــم   ا-١٨٦
رســالة التعلــيم العــايل هــي ” منــه، علــى أن ٢، يــنص البنــد جــيم، مــن املــادة “مجهوريــة ألبانيــا

.  زيادة الدميقراطية ومعـايري احلـضارة يف اجملتمـع، وهتيئـة الـشباب ملثـل ذلـك اجملتمـع                   يفهام  اإلس
 العــايل يف مجهوريــة ألبانيــا يــتم وفقــا  التعلــيم” منــه علــى أن ٣ املــادة  مــن٤بينمــا يــنص البنــد 

  .“لقواعد ومبادئ التعليم العايل يف املنطقة األوروبية
 ويف إطــار اتفــاق االنتــساب واالســتقرار، ومــن أجــل مواءمــة تــشريعاتنا مــع تــشريعات  -١٨٧

، “ا قبـل املرحلـة اجلامعيـة   ملـ نظـام التعلـيم   ”االحتاد األورويب، كان يتوقع أن يـتم تعـديل قـانون       
وذلك باعتماده مبا يتفق مع الروح التشريعية احلاليـة لالتفاقـات واملعاهـدات الدوليـة والقـوانني                 

ومع أخذ مسألة مواءمة التشريعات علـى هـذا الوجـه يف االعتبـار، يتمثـل                . األوروبية األساسية 
  .يات حديثةاهلدف الرئيسي يف إعداد أوجه املساواة اجلنسانية وفقا ملستو

ــة لغــة     -١٨٨ ــنظم مــستويات التعلــيم والتــدريب الثالث  وال يــستخدم اإلطــار القــانوين الــذي ي
، “كـل واحـد   ”حمايدة فحسب فيما يتعلق بالناحية اجلنسانية حيث يستخدم تعبريات من قبيل            

، وما إىل ذلك، بـل أنـه يف بعـض األحكـام حيظـر التمييـز                 “أفراد”،  “علماء”،  “متخصصني”
هـذا القـانون يـضمن احلـق الـوارد يف دسـتور             ”ساواة، وينص بصورة جلية علـى أن        ويشجع امل 

  .“ذلك خبلق فرص متساوية للجميعمجهورية ألبانيا بالنسبة للتعليم والتدريب الفين و
 ويـنص الدسـتور   .  ويف بعض احلاالت، يويل التشريع األلباين عناية خاصـة لتعلـيم املـرأة             -١٨٩

املــرأة الــيت تواجــه مــصاعب اقتــصادية أو اجتماعيــة، ميثــل أحــد بــصورة حمــددة، علــى أن تعلــيم 
وباملثل، فإن فئة األشخاص الذين يستفيدون من قـانون         . األهداف االجتماعية جلمهورية ألبانيا   

تشمل األمهات الفتيات العاطالت، والفتيات الـاليت جـرى االجتـار           “ التعليم والتدريب الفين  ”
ومـن هـذه الناحيـة      . ملطلقات، الاليت لديهن مشاكل اجتماعيـة     هبن، والفتيات والنساء والنساء ا    

، الـصادر عـن     ٢٠٠٤فربايـر   /شـباط  ٢٣ املـؤرخ    ٣٩٤نفسها، ميكننـا أن نـشري إىل األمـر رقـم            
، والذي يـنص علـى مـا        “رسوم نظام التدريب الفين   ”وزير العمل والشؤون االجتماعية بشأن      

الرومـا، والفتيـات والنـساء املتجَّـر هبـن           ُتعفى من رسوم التسجيل فئـات مـن قبيـل طائفـة           ”يلي  
  .“وما إىل ذلك، ألغراض الدورات الفنية اليت يقدمها املركز العام للتدريب الفين

 أُدخلــت تعــديالت تــشريعية يف جمــال الرياضــة أيــضا،  ٢٠٠٧-٢٠٠٣ وخــالل الفتــرة -١٩٠
بصورة حمـددة، فـإن   و. ومتثلت أغراضها، يف مجلة أمور أخرى، يف مراعاة املساواة بني اجلنسني    

، بــشأن ٢٠٠٥أبريــل /نيــسان ٢١ املــؤرخ ٩٣٧٦ مــن القــانون رقــم   ٥ مــن املــادة  ٣ البنــد
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ويـنص  . يضمن املساواة بني اجلنـسني فيمـا يتعلـق باملـشاركة يف األنـشطة الرياضـية             “ الرياضة”
م علــى أســباب وقــالــذي ييف األنــشطة الرياضــية التمييــز  ُيحظــر”هــذا البنــد بوضــوح علــى أن 

رقــي، أو اللغــة، أو نــوع اجلــنس،  دينيــة، أو علــى العنــصر، أو األصــل العة أو معتقــداتسياســي
  .“احلالة االقتصادية أو االجتماعية أو
  

  االستراتيجيات الوطنية املتعلقة بالتعليم، والرياضة، والشباب
ــدرجيي للمجتمــع      -١٩١ ــالتغيريات والتطــور الت ــق ب ــانوين، املتعل  واســتنادا إىل هــذا اإلطــار الق

األلباين، وخباصة خالل العقـد األخـري، أعـدت حكومـة مجهوريـة ألبانيـا بعـض االسـتراتيجيات                   
خلـق فـرص متـساوية للحـصول        ) ب(تعزيز املساواة بني اجلنـسني؛      ) أ: (الوطنية بغرض ما يلي   

حتـسني نظـام التعلـيم العـام ومؤسـساته، ومـا إىل             ) ج(على التعليم النوعي، دون متييز جنساين؛       
  :ني االستراتيجيات الرئيسية ميكننا اإلشارة إىل ما يليومن ب. ذلك
-٢٠٠٧للفتــرة ملــا قبــل املرحلــة اجلامعيــة االســتراتيجية الوطنيــــة بــشـأن التعلــيم  -١٩٢

ترشـيد توزيـع املـدارس، وخلـق     ”تنص هذه االستراتيجية الواردة يف الفـصل املعنـون         . ٢٠١٣
ق باملنـاهج املدرسـية وعمليـة التـدريس، أن          ينبغـي فيمـا يتعلـ     ”، على مـا يلـي       “الفرص املتكافئة 

ــة املهمــة مــن قبيــل        ــائق الدولي ــة التــصديق علــى الوث ــة تطــور عملي نعــاجل بقــدر كــبري مــن العناي
، الـيت تعكـس مـسائل       “قـانون األسـرة   ”والتغـيريات يف    “ القانون بشأن املساواة بني اجلنسني    ”

  .“مقترنة هبما
  . اجلنسني والعنف املرتيلاالستراتيجية املتعلقة باملساواة بني -١٩٣

من بني أهداف هذه االستراتيجية تعزيز املرأة وزيادة إمكانياهتـا بالنـسبة للتأهيـل الفـين                  
وأهـداف وإجـراءات تلـك    . وتعزيز حصول املرأة والفتاة على التعليم النوعي على قدم املساواة   

  :يلي  ما٢٠١٣-٢٠٠٧االستراتيجية طموحة جدا، وهدفنا خالل الفترة 
حتــسني الــربامج املدرســية الــيت تعــزز املــساواة بــني اجلنــسني وحتــسني مــشاركة   - ١  

  .املرأة والفتاة يف التدريس، وختطيط وإدارة التعليم
تعزيز قدرات املؤسسات التعليمية مـن أجـل إدمـاج قـضايا ومفـاهيم املـساواة                  - ٢  

  .بني اجلنسني يف ختطيط التعليم، وتنفيذه ورصده
 االجتماعيــة والثقافيــة يف اجملتمعــات احملليــة واألســر والــيت مــن حتــسني املواقــف  - ٣  

  .شأهنا تعزيز القيم املتعلقة بأمهية التعليم للفتيات مبا يف ذلك أدوارهن ومسامهاهتن يف التعليم
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 وعلــى نفــس املنــوال، تقــوم وزارة التعلــيم والعلــوم برصــد تنفيــذ اســتراتيجيتني أخــريني -١٩٤
  :ومها

  حتسني الظروف املعيشية ألقلية الروما”الوطنية بشأن االستراتيجية   )أ(  
ـــ   )ب(   ، والـــيت ترمـــي إىل زيـــادة مـــشاركة  “املعـــاقني”االســـتراتيجية املتعلقـــة بــ

  .التالميذ، وخباصة الفتيات يف النظام التعليمي
ــم   -١٩٥ ــوزراء، رق ــرار مــن جملــس ال ــشرين ١٦ املــؤرخ ٧٨٢ وبق ــاينت ــوفمرب / الث ، ٢٠٠٦ن

 واليت تنص على توعيـة الـشباب بـدورهم     ٢٠١٣-٢٠٠٧ة الشباب للفترة    أُعتمدت استراتيجي 
ــة اختــاذ القــرارات علــى الــصعيد الــوطين     ــسياسات وعملي وتعــرف . ومــشاركتهم يف صــياغة ال

االستراتيجية الشباب بأهنم فئة، وال تفرق بينهم اسـتنادا إىل نـوع اجلـنس، وُتعـرب بوضـوح عـن                
 اجملـاالت، الـيت يكـون فيهـا الفـرق جليـا، مـن قبيـل                 ويف بعـض  . املساواة بـني الـذكور واإلنـاث      

االجتــار بالبــشر، واســتغالل الــشباب، وتكــون فيهــا الــشابات هــن الــضحايا الرئيــسيات، يتوقــع 
  .تطبيق سياسات وأنشطة تشجع اإلناث على املشاركة مباشرة يف مكافحة العنف

، ٢٠١٣-٢٠٠٨مشروع االسـتراتيجية الوطنيـة املتعلقـة بالرياضـة للفتـرة            وضع -١٩٦
ــهر    ــالل شـ ــوزراء خـ ــدها جملـــس الـ ــع أن يعتمـ ــرانويتوقـ ــه /حزيـ ــذه  و. ٢٠٠٨يونيـ  تـــنص هـ

، على ضمان التـوازن اجلنـساين يف نـاحيتني حمـددتني       ٢٠١٣يف إطار أهداف عام     االستراتيجية  
زيـادة املـشاركة النـشطة      ) ٢(تـشجيع املـرأة علـى املـشاركة يف األنـشطة الرياضـية؛              ) ١: (ومها

وتـــنص هـــذه  . ختـــاذ القـــرارات، ويف جمـــالس اإلدارة املهمـــة يف جمـــال الرياضـــة     للنـــساء يف ا
ا األساســية، التزامهــا بانتخــاب   االســتراتيجية علــى أن تؤكــد االحتــادات الرياضــية يف نظمهــ     

  . يف املائة من اإلناث كأعضاء يف اللجان التنفيذية٣٠نسبته  ما
االجتماعيــة وقــد افُتــتح يف الــسنة  ويعمــل مركــز الدراســات اجلنــسانية يف جمــال العلــوم -١٩٧

وكان هـذا واحـدا     .  فرع الدراسات العليا للقيام بدراسات جنسانية      ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسية  
  ).١٠الفقرة (من توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

  
  تدابري للقضاء على التمييز يف جمال التعليم

  عدم التمييز بملبادئ التوجيهية  إىل ااستنادااملدارس واملهن ب االلتحاق  )أ(
ُتحـرم   فـال .  ُيعد احلق يف التعليم أحد اجملـاالت الـيت حققـت فيهـا ألبانيـا حـاالت جنـاح                   -١٩٨

فالتعليم هو اجملال الذي حتققت فيه منجـزات جيـدة فيمـا            . تلميذة أو تلميذ من احلق يف التعليم      
اليت مت تـسجيلهن يف املـدارس أكثـر مـن       وعدد الفتيات ال  . يتعلق حبصول اإلناث والذكور عليه    

عدد الفتيان، ويعزى ذلك جزئيا إىل أن الفتيان يهاجرون إىل اخلارج ويبحثـون عـن إمكانيـات       
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واسـتنادا إىل إحـصاءات     ). لإلحـصاءات   املعهد األلبـاين   ١-٣اجلدول  (للتوظف يف سن مبكرة     
ــيم وزارة التعلــيم والعلــوم ومعــدل التــسجيل اإلمجــايل، تبــدو نــسب تــسج    يل التالميــذ يف التعل

: اإللزامــي والثــانوي ومــستوى احلــضور يف التعلــيم اإللزامــي مــن جانــب التلميــذات، كالتــايل    
 يف املائـة،    ١٠١ يف املائة، التعلـيم اإللزامـي        ١٠٢ يف املائة، التعليم اإلعدادي      ٩٩التعليم األويل   

يف، بلــغ معــدل احلــضور يف واســتنادا إىل معــدل التــسجيل الــصا .  يف املائــة٦٤التعلــيم الثــانوي 
 يف املائــة، التعلـــيم  ٨٩التعلــيم األويل  : التعلــيم اإللزامــي والتعلــيم الثــانوي املـــستويات التاليــة     

  . يف املائة٥٣,٤ يف املائة، التعليم الثانوي ٩٤ يف املائة، التعليم اإللزامي ٩٨اإلعدادي 
ا إىل العقليــة، وانعــدام  وال حيــضر بعــض الفتيــات التعلــيم اإللزامــي ويعــزى ذلــك أساســ-١٩٩

األمن عامـة يف تلـك املـدارس الـيت تبعـد عـن مكـان سـكن التلميـذات، والهنمـاكهن يف العمـل              
-٢٠٠١للتـسجيل خـالل الفتـرة        وتدل النـسب املئويـة الـصافية      . بصورة رئيسية  داخل األسرة 

ث  على زيادة مشاركة اإلناث، وال سيما يف املستوى اجلامعي، حيث كـان عـدد اإلنـا       ٢٠٠٦
 املعهـد األلبـاين     ٤-٣اجلـدول   (أكثر من عـدد الـذكور ويـنعكس هـذا أيـضا يف عـدد اخلـرجيني                  

وليس الفارق كبريا بني الـذكور واإلنـاث حـىت يف املـستويات األخـرى ملراحـل           ). لإلحصاءات
ــيم قبــل االلتحــاق باملدرســة، والتعلــيم ذي الثمــاين ســنوات وإن كــان لــصاحل الــذكور           التعل

  ).د األلباين لإلحصاءات املعه١-٣اجلدول (
 يف ٥١ يف املائـة مقابـل   ٤٩( وتعد مشاركة املـرأة منخفـضة يف مـستوى التعلـيم العـايل         -٢٠٠

 ٥٩ويبلـغ متثيـل الرجـال    . ، وعلى مجيع املـستويات، مـن قبيـل اإلدارة واملدرسـني        )املائة للرجل 
ويف املراكز اإلدارية، تبلـغ    . ة يف املائ  ٤١يف املائة يف املديريات واملكاتب التعليمية ومتثيل النساء         

ويف املكاتـب اإلقليميـة،     .  يف املائة مـن اإلنـاث      ٨ يف املائة من الذكور مقابل       ٩٢نسبة املديرين   
وبـالرغم مـن النـسبة املرتفعـة        .  يف املائـة   ١٧ يف املائـة واإلنـاث       ٨٣تبلغ نسبة املـديرين الـذكور       

صـصني واملـوظفني املـساعدين، أدىن       للنساء يف هذه املؤسسات، تظل نسبتهن يف مـستوى املتخ         
وتبلــغ ).  يف املائــة للــذكور٥٢ يف املائــة لإلنــاث املتخصــصات مقابــل ٤٨(مــن نــسبة الــذكور 

  . يف املائة للذكور٦٠ يف املائة لإلناث و ٤٠نسبة املوظفني املساعدين 
  وبصرف النظر عن النسبة األعلى يف اجلامعـات، نالحـظ أن هـذه النـسبة غـري متناسـبة                   -٢٠١

يف الفروع اخلاصة من قبيل اهلندسة، وكلية الغابات وأكادمييـة الرياضـة بـسبب سـيطرة العقليـة                
ولغرض توجيه اخلـرجيني بـصورة أفـضل مـن املـدارس الثانويـة صـوب                . الذكورية يف تلك املهن   

التعليم العايل، وبالتايل القضاء على األفضليات اجلنسانية يف خمتلف املهن والفـروع، اضـطلعت               
واسـتنادا إىل  . “أيام تلميذ املدرسة الثانوية يف اجلامعـات    ”ة التعليم والعلوم مببادرة عنواهنا      وزار

هذه املبادرة، يقوم خرجيو املدارس الثانوية بزيارة خمتلف اجلامعات ويتمكنون من معرفـة جمـال               
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سبة وبالنـ . التوظف لكل فرع، مما خيلق قناعة طبيعية لديهم بأن فرصة احلضور متاحـة للجميـع              
  :، تبدو نسبة احلضور كالتايل٢٠٠٨-٢٠٠٧للسنة الدراسية 

 ٩٦٣ تلميـذا مـن بينـهم    ٤١٠ ٠٧٧التعليم اإللزامي بلغت نسبة احلضور مـن التالميـذ      •  
  ) يف املائة من اإلناث٤٨,٢أي بنسبة ( تلميذة ١٩٧

 ٤٩ تلميـذا مـن بينـهم        ١٤٤ ٨٢٤التعليم الثانوي العام بلغت نـسبة حـضور التالميـذ             •  
  .من اإلناث) ٧٠ ٨٩٧( املائة يف

 يف  ٣٥,٣ تلميـذا مـن بينـهم        ٢٧ ٢٨٨بلغت نسبة احلـضور يف التعلـيم الثـانوي الفـين              •  
  .من اإلناث) ٩ ٦٣٧(املائة 

 ٥٥,٦اإلنـاث    تلميـذا وبلغـت نـسبة     ٨٠ ٠٦٩بلغت نسبة احلضور يف التعلـيم العـايل           •  
  ).٤٤ ٤٥٤أي (يف املائة 

ــدد املدر  -٢٠٢ ســني الــذين يعملــون يف النظــام التعليمــي، نالحــظ ســيطرة        وفيمــا يتعلــق بع
  : كان هناك ما يلي٢٠٠٨-٢٠٠٧وحتديدا، ففي السنة الدراسية . اإلناث
مـن  ) ١٦ ٧٣٢( يف املائـة     ٦٨,٥ معلما يف التعليم اإللزامي كان من بينـهم          ٢٤ ٤١٨  •  

  .اإلناث
مــن ) ٤ ٤٦٨(ائــة  يف امل٦٠,٣ معلمــا يف التعلــيم الثــانوي العــام، مــن بينــهم  ٧ ٤٠٥  •  

  .اإلناث
  .من اإلناث) ٩١٤( يف املائة ٤٣,٥ حماضرا يف التعليم العايل، من بينهم ٢ ٠١٧  •  
ــايل حــضور اإلنــاث      -٢٠٣ ــيم اإللزامــي وبالت ــذ يف جمــال التعل ــادة حــضور التالمي  وبغــرض زي

  :، أجرت وزارة التعليم والعلوم دراستني متزامنتني ومها)تقرير التسجيل الصايف(
  .“مجع البيانات اإلحصائية وحتديد حالة تعليم أقلية الروما يف ألبانيا”راسة بشأن د  •  
األســباب املواتيــة لألميــة والتــدابري الــيت يــتعني اختاذهــا ملكافحــة هــذه    ”دراســة بــشأن   •  

  .“الظاهرة
 واســتنادا إىل التوصــيات النامجــة عــن هــاتني الدراســتني أنــشأت وزارة التعلــيم والعلــوم  -٢٠٤

  :عمل خاصة بشأن ما يليمناهج 
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 ٥٠٠(تدريب خاص للمعلمني من أجل العمل مع التالميـذ املنـتمني لـشرائح مهمـشة               •  
، وحتــسني العالقــة بــني التالميــذ واملعلمــني يف مرحلــة التعلــيم قبــل  )معلــم يف كــل ســنة

  ). املعهد األلباين لإلحصاءات٣-٣اجلدول (اجلامعي 
ــ(املعاملــة التفاضــلية   •   للمعلمــني الــذين ) ة ســاعات التــدريس اإلضــافيةمــدفوعات لتغطي

  .يعملون مع أطفال تسربوا من املدارس، ووسائل انتقال تفاضلية للتالميذ املعاقني
 مـــدارس داخليـــة جديـــدة يف املنـــاطق احملتاجـــة، والـــيت مبقارنتـــها باملنـــاطق ١٠تـــشييد   •  

  .األخرى حتظى بعدد أكرب من التالميذ املتسربني من املدارس
، وجيـري العمـل إلنـشاء       ٢٠٠٨ من تلك املدارس يف ميزانية عـام         ٧ املزمع إنشاء    ومن  •  

تلــك املــدارس يف مقاطعــات كروهــي، وكــوكس، وديــرب، ودوريــس، وتروبــوهي،        
 مـدارس أخـرى يف مقاطعـات كـورجي والباسـان،      ٣وساراندي، وشكودر فضل عن    

  .وفيري، وتبذل اجلهود يف الوقت الراهن التماسا لتمويلها
  
ــربامج املدرســية، والكتــب املدرســية         )ب( ــساواة مــن نفــس ال ــدم امل ــى ق االســتفادة عل

التعليميـــة، واالمتحانـــات، ومـــؤهالت املعلمـــني، والتـــدريب وبيئـــات التعلـــيم،      
  والوسائل التعليمية

 من بني املعايري االجتماعية يف الوثائق القانونية املتعلقة بإعـداد الـربامج واعتمادهـا فيمـا                 -٢٠٥
ويف املنـاطق احلـضرية والريفيـة،       . ج املدرسـية، تلـك املتـصلة باملـساواة بـني اجلنـسني            خيص املناه 

كمـا أن   . تستفيد البنات من املناهج، واملباين، والوسائل التعليمية ذاهتا اليت يستفيد منـها البـنني             
  .سياسات تقييم املعارف هي ذاهتا بالنسبة للبنني والبنات

  
طيـــــة اجلنـــــسانية يف الكتـــــب  الـــــصور النمالتعلـــــيم املـــــشترك والقـــــضاء علـــــى  )ج(

  الدراسية والربامج
 قامت وزارة التعليم والعلوم بدعم مـن خمتلـف املـاحنني بـإجراء حتليـل جنـساين للـربامج             -٢٠٦

وعلى إثر ذلك، ويف إطار اإلصالحات اليت بدأت، تقوم وزارة التعلـيم            . والنصوص املستخدمة 
ــذ إصــالح باســم     ــوم بتنفي ــديل (“ Altertext”والعل ــنص الب ــوم    ). ال ــذا اإلصــالح، يق ــا هل وطبق
بإعداد الكتب املدرسـية قبـل تنـافس خمتلـف دور النـشر، علـى        الكتَّاب الذين مل يتم اختيارهم، 

وفيمـا يتعلـق بالكتـب املدرسـية الـيت تـستخدم يف املـدارس، فإهنـا ختتـار بواسـطة             . نشر كتاباهتم 
وتـشارك وزارة التعلـيم     . ة بـني الناشـرين    وأساس هذا اإلصـالح هـو املنافـسة احلـر         . املعلم نفسه 

. والعلوم يف هذه العملية بتقدمي برامج ومعايري ملراعاهتا أثناء إعداد الكتب املدرسـية واعتمادهـا               
ويف الوقت ذاته، أوضحت وزارة التعليم والعلوم أيضا معايري املساواة بني اجلنـسني الـيت ينبغـي                 
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ــوم بالتعــاون مــع   مراعاهتــا مــن جانــب مــؤلفي الكتــب املدرســية،    ــيم والعل وقامــت وزارة التعل
تستهدف الربح بتـدريب مـؤلفي الكتـب املدرسـية ودور النـشر، علـى أفـضل            املنظمات اليت ال  

  .الطرق إلبراز املساواة بني اجلنسني يف الكتب املدرسية
  
  صول على املنح الدراسية وغريها من املنح من أجل مواصلة إجراء الدراساتاحل  )د(

وُتعــد معــايري احلــصول علــى املــنح .  هنــاك متييــز فيمــا يتعلــق مبــنح املــنح الدراســية  لــيس-٢٠٧
ويف بعـض الدراسـات الـيت أُجريـت بـشأن هـذا             . املدرسية هـي نفـسها بالنـسبة للبـنني والبنـات          

املوضوع، نالحظ أن البنات يستفدن بصورة أكرب من املنح الدراسية واملنح األخرى أكثر مـن               
ويف املناطق احلضرية، حيـث     . لن إىل البقاء يف املدرسة فترة أطول من البنني        البنني ألن البنات مي   

يتوقع اآلبـاء أن يـتم توظيـف أبنـائهم، مييلـون أكثـر إىل تـشجيع بنـاهتم علـى البقـاء يف املدرسـة                          
  .وحضور الدراسات

  
   املستمر ثقيفالتاستفادة الكبار من   )هـ(

وتتــاح املــدارس الــيت تعمــل . كــم احمللــي يعــد تثقيــف الكبــار مــن اختــصاص أجهــزة احل-٢٠٨
وعــادة حيــضر الــذكور هــذه  . بعــض الوقــت، جلميــع املــواطنني الــذين مل يــستكملوا دراســتهم   

وبـصورة مماثلـة، فإنـه      . املدارس ألن معظم اإلناث ميلن إىل مواصلة التعلـيم يف املـدارس الثانويـة             
ليمهن الثـانوي، فـإهنن تـوجهن حنـو     وفقا للعقلية احلالية، إذا مل تتمكن الفتيات من استكمال تع    

ولــذا فإنــه يف ظــل هــذه الظــروف، ال تــصبح مواصــلة التعلــيم . رعايــة األســرة وتنــشئة األطفــال
وتبذل املنظمات اليت ال تستهدف الـربح اجلهـود مـن وقـت آلخـر، لتـدريب                 . هدفهن الرئيسي 

  .الكبار وخباصة النساء املهمشات ملساعدهتن على االندماج يف سوق العمل
  
  خنفاض تسرُّب اإلناث من املدارسا  )و(

 لئن كان تسجيل البنات يف املدارس مرتفعا عامة، فإن الظاهرة اليت كـثريا مـا تـصادف                  -٢٠٩
وتعــد ظــاهرة التــسرُّب مــن . مــن الناحيــة العمليــة هــي التــسرُّب الفعلــي والــسري مــن املــدارس 
 باهليكــل األساســي، وانعــدام املــدارس آخــذة يف االخنفــاض، بيــد أن الفقــر، واملــشاكل املتعلقــة  

  .األمن، وخباصة بالنسبة للفتيات، يؤثر يف تسرهبن من املدارس
ــذكور      -٢١٠ ــسبة للـ ــة بالنـ ــضور إىل املدرسـ ــستوى حـ ــسانية يف مـ ــوارق اجلنـ ــيح الفـ  ولتوضـ

 فطبقــا هلــذا ٢٠٠٥واإلنــاث، ميكــن لنــا اإلشــارة إىل املــسح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات لعــام 
ــرب م، )٦(املــسح ــة    يعت ــة العمري ــدارس، يف  ١٧-١٤عــدل حــضور األطفــال مــن الفئ  ســنة إىل امل

__________ 
 . األلباين لإلحصاءات، واليونيسيف، املعهد٢٠٠٥ -املسح العنقودي املتعدد املؤشرات   )٦(  
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مقابــل األطفـال الــذين يعيــشون يف املنــاطق احلــضرية  )  يف املائــة٥١(األدىن  املنـاطق الريفيــة هــو 
 املتعلقــة مبؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني، حمــسوبة وفقــا ملعــدل   )٧(وتــبني النتــائج).  يف املائــة٦٩(

 ممـا يـبني أنـه ال توجـد فـروق يف             ١,٠٠ساواة بني اجلنسني تقـرب مـن        ، أن امل  )احلضور الصايف 
ــة يف مــدارس      ــذين حيــضرون إىل املدرســة االبتدائي احلــضور إىل املدرســة بــني البنــات والبــنني ال

ــة الثمــاين ســنوات  ــنخفض هــذا املؤشــر إىل مــستوى      وفيمــا. مرحل ــانوي، ي ــالتعليم الث ــق ب يتعل
 يف املائــة ٠,٦ معــدل احلــضور الــصايف للبــنني وهــو ومــن خــصائص املنطقــة الريفيــة أن. ٠,٩٦

 ٠,٤بينما يف املناطق احلضرية، فإن هذا املعدل بالنسبة للبنـات وهـو             . أعلى منه بالنسبة للبنات   
. ويتصل معدل احلـضور الـصايف يف املـدارس مبـستوى الرفـاه            . يف املائة، أعلى منه بالنسبة للبنني     

معــدل احلــضور (إىل إرســال البــنني إىل املدرســة  يــلفاألســر ذات مــستوى الرفــاه املــنخفض، مت
وفيمـا يتعلـق هبـذه الظـاهرة،        ).  يف املائة وهو أعلـى منـه بالنـسبة للبنـات           ٠,٨الصايف للبنني هو    

فمــن بــني حــوايل (ميكننــا القــول إننــا نالحــظ تــسربا لإلنــاث بالقيمــة املطلقــة، وبالنــسبة املئويــة 
ــيم ذات ٢١٧ ٩٥٠ ــة التعل ــاة يف مرحل ــهن مــن  ١,١ع ســنوات، تــسربت  التــس  فت ــة من  يف املائ

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥املدارس يف السنة الدراسية 
 ولتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال التعلــيم، ينبغــي تركيــز اجلهــود علــى املنــاطق  -٢١١

فاهلياكل املدمرة أو املعدومـة الـيت تـؤدي         . الريفية األلبانية وعلى تلك األسر املتأثرة أكثر بالفقر       
واالفتقــار إىل ميــاه ) املــراحيض(تقــار املــسافرين إىل األمــن، واالفتقــار إىل البيئــة الــصحية  إىل اف

ويتمثـل التحـدي    . الشرب هي بعـض العوامـل الـيت ُتجـرب الفتيـات علـى التـسرب مـن املدرسـة                   
الـيت متثـل عبئـا ماليـا علـى          “ غري الرمسي ”احلقيقي أمام احلضور إىل املدرسة يف تكاليف التعليم         

لفقرية، مما قد تكون له صلة بعدم حـضور األطفـال إىل املدرسـة، وال سـيما يف املنـاطق                    األسر ا 
وعـالوة علــى ذلــك، فـإن هــذا الواقـع االجتمــاعي والثقــايف    . الريفيـة ويف أفقــر املنـاطق يف البلــد  

يعزز الرأي القائل بأن الفتيات يتسربن من املدرسة أكثـر وبـسرعة أكـرب مـن البـنني، مـن أجـل                      
  . اقتصاد األسرة أو لغرض الزواج يف سن مبكرةاملسامهة يف

 وملكافحة التـسرب مـن املـدارس، قـدمت املنظمـات الـيت ال تـستهدف الـربح مـساعدة            -٢١٢
وعلى وجه التحديد، فإنه من أجل إتاحة تعليم الفتيات الاليت جـئن مـن املنـاطق النائيـة                  . كبرية

، أُبــرم اتفــاق مــع مدرســة )شماليةويف حالــة حمــددة مــن منــاطق إقامتــهن يف مدينــة شــكودر الــ(
. التأهيل الفين، املـرخص هلـا بتـوفري مرحلـة الثمـاين سـنوات التعليميـة ومرحلـة التعلـيم الثـانوي                     

بيـد أنـه نظـرا      . ووفقا للقانون، ال ميكن للبنات والبنني مواصلة التعليم الثـانوي بعـد سـن معينـة               
 مـن منطقـة نائيـة، حيـث مل تتـوفر هلـن       ألن هؤالء البنات يقمن يف املدينة بعد أن هـاجرن إليهـا    

__________ 
 .، معهد األلباين لإلحصاءات، واليونيسيف٢٠٠٥ -املسح العنقودي املتعدد املؤشرات   )٧(  



CEDAW/C/ALB/3
 

88 08-66151 
 

بتيـسري تـسجيلهن يف املدرسـة، بـصرف النظـر عـن       ‘‘ تأمالت”إمكانية التعليم، قامت مؤسسة    
وعــادة مل تكــن النــساء مــن طائفــة . أهنــن لــسن مــن الفئــة العمريــة املنــصوص عليهــا يف القــانون 

بالتعـاون مـع املديريـة      ‘‘ تتأمال”الروما، حيضرن للدراسة يف املدارس الثانوية، إال أن مؤسسة          
  .التعليم اإلقليمية أتاحت افتتاح مدرسة أولية لطائفة الروما يف تلك املنطقة

ــبرية، مل يكــن         -٢١٣ ــة ك ــت توجــد هجــرة داخلي ــث كان ــا، حي ــثرية يف ألباني ــاطق ك  ويف من
وقـد أنـشأت    . السكان مسجلني بعد، وأسـهم ذلـك يف تقـدير أمهيـة املـشكلة بأقـل مـن الـالزم                   

 األمـم املتحـدة   برنـامج يف قاعدة بيانـات لتوثيـق أبعـاد هـذه الظـاهرة، وهـي تعمـل مـع            اليونيس
وســوف تتركــز هــذه االســتراتيجية بــصفة خاصــة علــى   . لوضــع اســتراتيجية للتــدخل اإلمنــائي 

  .سياسات التدريب والتوعية للفئات املهمشة مبا فيها طائفة الروما
  

   املدرسةاملشاركة يف الرياضة والتدريب البدين يف  )ز(    
 بالرغم من أن التشريعات األلبانية ال تتضمن أحكاما متييزية بـشأن االنتمـاء اجلنـساين،                 -٢١٤

ــة        ــزال هــذا اجملــال خيــضع هليمن ــة ال ي ــة العملي ــق باملــشاركة يف الرياضــة، فمــن الناحي فيمــا يتعل
أُنـشئ  وجتد اإلشارة إىل منـوذج املـدارس اخلاصـة ذات مرحلـة الثمـاين سـنوات والـيت                   . الذكور

وهنـاك بعـض اإلجنـازات احملـددة يف جمـال التعلـيم، فعلـى             . فيها فريـق لكـرة القـدم مـن الفتيـات          
وقـد أبـدت    . سبيل املثال، يبلغ عدد مدرسي التربية البدنية مـن اإلنـاث أكثـر منـه مـن الـذكور                  

ــاث يف         ــشاركة اإلن ــشجع م ــرامج حمــددة ت ــصياغة ب ــدوام ب ــى ال ــا عل ــة اهتمام ــة األلباني احلكوم
ومــن الــسياسات ذات األولويــة يف جمــال الرياضــة، تــشجيع مــشاركة املــرأة يف أنــواع . ةالرياضــ

وميكننـا أن  . على املشاركة فيهـا  الرياضة املصنفة على أهنا رياضة للرجال، واليت يهيمن الرجال     
نذكر يف هذا اجملال ختصص املصارعة، بينمـا تتزايـد مـشاركة اإلنـاث يف رياضـة رفـع األثقـال،                

وجـدير بالـذكر مـا    . توى نـوعي، ويقمـن بتمثيـل املـرأة والبلـد يف احملافـل الدوليـة       حىت على مس  
بيغاش يف رياضة رفـع األثقـال، وقـد حـصلت علـى ميداليـة ذهبيـة            . أجنزته رياضية ألبانية هي ر    

يف أسلوب الـضغط، وعلـى ميداليـة فـضية يف مبـارتني يف البطولـة األوروبيـة لرفـع األثقـال الـيت                      
  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان(ا أُقيمت يف إيطالي

  
  التثقيف الصحي وتنظيم األسرة  )ح(    

ــصحي وتنظــيم األســرة يف       -٢١٥ ــف ال ــاهيم التثقي ــشر األخــرية مف ــسنوات الع ــت يف ال  أُدخل
املدارس احلكومية، بيد أنه ال يزال هناك عمل يلزم القيام به يف هـذا االجتـاه، ألنـه ينبغـي إيـالء                      

ويف الوقت ذاته، يوجد فصل للتثقيف اجلنـسي مـدرج   . ليميةمزيد من االهتمام إىل الربامج التع     
ومثــة بعــض مواضــيع تتــسم بالــصعوبة، وخاصــة بالنــسبة للمعلمــني، فــال . يف الربنــامج التعليمــي
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ــة         ــسبب العقلي ــه كــذلك ب ــسية مــن حيــث كون ــصحة اجلن ــشجيع التثقيــف يف جمــال ال جيــري ت
  .األلبانية
ــة يف ألبا  -٢١٦ ــاطق الريفي ــضواحي واملن ــات     ويف ال ــن احملرم ــد الكــالم عــن اجلــنس م ــا، يع . ني

وباملثل، يواجه املعلمون عقلية تعرِّف التلميذ باعتبـاره قالبـا جـرى تـشكيله ومـسؤوال إذا كـان                   
وهذا هو الطمـوح الرئيـسي لآلبـاء يف هـذه           . يعرف لغة أجنبية أو لديه معرفة جيدة باحلاسوب       

ــه، فــإن التثقيــف الــصحي ويف جمــا  . األيــام ل تنظــيم األســرة مــتخم باملواضــيع؛  ويف الوقــت ذات
. ويعتقد اخلرباء أنه ال توجد عقبات قانونية ملعاجلة هذه املواضـيع املتعلقـة بالـصحة يف املـدارس                 

ويرد التثقيف اجلنسي كذلك، يف فصل خـاص ضـمن موضـوع األحيـاء والتثقيـف الـصحي يف            
ــية     ــنوات الدراس ــاين س ــة الثم ــصول مرحل ــسية يف   . ف ــال اخلــدمات النف ــوم  وبإدخ ــدارس، يق امل

دير بالـــذكر أن املـــدارس لـــديها وجـــ. األخـــصائيون النفـــسيون مبعاجلـــة هـــذا املوضـــوع أيـــضا
تعليمية، وفيهـا توضـع خطـط األنـشطة اخلارجـة عـن املنـاهج التعليميـة املتعلقـة بـالتثقيف                      خطة

  .اجلنسي أيضا
يم، اضـطلعت    وبسبب الرغبة املستمرة يف حتـسني املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال التعلـ                 -٢١٧

وزارة التعلــيم والعلــوم بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين بعــدد مــن األنــشطة األخــرى هلــذا الغــرض،  
  :وميكن لنا أن نذكر من بينها ما يلي

  ؛٢٠٠٤ -إنشاء فريق مدربني معين مبراعاة نوع اجلنس يف جمال التعليم   •  
  ؛٢٠٠٤ -“ لتعليمإدماج املنظور اجلنساين يف ا”نشر دليل نظري وعملي عنوانه   •  
ــديريات ا      •   ــي امل ــة للمعلمــني وممثل ــيم دورات تدريبي ــات   تنظ ــف مقاطع ــة يف خمتل لتعليمي

املـــدارس االبتدائيـــة، ومـــدارس مرحلـــة الثمـــاين ســـنوات، ومـــدارس املـــستوى ( البلـــد
  ؛٢٠٠٥ -) الثانوي

التحليــل اجلنــساين لنــصوص الكتــب املدرســية يف املــدارس االبتدائيــة، وهــذا نــشاط مت     •  
ــا وكــان مبثابــة حتــد أيــضا للخــرباء أنفــسهم، الــذين عكفــوا علــى    . ألول مــرة يف ألباني

وكان رد الفعل اإلجيايب الذي حـصل عليـه الفنيـون، الـذين عملـوا يف      . إعداده وإجنازه 
جمال التعليم واملساواة بني اجلنـسني يف ألبانيـا، إىل جانـب التعليقـات والتوصـيات الـيت                   

  ؛٢٠٠٥ -ملراعاة املنظور اجلنساين يف القطاع التعليمي قدموها، مبثابة أساس جيد 
  ؛٢٠٠٥ -“ االنتماء اجلنساين والتعليم”: نشر  بعض املقاالت  •  
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إنــشاء وتعزيــز قــدرات تتعلــق مبراعــاة املنظــور اجلنــساين يف التعلــيم يف مراكــز التعلــيم       •  
ــدين   ــدميقراطي واملـ ــة (الـ ــد التعليميـ ــشئت يف املعاهـ ــكودر، إ ) أُنـ ــدن شـ ــان، يف مـ لباسـ

  .٢٠٠٥ -غريوكاستر، وكورجي 
، مــن حيــث ٢٠٠٥حتليــل االســتراتيجيات الوطنيــة للتعلــيم ملــا قبــل املرحلــة اجلامعيــة      •  

  .مراعاة نوع اجلنس يف املستقبل
ــاهج        •   إعــداد ونــشر وإدراج جمموعــة مــوارد تتعلــق باالنتمــاء اجلنــساين كجــزء مــن املن

  .٢٠٠٦ -الرمسية يف اجلامعات التعليمية 
تنظـــيم دورات تـــدريب تتعلـــق باالنتمـــاء اجلنـــساين للمعلمـــني مـــن معلمـــي املـــدارس    •  

االبتدائية، يف مقاطعات شكودر، وكورجي، وغريوكاستر، وإلباسان، وتريانـا، بـشأن           
  .٢٠٠٧ -استخدام جمموعة املوارد املتعلقة باالنتماء اجلنساين 

، إلدراج املنظـور   األمـم املتحـدة اإلمنـائي   برنـامج تنظيم دورات للمدربني بالتعاون مـع       •  
ــيم   ــاهج     ٢٠٠٧ -اجلنــساين يف التعل ــيم املن ، وقــد شــارك فيهــا أعــضاء مــن جملــس تقي

  .الدراسية، وممثلون عن معهد املناهج والتقييم، وممثلون عن وزارة التعليم والعلوم
جلنـسانية يف   باملنـاهج ا  تعزيز الـوعي    ”: ، نقوم بتنفيذ مشروع   ٢٠٠٨وفيما يتعلق بعام      •  

ويف إطــار هــذا . “املــدارس األوليــة ومــدارس املرحلــة التعليميــة ذات الثمــاين ســنوات  
املشروع، علينا أوال أن ُنعد وننشر مبادئ توجيهية تتعلـق بـالتثقيف اجلنـساين وتنظـيم                
الدورات التدريبية مع مؤلفي ومقيمـي للكتـب املدرسـية بـشأن طريقـة اسـتخدام هـذه          

  . عملهماملبادئ التوجيهية يف
  

  ١١املادة     
  الوظائف

  اإلطار القانوين للتوظيف    
 حتظر التشريعات األلبانية التمييز يف جمـال الوظـائف، والنـشاط املهـين، واالسـتحقاقات                -٢١٨

وميكننا القول دون تردد، أنه قد أدخلت حتـسينات مـستمرة           . الناشئة عن التأمينات االجتماعية   
ت اليت طـرأت علـى سـوق العمـل، وتلبيـة لتوصـيات اللجنـة             على تلك التشريعات وفقا للتغيريا    

  ).٣٥ و ٣٤الفقرتان (املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 من دستور مجهورية ألبانيا على أن مجيع املواطنني سواء أمام القـانون             ١٨املادة    وتنص -٢١٩

 املعتقـدات الفلـسفية   وأنه ال ميكن التمييز ضد أحد بسبب العنصر أو نـوع اجلـنس أو الـدين أو       
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 وعــالوة علــى ذلــك تــنص. أو الــسياسية، أو الظــروف االقتــصادية أو التعليميــة أو االجتماعيــة 
احلريـات  ” يف الفصل الرابع مـن القـانون األساسـي للدولـة األلبانيـة الـذي يتنـاول                   ٤٩/١املادة  

خص احلـق يف    لكـل شـ   ”. ، علـى احلـق يف التعـيني       “واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    
وله احلريـة يف    .  أو يقبله بنفسه    العيش من خالل العمل املشروع الذي خيتاره       سبل إىلصول  وال

  .“اختيار املهنة، أو مكان العمل أو عناصر مؤهالته الفنية
 مـن هـذا     ٩، وتـنص املـادة      تتـضمن نفـس املبـدأ أيـضا        من قانون العمـل      ١١٥املادة   و -٢٢٠

وحيظـر قـانون   . ال التمييـز فيمـا يتعلـق بـالتعيني أو املهنـة          القانون على حظر أي شكل من أشـك       
العمل التمييز القائم على أساس نوع اجلنس، والذي ينتهك حق الفـرد يف املـساواة يف التعـيني،        
والتدريب، ويف إجراءات التعيني، ويف ظروف العمـل، ويف أداء الواجبـات، ويف األجـور، ويف                

.  توقيع عقد التعـيني، واملـشاركة يف النقابـات العماليـة          احلصول على املساعدة االجتماعية، ويف    
ويتضمن أحد األحكام الرئيـسية يف قـانون العمـل الـذي يـشمل معظـم عالقـات العمـل إشـارة                      

  .“عن العمل الذي له نفس القيمةيف األجر  اةساوامل”واضحة نصها كالتايل 
حلماية يف حـاالت الطـرد       توفري ا   من قانون العمل   ١٤٦ من املادة    ٢وتتناول الفقرة    -٢٢١

وتنص هذه املادة على احلـاالت الـيت يـتم فيهـا إلغـاء العقـد مـن جانـب رب العمـل                     . من العمل 
ــة ويف هــذه احلــاالت، يكــون للموظــف احلــق يف رفــع دعــوى ضــد رب    . دون أســباب معقول

وتبــت .  يومــا مــن تــاريخ انتــهاء موعــد إخطــاره بــذلك ١٨٠العمــل أمــام احملكمــة يف غــضون  
يف حاالت الطرد ألسباب غري معقولة، باحلكم بإلزام رب العمل بتعويض املوظـف مبـا               احملكمة  

وحيظر قانون العمل التفرقة يف اختيـار املـوظفني علـى    . يقرب من أجر سنة أو إعادته إىل العمل   
  .أساس العنصر، أو السن أو نوع اجلنس

اإلدارة املدنيــة وإدارة  التعــيني يف ، يــنظم قــانون اخلدمــة املدنيــة علــى نفــس املنــوال و -٢٢٢
ــسمية املباشــرة     ــق الت ــيني عــن طري ــادى التع ــة، ويتف ــسية   . احلكوم ــات التناف ــد أّدت االمتحان وق

واالختبارات، واملقابالت، واالختيار الدقيق للمعايري، إىل تعيني موظفني مؤهلني فكريا ومهنيـا            
ق عليهـا الربملـان األلبـاين       وتضمن التشريعات األلبانية واالتفاقيات اليت صد     . دون متييز جنساين  

، تعتـرب   عمـال بدسـتور مجهوريـة ألبانيـا       وعلـى حنـو مـا جـرى حتديـده آنفـا، فإنـه               . توفري احلماية 
ــل الربملــان جــزءا مــن النظــام القــانوين        االتفاقــات الــيت صــودق عليهــا مبوجــب القــانون مــن ِقَب

ومـن  . االتفاقـات الدوليـة   الداخلي، وهلا األولوية على التشريع الوطين، عندما ال يتفق هذا مـع             
، فـإن لكـل شـخص       فعمـال بربوتوكـول اتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               ناحية أخـرى،    

فئة يشعر أو تشعر بالتمييز فيما يتعلق باحلقوق اليت نـصَّت عليهـا االتفاقيـة، احلـق يف التقـدم              أو
علـى ذلـك، فإنـه عنـدما        وبنـاء   . بشكوى إىل اللجنة املعنية باالتفاقيـة، وفقـا لـبعض اإلجـراءات           
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يتعرض فرد أو جمموعـة مـن األفـراد للتمييـز، فيمـا يتعلـق بـاحلق يف التعـيني، أو احلـق يف األجـر                          
املتساوي، أو احلق يف العمل ذي القيمة املتساوية، أو احلق يف التأمينات االجتماعية، يتـاح هلـم                 

  .ضاء يف هذا البلدخماطبة اللجنة املعنية باالتفاقية، بعد استنفاذهم إلجراءات الق
، تفرض جـزاءات    “انتهاك مساواة املواطنني  ” من القانون اجلنائي بشأن      ٢٥٣املادة   -٢٢٣

 سنوات على املوظف الذي يتمتع بسلطات حكوميـة         ٥أو عقوبات، أو السجن ملدة تصل إىل        
إىل التمييـز علـى أسـاس األصـل، أو نـوع اجلـنس،           أو يعمل يف جمال اخلدمات العامة، إذا عمـد        

ــى أســاس         ــايب، أو عل ــسياسية، أو النــشاط النق ــة أو ال ــصحية، أو املعتقــدات الديني ــة ال أو احلال
ــه       ــدين معــني، مــستندا يف ذلــك إىل واجبات ــصر أو ل ــوطن أو لعن ــي أو االنتمــاء ل االنتمــاء العرق

ــؤ      ــا ي ــات، مب ــك الواجب ــن خــالل ممارســته لتل ــة أو م ــازات جــائرة،   الوظيفي دي إىل إضــفاء امتي
  .أو استحقاق مستمد من القانونإنكار حلق  أو

التعلـيم  ” بشأن   ٨٨٧٢ وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل املهنيني، فباإلضافة إىل القانون          -٢٢٤
املبـدأ التـوجيهي الـصادر عـن وزيـر       جتـدر اإلشـارة إىل أن       ،  “والتأهيل الفين يف مجهوريـة ألبانيـا      

إســـداء املـــشورة ”  بـــشأن٢٠٠٢أكتـــوبر / األولتـــشرين ٣١ واملـــؤرخ ٢٢٢٢العمـــل رقـــم 
ــل الفــين   ــق بالتأهي ــه فيمــا يتعل ــف، “والتوجي ــة  تكل ــرة التوظيــف الوطني ــأمر  دائ ــأن ت مكاتــب  ب

تنفيـذ هـذا املبـدأ التـوجيهي، مـن أجـل حتقيـق التوجيـه الفـين           بالتوظيف اليت ُعّين فيها املوظفون 
اصـة  وختـصص رعايـة خ    . واملشورة جلميع األشخاص الذين حيتاجون تلك اخلدمات ويطلبوهنـا        

تتعلق باملشورة والتوجيه لـبعض الفئـات، وهـي طبقـا ألحكـام القـانون تتمثـل يف البـاحثني عـن                      
األمهـات ذوات األطفـال العديـدين، واألشـخاص فـوق اخلمـسني مـن        : العمل وتشمل مـا يلـي    

العمر، والشباب دون الثامنة عشر من العمر، واألشـخاص العـاطلني ملـدة طويلـة، واألشـخاص       
عيش حتـت خـط الفقـر، وضـحايا االجتـار بالبـشر، واألشـخاص الـذين حيـصلون                   املنتمني ألسر ت  

على دخل من اسـتحقاق مـن بـرامج الـدعم، واألشـخاص الـذين أصـبحوا عـاطلني عـن العمـل                    
ــات        ــات الفتيـ ــصة، واألمهـ ــة أو اخلصخـ ــادة اهليكلـ ــة إلعـ ــالح، أو نتيجـ ــة اإلصـ ــالل عمليـ خـ

عيـة، واألشـخاص العائـدين مـن اهلجـرة          العاطالت، واإلناث املطلقات ذوات املـشاكل االجتما      
وهلم مشاكل اقتصادية، واألشخاص الـذين خترجـوا للتـو ومل يـتم تـوجيههم إىل سـوق العمـل،               
واألشخاص الذين قضوا مدة العقوبة يف الـسجن، واألشـخاص املعـاقني، والـسكان مـن طائفـة                  

  .الروما، واأليتام الذين اكتسبوا هذا الوضع
عـن نفـس العمـل بـني      ي،تـساو املجر األلبانيـة متييـزا يتعلـق بـ    ال تضع التشريعات األ  -٢٢٥

 من قانون العمـل علـى أن يـدفع رب العمـل مبـالغ      ٥ من املادة    ٣الرجل واملرأة، وتنص الفقرة     
تتفق هذه الصياغة مع مجيع الصكوك الدولية، اليت تعـد ألبانيـا طرفـا      متساوية للرجل واملرأة، و   
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. )‘‘١٩٥١ - باملــساواة يف األجــر’’ املتعلقــة ١٠٠وليــة رقــم اتفاقيــة منظمــة العمــل الد. (فيهــا
وللمرة الثانية، ينص قانون العمـل علـى أنـه يف حالـة انتـهاك هـذا املبـدأ، ُيلـزم رب العمـل بـأن                          
يدفع للموظف الذي وقع ضده متييز، مبلغا يـشمل مجيـع املميـزات الـيت حـصل عليهـا املوظـف           

  ).، من قانون العمل١١٥ من املادة ٤الفقرة (من اجلنس اآلخر 
على املساواة يف احلقـوق للرجـل   “ املساواة بني اجلنسني” وينص القانون اجلديد بشأن     -٢٢٦

واملرأة، أيضا، إذ ينص على جعل كال اجلنسني يف مركز متساو يف جمال التعـيني، ويـنص علـى                   
جـري وزارة   ويف الوقـت الـراهن، تُ     . أحكام متساوية تتعلق بالتحرش اجلنساين يف مكان العمـل        

العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص دراسة تتعلق باملـساواة يف األجـر، وينتظـر االنتـهاء      
ــرانمنــها يف  ــه /حزي ــة وتوصــيات   . ٢٠٠٨يوني ــيال للحال ــوفر هــذه الدراســة حتل . واملتوقــع أن ت

وتتطــرق االســتراتيجية الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني والعنــف املــرتيل، وهــي اســتراتيجية          
ومنظمـة األمـن والتعـاون       ، األمم املتحدة اإلمنـائي    برنامجشتركة بني القطاعات، حتظى بدعم      م

  :يف أوروبا، تعزيز املرأة من الناحية االقتصادية، وتقدم التوصيات لتالية
زيادة عدد املشاريع والربامج اليت تعـزز تأهيـل املـرأة فنيـا وتوظيفهـا، وتوسـيع            - ١  

  .اطق الريفيةنطاق هذه املشاريع يف املن
ــة         - ٢   ــك بإتاحـ ــات، وذلـ ــساء والفتيـ ــن النـ ــال مـ ــاحبات األعمـ ــدد صـ ــادة عـ زيـ

  .اإلمكانيات لزيادة إمكانية حصوهلن على املمتلكات، ورأس املال، والقروض
  

  تدابري للقضاء على التمييز يف جمال التعيني    
  القضاء على التمييز وتعزيز املساواة يف جمال التعيني  - ١    
   يف العملاحلق  )١(    

 ُيكفــل احلــق يف العمــل دون أي نــوع مــن التمييــز بالنــسبة جلميــع املــواطنني األلبــانيني    -٢٢٧
وُيعـد  .  مـن قـانون العمـل علـى هـذا احلـق بوضـوح          ٣٢وتنص املـادة    . الذين هم يف سن العمل    

. ضاالتعيني أحد أهم املؤشرات لتقييم املـساواة بـني اجلنـسني، ولتعزيـز دور املـرأة يف اجملتمـع أيـ                 
وتتــسم الــسياسات والــربامج االجتماعيــة غــري التمييزيــة، واخلــدمات الداعمــة بتأثريهــا الكــبري،   

  .ومتثل أولوية أخرى يف برنامج احلكومة األلبانية
  

  حالة سوق العمل يف ألبانيا    
 ال تزال املرأة يف ألبانيا تعاين من عواقب فترة االنتقـال؛ كـاهلجرة، والبطالـة، كمـا أهنـا                    -٢٢٨
. مــل عــبء الظــواهر الــسلبية مثــل االجتــار بالبــشر، والبغــاء، والعنــف املــرتيل ومــا إىل ذلــك تتح
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وباإلضافة هلذا فإن االنتقال إىل اقتـصاد الـسوق، يف ألبانيـا صـاحبه اخنفـاض كـبري يف مـشاركة                     
ــدة   ــسوق اجلدي ــوة العمــل يف ال ــاين لإلحــصاءات ١-٤اجلــدول . (ق ــام  ). ، املعهــد األلب ففــي ع

قل عن ثُلثي السكان القـادرين علـى العمـل يعملـون فعـال يف سـوق العمـل،                   ، كان ما ي   ٢٠٠٠
وتبـدو مـشاركة النـساء القـادرات علـى العمـل يف سـوق          . ٢٠٠٥واخنفض هذا املؤشر يف عام      

 يف املائـة    ٤٧,٢،  ٢٠٠٣ يف املائـة عـام       ٤٦,٧: العمل يف السنوات األخـرية علـى النحـو التـايل          
ويفسر اخنفـاض هـذه املـشاركة يف سـوق العمـل            . ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٤٦,٣، و   ٢٠٠٤عام  

املـستمر ملـشاركة العمالـة يف القطـاع غـري الرمسـي، وخيبـة األمـل مـن طـول االنتظـار                        االرتفاع
للحصول على عمل، وهجرة الشباب وانسحاب جـزء كـبري مـن النـساء مـن عمليـة االنـدماج                    

  .يف سوق العمل
 يف املائــة، ١٣,٢ة البطالــة يف الوقــت الــراهن  وطبقــا للمنهجيــة املعمــول هبــا، تبلــغ نــسب-٢٢٩
وتبلـغ نـسبة العـاطلني ملـدة طويلـة         .  يف املائة من جممـوع عـدد العـاطلني         ٤٩النساء منها    تشكل
 يف املائــة مــن الــسكان العــاطلني املــسجلني، ومــرة أخــرى تــشغل النــساء مــن هــذه النــسبة    ٦٥

. األشـخاص العـاطلني املـسجلني    يف املائـة مـن عـدد    ٤٠ويـشغل رؤسـاء األسـر       . نصفها تقريبـا  
، بلــغ عــدد الــسكان العــاطلني املــسجلني      ٢٠٠٧وطبقــا للجــدول التــايل، فإنــه بنهايــة عــام      

  . نسمة٦٩ ٨٠١ نسمة، وبلغ جمموع اإلناث من بينهم ١٤٢ ٨٧١
  

  )٢٠٠٧- ٢٠٠٠(عدد العاطلني املسجلني حبسب نوع اجلنس     
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  السنة

ــدد ــوع عــــــــ جممــــــــ
األشـــخاص العـــاطلني

 ١٤٢ ٨٧١ ١٤٩ ٧٣٩ ١٥٣ ٢٥٠ ١٥٧ ٠٠٨  ١٧٢ ٣٨٥ ١٨٠ ٥١٣  ٢١٥ ٠٨٥  املسجلني
جممــوع عــدد اإلنــاث

  ٦٩ ٨٠١  ٧٢ ١٠٢  ٧٤ ٠٣١  ٧٥ ١٥٠  ٨١ ٣٢٦  ٨٥ ٤٢٠  ١٠١ ٩١٩  العاطالت
  

  . وزارة العمل:املصدر  
  

يــبني أن اإلنــاث  حتليــل هيكــل العــاطلني البــاحثني عــن العمــل حبــسب نــوع اجلــنس   -٢٣٠
وهــذا مرجعــه بــصورة . يــشغلن حجمــا كــبريا مــن بــني جممــوع العــاطلني البــاحثني عــن العمــل 

  :رئيسية ما يلي
  التخلي عن العمل واالهنماك يف تربية األطفال وإدارة اقتصاد األسرة،  - ١  
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وإضـافة إىل   . إغالق كثري من املشاريع الـصناعية املتخصـصة يف تعـيني اإلنـاث              - ٢  
إن قوة العمل هذه واملختلفة عن قوة العمل من الذكور، وجدت أن التكيـف مـع حالـة                  هذا، ف 

  .شديدة الصعوبة سوق العمل اجلديدة يف البلد
 ويبني حتليل فئة العاطلني وفقا لنـوع اجلـنس والدرجـة التعليميـة أن عـدد العـاطلني مـن                     -٢٣١

 يف  ٥٤علـى التـوايل مـا نـسبته         ذوي مرحلة الثماين سنوات التعليمية، والتعليم الثـانوي تـشكل           
وتالحــظ هــذه الظــاهرة أيــضا يف فئــة اإلنــاث العــاطالت، وفيهــا تــشغل  .  يف املائــة٣٢ املائــة و

وهذا املؤشـر   . والتعليم الثانوي اجلزء األكرب    ،مرحلة الثماين سنوات التعليمية   النساء من ذوات    
ــه يف فئــات الــشباب، يف حــني أن التفــاوت بــني اإلنــاث والــذ     كور موجــود يف مجيــع أعلــى من

  .الفئات العمرية
ــاطق           ــصورة أكــرب يف املن ــذكور ب ــاث وال ــني اإلن ــة ب ــاوت يف درجــة البطال ــزداد التف وي

 يف املائــة مــن جممــوع عــدد العــاطلني   ٤٦فتــشكل اإلنــاث . احلــضرية مقارنــة باملنــاطق الريفيــة 
كـرب يف قطـاع املالبـس     وُتعد إمكانية العثور على عمل بالنسبة هلذه الفئـة أ         . الباحثني عن العمل  

ولكن، وحىت يف هذه احلالة، مثة عقبة تتمثل يف العمر؛ ألن العـاطلني البـاحثني عـن     . واخلدمات
وتتباين هـذه النـسبة املئويـة يف خمتلـف املنـاطق            . العمل ملدة طويلة ينتمون إىل هذه الفئة العمرية       

ــد، فتــصل  ــة إىل    يف البل ــاطق الريفي ــسبة يف املن ــة مــن اجملمــوع، ويف املنطقــة    يف املا٤٤تلــك الن ئ
  . يف املائة من اجملموع٥٤ يف املائة، بينما تشكل يف املنطقة اجلنوبية ٥٠الوسطى إىل 

 يف املائـة مـن      ٨٠( ويسجل مستوى البطالة رقمـا أعلـى لفئـة اإلنـاث مقارنـة بالـذكور                 -٢٣٢
شباب، بينمـا تعـد     وهذا املؤشـر أعلـى بالنـسبة لفئـة الـ          ).  يف املائة للذكور   ١٢,٨اإلناث مقابل   

، ٢-٤اجلـدول  . ( عامـا هـي ذاهتـا تقريبـا       ٤٥إمكانية التعيني يف الفئات العمرية اليت تزيد علـى          
وعلى نفس املنوال، يصبح الفرق أكثر حدة يف املنطقـة احلـضرية            ). املعهد األلباين لإلحصاءات  

ــة   ــة الريفي ــل املنطق ــا يف امل    . مقاب ــرق عمق ــذا الف ــزداد ه ــك، ي ــشمالية  وباإلضــافة إىل ذل ــة ال نطق
واملنطقة الشمالية الشرقية من البلد، ليس فقط بسب قلة إمكانات التعيني بالنـسبة لإلنـاث، يف                 

  .هذه املنطقة، وإمنا أيضا بسبب اهلجرة الكبرية للذكور
 يف  ١٢ وتشكل اإلناث من الباحثات عـن العمـل والـاليت هـن أيـضا رئيـسات لألسـر،                    -٢٣٣

، املعهـد   ٢-٦اجلـدول   ( األسـر تكـون يف مـستوى فقـر مرتفـع             ومعظم هـذه  . املائة من اجملموع  
واملـستوى التعليمـي   . وهي تعتمد بشكل رئيسي على املعونـة االقتـصادية      ) األلباين لإلحصاءات 

 يف املائــة مــن ٢٧وتــبني الدراســات أن . لإلنــاث يف هــذه األســر أعلــى عنــد املقارنــة بالــذكور  
ــة العمريــة    ، ختــرجن مــن املــدارس الثانويــة، يف حــني أن   عامــا ومــا فوقهــا ١٦اإلنــاث مــن الفئ

وتشكل اإلنـاث الـاليت حيـضرن املـدارس العليـا        . املائة منهن قد أكملن الدراسات العليا      يف ١٣
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ــة مــن أولئــك الطــالب  ٦٢ ــة الثمــاين ســنوات     .  يف املائ ــه بعــد إكمــال مرحل وحيــدث هــذا ألن
ذكور العمل أو اهلجـرة، بينمـا تفـضل         التعليمية، أو السنوات األوىل يف املدرسة الثانوية، يبدأ ال        

. وال ينطبق هـذا االسـتنتاج ذاتـه بالنـسبة ملنطقـة دميغرافيـة خمتلفـة            . اإلناث القيام بدراسات عليا   
ففـي  . ففي املناطق اهلامشية واملنطقـة الـشمالية الـشرقية يكـون املـستوى التعليمـي لإلنـاث أدىن                 

عليميـة، متيـل النـساء إىل تكـوين أسـرة وأن            هذه املناطق، وبعد إمتـام مرحلـة الثمـاين سـنوات الت           
إصــالح القطــاع احلكــومي مــستمر   ويتعــذر تعــيني اإلنــاث املتعلمــات ألن . يــصبحن زوجــات

يف حـني أن القطـاع اخلـاص يف    . يؤدي إىل إهناء كثري من الوظـائف الـيت تناسـب هـذه الفئـة              مما
  .ا اجملال ضئيل للغايةهذه املناطق يفضل جمال التشييد، لكن احتمال تشغيل اإلناث يف هذ

، ُنفذت برامج لتـشجيع التعـيني، مـع تفـضيل النـساء والفتيـات،               ولغرض تعيني النساء   -٢٣٤
وجــرى تيــسري رســوم نظــام التأهيــل الفــين بالنــسبة للنــساء والفتيــات يف مراكــز التأهيــل الفــين    

بـصورة   اةوصدر الترخيص مبجاالت تتيح عقد دورات للمهن اليت تناسـب املـرأة والفتـ            . العامة
ففــي مقاطعــات تريانــا وبــريات وإلباســان ومــا إليهــا، فتحــت    . رئيــسية، وتــؤدي إىل تأهيلــهما 

املنظمات اليت ال تستهدف الربح مراكز للتوظيـف، ومراكـز للمعلومـات وللوسـاطة مـن أجـل                  
كما أُنشئ عدد من املؤسسات من أجل قضايا التوظيف، وميكننـا أن نـذكر مـن                . املرأة والفتاة 

  . مؤسسة إقليمية ومكتبا حمليا للتوظيف١٢بينها 
 وفيما يتعلق باملهن اليت جييدها املتعطلون الباحثون عـن العمـل، فإنـه طبقـا إلحـصاءات                  -٢٣٥
، قُسِّم جمموع الباحثني عن العمل لـيس فقـط طبقـا ملـستواهم التعليمـي وإمنـا أيـضا        ٢٠٠٧عام  

 يف املائـة مـن العـاطلني املـسجلني     ٢أن ومـن هـذا التقـسيم يبـدو     . بالنسبة للمهـن الـيت ميتـهنوهنا      
البــاحثني عـــن العمـــل كــانوا متخصـــصني ذوي درجـــات تعليميــة عاليـــة وأكثـــرهم املعلمـــون    

واملهندسـون،  ) ٣٧٤(والـضباط   ) ٣٠٢(والزراعيـون   ) ٤٤٠(، واالقتصاديون   )شخصا ٥١٤(
  ). شخصا٢٤٥(وبصورة رئيسية املهندسون اجليولوجيون ومهندسو املناجم 

 من العاطلني الباحثني عن العمـل مـن برنـامج مـدفوعات البطالـة، يف            ٩ ٥٠٠فاد   واست -٢٣٦
ومثـة  .  من العاطلني الباحثني عـن العمـل مـن برنـامج املعونـة االقتـصادية      ٩٥ ٧٨١حني استفاد  

 من طائفـة    ٣ ٣٨٠كما يبدو، ومن بينهم       من الباحثني عن العمل من الفئات اخلاصة       ٨ ٠٣٦
ــا، و  ــار هبــن، و      مــن الفتيــات  ٣٣الروم ــساء الــاليت تعرضــن لالجت  مــن املعــاقني  ١ ٨٣٨والن

  . من فئات أخرى، مسجلني يف مكاتب العمل على صعيد البلد٣ ٠٥٩ و
  املساواة يف فرص التعيني   )ب(

ــة يف جمــال     -٢٣٧ ــاملرأة، ولكنــها تعطــي أولوي ــزا فيمــا يتعلــق ب  ال تــضع تــشريعات العمــل متيي
وتـشكل  .  مـثال األمهـات ذوات األطفـال العديـدين         التوظيف لبعض فئات النـساء، ومـن ذلـك        
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 يف املائـــة مـــن ســـكان البلـــد، وهـــن يـــشاركن يف هـــذه األشـــكال مـــن األنـــشطة   ٥١النـــساء 
التعلــيم، الــصحة، اإلدارة العامــة، مؤســسات  (التعــيني يف القطــاع احلكــومي،  ) أ: (االقتــصادية

سات الـصغرية واملتوسـطة،     الـشركات، املؤسـ   (التعيني يف القطـاع اخلـاص       ) ب(؛  )احلكم احمللي 
صــاحبات األعمــال احلــرة يف جمــال األعمــال التجاريــة الــصغرية أو األعمــال    ) ج(؛ )اخلــدمات

العمــل يف ) هـــ(موظفــة أو عاملــة بالقطــاع اخلــاص يف جمــال الزراعــة؛   ) د(التجاريــة األســرية؛ 
الت، االتــصا(وتــشغل اإلنــاث العــامالت نــسبة كــبرية مــن جمــاالت القطــاع احلكــومي  . البيــت

، أمــا يف اقتــصاد  )األنــشطة املاليــة، اإلدارة العامــة، التعلــيم، الــصحة، واألنــشطة االجتماعيــة      
القطاع اخلاص فتتمثل القطاعات الرئيسية يف صـناعة التجهيـز، صـناعة املنـسوجات واملالبـس،                

ويبـدو مـن الـضوابط    . صناعة األغذية، الزراعة، صناعة األحذية واجللود، واخلـدمات اجلماعيـة    
 يف املائـة مـن األشـخاص    ٤٧حـوايل  ) أ(ليت وضعتها مفتشية العمل احلكومي أن النـساء ميـثلن         ا

 يف املائـة مـن العـاملني يف         ١٢وحوايل  ) ب(املعينني يف اخلدمات، واملشاريع التجارية الصغرية،       
  . يف املائة يف قطاع إنتاج املالبس٧١وحوايل ) ج(جمال التشييد وإنتاج مواد التشييد؛ 

 املعهـد األلبـاين   ٣-٣اجلـدول  (ويف ألبانيا، تعد النساء الاليت تعملن يف القطاع اخلـاص    -٢٣٨
ــصاءات ــة،     )لإلحـ ــناعة األغذيـ ــس، وصـ ــسوجات واملالبـ ــناعة املنـ ــز، وصـ ــناعة التجهيـ ، يف صـ

والــصناعة الــصحية، وصــناعة األحذيــة واجللــود، ويف جمــال اخلــدمات اجلماعيــة، هــن بــصورة    
ثماين سـنوات التعليميـة، ويبلـغ متوسـط مـستوى املرتبـات مـا بـني                 رئيسية ممن أكملن مرحلة ال    

وتـشكو النـساء الـاليت قمـن     ).  دوالر٢٧٠-٢٥٠قرابة ( ِلك شهريا    ٢٥ ٠٠٠ إىل   ١١ ٠٠٠
بالرد على الدراسة االستقصائية، من رتابة مكان العمل، واخنفـاض املـستوى التكنولـوجي، ممـا          

وهلــذه الفجــوات أثــر علــى األحــوال النفــسية   . يتطلــب منــهن زيــادة التركيــز يف مكــان العمــل 
ومثة مؤشر مهـم بالنـسبة لإلنـاث املوظفـات يف           . والبدنية للموظف، وخباصة على اإلناث منهم     

ويفــسر .  ســنة٣٠ إىل ١٦هــذه القطاعــات ويتمثــل يف شــباهبن، حيــث تتــراوح أعمــارهن بــني 
ذه املراحـل مـن العمـر مـن         اهتمام أرباب العمل هبذه الفئة ما تتسم به مـن زيـادة النـشاط يف هـ                

  .بصورة أفضل، وسرعة تكيفهن مع العمل وأساليبه أجل االضطالع بتجهيز املواد
 وباإلضــافة إىل املــستوى التعليمــي واحلــصول علــى مــؤهالت فنيــة حمــدودة فــإن بعــض   -٢٣٩

العوامل الذاتية تؤثر يف تعيني اإلناث من هذه الفئـات يف األعمـال، مـن قبيـل مـستوى البطالـة،         
العامل االقتصادي، والرتعة األبوية للمجتمع األلباين وأثر سلطة األسرة اليت ُتجـرب املـرأة علـى           و

ومن هذه الناحيـة، تترتـب أيـضا آثـار علـى االحتياجـات املتعلقـة                . االشتغال يف قطاعات صعبة   
بدمج األشخاص الذين انتقلوا إىل مناطق أكثر حتضرا ويتسمون بقدرة حمدودة للحصول علـى              

  .ليم من املستوى املتوسطالتع
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، وخباصــة تعــيني مــن مت تأهيلــهم عــن طريــق  مــشاريع تتعلــق بــربامج تــشجيع التعــيني -٢٤٠
وقد أُعـد برنـامج تـشجيع    . التعيني هي إحدى الوسائل للتخفيف على سوق العمل غري الرمسية       

 يف تعــيني اإلنــاث العــاطالت مــن الباحثــات عــن العمــل يف إطــار هــدف حكومــة ألبانيــا املتمثــل
ويرمـي هـذا الربنـامج إىل تـشجيع       . إعداد سياسات اجتماعية نشطة من خالل تـشجيع التعـيني         

املـديرين األلبـانيني علـى بـذل اجلهـود لتعـيني اإلنـاث العـاطالت مـن الباحثـات عـن العمـل، يف             
ت وقد أُعد هذا الربنامج تنفيذا الستراتيجية التعيني والتأهيل الفين اليت اعُتمـد           . خمتلف الفترات 

وأعطـت وزارة   . ٢٠٠٣ينـاير   / الثـاين  كـانون  ١٠ املـؤرخ    ٦٧مبوجب قرار جملس الوزراء رقم      
  .العمل األولوية للمرأة يف برامج تشجيع التعيني اليت ُنفذت يف السنوات الثالث األخرية

ــسامهتهن       -٢٤١ ــب م ــه إىل جان ــاث، فإن ــة اإلن ــع لبطال ــستوى املرتف ــار امل  وإذا أُخــذ يف االعتب
رامج تشجيع التعيني، اختذت وزارة العمل تدابري حمددة لتنفيذ سياسات نشطة مـن             الكبرية يف ب  

ويرمي برنامج تشجيع التعيني إىل تعيني النساء العـاطالت وتـشجيع أربـاب             . أجل تعيني النساء  
وبالرغم مـن أن هـذا يبـدو وكأنـه          . العمل على توظيف اإلناث العاطالت الباحثات عن العمل       

الـذكور، فـالواقع أنـه يـستجيب لتـسوية وضـع املـرأة املتمثـل يف البطالـة                   ينطوي على متييز ضـد      
ويتألف هذا الدعم مـن متويـل مبلـغ االلتزامـات بتأمينـات التـأمني، حيـث أنـه بالنـسبة                     . املرتفعة

 عامـا، والنـساء الـاليت تعرضـن لالجتـار هبـن، والنـساء مـن                 ٣٥لإلناث ممن تزيد أعمـارهن عـن        
عاقــات، ميثــل هــذا تعويــضا جلــزء مــن املرتــب يــصل إىل احلــد األدىن   طائفــة الرومــا، والنــساء امل

وحيظى هذا الربنامج بدعم من ميزانية الدولة املخصصة لوزارة العمل، وقد بدأ تنفيـذه              . لألجر
ــاينكــانون ١بعــد  ــاير / الث ــة األجــل، ويــشجع    . ٢٠٠٤ين ــة الطويل ــامج البطال ــستهدف الربن وي

ــوة       ــار ق ــشاط الختي ــى الن ــل عل ــاب العم ــة أرب ــل العادي ــشمل. العم ــاث    وت ــددة اإلن ــشطة حم أن
للتعـيني مؤقتـا واالسـتفادة مـن        ) أ: (العاطالت الباحثـات عـن العمـل حيـث تتـوفر هلـن الفـرص              

احلصول على فـرص حقيقيـة      )ج(االستفادة من التأهيل عن طريق العمل؛       ) ب(زيادة الدخل؛   
  .لتجاريةللتعيني، إذا أظهرن قدرات جيدة على العمل وممارسة األعمال ا

 وإذا أخـــذت يف احلـــسبان فعاليـــة اســـتخدام األمـــوال املخصـــصة ألغـــراض املعونـــة        -٢٤٢
ــة     ــات االجتماعيـ ــصناديق التأمينـ ــصة لـ ــات املخصـ ــة، واإلعانـ ــدفوعات البطالـ االقتـــصادية، ومـ
والــصحية، واالســتحقاقات املاليــة املباشــرة وغــري املباشــرة املدرجــة يف ميزانيــة احلكومــة، فــإن     

ومـن ناحيـة    . قية هلذه الربامج تعترب أقل من النفقات املناظرة املترتبـة علـى تنفيـذها             التكلفة احلقي 
أخرى، ُتعد املزايا االقتـصادية االجتماعيـة أكـرب إذا أُخـذت يف االعتبـار احلالـة احلرجـة للبطالـة                     

ــر ــاث         . والفق ــيني اإلن ــامج تع ــسية برن ــصفة رئي ــيني، وب ــشجيع التع ــرامج ت ــذ ب ــن تنفي ــبني م ويت
 أنثـــى، وقـــد ١ ٢٠٠ مت تعـــيني ، أنـــه٢٠٠٤مـــن الباحثـــات عـــن العمـــل يف عـــام  العـــاطالت 

، وميثـل هـذا     ٢٠٠٦عـام   أنثـى    ٢ ٠٤٠، يف حـني مت تعـيني        ٢٠٠٥ذلـك أيـضا يف عـام         استمر
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 املعهــد األلبــاين ٥-٤اجلــدول . ( يف املائــة مــن جممــوع التعيينــات الناجتــة عــن هــذه الــربامج ٩٢
  ).لإلحصاءات

ــضا مــن منظــور      وُتكفــل للمــرأة فــرص -٢٤٣ ــا وُينظــر إىل هــذا أي ــساوية للتعــيني يف ألباني  مت
بيد أنـه يف القطـاع اخلـاص، يعتمـد هـذا            . التنافس املفتوح لوظائف احلكومة أو القطاع اخلاص      

 تعيينـــهن يف الوقـــت الـــراهن وتـــشغل اإلنـــاث الـــاليت مت. كـــثري ا علـــى أفـــضليات رب العمـــل
ــوع التعيينــات    يف ٤٦ ــة مــن جمم ــى مــدى ســنوات،      وُيظهــر . املائ ــل مــستوى التعــيني عل حتلي
ــرة           أن ــذكور خــالل الفت ــسبة لل ــه بالن ـــة أدىن من ــصــورة جليـ ــان ب ـــاث ك ــيني اإلنـ ــستوى تع م

ونتيجـة  .  بكاملها؛ وال يزال الفرق علـى مـا هـو عليـه وعنـد املـستويات ذاهتـا                  ٢٠٠٧-١٩٩٣
ــا هــذا، تنــشأ صــع   -للحــراك الريفــي  وبات بالنــسبة  احلــضري الــذي ال يــزال مــستمرا يف يومن

ففـي صـناعة التجهيـز، تبلـغ نـسبة          . لإلناث املهاجرات عند الدخول إىل سوق العمـل احلـضرية         
 يف املائــة، ويف املــصارف والتعلــيم والـــصحة    ٥٨ يف املائــة، ويف جمــال اخلــدمات    ٦٨متثيلــهن  

  . يف املائة١٨يف املائة، بينما تبلغ نسبة متثيلهن يف جمال التشييد  ٥٤
 عامـا الـذين أمتـوا       ٢٥-١٦ئات العمريـة، حيتـل املوظفـون مـن الفئـة العمريـة               وطبقا للف  -٢٤٤

ويف . مرحلة الثماين سنوات التعليمية، أكرب نسبة مئوية كمـا أن عـدد املوظفـات اإلنـاث أعلـى        
الفئة العمرية األكرب سـنا، فـإن عـدد املـوظفني مـن ذوي التعلـيم العـايل كـبري والغالبيـة هنـا مـن                          

املصاعب اليت تواجهها فئة األحدث عمرا  مـن أجـل لـدخول إىل سـوق                وهذا يوضح   . اإلناث
وباإلضافة إىل هذا، فإن تـدفق الـداخلني اجلـدد علـى سـوق العمـل يـتم                  . العمل بصورة ناجحة  

وقــد ســبب هــذا اخنفاضــا يف  .  عامــا بالنــسبة للــذكور واإلنــاث ٣٠بــصورة كــبرية حــىت ســن  
شاركة مـن هـم أحـدث سـنا يف سـوق            مستوى مشاركة من هم أكرب سنا، وزيـادة مـستوى مـ           

بـصورة كـبرية إىل احلـصول علـى          والسبب يف هذا هو ازدياد ميل هذه الفئة مـن العمـر           . العمل
وهـذه الظـاهرة أكثـر حـدة     . راسـة سلع ماديـة عـن طريـق العمـل، وبالتـايل تـدين االجتـاه إىل الد              

  .الذكور بني
ــرأة يف ســوق العمــل     -٢٤٥ ــشاركة امل ــدم التناســب يف م ــستويات   ويالحــظ ع ، يف خمتلــف م

 يف املائــة مــن الوظــائف يف الــوزارات    ٤٠وتــشغل اإلنــاث  . اإلدارة املركزيــة واإلدارة احملليــة 
ــرى  ــا األخـــ ــة العليـــ ــا يف اإلدارة احمل. ومؤســـــسات احلكومـــ ــاث أدىن  أمـــ ــسبة اإلنـــ ــة، فنـــ ليـــ

يهـا  وهذه املشاركة مرتفعـة إىل حـد مـا يف البلـديات، الـيت تـشغل اإلنـاث ف                  ). املائة يف ٣١,٦(
ويف الوقت ذاته، تبلـغ نـسبة مـشاركة اإلنـاث يف اإلدارة العامـة يف                .  يف املائة من الوظائف    ٤٥

 يف املائــة مــن الوظــائف يف هــذا ٢٥ يف املائــة، أمــا يف احملافظــات فيــشغلن ٢٢اجملتمعــات احملليــة 
هـا  أمـا األنـشطة الـيت تـشغل النـساء في     ).  املعهـد األلبـاين لإلحـصاءات   ٤-٤اجلـدول  . (القطـاع 
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 يف املائة يف جمال التعلـيم،       ٦٤: مئوية من الوظائف يف املناطق احلضرية فهي كالتايل        أعلى نسبة 
يف املائة يف جمـال الـصحة، أمـا يف قطاعـات الـصناعة، واملطـاعم، والفنـادق، فالـذكور هلـم                       ٧٧

وهـذا األمـر األخـري أكثـر وضـوحا يف منـاطق حـضرية أخـرى، ففـي          . الغلبة من حيث الوجـود  
بينمــا تــشغل اإلنــاث يف  .  يف املائــة فقــط مــن النــساء ١٨ا ال تعمــل يف جمــال الــصناعة إال  تريانــ

  . يف املائة من جمموع عدد الوظائف يف جمال الزراعة٥٢,٦املناطق الريفية 
يف الـسنوات     وقُدمت املساعدة إىل النساء الـاليت اسـتقر هبـن املقـام يف املـدن الرئيـسية،                 -٢٤٦

لداخلية، وكذلك نـساء طائفـة الرومـا، الـاليت كـثريا مـا أظهـرن عـدم                  األخرية، بسبب اهلجرة ا   
القدرة علـى رفـع مـستواهن الفـين يف دورات التـدريب علـى حياكـة املالبـس، ودورات جتهيـز               

ويف جمال اخلدمة احلكومية االجتماعية، هناك وحدة تعمل مـن أجـل زيـادة              . املنتجات الزراعية 
وتستطيع أولئـك النـساء بـدعم مـن         . ما القراءة والكتابة  مستوى تعليم نساء وأطفال طائفة الرو     

  .املنظمات اليت ال تستهدف الربح، االندماج يف سوق العمل
 ويف ظروف االقتصادي غري الرمسي املزدهر، بدأ كثري من النـساء األلبانيـات يف العمـل                 -٢٤٧

وألبانيـا مثلـها يف     . يف املرتل، بيد أن األوضاع اليت ميارسن فيهـا قـدراهتن ليـست معروفـة جيـدا                
رقـم   العمـل الدوليـة      منظمـة ذلك مثل فنلندا وأيرلنـدا وهولنـدا، قامـت بالتـصديق علـى اتفاقيـة                

اليت توصي بإعداد سياسة وطنيـة هلـذا النـوع مـن العمـل بغـرض       “ العمل املرتيل”، بشأن   ١٧٧
 .حتسني أوضاع السكان الذين يعملـون يف املـرتل، ومعظمهـم كمـا هـو معـروف، مـن اإلنـاث                  

  .بيد أنه ينبغي شن محلة خاصة الختاذ خطوات لتنفيذ توصيات االتفاقية
  

حريــة اختيــار املهنــة، واملــساواة يف معــايري الترقيــة، واالســتحقاقات، مبــا يف ذلــك   )ج(    
  التدريب الفين، وإعادة التأهيل املستمرين

يم واملنجـزات    ال تزال النساء يف كثري من املناطق متخلفات عن الرجال من حيث التعل             -٢٤٨
ورغـم أن معظـم ُنظـم التعلـيم الرمسـي تـستند إىل مبـادئ هتيئـة الفــرص         . علـى مجيـع املـستويات   

املتكافئة ملشاركة البنني والبنات، فالواقع أن ذلك يقترن بأوجه تفـاوت جليـة يف األمـاكن الـيت           
احملـدد للمـرأة    والـدور   . فإمكانات التنمية تعتمد كثريا على االنتمـاء اجلنـساين        . حيدث فيها هذا  

التعلـيم موضـع اهتمـام أو رغبـة          يف كل مكان هو الزواج وإجناب األطفال، ولذا قـد ال يكـون            
وممـا  . وباإلضافة إىل هذا، فـإن كـثريا مـن اآلبـاء يـرون أولويـة أكـرب يف التأهيـل الفـين                     . الفتيات

اهتـا وتقـل احلاجـة      يفسِّر هذا أيضا أن املرأة ال تتوقع أن جتد عمال جيـدا وبالتـايل، هتـبط اهتمام                
  .إىل اختاذ تدابري لبلوغ مستوى تعليمي أرفع

 وحتتــاج ســوق العمــل اآلخــذة يف االتــساع إىل أشــخاص مــؤهلني ومهــن جديــدة وفقــا -٢٤٩
ومثـة مؤشـر حمـدد      . للتطورات االقتصادية الراهنة اليت اقتـضت زيـادة عـدد املتـدربني ونوعيتـهم             
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العامة للتأهيل الفين، وبدء تشغيلها يف خالل هـذه         وهو اهتمام احلكومة بإعادة تشكيل املراكز       
وقــد دعمــت احلكومــة إنــشاء قــدرات للتأهيــل الفــين كمَّــا  . الــسنة يف مقــاطعيت فــيري وإلباســان

ومتـنح وزارة العمـل تـراخيص عقـد دورات     . ونوعا، من خالل وضع نظام للتأهيل الفـين العـام    
  .التعليم الفين

يريات إقليميـة للتأهيـل الفـين العـام، وبـصورة حمـددة         مـد  ١٠ ويف الوقت الراهن، هناك      -٢٥٠
 مـديريات أخـرى يف      ٤ للتأهيـل الفـين العـام يف تريانـا، وتوجـد             ١توجد املديرية اإلقليميـة رقـم       

شكودر، وإلباسان، وكورجي، ودوريس، وفلوري، وفيري، وغريوكاسـتر، كمـا يوجـد مركـز              
وتـوفر هـذه املـديريات دورات       . رقية من البلـد   متنقل التأهيل الفين العام يف املنطقة الشمالية الش       

بشأن املهـن، وبـصورة رئيـسية لفئـة العـاطلني البـاحثني عـن العمـل، وغريهـم مـن الـسكان مـن               
خمتلــف األعمــار واملــستويات التعليميــة، الــذين يرغبــون يف مواصــلة االلتحــاق هبــذه الــدورات     

علـق بإعـادة اهليكلـة، أو ممـن         والتخصص يف مهنة معينة، والذين تعطلـوا عـن العمـل ألسـباب تت             
وتـنظم مديريـة العالقـات      . يرغبون يف االحتفاظ بعملهم مـن خـالل تنميـة املعـارف والقـدرات             

العمالية تسوية املنازعـات والتوصـل إىل اتفاقـات مـع القطـاع اخلـاص ونقابـات العمـال، وهـذا                     
عـات أعمـال    يساعد على حل قضايا املنازعـات للمعـاقني، واألشـخاص الـذين يعملـون يف قطا               

وقد نظم معهد التدريب يف جمال اإلدارة العامـة         . شاقة مثل عمال املناجم، والطيارين، وغريهم     
وموظفـو معهـد التأمينـات االجتماعيـة جـزء          . دورات تدريبية بشأن املساواة بني اجلنسني أيضا      

  .من املوظفني الذين تدربوا يف معهد التدريب يف جمال اإلدارة العامة
  

  املقدمة من املاحنني األجانب ألغراض التأهيل الفيناملشاريع     
ــوا يقــدمون مــسامهات لــدعم نظــام التأهيــل الفــين يف     -٢٥١  قــدم املــاحنون األجانــب ومــا زال
ويف الوقت الراهن، قدرت احلكومة التأهيل الفـين باعتبـاره أولويـة، وقـد تبلـور هـذا يف                   . ألبانيا

املـساعدة اجملتمعيـة    ’’اد األورويب، يف إطـار برنـامج        املساعدة اليت حتصل عليهـا ألبانيـا مـن االحتـ          
ــتقرار   ــة واالسـ ــار والتنميـ ــال    ” (CARDS)‘‘ لإلعمـ ــالح يف جمـ ــراض اإلصـ ــدعم ألغـ ــدمي الـ تقـ

الوكالـــة الوطنيـــة للتعلـــيم الفـــين والتأهيـــل  وأنـــشأت. (AFP)‘‘ مـــشروع األحـــراج األلبـــاين’’
بـدعم مـن مـشروع التوأمـة املمـول       بالتعاون مـع وزارة العمـل، و      ‘‘ مشروع األحراج األلباين  ’’

وهـذه  . ٢٠٠٤ يف عام    (CARDS)املساعدة اجملتمعية لإلعمار والتنمية واالستقرار      ’’من برنامج 
الوكالة مؤسسة مهمة جدا يف جمال التعليم والتأهيل الفين، وهي تقوم بدور كبري يف اإلصـالح                

 رة وثيقــة يف مــشروع التوأمــةوتتعــاون وزارة التعلــيم والعلــوم بــصو. الــذي بــدأ يف هــذا االجتــاه
. الفـين والتأهيـل    هذا، وتدعم هذه الوكالة بغرض تقويتها وزيادة فعالية اجمللس الـوطين للتعلـيم            

مــشروع (ت يف جمــال صــالحاإلدعــم ا”وتتعــاون وزارة التعلــيم والعلــوم أيــضا يف مــشروع     
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املـساعدة  ’’إطـار برنـامج   ، الـذي ميولـه االحتـاد األورويب يف         ) املرحلة الثانيـة   -األحراج األلباين   
وجيـري إعـداد إطـار املـؤهالت األلبانيـة          . (CARDS)‘‘  اجملتمعية لإلعمـار والتنميـة واالسـتقرار      

  .والقوانني ذات الصلة من أجل هذا املشروع
ــشروع  -٢٥٢ ــتنادا إىل مــ ــدريب   ’’ واســ ــين  والتــ ــيم املهــ ــدعم التعلــ ــاين لــ ــامج األلبــ ‘‘ الربنــ

“ALBVET”      ا أنـشأت وزارة العمـل مركـزا متـنقال للتأهيـل الفـين               الذي متوله حكومـة سويـسر
وقـد بـدأ هـذا      . من أجل املنطقة الشمالية الشرقية وهي منطقـة تتـسم بارتفـاع مـستوى البطالـة               

املركــز نــشاطه وهــو يــستهدف تقــدمي خــدمات التأهيــل الفــين، باإلضــافة  إىل تنظــيم دورات     
من البـاحثني عـن العمـل، بغـرض دجمهـم           للفنيني املطلوبني يف سوق العمل، وملساعدة العاطلني        

وقد تبلـور هـذا بافتتـاح دورات خمتلفـة لـذوي املـؤهالت املختلفـة، مـن قبيـل                    . يف سوق العمل  
دورات الـــسباكة، وحياكـــة الثيـــاب، والتركيبـــات الكهربائيـــة، وإصـــالح الكهربـــاء املرتليـــة،   

امـت حكومـة    وق.  أشهر مـن منطقـة إىل أخـرى        ٦وتنظم هذه الدورات كل     . وتصفيف الشعر 
 بتمويـل تنفيـذ مـشروع       ”PARSH“‘‘ مـشروع تعلـيم الكبـار     ’’أملانيا أيضا، من خالل مؤسـسة       

وبالفعل، ساعد تنفيذ هـذه املـشاريع مـن جانـب خمتلـف املـاحنني علـى                 . “التعليم مدى احلياة  ”
حتــسني نظــام التأهيــل الفــين، وعلــى حــل املــشاكل املتعلقــة باحلــصول علــى املعــدات، وإعــداد     

  . الدراسية، واملدربني، والدورات، ووضع املعايري وما إىل ذلكاملناهج
  

  التأهيل الفين يف املراكز العامة
 وبأموال مـن ميزانيـة الدولـة، واسـتمر العمـل الـذي بـدأ يف اجتـاه االسـتثمار يف توسـيع                        -٢٥٣

عمــل فباإلضــافة إىل مركــزين يف مــدينيت إلباســان وفــيري، ن. شــبكة املراكــز العامــة للتأهيــل الفــين
أيضا على إنشاء مركزين يف مدينيت دوريس وغريوكاستر؛ ومن ناحية، أخـرى، فبالتعـاون مـع                

ــدعم مــن أجــل ا ”مــشروع  ــة -ح يف جمــال مــشروع األحــراج األلبــاين  صــالإلتقــدمي ال  املرحل
، مت تــدريب ٢٠٠٦ويف عــام . يج مركــز للتأهيــل الفــين يف مدينــة كــورجيــري تــشييد ‘‘الثانيــة
، هـو افتتـاح     ٢٠٠٧وكـان االجتـاه يف عـام        .  مـن اإلنـاث    ٣ ٧٠٠  شخص مـن بينـهم     ٦ ٢٠٠

ومن تلـك الـدورات     . دورات جديدة للمهن اليت توفر فرصا أكرب للتوظيف بعد إمتام الدورات          
دورات فنية للسباكة، والكهرباء، وتصفيف الشعر، والطهي، وما إىل ذلـك، وقـد افتتحـت يف                

 شـخص   ٧ ٤٠٠، مت تـسجيل     ٢٠٠٧ ويف عـام     .غريوكاستر والباسان وتريانا وفلوري وغريها    
 شخــصا علــى شــهادات، مــن بينــهم ٧ ٠٢٨وبعــد امتــام الــدورات حــصل . يف هــذه الــدورات

 مــن طائفــة ٧٢ومــن بــني الفئــات اخلاصــة .  كــانوا مــن العــاطلني البــاحثني عــن العمــل١ ٧٠٠
املعـاقني   شخصا مـن    ٢٩  من اإلناث الاليت تعرضن لالجتار هبن، و       ١٠ يتيما، و    ٣٥الروما، و   

 شخــصا مــن الفئــة ٤ ٩٢٣وقــد حــضر دورات التــدريب الفــين العامــة  . الــذين أمتــوا تدريبــهم
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 يف املائة من جممـوع عـدد األشـخاص الـذين مت       ٦٦,٥ عاما، كانوا ميثلون     ٢٤ إىل   ١٦العمرية  
ــهم ــام . تدريب ــا  ٣ ٨٩٩، مت تــدريب ٢٠٠٧ويف ع ــن اإلنــاث أو م ــة مــن  ٥٣ميثــل   م  يف املائ
 يف املائة من اجملموع، بينما تـشغل الفئـة   ٢٠ عاما ٣٤ إىل  ٢٥ الفئة العمرية    وشكلت. اجملموع

وحبسب املستوى التعليمـي، فـإن    .  يف املائة من اجملموع    ١٣,٥ عاما   ٣٤العمرية اليت تزيد على     
أكرب نسبة من األشخاص الذين حـصلوا علـى التأهيـل الفـين العـام، هـي لفئـة التعلـيم الثـانوي،                       

، ويلـيهم مـن أكملـوا مرحلـة     ) يف املائـة مـن اجملمـوع      ٤٦أو  (ص ذلـك     شـخ  ٣ ٤٠٠حيث أمت   
أمــا التعلــيم العــايل فبلــغ )  يف املائــة٢٨ (٢ ٠٣٢الثمــاين ســنوات التعليميــة حيــث بلــغ عــددهم 

  ). يف املائة٢٦( شخصا ١ ٩٦٨عددهم 
  

  التأهيل الفين اخلاص
ديــسمرب / األولنونكــا -ينــاير / الثــاينكــانون وعلــى صــعيد البلــد، صــدرت يف الفتــرة -٢٥٤

 حالـة جتديـد     ٩٢ومـن بينـها     .  ختصـصا  ١٦٦ تراخيص من أجل ختصصات بلغ عددها        ٢٠٠٧
وممــا يلفــت النظــر أنــه مــن بــني جممــوع التخصــصات الــيت    .  ترخيــصا جديــدا٧٤تــراخيص و 

. بتخصص تصفيف الـشعر التجميلـي     )  يف املائة  ٦٢أو  ( منها   ١٠٠صدرت هلا تراخيص يتعلق     
دات يف دورات جتميــل وتــصفيف الــشعر  شخــصا وُمنحــت هلــم شــها١ ٩٢١وقــد مت تــدريب 

ــوع   ٢٣ أو( ــن اجملمـــــ ــة مـــــ ــوب   ٢ ٣٧٨، وُدرب )يف املائـــــ ــال احلاســـــ ــصا يف جمـــــ  شخـــــ
ــة يف ٢٨,٥ أو( ــة    ١ ٥٤٥، وُدرب )املائ ــات األجنبي ــال اللغ ــة١٨,٦( شخــصا يف جم )  يف املائ

 والـصناعة امليكانيكيـة،     بينما ُدرب الباقون يف خمتلـف الـدورات يف جمـاالت الـسياحة والثيـاب،              
  .والدورات االجتماعية وما إىل ذلك

، قامــت مراكــز ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانون -ينــاير / الثــاينكــانون وبالنــسبة للفتــرة -٢٥٥
 يف املائـة مـن      ٦٥( مـنن اإلنـاث      ٥ ٤٢١ شخصا من بينـهم      ٨ ٣٠٨التدريب اخلاصة بتدريب    

ــاطلني   ٥ ٢٠٤و ) اجملمــوع ــة يف امل٦٣( مــن األشــخاص الع ــة حــىت   ). ائ ــة العمري ــشغل الفئ وت
 ٣٤-٢١، بينما تشغل الفئـة العمريـة        ) شخصا ٣ ٧٧٧أو  ( يف املائة    ٤٥,٤عاما ما نسبته     ٢١

ويــشكل األشــخاص احلاصــلون علــى  ).  شخــصا٣ ٤٢٦أو ( يف املائــة ٤١,٢عامــا مــا نــسبته 
الثمـاين سـنوات     يف املائة من اجملموع، أمـا األشـخاص الـذين أمتـوا  مرحلـة                 ٤٤التعليم الثانوي   

 يف  ٢٦,٦ يف املائـة، وتبلـغ نـسبة احلاصـلني علـى التعلـيم العـايل                 ٣٥,١التعليمية فتبلـغ نـسبتهم      
 يف املائـة مـن      ٥١,٨ ختصـصا أو مـا نـسبته         ٨٦وهـي   (ومعظم التخصصات املرخص هلـا      . املائة

 يف  ٥١ومن بني جمموع التخصصات املرخص هلا يف تريانا، كان مـا نـسبته              . يف تريانا ) اجملموع
 يف املائــة مــن ٥٧,٣املائــة مــن التخصــصات فقــط هــي يف جمــال تــصفيف الــشعر التجميلــي أو   
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 شخـصا   ٤ ٠٣٧وُدرب يف جمال التخصصات اخلاصة يف تريانـا         . جمموع التخصصات يف تريانا   
  . يف املائة من اجملموع على صعيد البلد٤٨,٥أو ما نسبته 

  :اث يف قوة العمل من خالل ما يليحتققت زيادة مستوى التعليم ومشاركة اإلن -٢٥٦
األشكال املختلفة من الـدوافع والـدعم، مـن قبيـل التـدريب يف مهـن جديـدة، يتطلبـها             •  

  .سوق العمل، والتشجيع وافتتاح األعمال التجارية الصغرية وما إىل ذلك
االعتراف بصورة أفضل مبشكلة البطالة بني النساء والرجـال، وذلـك مـن خـالل مجـع                   •  

ــات ــة  بيان ــة، أتاحــت إمكاني ــة ودقيق ــاث      كامل ــاطلني مــن اإلن ــة الع ــد فئ ــضل لتحدي أف
وقد أتاح هذا االستجابة مبزيد مـن       . والذكور، ومستوى التعليم، واخلصائص األخرى    

  .الكفاءة، وإعداد برامج أكثر جناحا من أجل تعيينهم
ساء والفتيـات   أتاحت مراعاة املنظور اجلنساين يف جمـال التأهيـل الفـين، زيـادة عـدد النـ                  •  

  .املوجودات يف سوق العمل
زيادة فرص اإلقراض، وذلك بإنشاء تيسريات وخباصة من أجل النـساء، وقـد اعُتـربت                 •  

هــذه طريقــة فعالــة حلفــز األنــشطة يف القطــاع الزراعــي وغــري الزراعــي، وزيــادة عــدد    
دت بـرامج   وبغية رصد التقدم يف هذه الربامج، أُع      . النساء الاليت يقمن بإدارة األعمال    

مشتركة بني وزارة العمل، ووزارة االقتصاد والطاقة، ووزارة املالية، ووزارة الزراعـة،            
  .بالتعاون مع الوكاالت الدولية

 وبصفة عامة، يعد التقـدم يف احليـاة الوظيفيـة أشـد صـعوبة بالنـسبة للمـرأة، ويف بعـض                      -٢٥٧
عليم على سبيل املثـال، ، جيـري تعـيني    ففي قطاع الت. يستند إىل معايري تتعلق باملهنة احلاالت ال 

املعلمني من خالل إجراءات تنافسية، مـن شـأهنا إتاحـة الفـرص لتقيـيم قـدراهتم الفنيـة الفرديـة؛          
والقــضية هــي أنــه يف . لكــن عنــدما يتعلــق األمــر مبــديري املــدارس، ال ُتعقــد إجــراءات تنافــسية 

، بينمــا تــشكل النــساء العــدد التحليــل النــهائي، يكــون كــثري مــن مــديري املــدارس مــن الرجــال
 أوضـاع ”من قانون   )  من الفصل الرابع   ١٥املادة  (ومن ناحية ثانية، تنص     . األكرب من املعلمني  

 ترقيـة املـوظفني املـدنيني،       التقدم يف احلياة الوظيفيـة     يشملعلى أن    ،“دنيةالعاملني يف اخلدمة امل   
ت لترقية األشـخاص عـن طريـق        وينص هذا القانون على إجراءا    . دون متييز بسبب نوع اجلنس    

  .التنافس
  

  األجر املتساوي عن العمل املتساوي  )د(  
القطـاع الرمسـي، يف كـثري مـن املنـاطق، مـن ناحيـة التعـيني           ينافس القطـاع غـري الرمسـي    -٢٥٨

القطــاع غـري الرمســي مــصدر للعمـل لكــل مــن الرجـل واملــرأة، املوجــودان     ونظــرا ألن. واألجـر 
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 الرمسي، حيدث كثريا أن يكون تعيني املرأة يف القطـاع غـري الرمسـي    بشكل كبري يف القطاع غري    
تكفل التعيني الـدائم، ولكنـها تـدر دخـال منخفـضا وتتـسم بإنتاجيـة                 يف أعمال غري مأمونة وال    

 يف حتديــد املــشاركة املنخفــضة للمــرأة يف وظــائف   الفعلــيويتمثــل الربنــامج . منخفــضة نــسبيا
بــصفة عامــة وظــائف   لمــات ومــؤهالت، يتقلــد الرجــال  ورغــم أن اإلنــاث يكــن متع . اإلدارة

ــة . اإلدارة يف القطــاعني العــام واخلــاص، وهــي مــن مث، وظــائف تــدر أجــرا أعلــى     ومــن الناحي
 املعهـد األلبـاين     - ٦-٤اجلـدول   (، تعمل النساء يف قطاعات تكون فيها األجور متدنيـة           الفعلية

 وظـائف نظـام التعلـيم ملرحلـة         فهي تعمـل يف وظـائف مـن قبيـل التمـريض، ويف            ). لإلحصاءات
التـسع، واملـدارس الثانويـة،       قبل االلتحاق باملدرسة، والتدريس يف مدارس مرحلـة الـسنوات          ما

  .بينما تعمل يف وظائف أقل أجرا يف القطاع اخلاص عموما
  

  التأمينات االجتماعية واالستحقاقات األخرى  )هـ(    
ــة واالســ   -٢٥٩ ــات االجتماعي ــق بالتأمين ــا يتعل ــضمن دســتور    وفيم ــها، ي تحقاقات النامجــة عن

ــوغ ســن        ــد بل ــة عن ــات االجتماعي ــا لكــل شــخص احلــق يف اســتحقاقات التأمين ــة ألباني مجهوري
ــة        ــة البطال ــضمن االســتحقاقات يف حال ــا ي ــل، كم ــاء العم ــة أثن ــد أو يف حــاالت اإلعاق . التقاع

يــزا فيمــا يتعلــق وحيتــذي قــانون التأمينــات االجتماعيــة نفــس اخلــط، بــالرغم مــن أنــه ال يقــيم متي
باألجر بالنسبة للتعويضات واالستحقاقات من التأمينـات االجتماعيـة بـسبب احلمـل، ويـشمل               

  .فقط ذلك احلمل والفترة اليت تلي والدة الطفل، وينطبق ذلك على النساء
تعطـي   فـال .  وإجازة األمومة هي عنصر متييزي آخر بني اإلناث والذكور من املوظفني           -٢٦٠

بانيـة إجـازة أمومـة لـألب، بـالرغم مـن أهنـا تقـر حبـق األب اجلديـد يف احلـصول              التشريعات األل 
ويف الوقــت ذاتــه، تطبــق العطــالت واألجــازات الــسنوية األخــرى  .  أيــام٣علــى إجــازة مــدهتا 

ومثة مثال آخـر علـى التفـاوت يف املعاملـة بـني الرجـل واملـرأة               . بالتساوي بالنسبة للرجل واملرأة   
اليت تـنص علـى أن للـشخص املـؤمن عليـه            “ التأمني االجتماعي ”قانون   أيضا من    ٣١ يف املادة 

عامــا  ٦٠  عامـا للرجــل و ٦٥احلـق يف احلــصول علـى معــاش تقاعـدي كامــل عنــد بلـوغ ســن     
وهكـذا  ).  عامـا مـن العمـل      ٣٥(وعدد سنوات العمل هو نفسه بالنسبة لكال اجلنسني         . للمرأة

 عامـا  ٣٥كـون قـد سـدد االشـتراكات ملـدة           فمن أجل أن يتمتع الفرد مبعاش كامل، عليـه أن ي          
  .على األقل يف برنامج التأمينات االجتماعية

 ومع األخذ يف االعتبار بظـروف األسـرة، ودور املـرأة يف األسـرة، يـنص القـانون علـى                     -٢٦١
 أطفـال   ٦وبالتحديد، فإن األمهات الاليت ينجنب      . بعض املسائل التمييزية األخرى لصاحل املرأة     

 سـنوات مـن مـدة التقاعـد، أي عنـد            ١٠ عاما جيوز هلن التقاعد قبـل        ٣٠لن ملدة   أو أكثر ويعم  
ومثــة متييــز آخــر هــو أن معــاش األســرة ُيمــنح لألرملــة عنــدما تبلــغ ســن  .  عامــا٥٠بلــوغ ســن 
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أمـا األرمـل فيحـصل علـى املعـاش مـن            . عاما رغم عدم تلبيتها لشروط التقاعد من عملـها         ٥٠
وفيمـا يتعلـق بالبطالـة، واملـرض، أو اإلعاقـة،           . عامـا فقـط   عمل زوجته بعد بلوغه سـن الـستني         

  .ترى النساء أنه ال توجد فوارق بني اجلنسني
ــة أل       -٢٦٢ ــب الدول ــن جان ــة خاصــة م ــوفري محاي ــى ت ــة عل ــشريعات األلباني ــنص الت مهــات  وت

ووفقــا لقـانون العمــل، ال ينبغـي أن يكــون احلمــل   .  والنــساء احلوامـل األطفـال حــديثي الـوالدة  
أ علــى ســبيل املثــال، حتظــر إجــراء /١٠٥تمييــز يف جمــال العمــل؛ وعلــى هــذا فــإن املــادة ســببا لل

وعالوة على ذلك، فعنـدما ُتطـرد امـرأة مـن عملـها أثنـاء فتـرة        . فحوص احلمل قبل تعيني املرأة   
احلمل، أو بعد عودهتا من إجازة األمومة، تقع املـسؤولية وااللتـزام علـى رب العمـل بـأن ُيقنـع                 

  . إهناء العقد مل يكن نتيجة للحمل أو لوالدة األطفالاحملكمة بأن
  

احلق يف توفري احلماية الصحية واألمن يف ظروف العمل مبا يف ذلـك أمـن وظيفـة                   )و(    
  اإلجناب

 حيظر قانون العمل علـى رب العمـل أن يعـرض املوظفـة لظـروف صـعبة وخطـرة علـى                      -٢٦٣
ــار ٩ املــؤرخ ٢٠٧ء رقــم ويــنص بدقــة، قــرار جملــس الــوزرا  . احلمــل أو علــى الطفــل  مــايو /أي

. ، علــى قائمــة األعمــال الــشاقة واخلطــرة “تعريــف األعمــال الــشاقة واخلطــرة” بــشأن ٢٠٠٢
وطبقا هلذا القرار، جيوز فقط تعيني املوظفات الاليت يقدمن شهادة طبية تدل على أهنن يتمـتعن               

 عمـل بالنـسبة     وحتـسب إجـازة األمومـة كـسنة       . بصحة تتيح هلن العمل يف مثل تلـك الوظـائف         
  .للمرأة وال تفقد سنوات عمل بسبب احلمل أو والدة الطفل

 ويف ألبانيا تلتـزم املـرأة باألسـرة واجملتمـع، بيـد أنـه ينبغـي لنـا القـول بـأن ذلـك االلتـزام                           -٢٦٤
ومن ناحية أخـرى، فـإن دورهـن مهـم جـدا يف جمـال اإلنتـاج                 . يراعى أكثر يف املناطق احلضرية    

ذه الزاويــة تــشرف مفتــشية العمــل علــى مراعــاة التــشريعات املتعلقــة   واإلجنــاب، ولــذا فمــن هــ 
ويتــضمن قــانون العمــل الــذي مت حتديثــه تــدابري حمــسنة  . الــصحة هلــن بظــروف العمــل وضــمان

وينص الفـصل العاشـر مـن هـذا القـانون علـى             . حلماية العمال والنساء وال سيما احلوامل منهن      
. صـة، وحيظـر العمـل يف الفتـرات الليليـة للحوامـل            بصفة خا  توفري احلماية للحوامل واملرضعات   

ومــن ناحيــة ثانيــة، توجــد حــاالت مــرت فيهــا النــساء احلوامــل بظــروف عمــل ســيئة وتعرضــن  
  .لضغوط أسرية من أجل القيام بأعمال تكميلية

 وفيما يتعلق بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل، يعاجل التشريع األلبـاين هـذه القـضية يف                 -٢٦٥
وبـالرغم مـن أن قـانون       . “املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع        ” مـن خـالل قـانون        قانون العمل، 

توجــد هنــا أيــضا  العمــل يــشمل أيــضا حكمــا بــشأن التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل، فــال  
إجراءات حمـددة تـنص علـى شـروع الـضحية يف اختـاذ إجـراءات يف حالـة التحـرش اجلنـسي يف                
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د بيانات إحصائية رمسيـة توضـح مـا إذا كانـت هـذه              وباإلضافة إىل هذا، ال توج    . مكان العمل 
ومـع ذلـك لـيس هـذا معنـاه أن تلـك             . القضايا قد ُرفعت إىل احملاكم وبت فيهـا وسـويت أم ال           

فقد كتبت وسائط اإلعالم أحيانـا، عـن هـذه الظـاهرة وعـن الطريقـة                . احلاالت ليس هلا وجود   
  .التشريعاتاليت ُتعاجل هبا هذه القضية لدى الرأي العام، وبواسطة 

 مــن قــانون العمــل تعريفــا للتحــرش اجلنــسي يف مكــان ٣٢ مــن املــادة ٣ وتــضع الفقــرة -٢٦٦
التحرش اجلنـسي يعـين كـل حتـرش يـضر بـصورة جليـة باحلالـة النفـسية                   ”العمل، ومبقتضاه فإن    

وُيحظر علـى رب العمـل التـصرف بـأي طريقـة تنطـوي علـى                . “للموظف بسبب نوع اجلنس   
 كمـا ينبغـي أال يـسمح حبـدوث مثـل تلـك التـصرفات مـن جانـب               حترش جنسي ضـد موظفـة،     

أحكامــا خاصــة “ املــساواة بــني اجلنــسني”ويتــضمن القــانون اجلديــد بــشأن . مــوظفني آخــرين
تنص على توفري احلماية للموظفني ضد التمييز، والتحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل وال سـيما                  

  .يف املؤسسات التعليمية
 تواجهها النساء يف العثور على العمل على قيـامهن بـاإلبالغ             وال تشجع املصاعب اليت    -٢٦٧

وليست النساء على وعـي كـبري بـأن القـانون يـوفر احلمايـة هلـن                 . عن حاالت التحرش اجلنسي   
وحيظر قانون العمل بوضـوح أي تـصرف مـن جانـب         . عند قيامهن باإلبالغ عن تلك احلاالت     

فة، ويفرض عليه التزاما حبماية املوظفة مـن        رب العمل ميكن اعتباره مبثابة حترش جنسي للموظ       
وُيلـزم قـانون املـساواة بـني اجلنـسني رب           . هذا التحرش اجلنسي من جانـب املـوظفني اآلخـرين         

  .العمل باختاذ تدابري تأديبية وأخرى تنظيمية ملكافحة التحرش اجلنسي ضد موظفاته
  

  منع التمييز ألسباب الزواج أو األمومة  -  ٢  
ــن  -٢٦٨ ــالرغم م ــاك       ب ــة، هن ــزواج أو األموم ــسبب ال ــز ب ــة حتظــر التميي أن األحكــام القانوني

حاالت يرفض فيها رب العمـل توظيـف امـرأة حامـل أو يـضع قيـودا علـى النـساء فيمـا يتعلـق                         
  بإجازة األمومة

  حظر الطرد ألسباب تتعلق باحلمل أو إجازة األمومة، أو تغيري احلالة الزوجية  )أ(    
لــى أربــاب العمــل مطالبــة النــساء بــإجراء فحــوص احلمــل قبــل     حيظــر قــانون العمــل ع -٢٦٩

ولـذا ينبغـي أن ينتظـر رب العمـل إىل حـني             . تعيينهن، أو إهناء عقود تعيينهن أثناء فتـرة محلـهن         
 مـن قـانون العمـل أن    ١٤٦وعـالوة علـى ذلـك، تعتـرب املـادة      . عودة املـرأة مـن إجـازة األمومـة       

أو احلالـة الزوجيـة، أو االلتزامـات العائليـة ومـا إليهـا،              إلغاء عقد التعيني لـدوافع تتعلـق باحلمـل          
وفيمـا يتعلـق بـالتمييز بـسبب الـزواج، ال يعـد ذلـك موجـودا كظـاهرة، وهلـذا           . أمر ال مربر لـه   

ومن ناحيـة   . السبب، مل ُتذكر هذه النقطة على وجه اخلصوص يف التشريعات العمالية األلبانية           
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فـال يـستطيع رب   . ظـر التمييـز بـسبب العالقـات العائليـة      من قانون العمل حت٩ثانية، فإن املادة  
العمـــل أن جيمـــع معلومـــات شخـــصية عـــن املوظـــف، إال إذا كانـــت تلـــك املعلومـــات تتعلـــق  

وُيعـد إلغـاء عقـد التعـيني دون         . بالقدرات املهنية أو تتضمن بيانـات مهمـة تتعلـق بتنفيـذ العقـد             
تعويــضا عــن ذلــك يــساوي مرتبــه إبــداء أســباب معقولــة بــاطال، ويــدفع رب العمــل للموظــف 

  .السنوي
  احلق يف إجازة أمومة مدفوعة األجر ومستحقات عن تلك اإلجازة  )ب(    

فُيحظـر العمـل متامـا      .  توفر التشريعات األلبانية محاية خاصة للوظـائف اإلجنابيـة للمـرأة           -٢٧٠
ن طفـل    يومـا بعـد الوضـع وإذا كانـت املـرأة حـامال بـأكثر مـ                 ٤٢ يوما قبل الوضـع و       ٣٥ملدة  

  وبعد انقـضاء تلـك األيـام، حيـق للموظفـة أن ختتـار إمـا              . تكون هاتني الفترتني أطول من ذلك     
وإذا اختــارت األمــر الثــاين، يكــون رب  . العــودة إىل العمــل أو مواصــلة تــوفري الرعايــة لطفلــها 

 وُتكفـل إجـازة األمومـة أيـضا للمـرأة الـيت          .  شـهرا  ١٢العمل ُملزما باإلبقاء علـى عملـها لفتـرة          
  .تتبىن طفال

ــاء علــى تقاســم االلتزامــات يف األســرة       )ج(     ــدعم االجتمــاعي ملــساعدة اآلب ــدابري ال ت
  العمل  ويف

ــاطق      -٢٧١ ــوفرة يف كــثري مــن املن ــة األطفــال غــري مت ــة يف جمــال رعاي  ُتعــد اخلــدمات احلكومي
اجـات  وهناك مبادرات خاصة لرعاية األطفال، إال أهنـا ال تغطـي مجيـع احتي             . احلضرية والريفية 
، التـــدريب )اجملتمــع املفتــوح  (، (SOROS)وقــد وفَّــرت مؤســـسة ســورس    . اجملتمعــات احملليــة  

وأقـرت وزارة التعلـيم والعلـوم       . وافتتحت مراكز لرعاية الطفـل يف كـثري مـن املنـاطق يف ألبانيـا              
  .براجمها التعليمية

  توفري احلماية للحوامل يف أماكن عملهن  )د(    
امـة دراسـات دوريـة لتحديـد أنـواع العمـل املـضرة باحلمـل،                 جتري مديريـة الـصحة الع      -٢٧٢

وتنشر نتائجها ملساعدة الدولة واملؤسسات اخلاصة على اختاذ تدابري وقائية حلماية صـحة املـرأة       
  .احلامل

  
  استعراض التشريعات املتعلقة بتدابري احلماية  -  ٣  

ــة    -٢٧٣ ــشريعات املتعلقــة باحلماي ــواتر اســتعراض الت لغــرض إدراج البحــوث   وفيمــا يتعلــق بت
واالستنتاجات العلمية األخرية، تعتقد النـساء أنـه ميكـن زيـادة اسـتعراض  التـشريعات األلبانيـة                   
وحتـسينها مــن أجــل زيــادة مواءمتــها بــصورة أكــرب ملتطلبــات اتفاقيــة القــضاء علــى التمييــز ضــد  

خطـرة بالنـسبة   ولذا ميكـن علـى سـبيل املثـال اسـتعراض فئـات أمـاكن العمـل الـيت تعتـرب              . املرأة
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ــوزارة املختــصة وبالتعــاون مــع املنظمــات الــيت ال       ــادرة مــن ال ــواترا، مبب ــر ت للمــرأة بــصورة أكث
  .تستهدف الربح، أو املنظمات الدولية

  ١٢املادة     
  الرعاية الصحية    
  اإلطار القانوين للرعاية الصحية    

فتـضمن  . طفـال  توفر التشريعات األلبانية دعما خاصا وخدمات صـحية لألمهـات واأل           -٢٧٤
 من الدستور األلباين لكل شـخص حقوقـا متـساوية يف الرعايـة الـصحية الـيت توفرهـا                    ٥٥املادة  
بعـة طبيـة دوريـة جمانيـة للحمـل، واملخـاض، والرعايـة              تتمتع مجيع النساء احلوامـل مبتا     ”. الدولة

يقـرره  التالية للمخاض، وخاصة الفحوص اإللزامية قبـل املخـاض وبعـد الـوالدة، علـى حنـو مـا                    
  .“قانون يصدره وزير الصحة

الـــصحة ” بـــشأن ٢٠٠٢أبريـــل /نيـــسان ٤ املـــؤرخ ٨٨٧٦ ويتـــضمن القـــانون رقـــم -٢٧٥
، ويـنص علـى   “التمييـز ”، الـيت تـستخدم مـصطلح      ٦حكما واحـدا يتعلـق باملـادة         )٨(“اإلجنابية

 وبــصورة. تقـدمي خــدمات دون متييـز جنــساين أو يقــوم علـى أســاس اخــتالف الفئـة الدميغرافيــة    
لكـل امـرأة احلـق يف إجـراء الفحـوص هلـا حبريـة ودون أي               ” على ما يلي     ٦حمددة، تنص املادة    

نوع من أنواع التمييز، أو االلتزامات، أو العنف، وهلا أن تقرر حبرية مـا يتعلـق جبميـع القـضايا                    
يم تعمـ   مـن هـذا القـانون      ٨وتزيـد املـادة     . “املتصلة حبياهتا اجلنسية وصحتها اجلنـسية واإلجنابيـة       

يـضمن القـانون لكـل      ”هذا املبدأ أكثر من ذلك، فتشمل كـال اجلنـسني، وتـنص علـى مـا يلـي                   
فرد اختاذ قرار بشأن ممارسة حقوقه اإلجنابية طبقا لرغبته ومـصلحته، دون أي متييـز، أو التـزام،                 

ــة”ويــنص القــانون بــشأن  . “عنــف أو علــى تقــدمي دعــم خــاص للخــدمات   “ الــصحة اإلجنابي
وإجراء فحوص طبية دوريـة قبـل   ) ١٣/١٢املادة (ة الصحية لألمهات واألطفال املتعلقة بالرعاي 

ويـنص هـذا   ). ٢٤/١املـادة  (الوالدة وبعدها، والسيما الفحوص اإللزاميـة قبـل وبعـد املخـاض        
ــف واخلــدمات           ــشورة والتثقي ــات وامل ــى املعلوم ــرد يف احلــصول عل ــى حــق كــل ف ــانون عل الق

  . اجليدةاالجتماعية الالزمة للصحة اإلجنابية
 ويتمثل الغرض من هذا القانون يف اإلقـرار بـاحلقوق اإلجنابيـة وقبوهلـا، ومحايـة الـصحة         -٢٧٦

وهـذا القـانون الـذي يـستند إىل دسـتور مجهوريـة ألبانيـا، واتفاقيـة القـضاء                   . اإلجنابية لكـل فـرد    
 جـزء   الـصحة اإلجنابيـة   ”، ينص على ما يلـي       “حقوق الطفل ”على التمييز ضد املرأة، واتفاقية      

وهي ليست انعكاسـا فحـسب للتـدابري املتخـذة حلمايـة الـصحة أثنـاء                . مهم من الصحة عموما   
__________ 

 .ال يرد هذا القانون يف التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين  )٨(  
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املراهقة ويف سن البلوغ، ولكنها توفر مبـادئ أساسـية لرعايـة الـصحة أثنـاء الـسنوات اإلجنابيـة                    
ويــشري القــانون أيــضا إىل مبــدأ عــدم التمييــز الــوارد يف الدســتور والوثــائق    . “للمــرأة والرجــل

ففــي معــرض . ليــة املهمــة، والــذي تترتــب عليــه أيــضا آثــار مهمــة بالنــسبة لألجيــال املقبلــة الدو
 مــن القــانون، ٣٧اإلشــارة إىل اســتخدام وســائل املــساعدة اإلجنابيــة التكنولوجيــة، حتظــر املــادة 

اختيــار نــوع الطفــل، باســتثناء احلــاالت الــيت حيتمــل فيهــا وجــود أمــراض وراثيــة تتعلــق بنــوع    
لكـل األفـراد واألزواج احلـق يف    ” من هذا القـانون فـإن   ١٠ من املادة ٢للفقرة  وطبقا  . اجلنس

 املـأمونني االستفادة من اخلدمات املناسـبة للرعايـة الـصحية، مـن أجـل حتقيـق احلمـل واملخـاض          
  .“وإجناب الطفل الصحي

املـساعدة  ال ُيسمح خالل سنوات     ” من الفصل السادس على ما يلي        ٣٧ وتنص املادة    -٢٧٧
ويتصل هذا احلكم مـرة أخـرى بتنفيـذ         “  الطفل املقبل   جنس اختيار نوع ب ابية التكنولوجية اإلجن

وينص القانون أيضا على أن الطفل الذي يـتم إجنابـه           . مبدأ عدم التمييز استنادا إىل نوع اجلنس      
عن طريق وسائل خمتلفـة، خبـالف الوسـائل الطبيعيـة، ال جيـوز اسـتخدامه ألغـراض صـناعية أو                     

لكــل امــرأة احلــق يف محايــة ” علــى مــا يلــي ١١ مــن املــادة ٣فتــنص الفقــرة . ا إليهــاجتاريــة ومــ
ض وعلـى االسـتفادة مـن تنفيـذ         اصحتها، أثناء محلها، وعلى احلصول على املساعدة أثنـاء املخـ          

لــيت تقلــل مــن اخلطــر علــى صــحتها وصــحة جنينــها، وطفلــها املولــود    الوســائل واملمارســات ا
  .“حديثا
 علــى تــوفري اخلــدمات يف جمــال التعلــيم لألطفــال ٣ مــن املــادة ٢لبنــد  ويف حــني يــنص ا-٢٧٨

 من هذا القانون على األمومة املأمونة، وهي حق لكل امـرأة         ٧تنص املادة   . واملراهقني وغريهم 
ويف . يف أن حتصل علـى الرعايـة الالزمـة كـي تتمتـع بـصحة جيـدة أثنـاء احلمـل وحـىت الـوالدة                      

راهقني والـشباب بـاحلق يف احلـصول علـى املعلومـات واخلـدمات       بعض املواد، يشار إىل متتع املـ     
املتعلقة بالصحة اإلجنابية، وعلى املعلومـات والـربامج الـيت ترمـي إىل منـع احلمـل غـري املرغـوب                    

وهـذه األحكـام   . فيه، واإليـذاء، وكـل مـا يتعلـق بـسلوكهم اجلنـسي النـشط حبـسب أعمـارهم              
، فحسب بل وتضمن خماضا مأمونـا وصـحة جيـدة           القانونية ال تضفي محاية خاصة على اجلنني      

  .مستمرة
 وقــد صــيغ قــانون محايــة الرضــاعة الطبيعيــة، بغيــة عــدم تــشجيع اســتبدال حليــب األم    -٢٧٩

باحلليـــب الـــصناعي، ولتنظـــيم جتـــارة األغذيـــة اخلاصـــة باألطفـــال، ونـــشر املعلومـــات املتعلقـــة  
التـشريعات األلبانيـة للرضـاعة الطبيعيـة        وتعد احلماية اليت تـضمنها      . بأولويات الرضاعة الطبيعية  

حمدودة نسبيا، ونرى عموما، ضرورة صياغة أحكـام جديـدة أو بـرامج عـصرية لتـضمن تـوفري                   
  .األغذية املناسبة لألمهات الشابات
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، أما اآلن فُيـسمح باإلجهـاض   ١٩٩٢ وكان إهناء احلمل غري قانوين يف ألبانيا حىت عام  -٢٨٠
تـصدره جلنـة     يلزم احلـصول علـى إذن خـاص        وبعد هذه الفترة،   من احلمل،    ١٢حىت األسبوع   

ويـنص القـانون اجلنـائي علـى عقوبـات تـصل إىل             . طبية متخصـصة، رهنـا بـصحة األم واجلـنني         
إذا مت ) ب(إذا أُهنـي احلمـل دون موافقـة املـرأة؛       ) أ: (سنوات يف احلاالت التالية    ٥السجن ملدة   

إذا مت اإلجهــاض علــى يــد أشــخاص غــري ) ج(اإلجهــاض يف بيئــات غــري مــسموح هلــا بــذلك؛ 
ــذلك؛   ــسها       )د(مــرخص هلــم ب إذا أُعطيــت للمــرأة احلامــل وســائل خاصــة لكــي ُتجهــض نف

  .بنفسها
اليت صـدقت عليهـا      العمل الدولية    منظمة وُتعاجل بعض هذه اجلوانب أيضا يف اتفاقيات         -٢٨١

مـن بـني أهـم االتفاقيـات الـيت هلـا            و. ألبانيا، منذ تقـدمي التقريـر اجلـامع للتقريـرين األول والثـاين            
  :عالقة مباشرة أو غري مباشرة حبماية صحة األم وصحة الطفل ميكن لنا أن نشري إىل ما يلي

  
  عنوان االتفاقية، ورقمها، والسنة، وتاريخ التصديق    

  .٢٠٠٤يوليه /متوز ٢٤، ٢٠٠٠-١٨٣االتفاقية املتعلقة حبماية األمومة   •  
  .٢٠٠٤أغسطس /آب ١٨، ١٩٤٧-٨١، لتفتيش العمايلاب املتعلقة االتفاقية  •  
  .٢٠٠٤يوليه /متوز ٢٤، ١٩٩٦-١٧٧العمل املرتيل، ب املتعلقةاالتفاقية   •  
، ١٩٩٥-١٧٦ بتـــوفري األمـــن ومحايـــة صـــحة عمـــال املنــــاجم،      املتعلقـــة االتفاقيـــة    •  

  .٢٠٠٣مارس /آذار ٣
مــارس  /آذار ٣، ١٩٩٣-١٧٤ مبنــع احلــوادث الــصناعية الكــبرية،    املتعلقــة االتفاقيــة   •  

٢٠٠٣.  
  .٢٠٠٣مارس /آذار ٣، ١٩٩٤-١٧٥، التفاقية بشأن العمل بعض الوقتاالتفاقية   •  
فربايـر  /شـباط  ٩،  ١٩٨١-١٥٥ باألمن ومحاية الـصحة أثنـاء العمـل،          املتعلقةاالتفاقية    •  

٢٠٠٤.  
  .٢٠٠٤أغسطس /آب ١٨، ١٩٧١-١٣٥االتفاقية املتعلقة مبمثلي العمال،   •  
ــة االتفاق  •   ــةي ــد احلــد األدىن لألجــور،   املتعلق أغــسطس /آب ١٨، ١٩٧٠-١٣١ بتحدي

٢٠٠٤.  
  .٢٠٠٤يونيه /حزيران ٢٨، ١٩٩٠-١٧١االتفاقية املتعلقة بالعمل الليلي،   •  
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ــة   •   ــةاالتفاقيـ ــريفيني،  املتعلقـ ــال الـ ــات العمـ ــسطس /آب ١٨، ١٩٧٥-١٤١ مبنظمـ أغـ
٢٠٠٤.  

  .٢٠٠٥فرباير /شباط ٣، ١٩٩٢-١٧٣ حبماية مطالبات العمال، املتعلقةاالتفاقية   •  
، قدمت وزارة الصحة إىل احلكومة القـانون األساسـي للنظـام            ٢٠٠٨مارس  /آذار ويف   -٢٨١

 ١٩٦٤ديــسمرب / األولكــانون ١٧ املــؤرخ ٧٦٦الــصحي، ومــن شــأنه جتديــد القــانون رقــم   
ــشأن  ــا  ”ب ــة ألباني ــصحية يف مجهوري ــة ال ــة العتمــاده “ الرعاي ــا  . توطئ ــد إعــداد هــذا الق نون وُيع

ضرورة بسبب إدراج ألبانيـا يف عمليـة االسـتقرار واالنتـساب، حيـث أنـه علـى غـرار اجملـاالت                      
األخرى، يقع على عاتق ألبانيا التزام يف قطاع الصحة، بتنفيذ االلتزامات ذات الـصلة ومواءمـة       

  .التشريع الوطين مع تشريعات بلدان االحتاد األورويب
 فـصال  ١٥واملكـون مـن   (، “صحية يف مجهورية ألبانياالرعاية ال” وينص القانون بشأن     -٢٨٢

علــى أحكــام عامــة، يــبني مــن خالهلــا القــصد مــن القــانون وهــو تنفيــذ احلقــوق     )  مــادة٥٢ و
الدستورية للمواطنني احملليني واألجانب يف مجهورية ألبانيا فيما يتعلـق حبمايـة الـصحة والرعايـة            

وُتعاجل املبادئ األساسية أيضا، مـن      . الصحةالصحية، وجمموعة اإلجراءات اليت تتخذ يف قطاع        
ــة           ــة خــدمات الرعاي ــاءة ونوعي ــرد، وكف ــصحية، كحــق أساســي للف ــة ال ــل احلــق يف الرعاي قبي
ــصلة       ــضارة املت ــات الفقــراء ضــد العوامــل ال ــة لطبقــات وفئ ــوفري احلماي ــشفافية وت الــصحية، وال

  .بالصحة
طنني، وحقــوقهم املتــصلة بنظــام  وُتعــد األحكــام الــيت تتنــاول مــسؤوليات الدولــة واملــوا-٢٨٣

وهـي تـنص   . تقدمي اخلدمات هذا، واستحقاقات الرعاية الصحية يف مجهورية ألبانيا مهمة جـدا     
أيــضا علــى التــزام مــن جانــب املــواطنني ينطــوي علــى إعــالن جديــد مل يــستحدث مــن قبــل يف  

ملتعلقـة بـصحتهم   التشريعات األلبانية، بشأن مـسؤوليات الـسكان املقـيمني يف مجهوريـة ألبانيـا ا      
  .والتزامهم باإلسهام يف الظروف املعيشية الصحية من خالل املشاركة يف التمويل

 ويتناول هذا القانون هيكل وتنظيم النظام الصحي باعتباره نظامـا متكـامال للخـدمات               -٢٨٤
، الرعايـة يف املستـشفيات    ،  )عيـادة املرضـى اخلـارجيني     (الرعايـة املتخصـصة األوليـة       : يتألف مـن  

دد من اخلدمات احملددة األخـرى مـن قبيـل خـدمات الطـوارئ، والـصحة العامـة، والقطـاع                    وع
الصيدالين، وأدوية املخاض، وأدويـة الرياضـة، واألدويـة البديلـة، والـصحة العقليـة، وخـدمات                 

كمـا يـنص يف الوقـت ذاتـه علـى طريقـة             . طب األسنان، وخدمات طب العيـون ومـا إىل ذلـك          
صحية كـشبكة مزمـع إقامتـها، وتـشمل مؤسـسات عامـة وخاصـة،               إنشاء وتنظيم املؤسسات ال   

أو بأي شكل آخر من أشكال امللكية، فـضال عـن تقـدمي الـدعم مـن أجـل وضـع خطـة شـبكة                         
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املؤسسات، واحلق يف إنـشائها؛ ويتنـاول هـذا القـانون أيـضا القطاعـات الـصحية، الـيت ُتمـارس                 
  .فيها أنشطة القطاع اخلاص

املعـايري املتعلقـة باخلـدمات اخلاصـة يف جمـال الرعايـة الـصحية،                ويتناول القانون كـذلك      -٢٨٥
وإقرارها وتنفيذها واملعـايري الـيت ينبغـي علـى تلـك املؤسـسات تلبيتـها فيمـا يتعلـق بإقامـة البنيـة                        

ويقــوم املركــز الــوطين للجــودة واألمــن . األساســية، وتــوفري املعــدات الطبيــة، واملــوارد البــشرية 
 املؤسـسات، وتـسجيل مـوظفي الـصحة، والتـرخيص للمؤسـسات             واالعتماد بعمليـات اعتمـاد    

ويتـضمن هـذا مـن الناحيـة       . وموظفيها، وهذا االلتـزام يعطـيهم احلـق يف ممارسـة النـشاط الطـيب              
العملية شيئا جديدا متاما بالنسبة للتشريعات األلبانية وبصفة عامة يف جمـال الرعايـة الـصحية يف                 

العتمـاد، الـذي يرمـي إىل حتـسني أداء مقـدمي خـدمات        فهـو يتنـاول مفهـوم ا      . مجهورية ألبانيـا  
فهو يـنص علـى أن االعتمـاد عمليـة تقيـيم متواصـلة بطريقـة دوريـة ترمـي إىل                     . الرعاية الصحية 

ويف الوقـت ذاتـه،     . احملافظة على املعايري الرفيعة يف جمـال اخلـدمات الـصحية املقدمـة إىل األفـراد               
  .نة نظام وطين مناسب لالعتمادينص على التزام وزارة الصحة بإقامة وصيا

ــام املــواطنني باختيــار مقــدمي    يــنص  وباإلضــافة إىل هــذا -٢٨٦ ــة قي القــانون أيــضا علــى حري
، مما يضع املرضى األلبانيني علـى قـدم املـساواة مـع كـل مـواطن يف                   بأنفسهم اخلدمات الصحية 

إىل تـوفري سياسـات     وتـوىل أمهيـة خاصـة       . أوروبا فيما يتعلق باحلقوق يف جمال الرعايـة الـصحية         
فهي تنص على مـسؤولية وزارة الـصحة عـن          . صحية تتعلق بتخطيط ومتويل اخلدمات الصحية     

  .إعداد استراتيجيات خلطط عمل متوسطة وطويلة األجل، لتقييم املصادر واملوارد البشرية
وزارة الــصحة اســتراتيجيات أخــرى تتــضمن أساســا مبــادئ عــدم التمييــز   وقــد أعــدت-٢٨٧

  :وميكننا أن نشري إليها فيما يلي.  بني اجلنسنيواملساواة
، والـيت   ٢٠١٠-٢٠٠٠ ة الـصحي  لـشبكة استراتيجية السنوات العـشر إلصـالح ا        •  

ومـرة أخـرى، تعطـي      . تتناول أولويـات وأنـشطة اسـتراتيجية لتحـسني صـحة الـسكان            
  .هذه االستراتيجية أولوية لتحسني صحة األم والطفل

متالزمـة نقـص املناعـة    /علقة بفريوس نقص املناعـة البـشرية  االستراتيجية الوطنية املت    •  
 والــيت ترمــي إىل احملافظــة علــى ألبانيــا كبلــد يــنخفض فيــه انتــشار  )اإليــدز(املكتــسب 

  .العدوى املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي
، واليت تشمل أهدافا وأنشطة تتعلق      الصحييف اجملال   استراتيجية النهوض والتثقيف      •  

  .تثقيف الصحيني فيما يتصل بصحة األم والطفلبالنهوض وال
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  تدابري القضاء على التمييز يف جمال الرعاية الصحية    
  احلصول على الرعاية الصحية  -  ١    

والواقـع، أنـه يف     .  يكفل احلصول على الرعاية الصحية للرجـل واملـرأة علـى حـد سـواء               -٢٨٨
 خصائـصها الـصحية، مبـا يف ذلـك          بعض احلاالت، تكون التشريعات أكثر تلطفا باملرأة بـسبب        

ما يتعلق بأمراض األعضاء اإلجنابية أو الفحـوص املتعلقـة هبـا، مـن قبيـل فحـوص الكـشف عـن                      
ــدي بواســطة األشــعة، وفحــوص ســرطان الــرحم، الــيت تــساعد علــى تــشخيص           ســرطان الث

  .األمراض اخلطرية
مؤســسات هــذا  واســتجابة للربوتوكــوالت الدوليــة املعنيــة حبمايــة الــصحة مــا برحــت   -٢٨٩

ومـن بـني هـذه اخلـدمات احملـددة      . القطاع يف ألبانيا تنشئ خدمات حمـددة حلمايـة صـحة املـرأة       
ــه        ــد برمت ــشاطها يف البل ــيت متــارس ن ــشارة ال ــق شــبكة وحــدات االست خــدمات تقــدم عــن طري

ــاين لإلحــصاءات ٤-٥ اجلــدول( ــها باســتمرار هــو     ).  املعهــد األلب ــسي من وكــان اهلــدف الرئي
دويــة العالجيــة إىل األدويــة الوقائيــة، وجعــل املــرأة تنــهض مبــسؤولياهتا املتعلقــة   االنتقــال مــن األ

وممـا لـه أمهيـة خاصـة يف هـذا           . بذلك، واإلسهام بنـشاط، وبـصورة مـستمرة يف محايـة صـحتها            
السياق، تلك التدابري اليت ُوضعت لتهيئة إمكانية تنسيق مطالـب املـرأة، لـيس فقـط فيمـا يتعلـق               

ويـتم تلقـي املعلومـات املتعلقـة بالرعايـة          .  وإمنا أيضا فيما يتعلق بأماكن عملـها       باحلياة األسرية، 
الصحية للـذكور واإلنـاث يف دوائـر اخلـدمات العامـة الـيت توفرهـا وزارة الـصحة كمـا يوفرهـا                  

، ووكالـة    األمـم املتحـدة للـسكان      صـندوق املاحنون، ويشمل ذلك املنظمات الدوليـة مـن قبيـل           
بعـة للواليـات املتحـدة، واليونيـسيف، وخمتلـف املنظمـات الـيت ال تـستهدف                 التنمية الدوليـة التا   

  .الربح
  

  احلالة الصحية للمرأة    
وهلـذا  .  ما فتئـت وزارة الـصحة تعتـرب دومـا محايـة صـحة املـرأة أولويـة يف جمـال عملـها             -٢٩٠

ــدعم       ــيت حتظــى ب ــصحة، ال ــل سياســات واســتراتيجيات وزارة ال ــسبب، جتع ــم صــندوقال  األم
، كأحد املاحنني الرئيسيني يف هذا امليدان، املرأة والفتاة موضع تركيز خـدمات              للسكان املتحدة

 مستويات للرعايـة الـصحية، مـع إعطـاء          ٣الصحة اإلجنابية، كما تعتزم دمج تلك اخلدمات يف         
وال يــزال حتــسني الـصحة بــشكل مــستمر ميثـل حتــديا كــبريا   . األولويـة للرعايــة الــصحية األوليـة  

وُيعد احلصول على رعاية صـحية جيـدة عـامال أساسـيا للرفـاه،            . اة وللولد والرجل  للمرأة والفت 
وفيما يتعلق بوصـف احلالـة وإدراج قـضايا املـساواة           . والتنمية، وللربامج العامة للمجتمع بأسره    

بني اجلنسني يف القطاع الصحي، يتمثل التحدي الكبري يف عدم وجـود بيانـات مـصنفة حبـسب           
لــسبب، يــستند وصــف حالــة املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال اخلــدمات    وهلــذا ا. نــوع اجلــنس



CEDAW/C/ALB/3  
 

08-66151 115 
 

الصحية، بصورة رئيسية إىل إفادات غـري متـواترة ومعلومـات ُتجمـع بـصورة غـري منهجيـة مـن                    
  .خمتلف املنظمات أو اجملتمع احمللي أو من منظمات ال تستهدف الربح

ــا حــوايل   -٢٩١ ــساء يف ألباني ــل الن ــس ٥٠,١ ومتث ــة مــن ال  املعهــد ٢-١اجلــدول (كان  يف املائ
ومنذ سنوات وحـىت اآلن، تعتـرب ألبانيـا واحـدة مـن الـدول الـيت وقَّعـت                   ). األلباين لإلحصاءات 

يقـوم البلـد    ”على خطة عمل مؤمتر القاهرة الـدويل املعـين بالـسكان والتنميـة والـيت تقتـضي أن                   
األمومـة  خـدمات   ألطفـال مبـا يف ذلـك     ارعايـة   وبتوسيع نطاق إدماج خدمات الصحة اإلجنابية       

لـسكان بأسـرهم وال سـيما أكثـر فئـات الـسكان ضـعفا وأقلـها حـصوال                   املأمونة حبيث تشمل ا   
واستنادا إىل خطة العمل هذه، تعترب سياسات واسـتراتيجيات وزارة الـصحة            . “على اخلدمات 

صحة األم والطفل جزءا مهما من حقوق اإلنسان وتـضعها يف بـؤرة اهتمـام خـدمات الـصحة                   
 مــستويات للرعايــة ٣ة، الــيت ترمــي إىل إدمــاج اخلــدمات املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة يف  اإلجنابيــ

وترمـي وزارة الـصحة إىل حتـسني صـحة          . الصحية، مع إعطاء األولوية للرعاية الصحية األوليـة       
األمهــات واألطفــال ونوعيــة حيــاهتم بــصورة مــستمرة، ممــا يــساعد علــى االخنفــاض التــدرجيي    

  .تالهلمملعدالت وفياهتم واع
وإلعطاء صورة أدق عن احلالة الـصحية للنـساء احلوامـل أخـذنا يف االعتبـار مؤشـرات                   -٢٩٢

اخلــصوبة، وفيــات األمهــات، اإلجهــاض، واســتراتيجية وزارة الــصحة بــشأن هــذه    : مــن قبيــل
املسألة؛ فضال عن الرعاية الوالديـة، وبروتوكـول الرعايـة املتعلـق باملخـاض ومـا بعـده، وتنظـيم               

والرعايــة الطبيعيــة، والعــدوى املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، وقــضايا الــصحة  األســرة، 
  .اإلجنابية

  
  اخلصوبة    

 كــان ١٩٩٠وقبــل عــام .  ألبانيــا إحــدى البلــدان الــيت تتمتــع خبــصوبة عاليــة يف أوروبــا -٢٩٣
، وخالل هذه السنوات العشر، ظل هذا املؤشـر         ٦,٩مؤشر اخلصوبة مرتفعا جدا، فبلغ حوايل       

، بيـد أن ألبانيـا ال تـزال      ٢٠٠٦ يف عـام     ٢,٠ إىل   ١٩٩٠ عام   ٦,٩دي اخنفاضا ملموسا من     يب
ــة    ــع خبــصوبة عالي ــدا يتمت ــاين لإلحــصاءات  -٤-٢ و ٣-٢، ٢-٢اجلــدول (بل ــد األلب ).  املعه

وطبقــا ملــسح بــشأن الــصحة اإلجنابيــة يف ألبانيــا، اضــطلعت بــه وزارة الــصحة، ومعهــد الــصحة 
،  األمـم املتحـدة للـسكان      صـندوق الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة، و        العامة، ووكالة التنميـة     
، كانت أعلى معدالت اخلصوبة يف ألبانيـا لـدى النـساء مـن الفئـة       ٢٠٠٢واليونيسيف، يف عام    

 ٣٢ يف املائـة و      ٣٣سنة، والاليت ميثلن على التوايل ما نسبته        ٢٩-٢٥ سنة و    ٢٤-٢٠العمرية  
 ٣٥ومعدل خصوبة املراهقات منخفض جـدا، فهـو يبلـغ           . بةيف املائة من جمموع مؤشر اخلصو     

 يف  ٧ سـنة، وهـو رقـم ميثـل          ١٩-١٥ امرأة من الفئة العمرية      ١ ٠٠٠من املواليد األحياء لكل     
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ومـع ذلـك، فـإن عـدد املواليـد يف البلـد ال يـزال يعـاين مـن                    . املائة مـن جممـوع معـدل اخلـصوبة        
 سـنويا يف املتوسـط، وال تـزال ألبانيـا      مولـود  ٧ ٠٠٠-٥ ٠٠٠اخنفاض ملموس إذ يقل مبعـدل       

ــا    ــع يف أوروبـ ــدل والدة مرتفـ ــع مبعـ ــدول (تتمتـ ــدول ٣-٢اجلـ ــاين  -٤-٢ واجلـ ــد األلبـ  املعهـ
  ).لإلحصاءات

  
  وفيات األمهات    

وتشري دراسـة ديناميـات وفيـات       .  من أهم مؤشرات صحة األم معدل وفيات األمهات        -٢٩٤
 ١٩٩٠نة، فبلغــت نــصف مــستوى عــام     األمهــات إىل اخنفــاض يف معــدهلا مــن ســنة إىل ســ     

ــاين لإلحــصاءات ٣-٥ واجلــدول ٢-٥اجلــدول ( ــه ).  املعهــد األلب ــصورة حمــددة فإن ــا : وب طبق
 ٥٠لبيانات مديرية اإلحصاءات الـصحية يف وزارة الـصحة، بلـغ معـدل وفيـات األمهـات مـن                    

ــاء عــام   ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ــد األحي ــد  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل٢,٣، إىل ١٩٩٠ مــن املوالي  مــن املوالي
 مـن املواليـد     ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ١٦,٧املعدل   ، بلغ ذلك  ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠٠٥ألحياء عام   ا

  . من املواليد األحياء١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٤,٦، بلغ  ذلك املعدل ٢٠٠٧األحياء ويف عام 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
 وتبدو األسباب املباشرة لوفيـات األمهـات يف الـسنوات األخـرية يف ألبانيـا هـي نفـسها          -٢٩٥

  :أبلغ عنها يف البلدان األخرى من العامل وهي بالتحديد كما يليمثل تلك اليت 
  الرتيف أثناء وبعد املخاض،  •  
  التشنج احلملي،  •  
  .املخاض املتعسر واألمراض العسرة اليت يتداخل فيها احلمل  •  



CEDAW/C/ALB/3  
 

08-66151 117 
 

  :ومن األسباب غري املباشرة األخرى اليت هلا أثر على صحة األم ما يلي
  .ة للمرأة منذ الطفولة وحىت فترة احلملالصحة واحلالة التغذوي  •  
ضآلة املعرفـة، واملواقـف، والـسلوكيات غـري املناسـبة للمـرأة، وأسـرهتا واجملتمـع احمللـي                     •  

  .فيما يتعلق بالصحة
  .حالة ومركز الفتاة واملرأة يف اجملتمع واألسرة، وال سيما يف املناطق الريفية  •  
  .ة واستخدامهامستوى حصول املرأة على اخلدمات الصحي  •  

  
  اإلجهاض

وقـد اخنفـض عـدد حـاالت اإلجهـاض      .  وينظم القانون يف الوقت الراهن، إهنـاء احلمـل        -٢٩٦
 ٢٠٠٦فبالنـسبة لعـام   . اليت قامت املؤسسات العامة بإبالغ وزارة الصحة هبـا يف العقـد األخـري    

ميكننـا القـول   و. ٤,١: ١مت اإلبالغ عنها هـي    اليت كانت نسبة حاالت اإلجهاض إىل املواليد،     
أن األرقام اليت أُبلغ عنها بشأن اإلجهاض كانت ترد أول األمر من مؤسسات الـصحة العامـة،          

ــوفر حــىت عــام         ــم تت ــادات اخلاصــة فل ــيت متــت يف العي ــام حــاالت اإلجهــاض ال ــا أرق  ٢٠٠٦أم
،  ٢٠٠٧يوليـــه /متـــوزويف ). ، املعهـــد األلبـــاين لإلحـــصاءات ٦-٢ واجلـــدول ٥-٢اجلـــدول (

وزارة الصحة بالتعاون مع املعهد األلباين لإلحصاءات، ومعهد الصحة العامـة، يف            بدأت تعمل   
ويف الوقـت   . مجع معلومات بشأن اإلجهاض من العيادات اخلاصة اليت توفر هذه اخلدمـة أيـضا             

الراهن، ختضع كل عيادة خاصة اللتزام بأن جتمـع معلومـات عـن حـاالت اإلجهـاض الـيت تـتم                
وعلـى نفـس املنـوال،    . بالغ عنـها، كـشرط للحـصول علـى التـرخيص     داخل مبانيها وتقوم باإل   

أُعيد تنظيم امللفات الشخـصية املتعلقـة باإلجهـاض والـيت بـدأ اسـتخدامها يف مجيـع املؤسـسات                    
، ســيتم مجــع معلومــات عــن حــاالت     ٢٠٠٨وابتــداء مــن عــام   . اخلاصــة والعامــة يف ألبانيــا  

ساهبا ضمن جممـوع حـاالت اإلجهـاض        اإلجهاض اليت جتريها مؤسسات الصحة اخلاصة، واحت      
  .اليت تتم يف ألبانيا

 ولتحــسني نوعيــة خــدمات الرعايــة الــصحية وتــوفري اإلجهــاض املــأمون، أعــدت وزارة -٢٩٧
  :الصحة استراتيجية خاصة تتضمن األهداف التالية

مواءمة الرعاية الالزمـة لإلجهـاض املـأمون لكـل امـرأة، طبقـا الحتياجاهتـا االجتماعيـة                    •  
  .رديةوالف

ــرأة يف         •   ــدعم امل ــيت ت ــة ال ــات الدقيق ــشورة واملعلوم ــة بإســداء امل حتــسني األعمــال املتعلق
  .اختيارها
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استخدام التكنولوجيات الطبية املوصى هبا واحلديثة، وال سيما أجهزة الشفط اليـدوي              •  
  .واإلجهاض الطيب

الوقايــة مــن العــدوى، تطبيــق املعــايري احلديثــة لتنفيــذ الربوتوكــوالت اجلديــدة املتعلقــة ب   •  
  .ومعاجلة اآلالم، واملضاعفات وعناصر الرعاية السريرية األخرى

توسيع نطاق خدمات تنظيم األسرة بعـد اإلجهـاض، مبـا يف ذلـك وسـائل منـع احلمـل              •  
يف احلــاالت الطارئــة، ملــساعدة النــساء علــى منــع حــاالت احلمــل غــري املرغــوب فيهــا،  

  .جتنب حاالت اإلجهاض املتكررةوملمارسة املباعدة بني الوالدات و
ــراض         •   ــشخيص األم ــل الفحوصــات وت ــة األخــرى، مث ــصحة اإلجنابي ــج خــدمات ال دم

املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، وتقـدمي املـشورة بـشأن العنـف، وتقـدمي خـدمات                  
  .خاصة للمراهقات وما إىل ذلك

  تنظيم األسرة
ــدأ تقــدمي خــدمات تن   -٢٩٨ ــاء علــى موافقــة احلكومــة، ب ــا  بن بعــد عــام   ظــيم األســرة يف ألباني

 كان الغرض الرئيسي مـن تقـدمي هـذه اخلـدمات، هـو حتـسني صـحة األم والطفـل،                    و. ١٩٩٣
وبعد املوافقـة علـى أنـشطة       . وسيظل كذلك، ألن تنظيم األسرة يقوم بدور يف الصحة اإلجنابية         

مها يف البلـد  تنظيم األسرة، أُعـدت سياسـة واسـتراتيجية ألجـل ذلـك، وجيـري اتباعهمـا وتنفيـذ             
  .، املعهد األلباين لإلحصاءات٥-٥اجلدول (برمته 

وقد صيغت بروتوكوالت تنظيم األسرة ومبادئها التوجيهية وهي مـستخدمة يف مجيـع               
  .العيادات املتخصصة يف هذا الغرض

ــرة يف     -٢٩٩ ــيم األسـ ــز تنظـ ــرة يف مراكـ ــيم األسـ ــة لتنظـ ــدمات األوليـ ــستوى اخلـ  ويتجلـــى مـ
وقـد ُجهـزت مراكـز تنظـيم األسـرة          .  مدينـة رئيـسية يف البلـد       ٣٦حة يف   املقاطعات، وهي مفتو  

 مــن ٢٨وعلــى نفـس املنــوال، أدرج  . بوسـائل تــدريب ومـوظفني متخصــصني يف هــذه اخلدمـة   
مراكز األمومة واملستشفيات يف البلد خدمات تنظيم األسـرة، وهـي تعمـل علـى تـوفري وسـائل             

ولقـد  . ء يف املدن خدمات تنظيم األسرة أيـضا وتقدم وحدات تقدمي املشورة للنسا    . منع احلمل 
مضى أكثـر مـن عقـد علـى القيـام بتوزيـع وسـائل منـع احلمـل جمانـا يف مجيـع مرافـق اخلـدمات                            

اجتماعيـا،    وما بعده، جيري ترويج وسائل منع احلمـل        ١٩٩٦ويف عام   . الصحية العامة برمتها  
  .يف البلد برمته

توسـيع نطـاق خـدمات تنظـيم األسـرة يف جمـال          وترمي وزارة الـصحة يف سياسـاهتا إىل          -٣٠٠
وهلـذا الغـرض، وبالتعـاون      . الرعاية الصحية األولية وخباصة يف مراكز الصحة يف املناطق الريفية         
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، ووكالــة  األمــم املتحـدة للـسكان  صـندوق مـع املـاحنني الــدوليني واملنظمـات الدوليـة مــن قبيـل      
ب األمحـــر األلبـــاين، والـــصليب األمحـــر  التنميـــة الدوليـــة التابعـــة للواليـــات املتحـــدة، والـــصلي  

وجيري تدريب أطباء األسرة واملمرضـات والقـابالت مـن املـوظفني، علـى              . األمريكي، وغريها 
ومنـذ  . مستوى اجملتمعات احمللية، فيما يتعلق بطريقة إسداء املشورة وتـوفري وسـائل منـع احلمـل       

مـات املتعلقـة بوسـائل منـع        ، وضعت وزارة الصحة نظام اإلدارة اللوجستية للمعلو       ٢٠٠٣عام  
 مقاطعة يف البلد، فيما يتعلق بقـضايا وسـائل منـع    ٣٦احلمل، والذي يقوم جبمع املعلومات من  

جمانــا، مبــا يف ذلــك   وتقــدم معظــم خــدمات تنظــيم األســرة . احلمــل، وتوزيعهــا ومــا إىل ذلــك 
خلدمات، فهـن   تستفدن من هذه ا    املعلومات املتعلقة بتلك اخلدمات، بيد أنه ليست كل النساء        

وقـد تـذهب    . لسن على يقني من احملافظة على السرية اخلاصة هبن من جانـب مـوظفي الـصحة               
النساء إىل أماكن خمتلفة عن مكـان إقامتـهن، حيـث ال يعـرفهن أحـد مـن أجـل احلـصول علـى                        

مقبــوال بعــد والســيما مــن جانــب الرجــال،  ولــيس تنظــيم األســرة. وســائل منــع احلمــل اجملانيــة
شن محـالت كـثرية بالنـسبة هلـذه املواضـيع مـن              اعدة بني والدات األطفال، وينبغي    كتدبري للمب 

  .أجل زيادة درجة الوعي
 سنة، املتعلقـة بتنظـيم األسـرة،        ٤٤-١٥ وطبقا آلراء النساء والذكور من الفئة العمرية         -٣٠١
 فـإن   ومـع ذلـك   . بصورة رئيسية، أن يتخذ كال الزوجني القرارات املتعلقة حبجم األسرة          ينبغي

 يف املائـة    ٩٦ زهاء(النسبة املئوية للذكور الذين يوافقون على هذا التأكيد أقل من نسبة النساء             
وليست هناك دراسـات تـبني التفـاوت بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق باملعرفـة               ).  يف املائة  ٩٨مقابل  

ة ومـع ذلـك، ففــي هـذه الـسنوات الـثالث األخــري     . واملواقـف مـن القـرارات املتعلقــة باخلـصوبة    
الحظنا حتسنا يف املوقف املتعلق مبؤشرات استخدام الوسائل احلديثة ملنع احلمـل، كمـا الحظنـا               

طبقـــا  (٢٠٠٥ يف املائـــة عـــام ٢٢ إىل ٢٠٠٢ يف املائـــة عـــام ٨أن النـــسبة املئويـــة زادت مـــن 
). اليونيــسيف(للطفولــة  األمــم املتحــدة منظمــةلدراســة أجراهــا املعهــد األلبــاين لإلحــصاءات و 

ذا نتيجة للسياسات اليت نفـذهتا وزارة الـصحة لزيـادة جـودة خـدمات تنظـيم األسـرة،               وكان ه 
وقد زاد عدد مراكز الصحة العامة الـيت تقـدم          . وتوسيع نطاق تلك اخلدمات يف املناطق الريفية      

وتقـدم وسـائل منـع      .  مرات أيضا مقارنـة بالـسنوات اخلمـس املاضـية          ٣خدمات تنظيم األسرة    
  .ه اخلدماتاحلمل باجملان يف هذ

  
  استخدام وسائل منع احلمل

 يف املائـة مـن الـسكان        ٩٧ يبدو من الدراسـات األخـرية بـشأن وسـائل منـع احلمـل أن                 -٣٠٢
 يف املائــة منــهم يعرفــون طريقــة حديثــة ملنــع احلمــل،  ٩٠علــى علــم بــبعض الوســائل، ذلــك أن 

جـة املعرفـة بوسـائل      وقـد أظهـرت الدراسـة أن در       .  يف املائة منهم يعرفون طريقة تقليدية      ٨٤ و
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 يف  ٧٧  يف املائـة للنـساء املتزوجـات و        ٧٥منع احلمل كانت مرتفعة نسبيا فكانت على التوايل         
ويف الــسنوات األوىل، كانــت درجــة اســتخدام وســائل منــع احلمــل   . املائــة للرجــال املتــزوجني

 املتعـدد  طبقا للمـسح العنقـودي    )٩()٢٠٠٢عام  ( يف املائة    ٨احلديثة منخفضة املستوى، حوايل     
 الــذي أجــراه املعهــد األلبــاين لإلحــصاءات واليونيــسيف، وكــان مــستوى ٢٠٠٥ -املؤشــرات 

  .استخدام الرجال لوسائل منع احلمل احلديثة منخفضا عن مستوى استخدام النساء هلا
 وقد أخذت وزارة الصحة يف االعتبـار هـذه املؤشـرات املنخفـضة لوسـائل منـع احلمـل                    -٣٠٣

،  وفيمـا بعــد تلـك الفتــرة أيـضا، فأعــدت اسـتراتيجية، تــنص     ٢٠٠٦-٢٠٠٣للفتــرة  احلديثـة، 
توســيع نطــاق خــدمات تنظــيم األســرة يف ) أ: (علــى بعــض التــدخالت الــيت ترمــي إىل مــا يلــي 

) ج(تدريب موظفي الصحة على استخدام وسائل منع احلمل احلديثـة و            ) ب(املناطق الريفية،   
. م ويف اجملتمعـات احملليـة تتعلـق بتنظـيم األسـرة           إطالق محالت تروجيية وطنية يف وسائط اإلعـال       

ــادة ملموســة يف عــدد مــستعملي       ــسنتني األخريتــني إىل زي ــدابري يف ال وقــد أدى تطبيــق هــذه الت
وقـد كـان هنـاك      . وسائل منع احلمل احلديثة وعدد املراكـز الـيت تقـدم خـدمات تنظـيم األسـرة                

.  علـــى صـــعيد البلـــد٢٠٠٠ يف عـــام ٩٧ مقابـــل ٢٠٠٧ مركـــزا لتنظـــيم األســـرة عـــام ٤٣٠
ــسيف عــام    أن ) املــسح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات   (٢٠٠٥وأظهــرت دراســة أجرهتــا اليوني

إىل ) ٢٠٠٢ عـام ( يف املائـة     ٨النسبة املئوية السـتخدام وسـائل منـع احلمـل احلديثـة زادت مـن                
  . يف املائة٢٣

ــام -٣٠٤ ــة ب    ٢٠٠٤ ويف ع ــة املتعلق ــتراتيجية الوطني ــا االس ــرت ألباني ــل   ، أق ــع احلم ــائل من وس
  :املأمونة، وتنطوي على األهداف الرئيسية التالية

تــوفري وســائل منــع احلمــل عــن طريــق ضــمان توريــد وســائل منــع احلمــل اجليــدة علــى    •  
  .املدى الطويل

توفري االستقالل املايل، الـذي يعـين أن البلـد ميكنـه احلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل                        •  
. للمـشتريات املاليـة     مـن خـالل مـوارده الذاتيـة        ، وسيضمن توفريهـا،   ٢٠١٠حىت عام   

، متكنت املـسامهات املاليـة للدولـة األلبانيـة املخصـصة لوسـائل              ٢٠٠٥وابتداء من عام    
منــع احلمــل، مــن توزيــع وســائل منــع احلمــل جمانــا يف دوائــر خــدمات الــصحة العامــة   

  .٢٠٢٠يف املائة عام  ١٠٠وستبلغ هذه املسامهة 
هنــاك متــسع لتحــسني احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية   ومــع ذلــك، ال يــزال -٣٠٥

ويـري بعـض    . للمرأة، ويتعلق هذا بصورة رئيسية بتحـسني هيكـل اخلدمـة الـصحية ذاتـه عامـة                
__________ 

 .واليونيسيفاملسح العنقودي املتعدد املؤشرات الذي أجراه املعهد األلباين لإلحصاءات   )٩(  
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عادة، عدم احلصول على الرعاية الصحية بـشكل كـاف، هـو أن نظـام                املتخصصني أن ما يربر   
حــة الفــساد، بقــصد تقليــل وجتنــب وقــد أويل اهتمــام خــاص ملكاف. الرعايــة الــصحية ميــر بأزمــة

قــدر املــستطاع، حيــث أن    احلــاالت الــيت تــدفع فيهــا أمــوال للمــوظفني الطبــيني يف اخلفــاء،       
  .يعين أهنم ال يبذلون نفس القدر من الرعاية الصحية جلميع املرضى ذلك

  
  توفري اخلدمات اجملانية والتغذية السليمة أثناء احلمل ويف فترة اإلرضاع  -  ٢    
  )قبل الوالدة(الرعاية قبل املخاض توفري     

دائمــا مــن الرعايــة الــسابقة للــوالدة يف ألبانيــا هــو ضــمان تــوفري   كــان اهلــدف الرئيــسي-٣٠٦
الدعم للمرأة احلامل وتوفري املبادئ التوجيهية الالزمة ليس فقط بالنسبة هلا وإمنـا أيـضا بالنـسبة                 

األزواج يف فتـــرة االنتقـــال عنـــدما وهلـــذا الـــسبب، تقُـــدم املـــساعدة إىل . لـــشريكها وألســـرهتا
يف ألبانيـا، تقيـيم املخـاطر العامـة      الرعاية الوالديةويشمل بروتوكول  . يتوقعون أن يصبحوا آباء   

ــصال          ــق االت ــة عــن طري ــدوى املنقول ــة بالع ــضوابط املتعلق ــة، وال ــق الفحــوص املختربي عــن طري
الـــصحي بـــشأن اجلنـــسي، والتحـــصني املوافـــق للمواصـــفات، وعوامـــل ريـــسوس، والتثقيـــف  

ــك       ــا إىل ذل ــل واإلرضــاع، وم ــاء احلم ــاين  ٧-٥اجلــدول (مؤشــرات املخــاطر أثن ــد األلب  املعه
  ).لإلحصاءات

 ومثة مؤشر مهم يتناول حتسني الرعاية الصحية وهو زيادة عـدد النـساء احلوامـل الـاليت          -٣٠٧
ا لدراسـة   وطبقـ . حيصلن على الرعاية الصحية السابقة للوالدة من قبل مـوظفني طبـيني مـؤهلني             

بـدا  ) الدراسـة االستقـصائية الـصحية   (، بـشأن الـصحة اإلجنابيـة     ٢٠٠٢استقصائية أٌجريت عام    
 يف املائــة مــن حــاالت الــوالدة الــيت  ٣١أن مجيــع األمهــات حــصلن علــى الرعايــة الوالديــة، يف  

هـذه املالحظـة،     ومـرة أخـرى، يؤكـد     . ٢٠٠٢-١٩٩٧حدثت يف الفترة الزمنية الفاصـلة بـني         
نقودي املتعدد املؤشرات الذي أجراه املعهد األلباين لإلحـصاءات واليونيـسيف، وهـو             املسح الع 

ــدا أن ٢٠٠٥دراســة أجريــت عــام   ــة    ٩٧,١؛ فقــد ب ــة مــن النــساء اســتفدن مــن الرعاي يف املائ
وهذا الرقم هو نفسه الـوارد يف التقـارير         . املقدمة من موظفني طبيني مؤهلني خالل فترة احلمل       

وعلى وجه التحديـد فـإن   . التكنولوجيا واملعلومات الصحية يف وزارة الصحةاليت قدمتها إدارة  
 يف املائة من النساء استفدن من الرعاية الصحية خـالل فتـرة احلمـل ومـن بينـهن مـا نـسبته                        ٩٧
  . يف املائة بدأن الفحوص الطبية يف الشهور الثالث األوىل للحمل٤٣
إمنا أيضا وفقا للمعـايري الدوريـة املوصـى هبـا،            ومل نبدأ الرعاية الوالدية مبكرا فحسب و       -٣٠٨

وبغيــة تقيــيم كفــاءة الرعايــة املقدمــة يف األســابيع األخــرية قبــل . واســتمرت طــوال فتــرة احلمــل
ــة       ــة الوالدي ــدد فحــوص الرعاي ــشارة وع ــت أول است ــوالدة، جــرى رصــد وق ــد أجــرت . ال  وق

 األمـم املتحـدة     دوقصن، باالشتراك مع    ٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة   اليونيسيف هذه الدراسات عن   
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الدراســات أن معظــم  ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة ، وأظهــرت للــسكان 
 وكــان متوســط عــدد ٣ إىل ١النــساء قُمــن بزيــارات إلجــراء فحــوص صــحية عــددها مــا بــني  

  .٣االستشارات الوالدية حوايل 
ــة الــذي تقدمــ    -٣٠٩ ــة الوالدي ــامج الرعاي ــصحية   ومثــة عنــصر مهــم يف برن ــة ال ه مراكــز الرعاي

فأثنــاء تقــدمي املــشورة، تقــدم مــواد   . لألمهــات، وهــو أيــضا نــشر املعلومــات املتعلقــة بالــصحة  
تتضمن معلومات من أجل محاية األم من التعرض للمخاطر اليت قـد تـؤثر علـى صـحة اجلـنني،                    

مـع اقتـراب    و. وهي تتعلق بالتغذية، والراحة، واملؤشرات واألعراض املبكرة ملضاعفات احلمـل         
ــوزع         ــا املخــاض، وت ــيت تواجــه فيه ــة ال ــداد األم للحال ــشورة إع ــستهدف امل وقــت املخــاض، ت
املعلومات الدقيقـة املتعلقـة بالنـشاط اخلـاص بـالوالدة، وإسـداء املـشورة للمـرأة بـشأن أسـاليب                     

ة وخالل الفترة السابقة على الوالدة، ُتسدى املـشور       . تقليل اآلالم ومشاعر القلق أثناء املخاض     
  .للنساء بشأن الرضاعة الطبيعية وتنظيم األسرة بعد الوالدة

  الرعاية املقدمة أثناء املخاض
ــتم مجيــع حــاالت املخــاض يف      -٣١٠ ــا، يوصــى بــأن ت  وفيمــا يتعلــق مبكــان املخــاض يف ألباني

املؤسسات الصحية، وحتت رعايـة املـوظفني الطبـيني املـؤهلني فنيـا والـذين علـيهم رصـد تطـور               
ــشاط املخــاض   ــا  ن ــة املخــاض ذاهت ــرة . وعملي ــارير وزارة  ٢٠٠٧-٢٠٠٣ويف الفت ــا لتق ، وطبق

 يف املائــة مــن حــاالت الــوالدة متــت يف مؤســسات الــصحة، يف حــني مت  ٩٣الــصحة، يبــدو أن 
ومـن بـني حـاالت الـوالدة واملخـاض يف           .  يف املائة فقط من تلك احلاالت يف املرتل        ٧نسبته   ما

ن النساء علـى املـساعدة الطبيـة مـن مـوظفني، ومل حتـصل                يف املائة م   ٧,٨املرتل، حصل حوايل    
وأظهـرت الدراسـات الـيت أُجريـت عـام          .  يف املائـة   ٠,٢على تلك املساعدة نساء تبلغ نـسبتهن        

نفــس النتــائج الــيت أظهرهــا مــسح  ) ٢٠٠٥املــسح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات عــام   (٢٠٠٥
ــة  ــه قبــل ذلــك، معهــد   )١٠(الــصحة اإلجنابي ــام بإجرائ ــاين   ، الــذي ق  الــصحة العامــة واملعهــد األلب

  .٢٠٠٢ -لإلحصاءات 
 ويبلــغ ٢٠٠٦ وطبقــا لبيانــات وزارة الــصحة، فمــن بــني جممــوع عــدد الــوالدات عــام  -٣١١

 مـن حــاالت الـوالدة متــت يف مراكـز األمومــة يف البلـد، ومــن     ٣٣ ١٣٤يبـدو أن  ) ٣٥ ١٨٦(
وبالنـسبة للفتـرة    . صحية يف القـرى    حالة متت يف دور الوالدة املدجمة يف املراكز ال         ٢ ٠٨١بينها  

ــوزن    ٢٠٠٧-٢٠٠٣ ــة ال ــسمة بقل ــوالدة املت ــدو أن حــاالت ال )  جــرام٢ ٥٠٠-١ ٠٠٠(، يب

__________ 
 .٢٠٠٢ -الدراسة االستقصائية للصحة اإلجنابية، معهد الصحة العامة واملعهد األلباين لإلحصاءات   )١٠(  
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وميكن تفسري حاالت املخاض اليت حـدثت يف املنـازل          .  من مجيع حاالت املخاض    ٨,٥تشكل  
  :على النحو التايل

  .جيةرغبة األم يف الوالدة يف البيت، عندما تكون الوالدة فسيولو  •  
تنقل السكان بال ضوابط، مما يترتب عليه تغيري العناوين بصورة متكررة جدا وبالتـايل                •  

  .ال ميكن للقابلة اليت تتوىل الرعاية يف املنطقة متابعة احلالة
االفتقــار إىل مــوظفني متخصــصني وال ســيما القــابالت يف القــرى وخباصــة يف املنــاطق     •  

  .الشمالية الشرقية من البلد
  .ء أحوال دور األمومة اليت كثريا ما تفتقر إىل املياه، والتدفئة والطاقة الكهربائيةسو  •  

  
  الرعاية فيما بعد الوالدة

 ومثة عنصر مهم يف رعاية األم ويتمثل أيـضا يف متابعـة حالتـها يف األسـابيع األوىل بعـد                     -٣١٢
 جتـري متابعتـهما     وال يتعلـق األمـر بـصحة األم فقـط وإمنـا أيـضا بـصحة الطفـل حيـث                   . للوالدة

مراكـز متخصـصة    (بصفة دورية من قبل طبيب واحد يف الوحـدات االستـشارية لـألم والطفـل                
وتقدم لألمهات مذكرة بيانات عن مجيع حـاالت التطعـيم، وهـي جمانيـة              ). لرعاية األم والطفل  

عن يتمـت  ومـن الـشواغل الرئيـسية أن األمهـات الـشابات ال           . بالنسبة لألم وللطفل املولود حديثا    
بتدريب خاص يف مجيع احلاالت املتعلقة بالرعايـة الـيت ينبغـي القيـام هبـا بالنـسبة للطفـل املولـود             

سـاعة مـن    ٢٤حديثا، وهناك حاالت تتمثل يف حثهن على مغادرة مركـز األمومـة يف غـضون             
  .بعد املخاض

 وتــستخلص اســتنتاجات مــن بعــض الدراســات االستقــصائية، وُتظهــر أن هنــاك نــسبة   -٣١٣
ة صغرية من النساء خضعن ألعمال فحص روتينية بعد الوالدة قام هبا طبيـب يف األسـبوع                 مئوي

وليس عدد الفحوصات الطبية اليت جترى فقـط قبـل الـوالدة منخفـضا بـل                . األول بعد املخاض  
وتلك اليت تتم بعد الوالدة أيضا، واألسباب هـي نفـسها تقريبـا الـيت ذكرناهـا قبـل ذلـك وهـي                   

ذلك، ونــوع اخلــدمات بالنــسبة لألمهــات، والعقبــات الثقافيــة االجتماعيــة،   إمكانيــة القيــام بــ (
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن هلـذا تـأثري غـري              ). سيما يف املناطق الريفية    ودور املرأة يف األسرة، وال    

على أنـه يالحـظ     . مباشر أيضا على مستوى وفيات الرضَّع، ألن الطفل بعيد عن الرعاية الطبية           
 املعهـد   ١-٥اجلـدول   (فيـات الرضَّـع يف الـسنوات األخـرية يف ألبانيـا             وجود مؤشـر الخنفـاض و     

  ).األلباين لإلحصاءات
 أدى الربنامج الوطين لألمومـة املأمونـة والرعايـة الفعالـة الـسابقة للـوالدة، الـذي تنفـذه                    -٣١٤

واليونيـسيف يف الـسنوات اخلمـس األخـرية          الصحة العامليـة     منظمةوزارة الصحة باالشتراك مع     
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.  مهما يف إحاطـة األمهـات علمـا وتثقـيفهن فيمـا يتعلـق بأمهيـة الرعايـة فيمـا بعـد الـوالدة                   دورا
-٢٠٠٥وتبلغ النسبة املئوية للنساء الـاليت حـصلن علـى رعايـة صـحية بعـد الـوالدة يف الفتـرة                      

 يف املائـة    ٦٠، طبقا للبيانات اليت أفادت هبا مؤسسات الصحة العامـة يف البلـد، حـوايل                ٢٠٠٦
  .٢٠٠٢م يزيد مقارنة بعام وهذا الرق

  
  الرضاعة الطبيعية

، بـدأ   ١٩٩٠ ما برحت الرضاعة الطبيعية يف ألبانيا متثل أحد التقاليد، ولكـن بعـد عـام                 -٣١٥
ــي      ــصناعي، كبــديل للحليــب الطبيع ــتعمال احلليــب ال ــذا نتيجــة الســتخدام     . اس وقــد جــاء ه

، خـالل فتـرة املخـاض يف    )اليت قد تسبب امتنـاع نـزول احلليـب    (املسكنات والوسائل األخرى    
وبغيـة رصـد حالـة الرضـاعة     . مراكز األمومة، وكذلك نتيجة النفتاح البلد أمام اقتصاد السوق    

الطبيعية، أجرت وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيـسيف وخمتلـف الرابطـات، بعـض الدراسـات                
تلـك  وتـبني االسـتنتاجات املـستمدة مـن         . ٢٠٠٦-٢٠٠١على الـصعيد الـوطين خـالل الفتـرة          

الدراسات أن النسبة املئوية للرضاعة الطبيعيـة اخلالـصة ملـدة الـشهور الـستة األوىل تبلـغ حـوايل                    
  . يف املائة٧٤ يف املائة، بينما يبلغ استمرار الرضاعة الطبيعية يف السنة الثانية من العمر ٣٨
ض  ولتحسني التغذية خالل فترة احلمل، مـا برحـت تتخـذ تـدابري لتوزيـع احلديـد ومحـ                    -٣١٦

وقـانون   الـصحة العامليـة      منظمـة واعتمادا على توصيات    . الفوليك التكميليني خالل تلك الفترة    
ويـنص هـذا    . التسويق الدويل لبدائل احلليـب الطبيعـي، أعـد قـانون لتـشجيع الرضـاعة الطبيعيـة                

القــانون علــى أنــه يف خــالل الــشهور الــستة األوىل مــن العمــر، ينبغــي للمــرأة أن ُترضــع طفلــها  
وال حيظر القانون تسويق البدائل، ولكنه يـنظم بيـع هـذه املنتجـات، وحيظـر يف                 .  طبيعية رضاعة

الوقت ذاته على األشخاص الـذين يقـدمون اخلـدمات يف مؤسـسات الرعايـة الـصحية، إصـدار                   
  .وصفات للنساء بشأن هذه البدائل دون توصية من الطبيب

ات احلوامل، ولكنها تـشجع الرضـاعة        وال تتخذ املستشفيات تدابري تتعلق بتغذية األمه       -٣١٧
وإذا مل تتمكن األم من اإلرضاع بصورة طبيعية، تقوم بـذلك نـساء يتمـتعن بالـصحة                 . الطبيعية

وينبغي لنـا القـول إن مـن الـضروري تقـدمي املزيـد مـن              . وميكنهن إرضاع الطفل رضاعة طبيعية    
لرغم مـن أن النـساء حيـصلن        وبـا . املعونة االقتصادية للنساء خالل فترة احلمـل وفتـرة اإلرضـاع          

على معلومات بشأن كيفية تغذية أنفسهن وتغذية أطفاهلن، فكـثريا جـدا مـا ال تتـوفر الوسـائل                   
وبـصورة عامـة، تعـد اإلجـراءات العمليـة املتخـذة خـالل دورات               . املناسبة جلعل التغذية سليمة   

لــاليت وتقــوم النــساء ا. تــدريب النــساء علــى فحــوص الثــدي، صــحيحة وتــتمخض عــن نتــائج  
  .شاركن يف تلك الدورات التدريبية باستشارة األطباء أكثر من النساء الاليت مل يشاركن فيها
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متالزمة نقـص  /األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية     
  )اإليدز(املناعة املكتسب 

/  نقص املناعـة البـشرية      ال توجد قوانني متييزية ضد األشخاص املصابني بعدوى فريوس         -٣١٨
وقـد ُسـجلت اإلصـابة بفـريوس نقـص      . ميكن القول بأن سـرية العـالج مكفولـة        اإليدز يف حني  
ــشرية  ــة الب ــام   /املناع ــدز للمــرة األوىل ع ــة مــن عــدم     ١٩٩٣اإلي ــرة طويل ــد فت ــه بع ، يف حــني أن

ــام    ــشخيص تلــك احلــاالت، أي يف ع ــالزهري  ١٩٩٥ت ــا .  وجــدت حــاالت لإلصــابة ب وألباني
اإليـدز  /لبلدان اليت تتمتع بأدىن نسبة مئوية مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            إحدى ا 

ومــن جهــة أخــرى، فإنــه  .  حالــة٢٦٦مت اإلبــالغ عــن ) ٢٠٠٨ســنة (وحــىت الوقــت احلاضــر 
ــريوس نقــص املنا      ــدوى اإلصــابة بف ــال ع ــن أن انتق ــالرغم م ــل    ب ــن األم إىل الطف ــشرية م ــة الب ع

وال توجـد بيانـات دقيقـة بـشأن عـدد           . )١١( حالـة  ١٣اكُتشفت يف   يتكرر كظاهرة، فإهنا قد      ال
النساء الاليت مت فحصهن الكتشاف فريوس نقص املناعة البشرية، وهلـذا الـسبب، يتعـذر التنبـؤ                 

ــا    ــاث املــصابات   . بتوقــع انتقــال العــدول مــن األم إىل الطفــل يف ألباني وإمجــاال، يقــل عــدد اإلن
لـذكور وقـد أدت جهـود الوقايـة املـستمرة الـيت ُبـذلت               بفريوس نقص املناعة البشرية عن عدد ا      

والنساء احلوامل، وكذلك النـساء     . يف صورة محالت لتوعية النساء، دورا مهما يف هذا الصدد         
الــاليت يف مرحلــة عمريــة متكنــهن مــن والدة األطفــال، حيــصلن علــى معلومــات بــشأن فحــوص 

املـضاد  بة هبـذا الفـريوس، والعـالج    اإليـدز، وبـشأن عواقـب اإلصـا    /فريوس نقص املناعة البشرية   
اإليــدز /ومــع ذلــك فــإن مــستوى الــوعي بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية. للفريوســات الرجعيــة

  .يزال منخفضا، وال سيما فيما بني السكان اإلناث من طائفة الروما ال
لـة  األمـراض املنقو  /اإليدز/ ولقد أعد الربنامج الوطين بشأن فريوس نقص املناعة البشرية         -٣١٩

، وتقـرر يف معهـد الـصحة العامـة، بغـرض تنـسيق              ١٩٩٧عن طريق االتصال اجلنسي منذ عـام        
وقــد جــاءت صــياغة االســتراتيجية . اإليــدز/االســتجابة الوطنيــة لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

ــشرية     ــريوس نقــص املناعــة الب ــة مــن ف ــة للوقاي ــشاره، يف   /الوطني ــا ومكافحــة انت ــدز يف ألباني اإلي
زيادة عـدد احلـاالت الـيت عثـر         :  نتيجة لربوز بعض العوامل من قبيل      ٢٠١٠-٢٠٠٤السنوات  

يف فتــرة  عليهــا، وتطــور ســلوك الــسكان، ومثــاال علــى ذلــك؛ امليــل إىل إقامــة عالقــات جنــسية 
وتـشدد االسـتراتيجية الوطنيـة للوقايـة        . مبكرة من العمر، واستخدام املخدرات، ومـا إىل ذلـك         

 ٢٠١٠-٢٠٠٤اإليدز ومكافحة انتشاره يف ألبانيا للـسنوات        /من فريوس نقص املناعة البشرية    
اإليـدز بالنـسبة للمـرأة والفتـاة يف البلـد،           /على خماطر العدوى من فريوس نقـص املناعـة البـشرية          

__________ 
 .معهد الصحة العامة: مصدر املعلومات  )١١(  
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وترمــي االســتراتيجية إىل تطبيــق تــدابري وقايــة هلــا طــابع التوعيــة، مــع اســتعمال وســائل حديثــة  
  .ملعاجلة اإلناث املصابات بالعدوى

 وتتجــه األمــراض األخــرى املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي إىل الزيــادة فيمــا بــني  -٣٢٠
السكان، بالرغم من أن جودة اإلبالغ ينقصها الكـثري، ويف كـثري مـن احلـاالت ال ميكـن تقيـيم                     

وجيري تشخيص حاالت اإلصابة هذه يف خمتـربات الـصحة العامـة وخمتـرب             . بدقة درجة العدوى 
ويعـد معهـد الـصحة    . يف تريانـا   مستـشفى أمـراض النـساء والـوالدة اجلـامعي        األحياء الدقيقة يف  

  .اإليدز والزهري/العامة املركز املرجعي الوطين فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية
ــسعينيات حــدثت موجــة  -٣٢١ ــا، واجتهــت بــصورة      ويف أعقــاب الت هجــرة كــبرية مــن ألباني

ــدان جمــاورة    ــسية صــوب بل ــان، و(رئي ــااليون ــسبة  ) إيطالي ــدر أن ن ــة مــن أولئــك  ٤٠وقُ  يف املائ
وقـد لـوحظ طـراز جديـد مـن هجـرة النـساء وحـدهن، دون أن                  . املهاجرين كانوا مـن اإلنـاث     

ويف ظـل هـذه الظـروف، ازداد البغـاء كأحـد أشـكال االجتـار            . يرافقهن أحد من أفـراد األسـرة      
االت هتديـدا حمـتمال النتـشار       ويـشكِّل البغـاء مقرونـا باخنفـاض مـستوى اسـتخدام الرفـ             . بالبشر

وباإلضــافة إىل اإلنــاث الــاليت مت االجتــار هبــن  . األمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي 
والاليت كثريا مـا جيـئن مـن منـاطق ريفيـة، فـإن زوجـات املهـاجرين هـن أيـضا مـن بـني فئـات                          (

  .النساء الاليت ميثلن فئة شديدة الضعف
 فقط على معاجلة األمراض املنقولة عن طريـق االتـصال           كان للخدمات اليت تركزت     و -٣٢٢

 يتمثــل يف نــشوء عقبــات تعتــرض وصــول جــزء مــن النــساء إىل هــذه  -اجلنــسي جانــب ســليب 
وتتعلــق التغــيريات االجتماعيــة أيــضا هبجــرة الــسكان الــداخليني جتــاه املــدن الكــبرية  . اخلــدمات

 هـذه الـسنوات، إىل إحـداث تغـيري          وقد أّدت اهلجرة الداخليـة يف     . وبصفة خاصة جتاه العاصمة   
 يف ٣٦ كــان ســكان احلــضر يــشكلون ١٩٨٩ففــي عــام . يف نــسبة ســكان احلــضر إىل الريــف

  . يف املائة٤٢ لتصبح ٢٠٠١املائة من السكان عموما يف حني زادت هذه النسبة عام 
، كانت األمراض املنقولـة عـن طريـق         )١٩٩٠-١٩٦٠( وخالل عقود من عزلة ألبانيا       -٣٢٣
بيـد أنـه حـىت هنايـة عـام          . صال اجلنسي من قبيل الزهـري والـسيالن، قـد قـضي عليهـا فعـال               االت

 حالة من حـاالت اإلصـابة بـالزهري شـكلت فيهـا اإلنـاث مـا نـسبته                   ١٣٨، اكُتشفت   ٢٠٠٣
 كــان ١٣٨ومــن بــني هــذه احلــاالت الــــ  .  يف املائــة٤٢ يف املائــة مــن احلــاالت، والــذكور ٤٨
ــا ــسبه  م ــة٤٥(ن ــ)  يف املائ ــالزهري األوَّيل إص ــة   (ابات ب ــصحة العام ــد ال ويف ). ٢٠٠٤ -معه

 يف املائـة مـن الـسكان املـصابني بـالزهري مـصابني        ٤,٥الثالث سنوات األخرية كان ما نـسبته        
وتقـرر يف الوقـت الـراهن، إجـراء متابعـة           . حباالت موجبة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية أيـضا           

دة يف عــدد حـاالت اإلصــابة بالـسيالن املكتــشفة   خمتربيـة لإلصـابة بالــسيالن حيـث تالحــظ زيـا    
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وتــشهد الدراســات الــيت أُجريــت يف    . خــالل الفحــوص الروتينيــة الــيت جتــري باملستــشفيات     
. لدى اإلناث الاليت يف عمـر اإلجنـاب   )herpes(السنوات األخرية أيضا بوجود فريوس اهلريبس 

لرتيــف املهبلــي ووجــود وهنــاك دراســة أخــرى أجراهــا معهــد الــصحة العامــة، توثــق حــاالت ا  
 يف املائـــة مـــن ٢٥ يف ‘‘Chlamydeous trachomatis’’اإلصـــابة مبـــرض التراخومـــا احلرشـــفية 

وتــشمل اإلفــادات اإللزاميــة متابعــة لألمــراض .  امــرأة مت فحــصهن يف تريانــا٥٢٧جمموعــة مــن 
الزهـري  وتعترب اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، و           . املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي    

 ٧٣والسيالن، جزءا من األمراض املصنفة على أهنا ُتنقل عن طريق االتصال اجلنـسي وعـددها                
، كـان قـد مت تـشخيص        ٢٠٠٦وحىت هناية عـام     . مرضا، واليت يتم اإلبالغ عنها بصورة إلزامية      

بينمــا فيمــا يتعلــق  .  حالــة مــن حــاالت اإلصــابة املوجبــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ٢١١
 ١٤، جـرت اإلفـادة عـن        ٢٠٠٦، ويف عـام     ٢٠٠٥ حالة يف عام     ١٥٧، مت تشخيص    بالزهري

ــة، بينمــا يف عــام   ــالغ عــن  ٢٠٠٧حال ــها  ٣٢، مت اإلب ــة، مــن بين ــة إلصــابات  ٨١ حال  يف املائ
  . يف املائة لإلناث١٩للذكور و

 واخلالصة أن األمراض اليت ُتنقل عن طريق االتصال اجلنـسي والـيت ُيعـد اإلبـالغ عنـها                   -٣٢٤
وتتـصل األرقـام املبلَّـغ عنـها        . لزاميا، تعرض بأرقام منخفـضة وال تـبني احلالـة الوبائيـة احلقيقيـة             إ

وبطبيعـة احلـال، ال     . بالنسبة للزهري والسيالن بإفادات أقل من الالزم وبيانات ال يعول عليهـا           
تقـوم  فـال  .  اجلنـسية -توجد أيضا هذه البيانـات أيـضا النعـدام مراقبـة مجيـع األمـراض اجللديـة               

مراكــز األمومــة يف تريانــا أو يف املقاطعــات بــإبالغ معهــد الــصحة العامــة عــن احلــاالت املوجبــة 
وتشهد الضوابط اليت وضعها معهد الصحة العامة جملموعة مـن النـساء الـاليت يعـانني                . باإلصابة

من مشاكل تتعلـق بـأمراض النـساء، والفحـوص الـيت أُجريـت يف خمتـرب األحيـاء اجملهريـة مبركـز                   
يف تريانـا، بارتفـاع مـستويات اإلصـابة بـاألمراض املنقولـة عـن               “ األم تريـزا  ”مستشفى اجلامعة   

  .طريق االتصال اجلنسي
 وبغيــة اســتكمال املتابعــة البيولوجيــة للحــاالت الــيت متثــل خطــرا فيمــا يتعلــق باإلصــابة    -٣٢٥

خدمت البطاقـات   اإليدز اسـتُ  /املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية        
بطاقـات مفهرسـة لألشـخاص الـذين مت فحـصهم بالكـشف عـن فـريوس                ) ١: (املفهرسة التاليـة  

ــشرية   ــة الب ــدز، /نقــص املناع ــستعملي املخــدرات،    ) ٢(اإلي ــة مل ــات مفهرس ــات ) ٣(بطاق بطاق
بطاقـات مفهرسـة لإلنـاث    ) ٤(مفهرسة لألشخاص الذين أُجري هلم فحص يتعلق بـالزهري و    

وأُدرجت هـذه البطاقـات املفهرسـة الـيت حتتـوي علـى بيانـات سـلوكيات                 . البغاءالاليت متارسن   
األمــراض املنقولــة عــن طريــق /اإليــدز/التعــرض ملخــاطر اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

يف  االتصال اجلنسي يف بـرامج حاسـوبية خاصـة إلتاحـة حتليلـها وجتهيـز املعلومـات الـواردة هبـا                    
  .املستقبل
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االستـشارات الروتينيـة املتعلقـة بـأمراض النـساء يف أوسـاط النـساء ذوات                مدى انتـشار        
  النشاط اجلنسي

 يف املائـة فقـط مـن النـساء        ٣٢ تشري دراسة الصحة اإلجنابية يف ألبانيـا إىل أن مـا نـسبته               -٣٢٦
وقـــد . ذوات النـــشاط اجلنـــسي يقمـــن بـــإجراء فحـــوص دوريـــة يف جمـــال أمـــراض النـــساء        

 النساء بإجراء فحوص روتينية ألمـراض النـساء كـل عـام بعـد سـن       توصية بضرورة قيام   قُدمت
 عامــا، بــل وحــىت يف عمــر مبكــرة عــن ذلــك، إذا كانــت املــرأة قــد بــدأت حياهتــا اجلنــسية   ١٨

وعنــد توجيــه أســئلة خبــصوص الفحــوص الروتينيــة املتعلقــة بــأمراض النــساء يف الــسنة    . مبكــرا
ذوات النـشاط اجلنـسي الـاليت قمـن بـالرد علـى        يف املائة فقط من النـساء       ١٦األخرية، تبني أن    

  .الدراسة االستقصائية قد أجرين مثل هذا الفحص
 ويزيد مكان اإلقامة يف املنـاطق احلـضرية، وال سـيما يف تريانـا مـن إمكانيـة إجـراء هـذا                  -٣٢٧

الفحص الروتيين ألمراض النساء بصورة أكثر تـواترا، مقارنـة بالنـساء الـاليت يعـشن يف املنـاطق        
ويبدو تواتر هـذا الفحـص متفاوتـا، إذا         ). ٢٠٠٧ يف املائة عام     ١٤ يف املائة مقابل     ٢٠(ريفية  ال

عقدنا مقارنات بني النساء املتزوجات، والنساء غري املتزوجات والنساء الاليت كُـنَّ متزوجـات              
ولـدى االستفـسار عـن      . من قبل ويبدو أن هذا يرتبط بالدور الذي يلعبه السن يف هذه املـسألة             

وذلك فقط بالنسبة للنـساء     (هم سبب منعهن من إجراء هذا الفحص الروتيين ألمراض النساء           أ
ــسي  ــشاط اجلن ــن يتمــتعن      )ذوات الن ــأهنن كُ ــارهن، ب ــساء الــاليت مت اختي ، أجــاب كــثري مــن الن

وأشارت نسبة ضـئيلة جـدا منـهن        . بالصحة، فلم يكن حباجة إىل إجراء فحص ألمراض النساء        
وهذا يدل على اخنفاض مستوى وعـي املـرأة         . ائل تتعلق مبقدمي اخلدمات   إىل مس )  يف املائة  ٢(

فيما يتعلق بأمهية الوقاية من السرطان ونقص املعلومات لديهن بشأن احلاجة إىل إجراء فحـص               
  .روتيين ألمراض النساء

 وقد يـصبح الخنفـاض مـستوى انتـشار إجـراء الفحـوص الروتينيـة ألمـراض النـساء أثـر                      -٣٢٨
وتــشري هــذه النتــائج إىل  . ى اجتــاه مراقبــة الــصحة، وإســداء املــشورة والتثقيــف  مهــم ســليب علــ 

ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتعزيز الثقة واملوقف العـام جتـاه الرعايـة الـصحية وتثقيـف املـرأة                    
وينبغي أن تقترن هـذه اجلهـود بأنـشطة       . بشأن إجراء الفحوص الصحية، والوقاية من األمراض      

. لوصول إىل اخلدمات، وزيادة جودهتا وتوسيع نطـاق التغطيـة اجلغرافيـة           أخرى، بغرض زيادة ا   
وأظهرت الدراسات اليت أُجريت بشأن الصحة اإلجنابية واليت قامت هبـا وكالـة التنميـة الدوليـة         

، يف الفتـــرة  األمـــم املتحــدة للــسكان  صــندوق التابعــة للواليــات املتحـــدة، ووزارة الــصحة، و   
ــراض ا ٢٠٠٧-٢٠٠٣ ــشار أم ــررن بتجــارب       أن انت ــاليت م ــساء ال ــني الن ــة ب ــهابات املهبلي اللت

وعلـى هـذا، تتـراوح      . جنسية يف ألبانيا، أدىن مقارنة بالبلدان األخـرى ذات اخلـصائص املماثلـة            
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 يف املائـة    ٤٤ إىل   ١٧نسبة االنتـشار يف بلـدان خمتـارة يف أوروبـا الـشرقية ومنطقـة القوقـاز بـني                    
، بينمـا تبلـغ   )٢٠٠٤ – CDC -تـشار األمـراض يف أتالنتـا     مركز املعلومات املتعلقـة مبراقبـة ان      (

  . يف املائة١١نسبة االنتشار يف ألبانيا حوايل 
.  تعد هذه ظاهرة جديدة يف ألبانيـا       مراكز إسداء املشورة الطوعية وإجراء الفحوص      -٣٢٩

فتقــدم تلــك املراكــز املــشورة الطوعيــة وجتــري الفحــوص مــع احملافظــة علــى الــسرية يف معهــد     
ومن املزمع نشر مثـل تلـك املراكـز يف          . ة العامة، يف مركز الصحة جبامعة تريانا، يف تريانا        الصح

ويقــدم مركــز الــصحة يف جامعــة تريانــا . ٢٠٠٨-٢٠٠٧مجيــع مقاطعــات البلــد خــالل الفتــرة 
، لألشــخاص املــصابني املــضاد للفريوســات الرجعيــةأيــضا عقــاقري جمانيــة تــشمل عقــاقري العــالج 

وفيمــا يتعلــق باإليــدز، واألشــخاص املــصابني بفــريوس . اإليــدز/عــة البــشريةبفــريوس نقــص املنا
اإليدز ميكن القول بـأهنم يـشعرون بوصـمة، وبـالتمييز، وبعـدم تقبلـهم يف                /نقص املناعة البشرية  

وهـذه احلالـة جتعـل األفـراد وأسـرهم ال حيـاولون الكـالم عـن فـريوس               . مجيع مـستويات اجملتمـع    
  .زاإليد/نقص املناعة البشرية

، مبثابــة أول جهــد ٢٠٠٢ وتعتــرب الدراســة الــيت أُجريــت بــشأن الــصحة اإلجنابيــة عــام   -٣٣٠
منهجي جلمع بيانـات عامـة علـى الـصعيد الـوطين بـشأن الـسكان وقـضايا الـصحة اإلجنابيـة يف                       

/ وفيما يتعلق بدرجة املخاطر اليت متثلها حاالت اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               . ألبانيا
 ٢٤-١٥ يف املائـة فقـط مـن الـسكان مـن الفئـة العمريـة                 ١٦ أظهرت هذه الدراسة أن      اإليدز،

ــشابات  . عامــا يــستخدمون الرفــاالت  ــة٣٢(وأن ثُلــث النــساء ال ــة مــن  ٢٩و )  يف املائ  يف املائ
يف املائـة    ١٧وأنـه مل يـتم إبـالغ سـوى          . الشبَّان الذكور أبلغوا عن ممارستهم لعالقـات جنـسية        

املائـة مـن الرجـال بـشأن األمـاكن الـيت ميكـن هلـم إجـراء فحـص لفـريوس                       يف   ٣٣من النساء و    
  .نقص املناعة البشرية فيها

، أُجريت دراستان من نوع االسـتجابة للتقيـيم الـسريع،           ٢٠٠٤، و   ٢٠٠٢ ويف عامي    -٣٣١
مع أشخاص من الفئات الضعيفة، مـن قبيـل شـباب طائفـة الرومـا، واملثلـيني جنـسيا، واإلنـاث                     

 مــن ١٧٠ويف عينــة مــن  .  البغــاء، ومــستعملي املخــدرات والــسكان الرحــل    الــاليت متارســن 
 مـن   ٢وباملثـل، فـإن     .  يف املائة منهم مبمارسة احلقـن باملخـدرات        ٦٤مستعملي املخدرات، قام    

 من مستعملي املخدرات عن طريق احلقن قاموا باإلبالغ عـن تبـادل اإلبـر واحلقـن، ومل                 ٣كل  
ومل يسد االعتقاد بـأن تبـادل احلقـن ميثـل خطـرا      . ور إال قليالتتم عملية التطهري باستخدام الكل 

فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، كمــا أن هــذه الفئــة مــن الــسكان معرفتــهم ضــئيلة 
وأفـاد كـثري مـن      . بفريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي            
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ركاء جنــسيون كــثريون، وأفــاد قليــل منــهم عــن مــستعملي املخــدرات أيــضا بأنــه كــان هلــم شــ
  .استخدام الرفاالت

يف تريانـــا تتعلـــق  ، أُجريـــت دراســـة بيولوجيـــة وســـلوكية٢٠٠٦-٢٠٠٥ ويف الفتـــرة -٣٣٢
بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي لــدى الفئــات  

ر اإلصــابات البيولوجيــة بــني أوســاط وبــصفة عامــة، فــإن انتــشا. املعرضــة للخطــر يف العاصــمة
فلـم ُتكتـشف حـاالت    . السكان الذين أُخذت عينات منهم ألغراض الدراسة كانت منخفـضة        

لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية لدى مستعملي املخدرات عن طريق األوردة، والـسكان             
 املائـة يف حـني       يف ٠,٣وبدا أن انتشار ذلك لدى السكان من طائفة الروما كـان بنـسبة              . عامة

  . يف املائة فيما بني املثليني اجلنسيني٠,٨أنه كان بنسبة 
 يف ٢,٥( وبــدا أن انتــشار مــرض الزهــري أعلــى فيمــا بــني الــسكان مــن طائفــة الرومــا  -٣٣٣
كـان   مما يشري إىل خمـاطر حمتملـة النتقـال العـدوى بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، بينمـا                    ) املائة

 ١,٢ يف املائـة ملـستعملي املخـدرات، و     ٠,٦األخـرى، فكـان بنـسبة       أدىن من ذلك يف الفئـات       
 يف املائـة مـن إنـاث طائفـة الرومـا بـأهنن         ٣٠وأفاد زهـاء    . على التوايل  يف املائة للمثليني جنسيا،   

أجربن من ِقبل أحد شركائهن على إقامة عالقات جنـسية خالفـا لرغبتـهن خـالل اإلثـىن عـشر            
وأفـادت نـسبة عاليـة      . يف املائة من اإلنـاث مـن جممـوع الـسكان           ٨,٧شهرا األخرية، مقارنة بـ     

ممن قمـن بـالرد يف الدراسـة بإحاطتـهن علمـا بإمكانيـة اختبـارهن يف جـو مـن الـسرية يف تريانـا                          
ومـن ناحيـة    ).  يف املائة مـن الـسكان عامـة        ٨١,١ يف املائة من سكان طائفة الروما، و         ٦١,١(

 مرتفعة، فإن نسبة ضئيلة ممن قمن بـالرد يف الدراسـة            ثانية، فبالرغم من أن درجة الوعي كانت      
 يف املائــة مــن ســكان طائفــة الرومــا، ٣,١(قُمــن بــإجراء فحــص فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

  ). من السكان عامة٧,٧مقابل 
ــصحة العامــة أن      -٣٣٤ ــد ال ــادات املقدمــة إىل معه ــرت اإلف ــن اإلصــابة   ٢٥٤ وأظه ــة م  حال

وأُفيـد عـن حـدوث      . ٢٠٠٧اإليدز ُسجلت يف ألبانيـا حـىت عـام          /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ــشرية    ٤٣ ــة الب ــدة بفــريوس نقــص املناع ــام   / إصــابة جدي ــسبة ع ــدز بالن ــها  ٢٠٠٧اإلي ــن بين ، م
 يف املائـة  ٢٩ومـن حيـث اجملمـوع، تـشكل اإلنـاث         .  إصـابة لإلنـاث    ١٣إصابة للذكور و     ٣٠

واســتنادا إىل عــدد  .  يف ألبانيــااإليــدز/مــن حــاالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية      
ــشار       ــع باخنفــاض انت ــدا يتمت ــا بل ــرب ألباني ــهم، تعت ــادة عن ــصهم واإلف ــذين مت تشخي األشــخاص ال

ويف الوقــت ذاتــه، ُتظهــر البيانــات األخــرى أن البلــد  . اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
  .يواجه زيادة سريعة يف عدد احلاالت
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، )٣٣الفقـرة   (املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة         واستجابة لتوصيات اللجنة     -٣٣٥
أولت وزارة الصحة، باالشتراك مع مؤسسات أخرى أولوية للتدابري املتعلقة بالقضاء على 

وجــرى التــشديد بــصفة خاصــة، علــى توعيــة . العنــف ضــد املــرأة يف حمــيط األســرة واجملتمــع
وباإلضـافة إىل أن    . يا للعنـف املـرتيل    هيئات الصحة بشأن احلاالت اليت تغدو فيها النـساء ضـحا          

العنف عامة يعد انتهاكا حلقوق اإلنسان، فإن العنف املرتيل يعامل أكثـر فـأكثر باعتبـاره قـضية                  
  .من قضايا الصحة العامة

 وتتألف معظم اآلثار الواضحة على صحة ضحايا العنـف املـرتيل مـن األضـرار البدنيـة،                  -٢٣٦
وهلذا الـسبب، فـإن األخـصائيني الـصحيني         . نفسية أو العقلية  واألمراض املزمنة واالضطرابات ال   

هم من بني األشخاص القالئـل يف حيـاة املرضـى ضـحايا العنـف املـرتيل، الـذين ميكنـهم إجـراء                       
ــاة املعرضــني للخطــر   ــة الــيت    . تغــيري وإنقــاذ حي ــة بــشأن الــصحة اإلجنابي ووفقــا للدراســة الوطني

 يف املائة من النساء األلبانيات من الفئـة العمريـة           ١١,٥، يبدو أن    ٢٠٠٢أُجريت يف ألبانيا عام     
 يف املائـة منـهن بـأهنن        ٢٧,٢ مـن جانـب آبـائهن، وأفـاد          عاملـة املساءة   سنة تعرضن إل   ٤٤-١٥

  . أثناء طفولتهنساءة املعاملةإلتعرضن 
وكان انتشار هذين املؤشرين أكرب فيما بني السكان الـذين يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة مقارنـة                

إسـاءة  كما كـان انتـشار النـساء الـاليت كـن شـهودا علـى                . ذين يعيشون يف املناطق احلضرية    بال
 أثنـاء الطفولـة، أكـرب فيمـا بـني النـساء الـاليت لـديهن                 سـاءة املعاملـة   إل، والـاليت تعرضـوا      عاملةامل
أطفال أو أكثر، ومستواهن التعليمي منخفض، ومراكـزهن االجتماعيـة االقتـصادية متدنيـة،               ٤

  .بني العاطالت منهنوكذلك 
 مــن اإلنــاث فقــط أفــدن حبــدوث  ٧ وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن للمــرء أن يالحــظ أن  -٣٣٧

وتـبني  .  قـد أُدخلـن إىل املستـشفى       ٤وقُمـن باستـشارة طبيـب وأن        . أضرار بدنية سببها العنـف    
هذه األرقام أن اإلبالغ عن عواقب العنف مت بأقل من الالزم، حىت وإن كان قد انطـوى علـى                   

كما يدل ذلك علـى اقتـصار الرعايـة فقـط علـى الـصحة البدنيـة مـع تقـدير               .  ضد الصحة  خطر
النـاجم عـن الوصـمة،    “ العـار ”وتبني األرقـام املـذكورة أعـاله     . الصحة العقلية بأقل من الالزم    

واملسألة أكرب مـن أن تكـون أمـرا         . وتشكك الضحايا من املرضى يف أخصائيي الرعاية الصحية       
ئيني الصحيني، فإن عدم ميل املوظفني الطبـيني إىل مقابلـة ضـحايا العنـف،         يتعلق بوعي األخصا  

 ٢٠٠٦يتعلق أكثر باحلواجز واخلربات الشخصية بشأن العنـف، والـيت كانـت حـىت هنايـة عـام                   
  .تقترن بعدم وجود التزام قانوين ملعاجلة ودعم ضحايا العنف والناجني منه

ه الظاهرة الـسلبية بـصورة ملموسـة، ومـن          بعض القطاعات أبضا يف اخنفاض هذ       وتؤثر -٣٣٨
تلك القطاعات، اخلدمات الطبية املتخصـصة وتـدريب املـوظفني الطبـيني علـى حتديـد احلـاالت            
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ــل األجــل هلــذا املوضــوع يف حمــيط       ــوفري العــالج الطوي ــدة، وت ــة اجلي وتقــدمي اإلســعافات األولي
-خـصائيني االجتمـاعيني   الرابطـة الوطنيـة لأل   (وخلصت دراسة أجرهتـا     . إىل ذلك  األسرة، وما 

يف مقاطعــات ديــبري، وشــكودر، وبــوغرادش، وتريانــا وفلــوري إىل أن األخــصائيني       ) ٢٠٠٦
. الصحيني يتميزون بالغموض فيما يتعلق مبوقفهم جتاه العنف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس                  

لـي يف   يف املائـة منـهم العنـف مبثابـة موضـوع داخ     ٣٧فعند توجيـه األسـئلة إلـيهم كتابـة، اعتـرب        
ــه قــضية مــن قــضايا اجملتمــع       األســرة، بينمــا يعارضــون ذلــك يف املناقــشات املفتوحــة، ويعتربون

فمن ناحية، تتوفر ألخصائيي الرعايـة الـصحية إمكانيـة حتديـد وتقيـيم ومعاجلـة ضـحايا            . بأسره
العنــف، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى يفتقــدون إىل الــوعي وإىل املهــارات األساســية للتغلُّــب علــى 

وأثبتت املمارسات العاملية يف جمال املعاجلـة الطبيـة         . ز الشخصية جتاه قضية العنف املرتيل     احلواج
وُيعد عدم وجود مثـل تلـك األفرقـة         . لضحايا العنف املرتيل فعالية األفرقة املتعددة التخصصات      

  .أحد العوامل اليت هلا أثر مباشر على قصور التقييم واملعاجلة الكاملة لضحايا العنف املرتيل
ذكـــر ) ٢٠٠٦( وطبقـــا لدراســـة أجرهتـــا الرابطـــة الوطنيـــة لألخـــصائيني االجتمـــاعيني -٣٣٩
يف املائة مـن أخـصائيي الـصحة العامـة، أهنـم قـاموا بتـسجيل حـاالت العنـف، ومـن بينـهم                         ١٣
. يف املائــة فقــط ذكــروا بــأهنم مل يقومــوا بتوثيــق احلالــة فحــسب، وإمنــا ســبب العنــف أيــضا     ٤

والـسبب يف   . لنسبة للمرضى يتعلق فقط بالتشخيص والبيانـات الشخـصية        فإن التسجيل با   ولذا
االفتقـار إىل بروتوكـول   ) ب(عـدم وجـود التـزام قـانوين بتوثيـق حـاالت العنـف،        ) أ: (هذا هو 
االفتقـار إىل املهـارات املهنيـة الدقيقـة         ) د(, االفتقار إىل املعرفة بشأن قيم الوثـائق        ) ج(واضح،  

  .ساسة، مع املرضى دون تعريضهم للخطرملعاجلة هذه القضايا احل
 وبغية تـشخيص ومعاجلـة حـاالت العنـف املـرتيل، ُدرب املمارسـون العـامون وال يـزال                    -٣٤٠

تدريبــهم مــستمرا، ولكــن بــالرغم مــن أن هــذا التــدريب لــه أمهيــة خاصــة يف مكافحــة العنــف    
الطب األلباين، على أنـه      من قانون آداب مهنة      ٨وتنص املادة   . املرتيل، فإنه يتم بطريقة متقطعة    

قـد  ) املـسجون (إذا تـبني للطبيـب أن الـشخص     ... ”مـا يلـي     للطبيب  من بني الواجبات العامة     
أُســـيئت معاملتـــه، وبعـــد إقـــرار الـــشخص املعـــين بالوقـــائع، ينبغـــي عليـــه أن يبلـــغ الـــسلطات   

ت جتـاه   مـن القـانون ذاتـه، فيمـا يتعلـق بالواجبـا      ٤٣تنص املـادة      ومن جهة أخرى،   .“القانونية
عندما يتبني للطبيب أثناء زيارته، أن الطفل قد أُسيئت معاملتـه، فعليـه اختـاذ               ”املرضى على أنه    

وينبغي عليه أن يقـوم بـذلك بدقـة وحـذر، ولكنـه إذا ارتـأى أن         . التدابري الالزمة حلماية الطفل   
ر مـن   العقل يقتضي أن خيطر السلطات املختصة والسـيما بالنـسبة لألطفـال دون اخلامـسة عـش                

وال ينص هذا القانون على أنه من واجب الطبيب تـوفري معاملـة   . “العمر، فعليه أن يفعل ذلك    
خاصــة للمــريض أو لــضحية العنــف املــرتيل، أو لألطفــال الــذين أســيئت معاملتــهم علــى النحــو  
املشار إليه أعاله، فلم يتم حتديد إساءة املعاملة من جانـب أفـراد األسـرة، وعـالوة علـى ذلـك،               
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الـسلطات   ُيعد من قبيل االلتزامات إبـالغ      وال. “يف يد الطبيب أو حسب تقديره     ”األمر  يظل  
. بوضـوح “ الـسلطات املختـصة   ”وعالوة على ذلك، مل يـتم وصـف         . املختصة بشأن الضحايا  

ويرتبط هـذا بعـدم وجـود سـياق قـانوين أو اجتمـاعي أو ثقـايف أو اقتـصادي للتـصدي لظـاهرة                      
ــا بالتعــاون مــع   وقــد ُنظمــت د. العنــف املــرتيل ورة خاصــة قررهــا املمارســون العــامون يف تريان

جامعة مونتريال لتأهيلهم من أجـل تـشخيص ومعاجلـة تلـك احلـاالت، الـيت يـتم فيهـا التعـرض                       
  .ألنواع خمتلفة من إساءة املعاملة

رقــم (“ تــدابري مكافحــة العنــف يف العالقــات األســرية” ويــنص القــانون اجلديــد بــشأن -٣٤١
كما هـو احلـال يف املـادة        (يف مواد منفصلة    ) ٢٠٠٦ديسمرب  / األول كانون ١٨املؤرخ   ٩٦٦٩

 عــن واجبـات الــسلطات املــسؤولة واملعنيــة هبــذا  - ٧ عـن األشــخاص املــسؤولني، واملــادة  - ٥
على االلتزامـات الـيت تقـع علـى عـاتق قطـاع الـصحة مـن أجـل حتديـد ومعاجلـة وإحالـة                         ) األمر

 مـن هـذا القـانون، اختـذت وزارة الـصحة جمموعـة مـن        ٧ادة  ولتنفيـذ املـ   . ضحايا العنف املـرتيل   
  :التدابري نذكر من بينها ما يلي

        لتنفيذ القـانون   ) أوامر ، قرارات جملس الوزراء، وما إىل ذلك       (إعداد تشريعات سنوية
  من جانب املوظفني الصحيني

      مــن إعــداد بروتوكــوالت ومبــادئ توجيهيــة لتحديــد ومعاجلــة أشــكال العنــف املــرتيل 
وتـشمل هـذه املبـادئ التوجيهيـة املتابعـة، والعـالج،            . جانب مـوظفي الرعايـة الـصحية      

  وتقدمي املشورة لضحايا العنف من جانب موظفي الرعاية الصحية األولية،
                    تدريب موظفي اخلدمات على القيام برعاية األمهـات واألطفـال فيمـا يتعلـق بالقـضايا

تـدريب بـشأن العنـف اجلنـساين مـع أطبـاء األسـرة،           وقـد ُنظـم     . املتصلة بالعنف املـرتيل   
واملمرضــات، واألطبــاء املوجــودين يف وحــدات االستــشارات لألمهــات واألطفــال يف  
بعــــض املقاطعــــات يف البلــــد، بقيــــادة اليونيــــسيف والرابطــــة الوطنيــــة لألخــــصائيني  

  .االجتماعية
       ــشأن ــة ب ــداد اســتراتيجية وطني ــف املــ   ”إع ــسني والعن ــني اجلن ــساواة ب ــرة امل رتيل يف الفت

وخطـــة عمـــل لتنفيـــذ تلـــك االســـتراتيجية، الـــيت تـــصف بوضـــوح  “ ٢٠١٠-٢٠٠٧
وختـصص هـذه االسـتراتيجية فـصال خاصـا          . األهداف واألنشطة الـيت يـتعني القيـام هبـا         

  .للصحة
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  ١٣املادة     
  املعونة االجتماعية واالقتصادية    
  اإلطار القانوين للرعاية االجتماعية واالقتصادية    

ــيت طــرأت يف اجتــاه       -٣٤٢ ــسنوات األخــرية بالتحــسينات ال ــة يف ال ــشريعات األلباني أقــرت الت
ومـن ناحيـة ثانيـة، فـإن القـانون      . ضمان املساواة أو عدم التمييز للمرأة يف جمال احلقوق املدنيـة       

املدين، والتشريعات املصرفية، والقـوانني األخـرى تـستخدم لغـة حمايـدة مـن املنظـور اجلنـساين،                   
ومــن مث فــإن القــانون . “واألشــخاص الطبيعيــون”، “األطــراف”، “كــل شــخص”مــن قبيــل 

املدين يفسح اجملال جلميع األشخاص الذين يتمتعون بالقدرة على التـصرف عنـدما يـصلون إىل                
. ومــن تلــك اللحظــة، ميكــن للــشخص االضــطالع بكــل إجــراء قــانوين حبريــة   .  ســنة١٨ســن 

بـضمري  “ املالـك ”أو “ الـدائن ”ارات مـن قبيـل   وهناك حاالت يستخدم فيها القانون املدين عب      
مبـن فـيهم    (بيد أن هذا حيدث يف كل مكـان يف النـصوص القانونيـة يف ألبانيـا واجلميـع                   . املذكر

أمـا يف القـوانني اجلديـدة     . يعنون كال اجلنسني عند استخدام هـذين املـصطلحني        ) احملامون أيضا 
قـد أصـبح معـدو الـصياغات أكثـر      فتبذل جهود الستخدام حكم جديد خاص لكال اجلنسني و        

وعلى نفس املنوال، يضمن الدستور األلباين لكل شـخص احلريـة الفنيـة             . وعيا بقضايا اجلنسني  
 علــى حريــة ٥٩بينمــا تــنص املــادة ). ٥٨املــادة (واإلبداعيــة، واملــشاركة يف البحــوث العلميــة  

مـن املنظـور اجلنـساين؛      وهنا أيضا تـستخدم لغـة حمايـدة         . املشاركة يف الرياضة وأنشطة الترويح    
وبذا فقد روعيت صياغة أحكام خاصة فيما يتعلـق باملـساواة وعـدم التمييـز بالنـسبة للمـرأة يف                    

  .هذه اجملاالت من جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية
، )١٢(٢٠٠٢أبريــل /نيــسان ٢٥ املــؤرخ ٨٨٨٩ وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل القــانون رقــم  -٣٤٣

مــايو  / أيــار ١١ املــؤرخ  ٧٧٠٣تعــديالت علــى القــانون رقــم     بعــض اإلضــافات وال  ”بــشأن  
، نظـرا ألن هـذا القـانون مل خيـضع        “التأمينات االجتماعية يف مجهوريـة ألبانيـا      ”، بشأن   ١٩٩٥

للتعليق عليه يف التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد           
  :وقد استحدث هذا القانون التغيريات التالية.  املتحدةألممااملرأة والذي قدمته ألبانيا إىل 

خفض مقدار االشتراكات اليت يتعني على أرباب العمل واملوظفني دفعها مـن              - ١  
  .٢٠٠٢يوليه /متوز ١ يف املائة اعتبارا من ٣٨,٥ يف املائة إىل ٤٢,٥

ــة        - ٢   ــادة تدرجيي ــذ زي ــاش، وذلــك بتنفي مــن تغــيريات يف ســن احلــصول علــى املع
ومن مث فال يزال هنـاك قـدر مـن          .  بالنسبة للرجل  ٦٥ إىل   ٦٠ بالنسبة للمرأة ومن     ٦٠إىل   ٥٥

__________ 
 .ال يرد هذا القانون يف التقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين  )١٢(  
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التمييـز اإلجيــايب لـصاحل املــرأة، فيمـا يتعلــق باسـتحقاقات املعــاش، فـضال عــن أنـه بــسبب العمــر       
  .املتوقع األطول للمرأة عن الرجل، فإهنا تتمتع باملعاش التقاعدي لفترة أطول من الزمن

، ٢٠٠٥، لعـام    ٣٥/١وإىل جانب التأمني الطوعي الذي يسري مبوجب الالئحة رقـم            -٣٤٤
يـستجيب نظــام التــأمني االجتمـاعي ملطالــب أولئــك املـواطنني الــذين يرغبــون يف االنــضمام إىل    
برنامج التأمني االجتماعي، دون أن يكونوا نشطني اقتـصاديا ويف هـذا الـصدد، تـشكل النـساء          

  .كان غري النشطة اقتصادياأكرب نسبة حمددة من الس
وقد مكن هذا الربنـامج أيـضا الـشخص املـؤمن عليـه مـن زيـادة االسـتحقاقات إىل أقـصى حـد              

وق العمــل، زيــادة االســتحقاقات ويف هــذه احلالــة ميكــن لألنثــى، حيــث أهنــا األقــل أجــرا يف ســ
وميكـن  . فيها االستحقاقات االجتماعية للحصول على احلد األقصى للمعاش بفضل التـأمني           مبا

  .ألنثى أخرى احلصول على التأمني الطوعي دون أن تكون موجودة بالضرورة
 وقد اقتضت التغـيريات الـيت حـدثت يف البلـد واحلاجـة إىل خـدمات اجتماعيـة جديـدة                -٣٤٥

ــد بـــــشأن   ــانون اجلديـــ ــياغة القـــ ــة ”صـــ ــدمات االجتماعيـــ ــة واخلـــ ــم (، “املعونـــ  ٩٣٥٥رقـــ
 املـؤرخ   ٧٧١٠ به عن القـانون الـسابق رقـم          ، والذي استعيض  ٢٠٠٥مارس  /آذار ١٠ املؤرخ
وقـد اسـُتكمل القـانون اجلديـد      . “املعونـة والرعايـة االجتماعيـة     ” بـشأن    ١٩٩٣مـايو   /أيار ١٨

وتــرد مجيــع قــرارات جملــس الــوزراء واملبــادئ . (فيمــا بعــد مببــادئ توجيهيــة وتــشريعات ثانويــة
  ).التوجيهية ذات الصلة يف مرفقات هذا التقرير

  
  املتخذة للقضاء على التمييز يف اجملال االقتصادي واالجتماعيالتدابري     

  استحقاقات أفراد األسرة  )أ(
 اقترنــت اإلصــالحات الــسياسية واالقتــصادية يف التــسعينيات بزيــادة يف عــدد الــسكان   -٣٤٦

ــائج، أُنــشئ نظــام خــاص    . املعرضــني للفقــر واالســتبعاد االجتمــاعي   وللتخفيــف مــن هــذه النت
ــة االجتماع ــل    للحماي ــن قبي ــرامج م ــستند إىل ب ــة ي ــة،  ) ١: (ي ــات االجتماعي ــة ) ٢(التأمين املعون

وكـثريا مـا   . اخلدمات االجتماعية ) ٤(تقدمي الدعم يف صورة دخل للمعاقني،       ) ٣(االقتصادية،  
) البــنني/البنــات، والرجــال/النــساء(يعــين تقيــيم مظــاهر الــضعف واملــشاكل االجتماعيــة لألفــراد 

جتمــاعي مــن احليــاة العاديــة يف اجملتمــع، وعــدم وجــود سياســات   حتديــد درجــة اســتبعادهم اال 
  .وتدابري حلماية حقوقهم، وانعدام إمكانية استخدام اخلدمات املوجودة يف جمتمعهم احمللي

 وقــد حــددت قائمــة مظــاهر الــضعف النــساء والفتيــات العــاطالت باعتبــارهن إحــدى    -٣٤٧
ولقـد زاد عـدد النـساء الـاليت         . ل اجتماعيـة  الفئات الرئيسية املعرضة للخطر واليت تواجه مشاك      

ــات،         ــساء املطلق ــل، والن ــسية األرام ــصورة رئي ــن ب ــسنوات األخــرية، وه يرأســن أســرهن يف ال
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وتـستفيد املـرأة رئيـسة األسـرة مـن املعونـة االقتـصادية أو مـن         . والنساء الاليت هـاجر أزواجهـن   
 النـساء أيـضا مـن املعونـة         وتـستفيد هـؤالء   . معاش األسرة املستحق للـزوج عنـدما كـان موظفـا          

وميكننـا أن نـذكر     . اإلنسانية وخدمات التعـيني مـن جانـب املنظمـات الـيت ال تـستهدف الـربح                
ــام        ــن ع ــط م ــة األوىل فق ــشهور الثالث ــسبة لل ــة، بالن ــام التالي ــي٢٠٠٧األرق ــساء  :  وه ــدد الن ع

ــة، وعوملــت   ١ ١٤١، وقــد عوملــت ٧ ٦٨٨العــاطالت كــان   امــرأة طبقــا ملــدفوعات البطال
ن عـــدد األســـر الـــيت ترأســـها نـــساء  امـــرأة طبقـــا للمعونـــة االقتـــصادية، يف حـــني كـــا٥ ٥٩٨
  .٥ ٨٤٤ هو

ــن       -٣٤٨ ــيريات يف كــل هيكــل م ــا إىل إحــداث تغ ــة يف ألباني ــيريات الدميغرافي ــد أدت التغ  وق
فأوال، هتدف األسر إىل أن تكون أصغر حجما عمـا كانـت عليـه قبـل        . هياكل األسرة األلبانية  

حيث كانت األسـر ذات األطفـال الكـثريين أكثـر تـواترا وكانـت األسـر املوسَّـعة                   التسعينيات،  
وتتميز ألبانيا بتكوين دميغرايف، يتـسم      . شكال مهما من أشكال الدعم االجتماعي واالقتصادي      

. بعقد الزجيـات يف عمـر مبكـر، ووالدة األطفـال يف سـن الـشباب نـسبيا، وبالزجيـات املـستقرة                     
ات ولكـن طـرأت بعـض الظـواهر اجلديـدة كقـضايا اجتماعيـة يف األسـر                  ومل تتغري هذه االجتاهـ    

ومن مث فإن بقاء املرأة باعتبارها الوالد الوحيد، ظاهرة جديـدة حتـدث نتيجـة للـهجرة        . األلبانية
تواجه البطالـة،    وتواجه املرأة الوحيدة اليت ترأس األسرة حتديات شاقة؛ فكثريا جدا ما          . الدولية

ويعــد إحــداث التــوازن بــني دور رئيــسة األســرة وبــني االنفــراد . األطفــالوانعــدام نظــام رعايــة 
  .بالرعاية من املهام الشاقة، اليت تتطلب وجود مهارات للحماية االجتماعية

 وبالنسبة لفئات النساء ذوات احلاجة، تتمثـل األسـباب الرئيـسية حلرمـاهنن االجتمـاعي                -٣٤٩
  :فيما يلي
 /ل معظـــم النـــساء يـــشتغلن يف القطـــاع اخلـــاص البطالـــة يف البلـــد، الـــيت جتعـــ   )أ(  

  الرمسي غري
وهـذا  . االضطالع مبسؤوليات األسرة لضمان توفري الغذاء والرعايـة لألطفـال           )ب(  

ــساء والفتيــات علــى العمــل يف أعمــال ذات ســاعا    ــنقال   جيــرب الن ــة، وال تتطلــب ت ت عمــل قليل
 فئــات النــساء ذوات احلاجــة وبالتــايل فــإن. جــدوال زمنيــا موســعا، وال معرفــة فنيــة متقدمــة  أو

ــة    ــساء،    (حيــصلن علــى أجــور متدني ــذكور مــستقلة عــن اســتحقاقات الن ُتمــنح اســتحقاقات ال
ويضاف إىل ذلك انعدام األمن بالنسبة للعمل، وعدم التمتـع بالتـأمني      ). وتستند إىل مدة العمل   
لعمـل دون   مـدفوعات يف سـوق العمـل وا       (كما أهنا أيضا مثقلة باألعباء      . االجتماعي والصحي 

، وتتقاضى أجورا أقل مما يلزم وهي املقدمـة الوحيـدة للرعايـة وكـثريا مـا تكـون             )أجر يف املرتل  
  .املقدمة الوحيدة للغذاء، وهي منهكة سيكولوجيا وبالتايل ينعكس ذلك على أطفاهلا وأسرهتا
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  القروض املصرفية واألشكال األخرى للقروض املالية  )ب(    
عـادة أهنـن هلـن دور     بطلبـات للحـصول علـى قـروض، ألنـه يفتـرض        قلما تتقدم النساء     -٣٥٠

وتتطلب سياسة القروض يف كثري من املـصارف، أن يتـوفر رأس            . مساعد يف األنشطة التجارية   
وعـادة  . مال ملقدم طلب القرض، وال يتوفر سوى لقلـة مـن النـساء رأس مـال مـن هـذا القبيـل                     

ويف كــثري مــن . لكــات نيابــة عــن الرجــل يــضيع حــق املــرأة يف املمتلكــات عنــدما تــسجل املمت  
، بـالرغم مـن أن      )بـصورة غـري قانونيـة     (احلاالت، يسجل بيت الزوجية للـزوجني باسـم الـزوج           

وعادة ال حتظى النساء بدعم من الرجـال        . كال الزوجني هلما حقوق ملكية يف تلك املمتلكات       
ة يف بعـض احلــاالت،  عنـد الـشروع يف مبـادرات لألعمـال التجاريــة، أو ال تتـوفر هلـن الـشجاع       

وُيــسهم انعـدام املعلومـات أيـضا يف عــدم القـدرة علـى اســتخدام      . لالضـطالع بتلـك املبـادرات   
  .املصارف بصورة فعالة

 وقد بدأت النساء والفتيات أعماهلن التجارية يف أنشطة اقتصادية بصورة رئيـسية، مـن               -٣٥١
مـن قبيـل طـب األسـنان، وتوثيـق          قبيل التجارة، وجتارة اجلملة، واحلوانيت، وخمتلف اخلـدمات         

العقود، واحملاماة، وتصفيف الشعر، والزراعة، والـصناعة، وإنتـاج منتجـات األلبـان، والنـسيج،             
  .ونشر الكتب، وحياكة الثياب، واألشغال احلرفية

 يف املائــة فقــط مــن النــساء ميـــتلكن     ٨(وقــد أدى اخنفــاض الوصــول إىل املمتلكــات       
ــة  ــة الــيت تــشجع املــشاريع اخلاصــة للنــساء    وانعــد) ممتلكــات بــصورة قانوني ام الــسياسات املواتي

شاريع جتاريــة صـغرية أو متوســطة  والفتيـات إىل اخنفـاض مــستوى عـدد النـساء الــاليت يـدرن مـ      
  .كبرية أو

 يف املائة من مـديري األعمـال        ١٧ وطبقا إلحصاءات املعهد األلباين لإلحصاءات، فإن        -٣٥٢
ويتركـز أكـرب عـدد مـن األعمـال التجاريـة املـسجلة              . فتياتالتجارية اخلاصة هن من النساء وال     

ويف إلباسـان   )  يف املائـة   ٨,٧(ويف دوريس   )  يف املائة  ٣١(اليت تديرها النساء والفتيات يف تريانا       
 يف املائـة مـن األعمـال التجاريـة الـيت تـديرها              ٨٥ويوجد يف املناطق احلـضرية      ).  يف املائة  ٦,٢(

ومــن شــأن مــنح القــروض الزراعيــة .  يف املائــة١٥فيــة فتبلــغ النــسبة النــساء، أمــا يف املنــاطق الري
  .بتسهيالت أكرب للنساء أن يساعد على سرعة زيادة عدد املزارعات

ــذكور يف      -٣٥٣ ــصادية أن ال ــاين للدراســات االقت ــدو مــن دراســتني أجرامهــا املركــز األلب  ويب
 إىل  ٥صل مـا بـني      مـا حيـ    يف املائة من طلبـات احلـصول علـى القـروض، بين            ٧٨األسرة يقدمون   

وتوصــي االســتراتيجية الوطنيــة . يف املائــة مــن النــساء املزارعــات علــى القــروض مــن أقــارهبن ٧
ــساء           ــدد الن ــادة ع ــرتيل باختــاذ إجــراءات حمــددة لزي ــف امل ــسني والعن ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل املعني

احلـصول علـى   والفتيات األلبانيات من صاحبات املشاريع وذلـك بتهيئـة مرافـق لتمكينـهن مـن            
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ويضمن الرفاه الذي توفره الدولـة احلمايـة االجتماعيـة          . املمتلكات ورؤوس األموال والقروض   
لألسر ذات األطفال الكثريين، وأسـر طائفـة الرومـا، وأسـر املـصريني، واألسـر الـيت هبـا أطفـال             

ت التحــويال) أ: ( عامــا، وذلــك مــن خــالل آليــتني رئيــسيتني مهــا١٨أيتــام، واأليتــام بعــد ســنة 
اخلـــدمات العامـــة أو اخلاصـــة لألشـــخاص ذوي ) ب(النقديـــة للمعونـــة االقتـــصادية الـــشهرية، 

  .احلاجة
ترمـي التحـويالت النقديـة إىل       :  للنـساء  ة النقديـ  ت بـالتحويال  ةتعلقـ املأوجه القـصور     -٣٥٤

املعــاش التقاعــدي، العجــز، مــدفوعات (ضــمان تــوفري حيــاة كرميــة فــوق احلــد األدىن للمعيــشة 
وكثري من التحويالت النقديـة يتعلـق بالتـأمني االجتمـاعي           ). املعونة االقتصادية للفقراء  اإلعاقة،  

وجيري تقدمي تلك التحويالت النقدية يف شـكل معـاش أسـري لألشـخاص املـرتبطني بـصاحب                 
وتتعلق التحويالت النقديـة بـصاحب التـأمني، ومتـنح لـه مـن أجـل األسـرة إذا اخنفـض                     . التأمني
الستحقاق املرأة اليت تكون رئيسة لألسرة، وغري موظفة بـسبب النمـوذج   وتستبعد من ا . دخله

والنـساء الـاليت مـا      . اجلنساين التقليدي الذي يشجع املرأة على البقاء يف املرتل لرعايـة األطفـال            
برحن يعملن ومل يكن رئيسات ألسر يف وقت تكوين األسرة ألن رئيس األسرة كـان الـزوج،           

كثريا على احلصول على عمل جيـد األجـر وعلـى أسـاس التفـرغ،                بالتايل، تشجيعهن  ال جيري 
ولــذلك تكــون مــسامهتهن يف التــأمني . ولكــن علــى عمــل لــبعض الوقــت أو عمــل بــأجر قليــل 

  .منخفضة
 عنـصرا مهمـا يف الـدعم االجتمـاعي لألسـر الفقـرية،              وميثل برنامج املعونة االقتصادية    -٣٥٥

ويـوفر  . را بـالفقر وخبطـر التـهميش االجتمـاعي        وهي يف ظل ظروف االقتصاد السوقي أكثر تأث       
لتلبيـة  ) حتويالت شهرية يف شكل نقـد    (هذا الربنامج ضمانا للحد األدىن للدخل بوسائل نقدية         

أكثر احتياجات املعيشة األولية لألسر اليت ال دخل هلا أو ذات الدخل املـنخفض عنـد مـستوى                  
االقتـصادية ألسـر املـواطنني األلبـان ذوي     وُتمـنح املعونـة    . “خط الفقـر الرمسـي    ”حمدد باعتباره   

الدخل غري الكايف أو الذين ليس لديهم دخل للمعيشة املادية من نشاطهم االقتـصادي، أو مـن                 
ــا إىل ذلـــك   ــارج ومـ ــودين يف اخلـ ــرة املوجـ ــراد األسـ ــذا املوضـــوع، توصـــى  . أفـ وخبـــصوص هـ

  : مبا يلياالستراتيجية الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنسني والعنف املرتيل
تقدمي الدعم لألسر الفقرية وإىل األفراد والفئـات احملتاجـة مـن أجـل احلـد مـن                     )١(  

الفقر عن طريق مدفوعات نقدية وخدمات اجتماعيـة تكـون مـن أولوياهتـا األسـر الـيت ترأسـها               
  .نساء واألمهات ذوات األطفال الكثريين واألطفال األيتام

ــة ل    )٢(   ــساء والفتيــات ذوات املــشاكل   توســيع نطــاق اخلــدمات اجملتمعي تــشمل الن
  .االجتماعية يف البلد برمته
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ــدان        -٣٥٦ ــرأة يف املي ــدم امل ــضمن تق ــيت ت ــؤهالت ال ــدرات وامل ــز وحتــسني الق  ويف إطــار تعزي
، ٢٠٠٧-٢٠٠٣ دورة تــدريب وحلقــة دراســية خــالل الفتــرة  ١٥٠االقتــصادي، ُنظــم زهــاء 

وقـد  . “املرأة يف جمال األعمال التجاريـة ”ووزعت يف مناطق خمتلفة من البلد وكان موضوعها         
ــا         ــت فيه ــب، لعب ــاحنني أجان ــن م ــسية م ــصورة رئي ــذه ب ــدريب ه ــت دورات الت مؤســسة (مول

وكان القصد من هذه الـدورات التدريبيـة تـوفري الـدعم للمـرأة مـن أجـل                  . أهم دور ) سوروس
مهيـة املتعلقـة بعـامل      تنميتها يف امليدان االقتصادي، واحلصول على املعلومات األساسية واألكثر أ         

وقـد أسـفرت هـذه الـدورات التدريبيـة عـن تعزيـز مركـز املـرأة يف                   . األعمال التجارية وقواعده  
احليــاة االقتــصادية، مــن خــالل زيــادة قــدراهتا علــى اختــاذ املبــادرات وإدارة األعمــال التجاريــة،  

ــذكور العــاملني يف جمــا      ــوازن العــادل بــني عــدد اإلنــاث وعــدد ال ل األعمــال بغــرض حتقيــق الت
  .التجارية
 وقد أقر جملـس وزراء مجهوريـة ألبانيـا منـذ فتـرة مـن الوقـت برناجمـا اسـتراتيجيا لتنميـة                -٣٥٧

ــرة    ــصغرية واملتوســطة للفت ــشاريع ال ــد  . ٢٠٠٩-٢٠٠٧امل ــنص البن ــف/٤-٢وي ــذا  -أل ــن ه  م
وهــذا الربنــامج جــزء ال يتجــزأ مــن  . “املؤســساتتعزيــز ثقافــة ”الربنــامج علــى هــدف مفــاده 

واملراد مـن هـذا     . ٢٠١٣-٢٠٠٧راتيجية قطاع تنمية األعمال التجارية واالستثمار للفترة        است
اهلــدف صــياغة اســتراتيجية لتــشجيع املــشاريع ووضــع خطــة عمــل حمــددة تركــز علــى إدخــال   

ــة       ــة خمتلف ــن خــالل دورات تدريبي ــري الرمســي م ــيم الرمســي وغ ــة   . التعل ــدابري املتوقع ــل الت وتتمث
  :يلي فيما

  سني القدرات اإلدارية والتدريبية بغرض استحداث سلوك جديد للمرأة،إنشاء وحت  •  
تشجيع املشاريع االبتكارية من خالل برنامج تعزيـز املؤسـسات مـع فئـات حمـددة مـن                   •  

  .قبيل النساء والشباب
ــة        -٣٥٨ ــة األلباني ــني احلكوم ــاون ب ــاق التع ــد اتف ــا حــدث مــن جتدي ــضا م ــذكر أي  وجــدير بال

 ويتمثل الغرض الرئيسي من هذا االتفاق يف تقـدمي الـدعم للحكومـة             .٢٠٠٦واليونيسيف عام   
األلبانيــة للوفــاء بالتزاماهتــا ومــسؤولياهتا املتــصلة باتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القــضاء علــى   

وطبقــا لاللتزامــات املقطوعــة يف هــذا االتفــاق، عملــت احلكومــة األلبانيــة   . التمييــز ضــد املــرأة 
دمات األساسـية للفئـات الـيت هـي يف أشـد احلاجـة إليهـا يف ألبانيـا،                   واليونيسيف على توفري اخل   

وقـد ُنفـذ هـذا الربنـامج     . وخباصة النساء واألطفال، والفئـات العرقيـة، وسـكان املنـاطق الريفيـة         
 األمــمعلــى الــُصُعد الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة بالتعــاون مــع مؤســسات حكوميــة، ووكــاالت  

  .ستهدف الربح ومنظمات دولية أخرى متارس نشاطها يف ألبانياواملنظمات اليت ال تاملتحدة 
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  املشاركة يف الرياضة واألنشطة التروحيية ومجيع جوانب احلياة الثقافية  )ج(    
.  ميكن لإلناث يف ألبانيا املشاركة يف كل رياضة ونشاط تروحيي آخر خيترنـه بأنفـسهن         -٣٥٩

 يف مـشاركة الـذكور واإلنـاث يف األنـشطة           وقد تكـون للمـوارد االقتـصادية أثـر علـى املـساواة            
وهنــاك عــدد مــن الرابطــات الــيت  . بيــد أن اإلنــاث ينــشطن يف بعــض هــذه اجملــاالت . التروحييــة

التصوير، واملعـارض، واالحتفـاالت املوسـيقية ومـا     (ترأسها النساء تنظم أنشطة خمتلفة من قبيل   
 هبمــة لتنظــيم تلــك األنــشطة  ومتوهلــا احلكومــة ومــاحنون آخــرون يقــدمون املــساعدة ) إىل ذلــك
  .الثقافية
وهـي تـضمن املعاملـة املتـساوية للفنـانني          .  وقد أُعدت استراتيجية وطنية معنيـة بالثقافـة        -٣٦٠

ــز جنــساين  ــسياحة     . دون متيي ــوزارة ال ــسبة ل ــة بالن ــة يف جمــال الثقاف ومــن بــني األولويــات الثقافي
نات يف خمتلف اجملاالت من قبيل الفنـون        والثقافة والشباب والرياضة تقدمي الدعم أيضا إىل الفنا       

ويتجلــى هــذا بــصورة رئيــسية فيمــا تقدمــه وزارة الــسياحة  . البــصرية، والكتــب ومــا إىل ذلــك
والثقافة والشباب والرياضة من دعم إىل املشاريع الثقافية، اليت تشارك فيها النـساء، وعـدد مـن        

 الرئيسية اليت ُنظمت لتشجيع املـساواة       ومن بني األنشطة  . املنظمات الثقافية اليت تديرها اإلناث    
  :بني اجلنسني نذكر ما يلي

، “االعتـــراف حبقـــوق اإلنـــسان وإعماهلـــا”تنظـــيم أيـــام إعالميـــة موضـــوعها   )أ(  
  وتشغل فيها قضية املساواة بني اجلنسني مكانا مهما،

، وهـو نـشاط     “حقوق اإلنسان ”القيام سنويا بتنظيم مهرجان لألفالم بعنوان         )ب(  
دعم وزارة السياحة والثقافـة والـشباب والرياضـة، وتـشغل فيهـا املـساواة بـني اجلنـسني                  حيظى ب 

  مكانا مهما،
، وهــو يعمــل علــى “ســينما احلقــوق”القيــام ســنويا بتنظــيم نــشاط موضــوعه   )ج(  

ومــن بــني األهــداف الرئيــسية هلــذه األنــشطة  . تعزيــز حقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني 
  .الثقافة الدولية والتالقي معهابالنسبة للمرأة معرفة 

 وتعد املساواة يف املشاركة يف األنشطة الرياضية لإلناث والـذكور يف مجيـع املـستويات                -٣٦١
املدرســـية مـــن أولويـــات الـــسياسات ملديريـــة الرياضـــة يف وزارة الـــسياحة والثقافـــة والـــشباب  

سـتراتيجية الرياضـة    والرياضة، وقد كانت كذلك على الدوام؛ وجتلّـى هـذا بوضـوح أيـضا يف ا               
ومــن املهــم التأكيــد علــى أن مــشاركة الــذكور واإلنــاث يف   . ٢٠١٠-٢٠٠٧الوطنيــة للفتــرة 

اجملاالت اليت تغطيها وزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة مـن قبيـل الرياضـة والفنـون أو                 
سب مئويـة  الثقافة، تـستند أوال وقبـل كـل شـيء إىل اجلـدارة الفرديـة وال ميكننـا الكـالم عـن نـ                
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أمـا اخلطـوة احملـددة    . مقررة أو تدابري خاصة يتعني اختاذها من أجل إجياد املساواة بـني اجلنـسني         
  .اليت اُتخذت فهي ضمان املساواة بني اجلنسني كقيمة يف اجملتمع األلباين، ينبغي تشجيعها

ــرأة، في    -٣٦٢ ــز ضــد امل ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني ــق   ومــع اإلشــارة إىل آراء اللجن مــا يتعل
مـشاركة اإلنـاث يف     ” بالتقرير اجلامع للتقريرين األول والثـاين، والـذي يـشري بوضـوح إىل أن               

ــة      ــزات، ومــسؤوليات األســرة، والظــروف املالي ــزم . جمــال الرياضــة منخفــضة نتيجــة للتحي ويل
توضـــيح مفهـــوم مهـــم آخـــر وهـــو مـــشاركة اإلنـــاث يف األنـــشطة الرياضـــية ويف املؤســـسات  

إذ ميكننا القول، بالنسبة هلذا املوضوع إن مـشاركة اإلنـاث يف   .  فرق جوهري فهناك. الرياضية
ــية     ــصات الرياضـ ــى التخصـ ــذا علـ ــد هـ ــبري ويعتمـ ــية كـ ــشطة الرياضـ ــد  . األنـ ــصنف معهـ وال يـ

اإلحصاءات البيانات املتعلقة باملشاركة يف الرياضة حبسب نوع اجلنس، وهذا جيعـل مـن الدقـة                
ق مبــستوى مــشاركة النــساء والفتيــات يف خمتلــف أنــواع  يف  التعريــف أكثــر صــعوبة فيمــا يتعلــ 

وعلى نفس املنوال، ميكننا أن نالحظ أن عدد النساء يف الرياضـات الفرديـة مـن قبيـل        . الرياضة
ومـع ذلـك ميكننـا القـول إن       . األلعاب الفردية واجلمباز، وما إىل ذلك أكثـر مـن عـدد الـذكور             

ــة     ــوفر األمــوال، فــضال عــن القوالــب النمطي ــواع   عــدم ت ــساء يف بعــض أن ــصلة مبــشاركة الن املت
  .الرياضة ال تشجع اإلناث على املشاركة بشكل أكرب يف تلك األنواع

  
  ١٤املادة     
  املرأة القروية    
  املسائل القانونية اليت ختص املرأة القروية    

يفيــة،  ال تــضع التــشريعات األلبانيــة متييــزا بــني املــرأة الريفيــة واملــرأة يف املنــاطق غــري الر  -٣٦٣
وال يوجد فـرق بـني      . أنه من الناحية العملية قد تكون حياة الفتيات القرويات أكثر مشقة           ولو

ــسبة للمــرأة ال     ــز ضــد املــرأة بالن ــة القــضاء علــى التميي ــذ اتفاقي ــة  تنفي ــرأة غــري القروي ــة وامل . قروي
 القرويـة  أُخذ يف االعتبار عدم وجود تشريعات خاصة تتعلق بـاملرأة القرويـة، جيـوز للمـرأة          وإذا

أو منظمات اجملتمع املدين اليت متثلـها تقـدمي شـكوى إىل احملكمـة كمـا جيـوز هلـا أن تطلـب مـن                         
وينص القانون الـذي صـاغته وزارة       . الدولة تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة مباشرة        

، بــشأن ٢٠٠٣مــارس /آذار ٢٧ املــؤرخ ٩٠٣٩الزراعــة واألغذيــة ومحايــة املــستهلك رقــم     
 ١٩٩٦مــارس / آذار٢١ املــؤرخ ٨٠٨٨عــض اإلضــافات والتعــديالت علــى القــانون رقــم   ب”

 مثلـها يف  ،للمـرأة ”، يف مجلة أمـور، علـى أن   “الشركات القائمة على التعاون املشترك ”بشأن  
  .“قوق يف أن تفتتح نشاطا خاصا يف جمال الزراعةنفس احل ،ذلك مثل الرجل
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 اإلسبانية للتعاون ألغـراض املـساعدة والتنميـة، مـن            وتتعاون وزارة الزراعة مع الوكالة     -٣٦٤
خالل مشروع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل يف جمال التعاونيات الزراعيـة وخباصـة إلدخـال               

ومــع أن القــانون احلــايل يــنص عامــة علــى املــساواة بــني املــرأة  . حتــسينات يف جمــال التــشريعات
نــساء مــن االســتفادة مــن هــذا القــانون بــسبب والرجــل يف إنــشاء الرابطــات، ال تــتمكن كــل ال

ونفكــر يف إدراج مــواد خاصــة عنــدما حيــني اســتعراض  . الظــروف االقتــصادية والتعليميــة ذاهتــا
  .القانون حبيث تنص على دور كل من اجلنسني فيه

تطبق بنجاح يف الـسنتني األخريتـني،   “ مشاريع النهوض باجملاالت الزراعية   ” وما فتئت    -٣٦٥
 كـــانون ١٦ املـــؤرخ ١املبـــدأ التـــوجيهي رقـــم (ن التـــوجيهيني لـــوزارة الزراعـــة وفقـــا للمبـــدأي

وقــد صــدر هــذان ). ٢٠٠٨فربايــر /شــباط ١٣ املــؤرخ ١/١ واملبــدأ رقــم ٢٠٠٧ينــاير /الثــاين
ينـاير  / الثـاين  كـانون  ١٠ املـؤرخ    ٣املبدآن التوجيهيان من أجل تنفيذ قرار جملـس الـوزراء رقـم             

وقــرار جملــس “ م، واألشــجار الغذائيــة وأشــجار الزيتــونتــشجيع تنميــة الكــرو” بــشأن ٢٠٠٦
ــم   ــوزراء رق ــؤرخ ١٠ال ــاين كــانون٤ امل ــاير / الث ــشأن ٢٠٠٥ين ــدعم للمنتجــات   ”، ب ــوفري ال ت

وفيه تعامل املـرأة علـى قـدم املـساواة مـن حيـث األجـور، أو اإلعانـات الـيت تقـدمها                     “ الزراعية
لكــل شــخص للحــصول علــى   كانيــاتوحــىت التــشريعات املــصرفية تتــيح اإلم . وزارة الزراعــة

وتــوفر الدولــة شــروطا أكثــر مواتــاة . قــروض دون متييــز بــسبب نــوع اجلــنس أو مكــان اإلقامــة
  .لسداد القروض الزراعية، وهنا أيضا ال يوجد متييز بسبب نوع اجلنس

وتنتمي امللكية يف هـذه األسـر إىل   .  وتشري بعض مواد القانون املدين إىل األسر الزراعية  -٣٦٦
يع أفرادها الذين يسهمون يف إقامـة ومواصـلة هـذا النـشاط االقتـصادي املـشترك مـن خـالل                     مج

 مـن القـانون املـدين،       ٢٢٤ووفقا للمادة   . العمل الذي يقومون به، إىل جانب احلقوق األخرى       
الذي لـه نـصيب الثُلـث، ميثـل األسـرة الزراعيـة يف جمـال العالقـات التجاريـة                     فإن رئيس األسرة  

مزارعــا مــن الناحيــة  تــار أفــراد األســرة الزراعيــة رئــيس األســرة، الــذي قــد يكــونوخي. وامللكيــة
رجـال حبـسب اتفـاق ضـمين علـى الـدوام             القانونية، وذكرا من الناحية العملية، كما قد يكـون        

وإذا أخــذنا يف االعتبــار . وكــثريا مــا تكــون حــاالت تــسجيل املمتلكــات باســم الرجــل . تقريبــا
ياة اليومية واليت تواجهها املرأة القرويـة، فإنـه سـيكون مـن األفـضل               املصاعب اليت حتدث يف احل    

لو ُوضـعت بعـض التـشريعات والتـدابري الثانويـة األخـرى لتـوفر للمـرأة القرويـة بـشكل عملـي                       
وينبغـي للمؤسـسات والـسلطات املكلفـة مبهمـة حمـددة هـي رصـد         . مزيدا من الفـرص احلقيقيـة   

أن تعمـل    ة يف املنـاطق الريفيـة وعلـى املـستوى احمللـي،           تنفيذ التشريعات اليت حتمي حقـوق املـرأ       
  .بصورة أفضل
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لـدور املـرأة القرويـة يف تكـوين التعاونيـات اإلنتاجيـة         وقد أولت وزارة الزراعـة أولويـة   -٣٦٧
ــة للفتـــرة       ــة والتنميـــة الريفيـ ــاع اســـتراتيجيات الزراعـ ــنص هـــذه  . ٢٠١٣-٢٠٠٧يف قطـ وتـ

لمـــرأة فيمـــا يتعلـــق مبـــنح القـــروض أولويـــة بالنـــسبة لاالســـتراتيجية علـــى املعاملـــة املتـــساوية ك
وُيعد إدراج عدد كبري من النساء يف عملية التعاونيات مـسألة رئيـسية،             . املدفوعات املباشرة  أو

، يف اختـاذ القـرارات، ويف إطـار األسـر الزراعيـة             )وإن مل حيـدد بوضـوح     (ألن دورهن معـروف     
 علـــى أن تعمـــل الـــربامج ٢٠١٣-٢٠٠٧وتـــنص االســـتراتيجية الزراعيـــة للـــسنوات . نفـــسها

التعاونية اليت تتم باالشـتراك مـع أجهـزة احلكـم احمللـي، علـى تـشجيع املـرأة الريفيـة، وال سـيما                        
فيما يتعلق بنشاطها املباشر يف اختاذ القرارات وضمان توفري املعونة املالية للتطوير األنشطة الـيت               

ارها من متطلبات حكومة مجهوريـة ألبانيـا        وقد صيغت هذه االستراتيجية باعتب    . تقوم بتنظيمها 
لوضع سياسة عامة إقليميـة متكاملـة ومترابطـة، ذات هـدف اسـتراتيجي، يتمثـل بدقـة يف احلـد                 

  .من حالة عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية احلالية بني مناطق البلد
  

  لى التمييز ضدهااحلالة العامة للمرأة يف املناطق الريفية والتدابري املتخذة للقضاء ع    
  احلالة العامة للمرأة يف املناطق الريفية  -  ١    

 ُيعد التمييز ضد املرأة يف املنـاطق الريفيـة واضـحا، فقـي هـذه املنـاطق ال يـزال الـسكان                  -٣٦٨
. يعتزون بكثري من العادات واملمارسات الثقافية املتخلفة اليت تعوق املرأة عـن حتقيـق املنجـزات               

ن إعمال حقوق املرأة يف احلياة اليومية ومتتعهـا الفعلـي بتلـك احلقـوق يف                وينبغي التأكيد على أ   
املناطق الريفيـة يواجـه صـعوبات وعقبـات، وحتيـزات، وممارسـات متييزيـة موروثـة عـن املاضـي                     

ــصادية يف البلــد    ــة واالقت ــاة االجتماعي ــها ظــروف احلي ــبعض احملللــني والدارســني   . أحيت ــا ل وطبق
عامـة يف املنـاطق الريفيـة بـنفس االحتـرام الـذي حتظـى بـه                  مـل املـرأة   للقضايا االجتماعية، ال تعا   

املرأة يف املنـاطق احلـضرية، ألن املنـاطق الريفيـة ال تتقـدم بـنفس اخلطـى الـيت تتقـدم هبـا املنـاطق                          
ويف . وقد رسخ الكثري من املعايري والعادات يف طريقـة الـتفكري ويف مجيـع التـصرفات               . احلضرية

تعد ثقافة التمييز املستندة إىل نوع اجلنس جمـرد مـسألة متـصلة حبقـوق املـرأة                 بلد مثل ألبانيا، ال     
والفتاة، ذلـك أن الالمـساواة اجلنـسانية تنطـوي علـى عقبـات خطـرية تعتـرض عمليـة التعجيـل                      

  .باحلد من الفقر
 ١-٦اجلـدول  . ( وُتظهر األرقام أن الفقر يف ألبانيا موجـود وخباصـة يف املنـاطق الريفيـة            -٣٦٩
وطبقا ملالحظـات حديثـة العهـد لدراسـة مقيـاس           ).  املعهد األلباين لإلحصاءات   ٣-٦ول  واجلد

وتزيد النـسبة عـن   .  يف املائة من األلبانيني فقراء١٨,٥، يبدو أن  ٢٠٠٥مستويات املعيشة عام    
فــي   ، اخنفض الفقـــر ٢٠٠٢ومقارنة بعام .  يف املائة٢٤,٢ذلك يف املناطق الريفية، حيث تبلغ    

).  يف املائـة   ٣٨-(، أي مبعـدالت اخنفاض أكرب منـها يف احلـضر           ) يف املائة  ١٨-(وايل  الريـف حب 
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، ميكننـا القـول     ٢٠٠٥وباإلشارة إىل الفقر املطلق، فإنه بدراسة مقياس مستويات املعيشة لعـام            
 عاما ومـا فوقهـا يف املنـاطق الريفيـة أعلـى             ١٥إن النسبة املئوية للنساء الفقراء من الفئة العمرية         

مقارنة مبستوى فقـر املـرأة مـن هـذه الفئـة العمريـة الـيت تعـيش يف املنـاطق              )  يف املائة  ٢١(رتني  مب
ويف إطار السياسات االجتماعية للتخفيف من حدة الفقر ودعم األسـر           ).  يف املائة  ١٠(الريفية  

ومثـة جـزء رئيـسي مـن ذلـك النظـام هـو              . الفقرية، يؤدي نظام احلمايـة االجتماعيـة دورا مهمـا         
. ١٩٩٣االجتماعية، الذي تنفذه وزارة العمـل منـذ عـام    -نامج املساعدة واملعونة االقتصادية بر

الدولة عن طريق الربنامج حدا أدىن من الدخل لتلبية االحتياجات الضرورية لألسر الـيت               وتوفر
  .ال دخل هلا، أو ذات الدخل غري الكايف يف املناطق احلضرية والريفية

  
  ملكافحة التمييز ضد املرأة القرويةالتدابري املتخذة   - ٢

 تنــهض املــرأة بــصورة تقليديــة بالعــبء الرئيــسي للعمــل يف األســرة يف اجملتمــع األلبــاين   -٣٧٠
ومن ناحية ثانية، فـإن فرصـتها أقـل مـن فرصـة الرجـل يف احلـصول                  . وخباصة يف املناطق الريفية   

وعنــد النظــر إىل هــذا . جتماعيــةعلــى املــوارد والفــرص الالزمــة لتلبيــة مــسؤولياهتا األســرية واال
ــرأة        ــز ضــد امل ــى التميي ــة بالقــضاء عل ــة املعني ــة لالســتجابة لتوصــيات اللجن ــب، وكمحاول اجلان

 اضطلعت املؤسسات الرمسية بالتعاون مـع املنظمـات الـيت ال تـستهدف              ،)٣٧ و   ٣٦الفقرتان  (
وبـالرغم  . قـضاء عليـه   الربح بعدد من التدابري بغرض التخفيف من التمييز ضد املرأة القروية وال           

من إدراك اجلميع بأنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله يف هذا الصدد، يتعني حتديد التـدابري                  
اليت جرى االضطالع هبـا ملكافحـة التمييـز ضـد املـرأة القرويـة، وميكـن لنـا أن نـذكر مـن بينـها              

  :يلي ما
  
  يت ُيسفر عنها ذلكاملشاركة النشطة يف تنمية القرية ويف املزايا ال )أ (-٢

 رمبا تكون املرأة يف املناطق الريفية يف ألبانيا أكثر اهتماما بـأن تـشارك بنـشاط يف جمـال                    -٣٧١
ــا      ــة متثــل عبئ ــة والتكنولوجي ــد أن التغــيريات اهليكلي ــع املــستويات، بي ــة يف مجي التخطــيط والتنمي

افـق االجتماعيـة مـن قبيـل        فكـثري مـن مرافـق اجملتمـع احمللـي واملر          . إضافيا وخاصة بالنسبة للمرأة   
اليت كانت قائمة، وتقدم خدماهتا باجملان، ويـسرية املنـال مـن     رياض األطفال على سبيل املثال،    

وليست الزراعة آلية حبيث ختلـق فرصـا حقيقيـة لتقليـل سـاعات العمـل       . قبل، مل يعد هلا وجود    
، ورعايـة األطفـال     املنتج وتزيد من ساعات الفراغ، ألخذ قسط من الراحة بالنسبة لألشخاص          

وبالتايل، فإن العـبء املـزدوج لإلنتـاج واإلجنـاب          . أو القيام باألعمال األخرى يف حميط األسرة      
ومـع ذلـك، تـبني البيانـات        . ال يترك وقتا أو طاقة للمرأة للمشاركة بنشاط يف املسائل اجملتمعية          

وى اجملتمـع احمللـي،     على أرض الواقـع، أن املـرأة تـشارك يف االجتماعـات الـيت ُتعقـد علـى مـست                   
  .كما أن القرارات اليت تصدر عن هذه االجتماعات تأخذ يف االعتبار تعليقات املرأة أيضا
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  االستفادة من اخلدمات الصحية املناسبة يف املناطق الريفية) ب (- ٢
 تتــوفر اإلمكانيــات يف املنــاطق الريفيــة للحــصول علــى معلومــات حمــددة بــشأن الرعايــة -٣٧٢

ما ال تتوفر الرعايـة الفنيـة الطبيـة للمـرأة، فإهنـا حتـال إىل مراكـز طبيـة يف املـدن،                       وعند. الصحية
حيث تتوفر باجملان هذه اخلـدمات املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة للمـرأة، وتنظـيم األسـرة، وصـحة                    

وتعمل املنظمات اليت ال تستهدف الربح بالتعاون مع أجهـزة احلكـم احمللـي              . األم وما إىل ذلك   
. ة املعلوماتية فيما يتعلق بالرعاية الـصحية العامـة وخباصـة الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة               لسد الفجو 

املوظفـون الطبيـون     وتعاين املناطق النائية من هجرة كـبرية، ومنـذ بـضع سـنوات مـضت، ختلـى                
عن أداء واجبـاهتم، وبالتـايل اضـطُر عـدد مـن املراكـز الـصحية إىل إغـالق أبوابـه، بيـد أن هـذه                        

وباإلضـافة إىل هـذا، تقـوم اجملتمعـات احملليـة الكـبرية             . فت تقريبا يف الوقت الـراهن     الظاهرة اخت 
 . نسمة ببناء مراكز صحية جديدة٣ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠اليت يتراوح عدد سكاهنا بني 

 ولتشجيع املمارسني العامني على تقـدمي اخلـدمات يف املنـاطق النائيـة الـيت ال توجـد هبـا                     -٣٧٣
تقـــدم هلـــم مرتبـــات إضـــافية، وفيمـــا يتعلـــق بأطبـــاء األســـنان رعايـــة صـــحية علـــى اإلطـــالق، 

والــصيدالنيني، فــإن هــاتني اخلــدمتني مملــوكتني بالكامــل للقطــاع اخلــاص، ويعتمــد تقــدمي هــذه  
اخلــدمات علــى مــصاحل األفــراد، ولــذا فــإن هــاتني اخلــدمتني أكثــر تواجــدا يف منــاطق املــزارع،   

ــة النائيــة يف البلــد   ــاطق اجلبلي ــة باملن ــاء واجلــراحني يهــاجرون إىل املــدن   و. مقارن نظــرا ألن األطب
الرئيسية يف البلد، فقد أدى عدم وجود املوظفني الطبـيني يف هـذه املنـاطق الـصغرية والنائيـة إىل                    

وال يــزال معظــم املرضــى يتوجهــون إىل تريانــا حلــل  . نــشوء مــصاعب تكتنــف هــاتني اخلــدمتني
 علــى قــدم املــساواة، مــصاعب تتعلــق  ويواجــه النــساء والرجــال،. مــشكالت الرعايــة الــصحية

 يف املائة من حاالت الـوالدة تـتم يف          ٩٨وينبغي لنا القول بأن     . بتوفري خدمات الرعاية الصحية   
توجــد بيانــات تــدل علــى أن )  يف املائــة٠,٢(املؤســسات الــصحية، ويف بعــض احلــاالت فقــط 

 مرجعــه املــستوى وهــذا. بعــض النــساء ال يــزلن يــضعن محلــهن يف املــرتل ودون مــساعدة طبيــة 
 -وتعـــد الفئـــات ذات املركـــز االجتمـــاعي  .  االقتـــصادي-التعليمـــي، واملركـــز االجتمـــاعي  

االقتصادي األدىن أقل الفئات حصوال على خدمات الرعاية السابقة علـى الـوالدة، أمـا النـساء                 
ــصحية         ــى اخلــدمات ال ــضل احلاجــة إىل احلــصول عل ــصورة أف ــيفهمن ب ــايل ف ــيم الع ذوات التعل

  .ة على الوالدةالسابق
وبـالرغم مـن    .  وكثريا جدا تكون ظروف املراكز الصحية يف املناطق الريفية غري مثاليـة            -٣٧٤

جيــد  أن املــوظفني الطبــيني يف املنــاطق الريفيــة يــشاركون يف دورات تدريبيــة متكــررة، فقــد ال   
ومـات لـيس    واالختيار القائم على املعل   . األفراد خدمة صحية متخصصة إال يف املناطق احلضرية       

وبـصفة خاصـة، ال تتـوفر هلـن معلومـات      . من األمور املعتادة بالنسبة للنـساء يف املنـاطق الريفيـة    
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بشأن الصحة العقلية، يف حني أنه توجد حاالت حيـول فيهـا اجملتمـع أو األسـرة أو الـزوج دون           
وطبقــا ملالحظــات بعــض املنظمــات الــيت   . حــصول املــرأة علــى املعلومــات وهــي ترغــب فيهــا  

تستهدف الربح، يبدو أنه إذا كانت املرأة تريد احلصول علـى مـشورة تتعلـق مبعلومـات مـن              ال
ويـؤدي  . أجل تنظيم األسرة، فكثريا ما يتعني عليها أن حتـصل علـى إذن مـن الـزوج أو احلمـاة                   

ضعف حصول املـرأة علـى اخلـدمات والتثقيـف الـصحيني، وعـدم التمتـع باحلريـة يف اسـتخدام                     
، لكوهنــا هــدف للعنــف، وســوء املعاملــة، واإلجــراءات التعــسفية داخــل  وســائل تنظــيم األســرة

  .األسرة، إىل التأثري على تفاقم الفقر بني هذه الفئة من السكان
 ونظرا ألن العمل يف املناطق الريفية أكثر مشقة، يلزم شن محالت منهجية للتوعية مـن                 -٣٧٥

رأة املـساعدة إال عنـدما تقـع فريـسة     ويف العادة ال تطلـب املـ     . أجل زيادة درجة الرعاية الصحية    
 يف املائـة مـن النـساء حيـصلن     ٣٥ومثـة  . للمرض، وبصفة عامة تتجنب إجراء فحوصات دوريـة       

 يف املائـة مـن النـساء يف املنـاطق الريفيـة ال يتـوجهن                ١٥على الرعاية أثنـاء احلمـل، يف حـني أن           
تظـام علـى جتنـب كـثري مـن      إلجراء الفحوصـات دوريـة أثنـاء احلمـل، الـيت يـساعد إجراؤهـا بان             

ومل تصبح الفحوص الطبيـة املنتظمـة جـزءا مـن           . املضاعفات اليت قد تظهر أثناء الوالدة وبعدها      
ــسبة للمــسنات، واملعاقــات    ــصحية بالن ــة ال ــضات االســتفادة مــن هــذه    . الرعاي ــار املري ــد ختت وق

إجراء العمليـات   اخلدمات، ويف هذه احلالة قد يفضلن قيام الطبيبات بفحصهن، وقيام األطباء ب           
اجلراحية، وينبغي أن حتظى املسنات أيضا مبزيد من االهتمام أثناء فترة انقطـاع الطمـث، وهـذا     

  .االستحقاق يتعلق مباشرة باملشاكل اليت تغطيها التأمينات االجتماعية
  
  االستفادة املباشرة من برامج التأمني االجتماعي) ج (- ٢

قـرار  و  “ التـأمني االجتمـاعي يف مجهوريـة ألبانيـا        ”، بـشأن    ٧٧٠٨ يعاجل القـانون رقـم       -٣٧٦
 املـؤرخ  ٧٧٠٣ املتعلقـة بتنفيـذ القـانون رقـم         سائلملـ بعـض ا  ” بـشأن    ١٦٧جملس الـوزراء رقـم      

يف مجلة أمـور     ،“ التأمني االجتماعي يف مجهورية ألبانيا، املعدل     ”، بشأن ١٩٩٣مايو  /أيار ١١
برامج التـأمني االجتمـاعي، وحتديـدا، يـنص         مباشرة ،من    أخرى، مشكلة استفادة املرأة القروية    

مبــا أن العــاملني ”، علــى أنــه ٢٠٠٦مــارس /آذار ٢٩ املــؤرخ ١٦٧قــرار جملــس الــوزراء رقــم 
لـديهم أراضـي    ) تمبـن فـيهم املزارعـات القرويـا       (حلساهبم يف جمال الزراعة، يف املنـاطق الريفيـة          

وتربيـة املاشـية، فـإهنم يعتـربون     ، ويضطلعون بنـشاط يف جمـايل الزراعـة       )عمال بقانون األراضي  (
مشمولني بالتأمني وفقا لربنامج التأمني االجتماعي، ويستفيدون بالتايل مـن املعـاش التقاعـدي،              

ويـسدد العـاملون حلـساهبم يف    . ومعـاش العجـز ومعـاش األسـرة، وتقـدم مبـالغ يف حالـة احلمـل        
زء األكــرب مــن ميزانيــة قطــاع الزراعــة اشــتراك التــأمني االجتمــاعي جزئيــا، يف حــني يــسدد اجلــ  
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 يستفيد الرجل واملرأة مـن العـاملني حلـساهبم يف قطـاع الزراعـة، مـن هـذا الربنـامج                   ”. احلكومة
  . “دون متييز

  
  التعليم) د (- ٢

ويف هـذه الفتـرة،     .  ترتبط ثقافة األسرة القروية يف القريـة ارتباطـا وثيقـا بتعلـيم أفرادهـا               -٣٧٧
 كـثري مـن القـضايا األخـرى االجتاهـات املتناقـضة، ونالحـظ               تبني قضايا التعليم يف القريـة، مثـل       

ــل      . وجــود شــعور ســليب   ــدارس، وتتمث ــصَّر إىل امل ــة لتجاهــل إرســال الق ــل يف القري ــاك مي وهن
العامــل االقتــصادي، والرغبــة يف تــشغيلهم يف املــزارع، ودوافــع  : األســباب الرئيــسية فيمــا يلــي 

العداوات، وعدم توفر األمن بالنـسبة للفتيـات        اجتماعية أخرى كالعراقيل اليت تقيمها األسر، و      
وهلـذه األسـباب، جتـد الفتيـات يف املنـاطق      . الاليت يواصلن الذهاب إىل املدارس، ومـا إىل ذلـك   

الريفيــة صــعوبة متزايــدة يف مواصــلة التعلــيم يف املــدارس الثانويــة، وقــد أدى هــذا إىل اخنفــاض    
وتـبني احلقـائق اآلن     . ثانوية يف مناطق القـرى    مستمر يف عدد الفتيات، الاليت حيضرن املدارس ال       

بـسبب  “ عقوبة إضـافية  ”أن اجليل اجلديد من النساء يف القرية، يف املناطق الريفية، سيعاين من             
 يف املائـة فقـط مـن النـساء يف           ٧و  . األمية، اليت ال تزال ظاهرة موجـودة بـني النـساء القرويـات            

 ٣,٥(ا الرقم أعلـى مـرتني مقارنـة باملنـاطق احلـضرية             املناطق الريفية جيدن القراءة والكتابة وهذ     
ونالحـظ مـن زاويـة إثنوغرافيـة      ). ٢٠٠٥يف املائة طبقا لدراسة مقياس مستويات املعيـشة لعـام           

 عامـا، يـصل إىل أرقـام مرتفعـة يف           ١٤أن تسرب الفتيات من املدارس يف السن الـيت تزيـد عـن              
  .مشال ألبانيا

ــز ضــد الفتيــات   -٣٧٨ ــل التميي ــا     وميي ــر عمق ــة إىل أن يكــون أكث يف اجملــال التعليمــي يف القري
ألســباب أخــرى، منــها، مــا هــو أديب مثــل الــزواج يف ســن مبكــرة، والقواعــد والعــادات الــيت     

وباإلضـافة إىل هـذا، فـإن    . تصاحب ذلك، والواجبات الشاقة واليومية يف املرتل، وما إىل ذلـك  
 ويـسبب اخلـوف احلقيقـي مـن تعـرض الفتيـات             تكون يف املـدن    أقرب املدارس الثانوية كثريا ما    

. هلجمات أو لالختطاف إىل اعتبار احلضور إىل املدارس أكثر خطورة يف نظر كـثري مـن اآلبـاء                 
ويف إطار القانون املتعلـق بـاحلكم احمللـي، أدى إضـفاء الطـابع الالمركـزي علـى أجهـزة احلكـم                      

ة حبـضور الفتيـات إىل املـدارس، علـى          احمللي، واجملتمعات احمللية، إىل حـل بعـض القـضايا املتـصل           
فعلـى سـبيل املثـال وبـالرغم مـن أن هـذا لـيس التزامـا قانونيـا، جيـري                     . قدم املساواة مع الفتيـان    

تــشغيل خــدمات حــافالت، تقــوم جبمــع التالميــذ وإرســاهلم إىل املدرســة كــل يــوم، يف بعــض    
 وماليـسي، وماذهـه، ومـا إليهـا،          أريـز،  -املناطق اجلبلية النائية، مثل اجملتمعات احمللية يف فوشي         

ومل تنتــشر هــذه اخلدمــة يف البلــد . أمــا يف جنــوب البلــد، فيحــدث هــذا يف جمتمــع دلفينــه احمللــي
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برمته، بيد أن مبادرات من هذا القبيل ال حتدث إال يف املناطق الـيت تكـون فيهـا أجهـزة احلكـم                 
  .احمللي أكثر وعيا بقضايا املساواة بني اجلنسني

القيام باملزيد فيما يتعلق بـدمج املـرأة الريفيـة، الـيت هـاجرت مـؤخرا إىل منـاطق           وينبغي   -٣٧٩
فأولئك النساء الاليت مل حيصلن إال على التعليم االبتدائي ويعملـن يف ظـروف صـعبة،                . حضرية

ومـن ناحيـة    .  أطفـال صـغار حيتـاجون إىل رعايـة والديـة           ٦ إىل   ٥ولديهن أسر كبرية تضم مـن       
ولـدمج  . سائل نقل حضرية منتظمة جتعـل هـذه القـضية أكثـر صـعوبة             أخرى فإن عدم وجود و    

هــذه الفئــة يف اجملتمــع، يلــزم إعــداد سياســة حمــددة جديــدة ال تقــيم متييــزا بــني املنــاطق احلــضرية 
  .واملناطق الريفية

 وجتدر اإلشارة إىل مثال إجيايب للطريقة اليت جرى هبا توخي تنفيذ اسـتراتيجية الرياضـة            -٣٨٠
ع توسيع نطاقهـا جغرافيـا ليـشمل األراضـي األلبانيـة برمتـها، دون متييـز بـني املنـاطق                     الوطنية، م 

وتويل هذه االستراتيجية يف الوقـت ذاتـه، اهتمامـا خاصـا إىل إضـفاء الطـابع                 . احلضرية والريفية 
الالمركـــزي علـــى إدارة وتنظـــيم هياكـــل الرياضـــة، ومتـــنح اختـــصاصات كـــبرية للمقاطعـــات  

وتزيـد اسـتراتيجية الرياضـة الوطنيـة للفتـرة          . ياضة يف املنـاطق اخلاضـعة هلـا       والبلديات لتنظيم الر  
 مــن فــرص املعاملــة املتــساوية للمــرأة والرجــل يف هــذه األنــشطة الرياضــية، يف  ٢٠١٣-٢٠٠٧

  .بالرغم من أن هذا ال يتم بصورة مباشرة، املناطق احلضرية والريفية على السواء،
  
   أو يعملون حلساهبمدوائر احلكومة ملن يعملون يف احلق يف الفرص االقتصادية) هـ (-٢

 يــؤدي ارتفــاع معــدل التوظيــف، وأداء كــثري مــن جهــات العمــل يف اجملــال الزراعــي،     -٣٨١
وانعدام فرص التأهيل واخنفاض املستوى التعليمي إىل تأثر الفتيات القرويات بصورة أكـرب مـن               

ولـيس  . فر للنـساء فـرص أقـل للتعـيني    ونظرا لعدم وجود مؤسسات كـبرية، تتـو    . البطالة والفقر 
األمر كذلك بالنسبة للرجال، الذين ميكنـهم أن يهـاجروا مـن أجـل العمـل املـومسي وأن جيـدوا                

وبالرغم من أن بعض وكاالت التنمية تـساعد النـساء علـى بـدء     . عمال يف املدينة أو يف اخلارج     
للرجــال والنــساء علــى أعمــاهلن التجاريــة، فبــصفة عامــة ال توجــد ســوى فــرص حقيقيــة قليلــة  
  .السواء للقيام بنفس األعمال التجارية من خالل احلصول على القروض

مبا انتهجته مـن سياسـات وخاصـة يف الـسنوات األخـرية، إىل              وعمدت وزارة الزراعة،   -٣٨٢
تــشجيع ودعــم املــشروعات الــيت هتيــئ الفــرص للنــساء القرويــات لالضــطالع بــدور إداري يف   

ونعمل بصورة منهجية مع بعض الربامج، بالتعاون مع وكالة التنميـة           . عيةخمتلف األنشطة اجملتم  
الدولية التابعة للواليات املتحدة، ووكالـة التنميـة اهلولنديـة، والوكالـة األملانيـة للتعـاون الـتقين،                  

  ، األغذيــة والزراعــةمنظمــةوالوكالــة اإلســبانية للتعاونيــات، والوكالــة اإليطاليــة للتعاونيــات، و 
يف جتهيـز املنتجـات       من أجل إدماج املرأة القرويـة يف األعمـال التجاريـة اإلنتاجيـة، أو              وغريها،
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ــة ــشرية   . الزراعي ــة الب ــوطين للتنمي ــر ال ــا للتقري ــشأن   )٢٠٠٥(وطبق ــة ب ــات رمسي ، ال توجــد بيان
املناطق الريفية فيما يتعلق باالنضمام لربامج القروض واملؤسـسات املاليـة، وعـدد النـساء الـاليت                 

ويف املقابالت الـيت أُجريـت هلـذا الغـرض، أفـادت النـساء بـأن        .  حلساهبن يف تلك املناطق    يعملن
مجيــع املمتلكــات املنتميــة للتعاونيــات الزراعيــة ُوزعــت بالتــساوي بــني اإلنــاث والــذكور طبقــا  

  .للقواعد الرمسية اليت اسُتحدثت عند خصخصة األراضي وأشياء أخرى
  
  نشطة اجملتمعية برمتهااحلق يف املشاركة يف األ) و (- ٢

 لــيس هنــاك شــك يف أن املــرأة الــيت تعــيش يف املنــاطق الريفيــة، تفتقــر إىل الرغبــة يف         -٣٨٣
ومـن جهـة أخـرى، تنـوء املـرأة بعـبء            . املشاركة يف األنشطة ذات الطابع االجتماعي والثقـايف       

تها يف األنــشطة رعايــة األطفــال وتــؤثر احلاجــة إىل تلبيــة هــذا االلتــزام العــائلي املهــم يف مــشارك
ويف املناطق الريفية، يوجد قليـل مـن اخلـدمات اجليـدة الالزمـة لتيـسري العـبء الكـبري                    . اجملتمعية

تتـوافر دور احلـضانة      ففي املناطق اجلبلية مثال، حيث ال     . الذي تنوء به املرأة يف خمتلف األعمال      
 ري الرعايــة ألطفــاهلموريــاض األطفــال، تــضطر املــرأة أو يــضطر أفــراد األســرة اآلخــرين إىل تــوف

  .بأنفسهم
 وعالوة على ذلك، تـؤدي هجـرة الرجـال إىل اخلـارج أو نـشاطهم التجـاري إىل تـرك                     -٣٨٤

وتظـل األسـرة واالحتفـاالت الدينيـة هـي املتـنفس            . املرأة لتقوم مبعظـم العمـل الزراعـي بنفـسها         
تـسلية، بيـد أن     وقد تكون مشاهدة بـرامج التلفزيـون فرصـة أخـرى لل           . التروحيي الوحيد للمرأة  

. للمرأة ملمارسة األنشطة التروحييـة     هذا يتعلق بقليل من االحتماالت احلقيقية بتوفر وقت فراغ        
  .وبصفة عامة يلزم القيام بالكثري من األعمال لتحسني توجيه مشاركة املرأة يف احلياة اجملتمعية

يـدا عـن احليـاة، العامـة         وكان الخنفاض املستوى التعليمي أثر على دفع املرأة القروية بع          -٣٨٥
ويعتــرب . جــدا علـى احليـاة العامــة يف القريـة    وتتجلــى سـيطرة الـذكور  . والـسياسية واالجتماعيـة  

ــة للحيــاتني العامــة والــسياسة، أو يف الوظــائف املهمــة      عــدد الرجــال يف مجيــع اهلياكــل القانوني
ومـستوى  . ياكـل هبيكل احلكم احمللي كبري جـدا، بينمـا يـنخفض جـدا وجـود املـرأة يف هـذه اهل                   

التزامات املرأة يف القرية منخفض يف احلياة العامة عموما، وهـي حمرومـة مـن املـشاركة النـشطة       
وكلما اخنفض املستوى التعليمـي للمـرأة       . يف األحزاب السياسية وأقل مشاركة يف جمال القيادة       

  .اخنفضت قدرهتا يف جمال اختاذ القرار
. زداد عـدد الرابطـات املدنيـة الـيت تقودهـا املـرأة       ا٢٠٠٤ وجدير بالذكر إنـه بعـد عـام       -٣٨٦

 رابطـة مـن     ٢٦ ٥١٨ وعلـى صـعيد البلـد عامـة،          ٢٠٠٦وبصورة حمددة، كانت هناك يف عام       
وملـست حيـاة املـرأة يف القريـة أوجـه      . رابطة قروية تقودها نساء  )  يف املائة  ٧,١ (١ ٨٨٤بينها  

. ساء املــشاركات يف األنــشطة اجملتمعيــةحتــسُّن تدرجييــة مبــساعدة الرابطــات، وتتزايــد أعــداد النــ



CEDAW/C/ALB/3
 

150 08-66151 
 

ــدريب والزراعــة، ُعينــت      ــة للت ــة األوروبي  امــرأة يف ٤٠وهكــذا، فبمــساعدة مــن منظمــة اللجن
سـامهت يف    وليس  مثة ادعاء بعـد بـأن املـرأة         . “كوخاس”إلباسان، يف رابطة التجهيز الزراعية      

عـيني النـساء عـن طريـق تلـك          اختاذ القرارات، يف تلك األنـشطة ؛ ويـوىل مزيـد مـن االهتمـام لت               
الــيت تتعــاون بــصورة وثيقــة مــع بلديــة إلباســان،   “ رؤيــة أخــرى”وعملــت رابطــة . الرابطــات

ودوائــر اخلــدمات االجتماعيــة، وإدارة التعلــيم، والــشرطة، علــى إتاحــة التحــرك لنــساء منطقــة   
  .رتيل الذي ُيعاجل مكافحة االجتار بالبشر والعنف امل،“القمر اجلديد”إلباسان يف مركز 

  
  احلصول على القروض، والديون الزراعية، وإصالح األراضي) ز (- ٢

ــازة األرض       -٣٨٧ ــق حبي ــرأة فيمــا يتعل ــانون املــدين علــى املــساواة بــني الرجــل وامل  ويــنص الق
ومـع ذلـك، حيـدث التمييـز ضـد املـرأة يف حـاالت               . كملكية مـشتركة ألفـراد األسـرة الزراعيـة        

ية، حيث ُتحرم من احلقـوق املتـساوية يف امللكيـة، وال سـيما          كثرية من حيث املمارسات اإلدار    
ُتعـد حقـا خالـصا للرجـل بـسبب املمارسـات العرفيـة، وكـذلك                 يف املعامالت املختلفـة، حيـث     

 وحـــىت يف قـــضايا املــساواة يف املمتلكـــات، يـــرث الرجـــل . بــسبب العقليـــة والثقافـــة التقليديــة  
امــل باعتبارهــا عــضوا يف األســرة وتنتقــل بعــد   املمتلكــات مــن الناحيــة العمليــة، ألن األنثــى تع 

وتـؤول وراثـة األرض، طبقـا للحـق العـريف إىل مـن كـان مـن صـلب            . الزواج إىل أسـرة الـزوج     
املـرأة   بيد أنه، يف احلاالت اليت تـرث فيهـا        . الذكر، وتستبعد املرأة كشريك يف األرض الزراعية      

اليــد، إذا كانــت املــرأة حتــوز ملكيــة وطبقــا للعــرف والتق. األرض، فإهنــا ترثهــا عــادة عــن أبيهــا
أراض يف األسرة اليت نـشأت فيهـا، يـتعني عليهـا أن تـسلم تلـك املمتلكـات إىل األسـرة عنـدما                        

  .تتزوج
 وبصفة عامة، تسجل األراضي باسم رئيس األسرة، الذي يعـد يف الوقـت ذاتـه املالـك                  -٣٨٨

وينفـذ هـذا    . ملمتلكـات بعـد الـزواج     حترم متاما املـرأة مـن احلـق يف ا          القانوين للممتلكات، وهبذا  
الشيء ذاته بالنسبة لتسجيل األعمال التجارية اخلاصة، بصرف النظـر عـن مـسامهة املـرأة، الـيت            

ويتم نقـل املمتلكـات العائليـة الزراعيـة أو بيعهـا أو تأجريهـا               . قد تكون مساوية ملسامهة الرجل    
وحىت عندما تنتمي األرض للمـرأة،      . اغالبا دون موافقة املرأة مع ما يف ذلك من انتهاك إلرادهت          

. فإهنا ُتعد من ممتلكات األسرة برمتـها وال ُيـسمح للمـرأة عـادة بـإدارة األراضـي طبقـا لرغبتـها          
وكثريا ما جيعل هذا مراعاة حق املرأة  يف يد الرجل، يقر بـه ويقبلـه باعتبـاره مالـك األرض أو                      

  .األشياء اخلاصة األخرى اليت تنتمي للمرأة
ُتعــد مــسامهة املــرأة مهمــة يف االقتــصاد العــائلي الزراعــي لكــن حــىت هــذه احلقيقــة ال    و-٣٨٩

ومن الناحية القانونية ُتعـد املـرأة القرويـة عـضوا يف        . جتعلها حتصل على مكان رئيسي يف إدارته      
األسرة الزراعية وهلا احلق يف امللكية املشتركة مع بقية أفراد األسـرة اآلخـرين، لكـن مـن النـادر        
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تـبني البيانـات املـستمدة مـن الدراسـة االستقـصائية          و.  أن تتوىل القيام بدور رئيس األسرة      جدا
اليت أُجريت لألسر الزراعية أن املرأة ال تتمتع بدور رئـيس األسـرة إال يف احلـاالت الـيت تكـون                     

  .فيها أرملة أو مطلقة أو عندما يكون الزوج قد بارح املكان يف هجرة طويلة األجل
ــة     وعنـــد-٣٩٠ ــإن لإلنـــاث والـــذكور احلـــق يف محايـ ــول األرض، فـ ما حتـــصل منازعـــات حـ

ممتلكاهتم، وعادة ما ُتبـت احملكمـة يف تلـك احلـاالت، وحـىت اآلن مل يـتم اإلبـالغ عـن حـاالت                     
وبـسبب املنازعـات الـيت تنـشأ خبـصوص املمتلكـات، والتنقـل              . متييز ضد اإلناث يف هـذا اجملـال       

 املــؤرخ ٧٥٠١رقــم (ملختلفــة، أدى تنفيــذ قــانون األراضــي الــدميغرايف، وأوجــه عــدم االتفــاق ا
وتـــدل بيانـــات الدراســـة . ، إىل تـــرك عـــددا كـــبري مـــن األســـر يف القريـــة دون أراض )١٩٩١

ــى أن   ــصائية علـ ــة      ٤٩االستقـ ــك الدراسـ ــى تلـ ــالرد علـ ــن بـ ــاليت قمـ ــساء الـ ــن النـ ــة مـ  يف املائـ
 الطريقـة الـيت ُنفـذ هبـا أوجـدت           االستقصائية، ذكرن أن قانون األراضي مل ُينفذ بالكامل أو أن         

 يف املائة من النساء الاليت قمن بـالرد علـى تلـك الدراسـة أهنـن                ٦٥وأعلن  . خالفات بني األسر  
وتتم قـسمة املمتلكـات الـيت    . مل حيطن علما إال بالقليل عن حقوقهن املتعلقة بقضايا املمتلكات    

رأة القرويــة الــيت تكــون يف املــ تتعــرض و. تــشمل األراضــي، بواســطة إجــراءات قانونيــة معقــدة
مركز غري موات أثنـاء هـذه العمليـات، خلطـر فقـدان سـند امللكيـة بـسبب اجلهـل بالتـشريعات                       

وتــزداد هــذه احلالــة تعقيــدا حيــث تــسجل املمتلكــات باســم الرجــل  . وبــسبب العقليــة الوالديــة
اتــه فقــط كــرئيس لألســرة يف إطــار تنفيــذ قــانون األراضــي، وإعمــاال للقــانون املــدين، وعنــد وف

ولذا ينبغي أن يكون التثقيف بـروح املراعـاة حلقـوق املـرأة             . تتوىل املرأة دور الرئيس يف األسرة     
  .القروية جزءا ال يتجزأ من الربامج واملشاريع املوجهة لتنمية املناطق الريفية

  
  ظروف املعيشة) ح (– ٢

 األسـرة يف اجملتمـع األلبـاين         ومن الناحية التقليدية، تنوء املرأة بالعبء الرئيسي عن رفاه         -٣٩١
ومـع ذلـك، فإمكانيـة وصـوهلا إىل املـوارد والفـرص الالزمـة لتلبيــة        . وخباصـة يف املنـاطق الريفيـة   

وحتتـاج املـرأة يف املنـاطق الريفيـة إىل ظـروف ماديـة              . مسؤولياهتا أقـل مـن تلـك املتاحـة للرجـل          
ــة ولكنــ    ــة الثقافي ــاة االجتماعي ــد مــن   أفــضل للتعــيني واملــشاركة يف احلي ــاج أيــضا إىل املزي ها حتت

وال تتـوفر نفـس ظـروف الـسكن         . املعرفة، واملعلومات الثقافية، واملساعدة، واملشورة القانونيـة      
أو النظافـــة الشخـــصية، أو الكهربـــاء أو إمـــدادات امليـــاه، أو خـــدمات النقـــل، أو االتـــصاالت 

جــة مــا، فــإن    وبــالرغم مــن أن الظــروف املعيــشية حتــسنت إىل در    . الــسليمة يف كــل مكــان  
وتتـسم  . مستويات املعيشة يف املناطق الريفيـة أدىن مقارنـة بتلـك املوجـودة يف املنـاطق احلـضرية            

حالة وصول املرأة إىل اهلياكل األساسية بأهنا أكثر صعوبة يف املنـاطق الريفيـة، ممـا جيعلـها أكثـر                    
فر هلـا إمكانيـة     وكثري مـن النـساء يعـشن يف وسـط أسـر ال تتـو              . معاناة وأقل تفضيال من الرجل    
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أو املـراحيض املوجـودة داخـل البيـوت         )  يف املائـة   ٣٧,٥(الوصول إىل املياه املتدفقة إىل املنـازل        
وجزء كـبري مـن األسـر القرويـة وخباصـة يف منـاطق احلقـول، يتمتعـون بوجـود                    ).  يف املائة  ٥١(

ملائــة مــن األســر  يف ا٥٠ومــع ذلـك تــشري البيانــات اإلحــصائية إىل أن حـوايل   . امليـاه يف املنــازل 
 يف املائـة يـستخدمون اآلبـار أو الـصهاريج     ٢٣حيصلون على املياه مـن خـارج املبـاين، وحـوايل        

  ). املعهد األلباين لإلحصاءات٢-٩ واجلدول ١-٩اجلدول (
 وكما هو احلال يف املناطق احلضرية، تليب املنازل يف املناطق الريفية احتياجـاهتن املتعلقـة    -٣٩٢

وال توجــد شــبكة مركزيــة للتدفئــة، يف حــني أن إمــدادات الطاقــة . يد فــرديبالتدفئــة علــى صــع
وكمـا تـدل    . علـى حـد سـواء      الكهربائية تكتنفها املشاكل يف املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة        

، تبـدو مـساكن القـرى يف وضـع          )٩ اجلـدول    -املرفقات  (بيانات املعهد األلباين لإلحصاءات،     
وميكننا أيضا القـول أن ظـروف املعيـشة والعمـل بـصفة             .  احلضرية أسوأ مقارنة مبساكن املناطق   

وفيما يتعلق بالنقل يف املنـاطق احلـضرية، توجـد          . عامة أشق بالنسبة للمرأة اليت تعيش يف القرية       
  .إمكانية للنقل لكن تلك اخلدمة تعرضت للخصخصة وتلزم موارد مالية ملواجهة نفقاهتا

  
  الفصل الرابع    
  ١٥املادة     
  ساواة أمام القانون يف القضايا املدنيةامل    
  اإلطار القانوين للمساواة أمام القانون ويف القضايا املدنية    

 مــن األســس الــيت تقــوم عليهــا تــشريعات مجهوريــة ألبانيــا ضــمان احلقــوق واحلريــات     -٣٩٣
األساسية اإلنسانية، ومحاية الكرامة البـشرية، وتـنص تلـك التـشريعات علـى حقـوق اجتماعيـة                  

وُيعـد التـصديق علـى      . اقتصادية وسياسية جلميع األفـراد مبـا يتفـق متامـا ومبـادئ عـدم التمييـز                و
معظم الـصكوك الدوليـة املهمـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان مؤشـرا علـى النـهج احلـديث ملراعـاة                        

  .حقوق اإلنسان يف ألبانيا، دون متييز بسبب نوع اجلنس أو العنصر أو املعتقدات
ــنص -٣٩٤ ــا دســتور مجه وي ــة ألباني ــد     وري ــه األساســية يف البل ــسان وحريات ــوق اإلن ــى حق  عل

ــه    ــادة  . ويــشكل هــذا أساســا للنظــام القــانوين برمت ــا يلــي   ١٨وتــنص امل  مــن الدســتور علــى م
 أمــام القــانون، وال جيــوز التمييــز ضــد أي شــخص دون مــربر، ألســباب تتعلــق اجلميــع ســواء”

ملعتقــدات الــسياسية أو الدينيــة للغــة، أو ابنــوع اجلــنس، أو العنــصر، أو الــدين، أو العــرق، أو ا 
وال جيــوز التمييــز . الفلــسفية، أو الوضــع االقتــصادي أو التعليمــي أو االجتمــاعي أو النــسب أو

ويـنص الدسـتور علـى جـواز      . “ضد أي شخص ما مل يكن هناك هدف معقول ولـه مـا يـربره              
ساسي، علـى أن ُتفـرض      فرض قيود على احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا القانون األ          
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تلك القيود مبوجب القـانون للـصاحل العـام، أو حلمايـة حقـوق اآلخـرين؛ وال جيـوز أن تتجـاوز                
وال حيظـر   . تلك القيود القيـود املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة األوروبيـة بـشأن حقـوق اإلنـسان                  
ورة خاصــة الدســتور التمييــز اإلجيــايب الــذي يــسمح مبعاملــة خاصــة لتــوفري احلمايــة والــدعم بــص

ــشباب،        ــزواج، واألســرة، وال ــة خاصــة لل ــوفري محاي ــل احلــق يف ت ــراد، مث ــات أواألف ــبعض الفئ ل
  .واحلوامل، واألمهات الشابات

 وطبقــا للدســتور األلبــاين، حيــق لكــل شــخص اختــاذ إجــراء أو تقــدمي شــكوى لــشرطة    -٣٩٥
 لكـل شـخص يف    ويضمن القانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات املدنيـة حقوقـا متـساوية             . الدولة

. وتكـون املـشاركة يف التقاضـي إمـا بـصفة مـدعي، أو متـهم، أو شـاهد                  . مجيع مراحل القـضاء   
ويستخدم القانون املدين لغة حمايدة من منظور جنساين؛ ولذا ال توجد عقبة قانونية أمـام املـرأة                 

شارك يف وباإلضـافة إىل هـذا، جيـوز للمـرأة أن تـ        . للمشاركة يف التقاضي واملثـول أمـام احملـاكم        
. اإلجراءات من قبيل االضطالع مبنصب القاضي أو املدعي أو احملـامي أو اخلـبري ومـا إىل ذلـك                  

وبالرغم من أن هناك قيود أو معايري بالنسبة هلـذه املناصـب، وهـي تتعلـق مبـؤهالت الـشخص،                    
  .فإهنا ال تتعلق بنوع جنسه

 مـن  ٣٨اسـتنادا إىل املـادة   و.  وأخريا، يضمن القانون األلباين لكل شخص حرية التنقل   -٣٩٦
الدستور، لكل شخص احلق يف اختيار مكان إقامته ولـه احلـق يف االنتقـال حبريـة يف كـل جـزء                      

ويـنص  . وال جيـوز إعاقـة أي شـخص عـن الـسفر حبريـة إىل اخلـارج                . من أجـزاء أراضـي ألبانيـا      
ل القـصَّر  وجيـوز أن حيـص  . القانون على أن جلميع املواطنني احلق يف احلـصول علـى جـواز سـفر      
يقـيم   ويف هـذه احلالـة، ال     . على جوازات سفر بناء على طلب آباءهم أو األوصياء عليهم فقط          

وتــشمل اللغــة املــستخدمة يف هــذا    . القــانون متييــزا بالنــسبة للمــرأة أو الرجــل، األم أو األب    
ن القـانون   مـ ١٢وباإلضافة إىل هذا، فإن املادة      . القانون كال اجلنسني، ومن مث فإهنا غري متييزية       

  .املدين تعطي لكل شخص بالغ احلق يف أن خيتار حبرية مكان إقامته
، ال تتـضمن التـشريعات األلبانيـة أي حكـم حيظـر التمييـز               املساواة يف القـضايا املدنيـة      -٣٩٧

ضــد املــرأة يف تلــك القــضايا املدنيــة ولكنــه مــع ذلــك، يتــضمن حكمــا يــنص علــى املــساواة يف   
لكل شخص طبيعي التمتع بالقـدرة التامـة واملتـساوية بـأن تكـون             ”تنص على ما يلي     . احلقوق

فالـشخص  . “له حقوق مدنية، وأن يضطلع بالتزاماته يف نطاق احلدود اليت نص عليها القـانون      
. الــذي يــصل إىل ســن البلــوغ، يتمتــع بالقــدرة الكاملــة لالضــطالع بــاحلقوق وااللتزامــات         

فتـنص املـادة    . ة، حيدث هـذا مبكـرا عـن ذلـك          سن ١٨وبالنسبة للنساء الاليت يتزوجن قبل سن       
.  مـن القــانون املــدين علــى أنــه ال جيــوز تقييــد احلقــوق املدنيــة للــشخص إال مبوجــب القــانون ٤

 تنص علـى مـا      ٧وبالرغم من أن هذه املادة مل تتم صياغتها حتديدا من أجل اإلناث، فإن املادة               
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وتتمتـع املـرأة    . التـصرف ُيعـد بـاطال     كل إجـراء قـانوين يـراد بـه تقييـد قـدرة الفـرد علـى                  ”يلي  
والرجل بالقدرة الكاملـة علـى الـدخول يف عالقـات تعاقديـة أو التوقيـع علـى صـكوك خاصـة،            
وعلى إدارة املمتلكات، وعلى الـدخول يف عالقـات جتاريـة، وغريهـا، بغـض النظـر عـن احلالـة                     

  .“طالويعد كل قانون يراد منه تقييد قدرة أي منهما على التصرف با. املدنية
ــا يف الفـــصل املعنـــون   -٣٩٨ ــدا خاصـ ــة بنـ ــامج احلكومـ ــاعي ” ويتـــضمن برنـ ــابع االجتمـ الطـ
ــة : وفر العــزم وااللتــزام مــن أجــل ، يتعلــق باملــساواة اجلنــسانية ويــنص بوضــوح علــى تــ  “للدول

وقـف اسـتغالل    ) ب(ومكافحة ممارسة العنف ضد املـرأة واجلـرائم يف حمـيط األسـرة ؛                منع )أ(
زيـادة إمكانيـة وصـول املـرأة إىل         ) ج(اء، أو ألغـراض االسـتغالل األخـرى؛         املرأة ألغراض البغ  

إعطـــاء أولويـــة ) د(ســـوق العمـــل، والفـــرص الوظيفيـــة الرمسيـــة، أو الـــسياسية، أو التجاريـــة؛  
  .للسياسات اليت تشجع املساواة بني اجلنسني يف املناطق الريفية واملناطق املتخلفة يف البلد

ــانون  -٣٩٩ ــدا،  اســتنادا إىل هــذه الــربامج ‘‘ املــساواة بــني اجلنــسني ” وتتمثــل أغــراض ق حتدي
  :يلي فيما

ضمان احلماية الفعالة يف مواجهة التمييز اجلنساين وكافـة أشـكال الـسلوك الـيت حتـض                   )١(
حتديد التدابري الالزمة لضمان تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل مـن          ) ٢(على التمييز اجلنساين؛    

حتديـد  ) ٣( القائم على نوع اجلنس أيا كانت األشكال اليت يتخذها؛           أجل القضاء على التمييز   
احملليـة واملركزيـة للدولـة فيمـا يتعلـق بـصياغة وتنفيـذ قـوانني وسياسـات                   مسؤوليات الـسلطات  

  .وتعزيزها معيارية تدعم تنمية املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع
ــانون رقـــم  -٤٠٠ ــي القـ ــؤرخ ٩٦٦٩ ويرمـ ــانون ١٨ املـ ــسمرب د/ األولكـ ــشأن ٢٠٠٦يـ ، بـ

منـع وتقليـل العنـف املـرتيل بكافـة أشـكاله            ”إىل  “تدابري مكافحة العنف يف العالقات األسرية     ”
 تدابري قانونية ألفراد األسـرة مـن        من خالل توفري  بواسطة تدابري قانونية مناسبة وضمان احلماية       

وهـذا القـانون    . اقني، مع إيالء اهتمام خـاص إىل األطفـال، واملـسنني، واملعـ            هاضحايا العنف في  
 املــدين يــدعم إنــشاء شــبكة منــسقة للمؤســسات احلكوميــة مــن أجــل االســتجابة يف  -اإلداري 

  .الوقت املناسب حلاالت العنف املرتيل، واستصدار أوامر احلماية من احملاكم فورا
  

  التدابري املتخذة لضمان املساواة أمام القانون يف القضايا املدنية
  لقانوناملساواة أمام ا  - ١

 رغــم تــوفر األســاس القــانوين، ينبغــي القيــام باملزيــد مــن الدراســات التحليليــة لتحديــد   -٤٠١
وقـد  . اجملاالت اليت ال تعامل فيها املرأة على قدم املساواة مع الرجل فيما يتعلق بالقضايا املدنيـة    

ل بــذلت جهــود إلحاطــة اجلمهــور عامــة باملــساواة اجلنــسانية وذلــك بــصورة رئيــسية مــن خــال 
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مـــارس /آذارومنـــذ . ٢٠٠٥-٢٠٠٢اللجنـــة الـــسابقة املعنيـــة بتكـــافؤ الفـــرص خـــالل الفتـــرة 
، وما بعـده، يـضطلع قطـاع املـساواة اجلنـسانية بواجـب التوعيـة بالقـضايا اجلنـسانية يف                ٢٠٠٦

وقـد قامـت كـل مـن جلنـة تكـافؤ الفـرص واملديريـة                . مديرية السياسات والتعاونيـات املتـساوية     
 وتكافؤ الفرص بعقد دورات تدريبيـة يف خمتلـف املنـاطق يف ألبانيـا مـن أجـل                   املعنية بالسياسات 

توعية ممثلي املنظمـات الـيت ال تـستهدف الـربح، وأجهـزة احلكـم احمللـي، بالتـشريعات األلبانيـة                     
والدولية املتعلقة حبقوق املرأة مبا يف ذلك إلقاء حماضـرات عـن منـهاج عمـل احلكومـة األلبانيـة،          

وقــد مــول هــذه . نيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة والتعليــق علــى كــل مــادة واالتفاقيــة املع
اجملتمــع املفتــوح (، ومؤســسة ســوروس،  العمــل الدوليــةمنظمــةاجلهــود مــاحنون خمتلفــون مثــل  

،  األمـم املتحـدة    منظمـة ، مؤسـسة فريـدريك إيـربت، و        األمـم املتحـدة اإلمنـائي      برنامج،  )أللبانيا
  .أوروباومنظمة األمن والتعاون يف 

  
االعتراف بالقدرات القانونية املتساوية للرجل واملرأة، مبا يف ذلك أيضا احلق يف              -  ٢    

  العقود  إبرام
 يف املائـة منـهن يقمـن    ٢٧ تعد مشاركة املرأة يف املبادرات التجارية منخفضة، فحـوايل         -٤٠٢
ن ملكيــة وحيــدث هــذا أل. ومعظــم النــساء يقتــصرن علــى املــشاريع التجاريــة الــصغرية  . بــذلك

املشاريع التجارية ال تعترب نوعا من املشاركة بني الرجل واملرأة، بل تعد ملكية للرجـل وُتـدرج       
ويتمثل أحـد األسـباب الـيت تعـوق املـرأة عـن املـشاركة               . املرأة من أجل تيسري االلتزامات املالية     

ــشاركة         يف املــشاريع يف املــشاريع التجاريــة يف أن كــثريا مــن األفــراد ال يزالــون يتــصورون امل
ومثة حاجة إىل وضع سياسـات      . التجارية على أنه مبثابة نشاط يكتنفه الفساد وال يناسب املرأة         

  .حمددة تشجع املرأة على املشاركة يف األنشطة التجارية
  

  محاية األهلية القانونية للمرأة  -  ٣    
حلمايـة للمـرأة، فمـن    التشريعات األلبانية يف االعتبار، ميكـن القـول أهنـا تـوفر ا            مع أخذ  -٤٠٣

حيث املمارسة إذا وجدت عقود أو صكوك قانونية تقيد القدرات القانونية للمـرأة، فإهنـا تعـد                 
حـىت اآلن، بيانـات حمـددة ميكـن اسـتخراجها مـن دراسـات                ومن ناحية ثانية، ال توجـد     . باطلة

ى أُجريــت حبيــث تقــرر إن كانــت هنــاك حــاالت المــساواة تــستند إىل نــوع اجلــنس وتقــوم علــ
  .أسباب وممارسات أو قرارات قانونية

  
  ضمان حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة  -  ٤    

.  وليست املرأة يف ألبانيا بصفة عامة، حرة كالرجل للمشاركة يف أنشطة خارج املـرتل              -٤٠٤
وبالرغم من أن املرأة قد ترغـب يف أن تتـرك املـرتل وحـدها، فكـثريا جـدا مـا يتعـذر ذلـك مـن                           
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ــل تلــك      حيــث املمارســة  ــى مث ــودين عل ــة، ألن الرجــال غــري متع ــاطق الريفي ، وال ســيما يف املن
واستنادا إىل مقابالت أُجريت مع النساء يف املناطق الريفية، يبـدو أن املـرأة عليهـا                . االختيارات

أن تأخذ موافقة زوجها بصورة متكررة عندما تـذهب ملمارسـة بعـض األنـشطة، فيمـا عـدا يف                    
ــ” حيــث أن حــاالت اخلــدمات الطبيــة،  . “ملــرض الطارئــة مــن هــذه القاعــدة ا  حــاالتستثىنت

عـادة، إذا أرادت الـذهاب    وبصورة مماثلة تستشري املرأة اليت تعيش يف املناطق احلـضرية زوجهـا          
يف املنـاطق   وترتبط املوافقة اليت تعطـى للمـرأة أحيانـا   . للعمل خارج املرتل أو السفر إىل اخلارج  

مبـصلحة الـزوج     اجتماعي أو املشاركة يف أنشطة خـارج املـرتل،        الريفية، من أجل زيارة مركز      
مـن اجملتمـع احمللـي وتعتـرب النـساء       لكي يضمن احلصول على بعض التعزيز أو الدعم االقتصادي 

الاليت قمن بالرد على تلـك الدراسـة املوافقـة املطلوبـة مـن جانبـهن جـزءا مـن التقاليـد، ودلـيال                        
  . على احترام األجيال اليت تعيش معا

  
  ١٦املادة     
  الزواج واحلياة األسرية    
  اإلطار القانوين للزواج واحلياة األسرية    

 مـن   ١٦ تتفق التشريعات األلبانية بشأن الزواج واحلياة األسرية بشكل جيد مـع املـادة               -٤٠٥
لكـل شـخص، الـزواج      ) ٥٣املـادة   (ويـضمن الدسـتور     . اتفاقية القضاء على التمييـز ضـد املـرأة        

، ُنـشر  ٢٠٠٤أكتـوبر  / األولتـشرين وبعد أعمال استغرقت سـنني كـثرية، ويف     . وتكوين أسرة 
وقـد أُقـر مبوجـب      (قانون األسرة اجلديد، الذي ينص على املساواة املعنوية والقانونية للـزوجني            

وأُدرجـت فيـه مجيـع الـصكوك الدوليـة يف      ). ٢٠٠٣مـايو  /أيـار  ٨ املـؤرخ  ٩٠٦٢القانون رقم  
يـستند  ” مـن هـذا القـانون علـى مـا يلـي       ١وتـنص املـادة   . نيا طرفـا فيهـا    هذا اجملال اليت تعد ألبا    

الـشعور  الزواج باعتباره معايـشة قانونيـة إىل املـساواة املعنويـة والقانونيـة بـني الـزوجني، وعلـى                    
وحيظــى الــزواج واألســرة بــدعم . باحملبــة، واالحتــرام والفهــم املتبــادل كأســاس لوحــدة األســرة 

ل املوافقــة احلــرة للــزوجني والــيت يــتم اإلعــراب عنــها أمــام   وتــشك. خــاص مــن جانــب الدولــة 
  .“موظف مكتب التسجيل شرطا مهما لصحة الزواج

 وقد قضى إقرار قانون األسـرة اجلديـد علـى التمييـز املتعلـق باحلـد األدىن لـسن الـزواج                  -٤٠٦
، ويــنص علــى عمـرين متفــاوتني للــزواج  ١٩٨٢الـذي كــان موجـودا يف القــانون الــسابق لعـام    

ويــنص قــانون األســرة  .  ســنة١٦ ســنة، وبالنــسبة لإلنــاث  ١٨ان العمــر بالنــسبة للــذكور  فكــ
ــر         ــن العم ــا م ــذين بلغ ــزوج والزوجــة الل ــني ال ــزواج ب ــد ال ــى عق ــد عل وجيــوز .  ســنة١٨اجلدي

ألسباب مهمة، بـالزواج دون      للمحكمة املوجودة يف املكان الذي ُيعقد فيه الزواج، أن تسمح         
جيـوز   و. يتـضمن فقـرات متييزيـة بـني اجلنـسني          القـانون اجلديـد ال    ولـذا فـإن     . بلوغ هذه الـسن   
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ويف . ، أن تـأذن بـالزواج قبـل بلـوغ الـسن القانونيـة             )احلمل أساسا (للمحكمة، ألسباب مهمة    
  .الوقت ذاته، ال يعترف القانون األلباين باخلُطبة، ويعترب زواج القصَّر باطال

ص علــى املــساواة املعنويــة والقانونيــة بــني ويف إطــار تعريــف قــانون األســرة للــزواج يــن  -٤٠٧
ــدأ أساســي مهــم   ــزوجني كمب ــزواج، نفــس احلقــوق     . ال ــزوج والزوجــة يف إطــار ال ويكــون لل

يتعلــق بــاإلخالص، واحلــب واالحتــرام املتبــادل، والــدعم املعنــوي واملــادي،    وااللتزامــات فيمــا
لتزامــات الناشــئة عــن  وإذا مل يــف أحــد الــزوجني باال . والتعــاون، وتنــشئة األطفــال وتعلــيمهم 

أن يطلــب مــن احملكمــة اختــاذ تــدابري  ) دون متييــز بــسبب اجلــنس(الــزواج، فــإن للــزوج اآلخــر  
ويكــون الغــرض مــن تلــك التــدابري إجبــار الــزوج أو الزوجــة علــى تنفيــذ التزاماتــه أو    . عاجلــة

ا املتـصلة   ويقتضي قانون األسرة فهما متبادال من جانب الزوجني للقضاي        . التزاماهتا قبل األسرة  
مبرتل الـزوجني، وإدارة املمتلكـات، وتوقيـع عقـد الـزواج، واختيـار نظـام امللكيـة، بـل يتطلـب                      

وتـتم حـاالت إلغـاء الـزواج األخـرى مبوجـب            . موافقة الطـرفني بالنـسبة حلـاالت إلغـاء الـزواج          
ن  مـن قـانو    ٣٠/٢وفيما يتعلق بتسجيل الزواج، فإن املادة       . إجراء قانوين يتخذه أحد الزوجني    

ُيعــد عقــد الــزواج فــورا، ويوقعــه الزوجــان، والــشهود وموظــف  ”يلــي  األســرة تــنص علــى مــا
ويف الوقت ذاته، يفرض قـانون مكتـب التـسجيل          . “مكتب التسجيل ويقيَّد يف سجل الزجيات     

التزاما بتسجيل الزواج يف سجل الزجيات، وباإلضافة إىل هذا، ينص علـى قواعـد إجرائيـة هلـذا         
  .العمل
 بالــذكر أن التعريــف الــوارد يف التــشريعات األلبانيــة يعــاجل العنــف اســتنادا إىل   وجــدير -٤٠٨

 مـن قـانون األسـرة علـى         ٦٢وألول مـرة، تـنص املـادة        . نوع اجلنس باعتباره عنفا مرتليـا أيـضا       
إمكانية قيام أحـد الـزوجني بالتقـدم بطلـب إىل احملكمـة إلبعـاد الـزوج العنيـف عـن املـرتل ملـدة                   

 ويـستخدم هـذا احلكـم صـيغة حمايـدة مـن وجهـة نظـر جنـسانية، بيـد أن              .سـنوات  ٣تصل إىل   
الدراسات واملالحظات تبني أن املرأة أكثر تعرضا خلطر هذه األشكال مـن العنـف، ممـا يـؤدى                  

ومن ناحية ثانيـة، ال ميكـن       . إىل االستنتاج بأن هذا احلكم يرمي بصورة رئيسية إىل محاية املرأة          
ويعاقـب  . وحيد بسهولة حيـث يلـزم أن يقتـرن بأحكـام إجرائيـة       للمحكمة تطبيق هذا احلكم ال    

 علـى ارتكـاب العنـف ضـد املـرأة إمـا بـصيغة حمـددة أو بأحكـام أكثـر                      القانون اجلنـائي األلبـاين    
ــة ــدابري مكافحــة العنــف يف العالقــات األســرية    . عمومي ــانون ت  ٩٦٦٩القــانون رقــم  (وحــىت ق
لــة أمــور أخــرى، علــى تــدابري محائيــة يــنص يف مج) ٢٠٠٦ديــسمرب / األولكــانون ١٨املــؤرخ 

ــوفري         ــر بت ــراد املعرضــني للعنــف احلــق يف طلــب األم ملكافحــة العنــف يف حمــيط األســرة، ولألف
ــة أو اســتمراره، وغــري ذلــك مــن        ــر احلماي ــق أم ــيري، وتعلي ــة، والظــروف املــستوجبة للتغ احلماي

  .األحكام ذات الصلة
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أيـضا مبوافقـة أفـراد األسـرة ومحايـة احليـاة            وُتبدي التـشريعات األلبانيـة اهتمامـا خاصـا           -٤٠٩
ويعتـرب  . ويكرس القانون اجلنـائي قـسما خاصـا حلمايـة األطفـال، والـزواج، واألسـرة                . األسرية

  ):الغرامة أو السجن(القانون اجلنائي اإلجراءات التالية أفعاال جنائية، ويفرض بشأهنا عقوبات 
  هجر األطفال القصَّر؛  )أ(  
  ل العيش لألطفال واألسرة؛عدم توفري ُسُب  )ب(  
  عدم تقدمي إخطار بتغيري مكان اإلقامة؛  )ج(  
  انتزاع الطفل باإلكراه؛  )د(  
  اإلكراه على العيش املشترك أو االمتناع عن ذلك، أو إلغاء الزواج؛  )هـ(  

وال تتــضمن . وتــضمن األحكــام الــيت تعــاجل اإليــذاء اجلنــسي للقــصَّر، تــوفري مزيــد مــن احلمايــة  
االحتفــاظ بــشخص كخــادم يف املــرتل، (األلبانيــة قواعــد تتعلــق باالســترقاق املــرتيل التــشريعات 

  ).بصورة إجبارية
 واملساواة بني الزوجني مبدأ من مبادئ التشريعات األلبانية وهو يطبـق حـىت بعـد إلغـاء                -٤١٠

 فتـنص املـادة   . الزواج، حينما يتعلق األمر مبـسألة تقـسيم املمتلكـات وتـسوية القـضايا األخـرى               
 على قيام احملكمة بإصدار أمر ألحد الزوجني بـأن يـدفع مـسامهة للـزوج اآلخـر، بغـرض                    ١٤٧

وتعطـي  . تعويضه عن عدم املساواة يف مستوى املعيشة، واليت قـد تنـشأ مـن تقـسيم املمتلكـات                 
 من ناحية أخرى، احلق للزوج، الذي ليس مالكا، مبواصلة استخدام مـبىن الزوجيـة      ١٥٣املادة  

ء الــزواج عنــدما ُتنــاط بــه املــسؤولية الوالديــة أو عنــد هجــر الــزوج املالــك          حــىت بعــد إلغــا  
  .للممتلكات لألسرة

ــا يف        -٤١١ ــصرا مهم ــا، عن ــتقرارا يف ألباني ــر املؤســسات اس ــا أكث ــزال األســرة باعتباره وال ت
وكثريا ما جنـد تقـسيما غـري متـساو فيمـا يتعلـق              . مكافحة التمييز والعنف ضد الفتيات والنساء     

ل املرتلية، والرعاية داخل األسرة، واجتاه النساء إىل اإلسهام يف حيـاة األسـرة أكثـر مـن                 باألعما
 من قانون األسرة مـسؤولية الوالـدين باعتبارهـا          ٢١٥وتعرِّف املادة   . إسهامهن يف حياة اجملتمع   

ــاه العــاطفي واالجتمــاعي      ” ــة الرف ــها كفال كامــل احلقــوق والواجبــات الــيت يكــون الغــرض من
مــن أجــل أن يــضمن لــه طفــل، ورعايتــه، واحملافظــة علــى العالقــات الشخــصية معــه، واملــادي لل

ويـنص قـانون    . “متلكـات املالرفاه والتعليم والـذهاب إىل املدرسـة، والتمثيـل القـانوين، وإدارة             
األسرة األلباين على نفس احلقوق وااللتزامات لكال الوالدين بالنسبة لألطفـال، بـصرف النظـر               

الـيت تنـوء بالعـبء األكـرب، فـإن            وبالرغم مـن أن املـرأة هـي يف األغلـب           .عن أوضاع زواجهما  
ويــنص . “الوالــدين”قــانون األســرة يــستخدم تعــبريا حمايــدا مــن الزاويــة اجلنــسانية، وهــو تعــبري 
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الدستور وقانون األسرة على املـساواة لألطفـال املولـودين يف إطـار الـزواج أو يف خـارج إطـار                     
واجبـات  ”من قـانون األسـرة هـذا املبـدأ حيـث تـنص علـى مـا يلـي             ٣/١وتعزز املادة   . الزواج

، تــهم إطــار الــزواج، وتنميضــمن أو خــارجألطفــال املولــودين اوحقــوق الوالــدين عــن تنــشئة  
  .“ باملدرسة هم، وإحلاقهم، وتعليمهمورفاه
 هــذه احلقــوق واملــسؤوليات جتــاه األطفــال، باســتثناء احلــاالت   إلغــاء الــزواج وال يغــري -٤١٢
فيحــتفظ أحــد الوالــدين الــذي مل ُيعهــد إليــه بتنــشئة الطفــل  . صوص عليهــا يف هــذا القــانوناملنــ

ــق       ــا يتعلـ ــا فيمـ ــه علمـ ــه وإحاطتـ ــل وتعليمـ ــشئة الطفـ ــى تنـ ــراف علـ ــاحلق يف اإلشـ ــه، بـ وتعليمـ
وفيمـا  . وملثل هذا الوالد، أيضا احلـق يف القيـام بزيـارة طفلـه      . باالختيارات املهمة بالنسبة حلياته   

ــالتبين  ــق ب ــوجي يتعل ــة األب البيول ــزم موافق ــوع    . ، تل ــز اســتنادا إىل ن ــانون أي متيي ــضع الق وال ي
والفـرق املتعلـق بنـوع    . “الوالد املتـبين  ”اجلنس، بالنسبة للوالد املتبين، ويستخدم القانون عبارة        

وحيـصل  . اجلنس هو ما يتصل باالسم الثاين للطفل عنـدما يكـون طبيعيـا أو عنـدما جيـري تبنيـه                   
السـم الثـاين املـشترك للوالـدين، أو االسـم الثـاين الـذي يقـرر الوالـدان إعطـاءه لـه                       الطفل على ا  

ويف حالـة عـدم االتفـاق، حيـصل      . باالتفاق فيما بينهما، إذا كان لكل منـهما اسـم ثـان خمتلـف             
فلـها  . وتتمتع الزوجـة بـنفس احلقـوق فيمـا يتعلـق بامسهـا الثـاين              . الطفل على االسم الثاين ألبيه    

ولــيس هنــاك فــرق  ( حتــتفظ باالســم الثــاين أو حتــصل علــى االســم الثــاين للــزوج    احلريــة يف أن
  ).استنادا إىل نوع اجلنس

الـزوج  ( علـى حـق كـل مـن الـزوجني             من قـانون األسـرة     ٦٣تنص املادة   . حق امللكية  -٤١٣
يف ممارســة إحــدى املهــن، واكتــساب دخــل مــن العمــل، أو مــن مــصادر أخــرى     ) الزوجــة أو

. المتالك املختار، بعـد قيامهمـا باملـسامهة يف االلتزامـات الناشـئة عـن الـزواج                استنادا إىل نظام ا   
ويتمتــع الزوجــان بــنفس حقــوق امللكيــة، مبــا يف ذلــك األربــاح واإلدارة، والتمتــع باملمتلكــات   

ويف حـني أن لكـال الـزوجني احلـق يف إدارة املمتلكـات الشخـصية والتـصرف                . والتصرف فيهـا  
. لزوج اآلخر ضـرورية يف حالـة التـصرف يف مـرتل الزوجيـة وحمتوياتـه               فيها حبرية، فإن موافقة ا    

وللزوجني احلريـة يف التوقيـع علـى عقـد قبـل الـزواج أو بعـده، وهلمـا مبوجبـه أن خيتـارا أنـسب              
  .يف إطار الزواج نظام ملكية ألسلوب حياهتما

يف إطـار الـزواج     األطفال املولودين     وُتعد حقوق والتزامات الوالدين فيما يتعلق بتنشئة       -٤١٤
أو خارجــه وتنميتــهم ورفــاههم وتربيتــهم وتعلــيمهم هــي نفــسها دون الــنص علــى أي فــوارق   

ــوع اجلــنس   ــستند إىل ن ــال       . ت ــى أن لألطف ــانون عل ــنص الق ــل، ي ــوق الطف ــة حق ــا التفاقي ووفق
املولــودين خــارج إطــار الزوجيــة، نفــس احلقــوق والواجبــات الــيت لألطفــال املولــودين يف إطــار 

ــزواج ــادة  وو. ال ــا للم ــا  ٢٢٠فق ــيت عنواهن ــسؤولية الوالــ   ” ال ــشتركة مل ــع “ينداملمارســة امل ، تق
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مسؤولية الوالدين على عاتق كال الوالدين معا بالنسبة للطفل املولود يف إطار الزواج وخارجـه              
ويـنص الفـصل الثـاين      . إذا ما اعترف كال الوالدين بالطفل، كما ميارسـان تلـك املـسؤولية معـا              

لــزواج يف اجملتمــع احمللــي، وهــي علــى أحكــام تتعلــق بنظــام امللكيــة يف إطــار ا مــن هــذا القــانون 
  .تقوم على خصائص نوع جنس أي من الزوجني ال
  

  القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق باحلقوق الزوجية واحلياة األسرية
  التمتع بنفس احلق يف إبرام عقد الزواج) أ (-  ١    

أة، على قدم املساواة، املواد اإلعالمية بشأن احلقـوق املتـساوية    وتوفر للرجل واملر    تتاح -٤١٥
لكـن حيـدث مـن حيـث      . يف إطار الزواج، أو التـسجيل يف مكتـب التـسجيل، أو إلغـاء الـزواج               

املمارسة أن يعتمد األفراد بصورة رئيسية على شبكاهتم االجتماعية من أجل كفالة تـوفري هـذا                
 جهـة أخـرى، ُتقـدم املعلومـات املتعلقـة هبـذه اجملـاالت يف                ومـن . النوع من املعلومات، وتبادهلـا    

املنــاطق الريفيــة، يف صــورة معــايري وقــيم اجتماعيــة ختــضع للفحــص والتقيــيم مــن جانــب كــل    
ويبدو دائما أن متوسط عمر املرأة اليت ُتربم عقد الزواج أصغر مـن عمـر               . أعضاء اجملتمع احمللي  

مل يـتغري تقريبـا علـى مـدى سـنوات، متوسـط عمـر                ولئن كان من احلقـائق املميـزة أنـه        . الرجل
 ســنة، وبالنــسبة ٢٨-٢٧الرجــل واملــرأة، اللــذان يربمــان عقــد الــزواج، وهــو بالنــسبة للرجــال  

  ) املعهد األلباين لإلحصاءات٧-٣اجلدول ( سنة ٢٣للنساء حوايل 
  

 وافقـة ام عقـد الـزواج حبريـة، وبامل       التمتع بنفس احلق يف اختيار الـزوج، وإبـر        ) ب (-  ١    
  التامة للمرأة

 للنـــساء يف ألبانيـــا احلـــق يف اختيـــار أزواجهـــن حبريـــة ويف إبـــرام عقـــد الـــزواج حبريـــة   -٤١٦
ومع ذلك، فإن الزواج ُيبىن باعتباره مبدأ، وهو مستصوب من أجل الوضـع             . ومبوافقتهن التامة 

للمـسح العنقـودي   وطبقـا  . ومييل الرجل واملرأة األلبانيان إىل الزواج مبكـرا     . االجتماعي للمرأة 
 يف املائـة مـن الفئـة    ١، فإن أقل مـن  )الوارد يف اجلدول التايل  (،)١٣(٢٠٠١ -املتعدد املؤشرات   

 يف املائـة مـن النـساء مـن     ٨ سـنة، يف حـني أن   ١٥ يتزوجون قبـل بلـوغ سـن      ٤٩-١٥العمرية  
 واالجتــاه الـذي مييـز هـذه الظــاهرة   .  سـنة ١٨ يتـزوجن قبــل بلـوغ سـن    ٤٩-٢٠الفئـة العمريـة   

يتعلـق أكثــر بـاملواقف االجتماعيــة لـبعض فئــات الــسكان، الـيت ورثــت معتقـدات تتعلــق بأمهيــة      
تنميـة   ولذا، يفضلون الزواج عوضا عن االلتحـاق باملدرسـة، أو       . تكوين األسرة يف سن مبكرة    

  .قدراهتم من أجل املشاركة بنشاط يف اجملتمع
__________ 

، أجـراه املعهـد األلبـاين لإلحـصاءات باالشـتراك      ٢٠٠٥ -ح الـوطين    املسح العنقودي املتعدد املؤشرات، املس      )١٣(  
 .مع اليونيسيف
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  اإلناث  الذكور  الفئات العمرية

   يف املائة١   يف املائة٢٢  عمر سنة من ال١٩حىت 
   يف املائة٢١   يف املائة٤٩   سنة ٢٤ إىل ٢٠
   يف املائة٤٣   يف املائة١٨   سنة٢٩ إىل ٢٥
   يف املائة٢٣   يف املائة٦   سنة٣٤ إىل ٣٠
   يف املائة٧   يف املائة٢   سنة٣٩ إىل ٣٥
   يف املائة٣   يف املائة١   سنة٤٤ إىل ٤٠
   يف املائة١   يف املائة١   سنة٤٩ إىل ٤٥

   يف املائة١   يف املائة١   سنة٥٠فوق الــ 
      ٢٠٠٤ – املعهد األلباين لإلحصاءات

    
 وباإلضافة إىل هذا، تظهر الدراسة أن الزواج ُينظر إليـه غالبـا كهـدف للحيـاة ولـو أن                     -٤١٧

 .اإلناث األلبانيات قد يؤثرن الزواج للـهروب مـن ربقـة الفقـر ونفـوذ وضـغوط مـرتل األبـوين                    
وتتوقـع  . يزال التقليد األبوي للزواج الذي يـنظم مبقتـضى الـسلطة األبويـة، كـثري احلـدوث          وال

الشابات يف املناطق الريفية عادة أن تقوم األسرة باختيـار أزواجهـن، ونـادرا مـا يعترضـن علـى                    
  .اختيار األسرة

  
  التمتع بنفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وبعد إلغائه) ج (-  ١    

 تتمتع املرأة والرجـل بـنفس احلقـوق واملـسؤوليات وإن كـان ُينظـر إىل املـرأة باعتبارهـا               -٤١٨
ولـئن كـان للمـرأة احلـق القـانوين يف الطـالق مـن               . صاحبة العبء األكرب يف تـدبري أمـور املـرتل         

سـيما   زوجها، فإن الوصمة االجتماعية الثقافية تزيد من صـعوبة اختاذهـا مثـل هـذا القـرار، وال      
  .اطق الريفيةيف املن

  
  حقوق ومسؤوليات الوالدين فيما يتعلق باألطفال) د (-  ١    

 يتمتع الوالـدان بـنفس احلقـوق ويـضطلعان بـنفس املـسؤوليات جتـاه األطفـال، ولـو أن                     -٤١٩
وقـد عوجلـت هـذه القـضية     . النساء ُهن الاليت يضطلعن مبعظم املسؤوليات عن رعايـة األطفـال          

ــادة    ــن امل ــضا يف اجلــزء األول م ــاة      ١٦ أي ــزواج واحلي ــانوين لل ــابع الق ــة بالط ــدابري املتعلق ، يف الت
  .األسرية، ويف الفقرة املتعلقة مبسؤوليات الوالدين
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ما يتعلق بعدد األطفـال وتنظـيم األسـرة، واحلـصول علـى املعلومـات املتعلقـة                 ) هـ (-  ١    
  بتنظيم األسرة

سرة قد عوجلت بإسهاب أكـرب       وحىت قضية احلصول على املعلومات املتعلقة بتنظيم األ        -٤٢٠
  . من هذا التقرير١٥ و ١٢ و ١٠يف املواد 

  
  الوصاية وتبين األطفال) و (-  ١    

 فيما يتعلق باملساواة أمام القانون بشأن الوصاية وإمهال األطفال، جيـوز لكـال الوالـدين               -٤٢١
ط القانونيـة   ويؤكـد ممثلـو األوسـا     . خماطبة احملكمة من أجل نزع حق الوصاية من الوالـد اآلخـر           

أنفسهم أنه تتم عادة مراعاة املرأة بصورة أكرب، ألنـه يف معظـم احلـاالت، ُيعطـى حـق الوصـاية            
وعلـى نفـس املنـوال غالبـا مـا ُتمـنح املـرأة تنـازالت علـى يـد القـضاة يف                       . على الطفل إىل املرأة   

  .احملاكمات اليت تنظر قضايا األسرة
  

   واملهنة، ومكان العملاحلق يف اختيار االسم الثاين،) ز (-  ١    
.  متــارس مجيــع النــساء هــذا احلــق وال ســيما أولئــك الــاليت يعــشن يف املنــاطق احلــضرية  -٤٢٢

والقوالب النمطية املتعلقـة باملهنـة ومكـان العمـل كـثرية ويـتم تعـيني الـشابات بـصورة أكـرب يف                    
  .جماالت العلوم االجتماعية واللغوية

  
  احلق يف امللكية) ح (-  ١    

 أنه جيوز للمرأة أن ترث ممتلكـات مـن أبويهـا ينتمـي احلـق يف االمـتالك عـادة إىل                       رغم -٤٢٣
وقد عوجلت هذه القضية مبزيد مـن التفـصيل يف          . األسرة برمتها، ورمبا تؤول إىل رئيس األسرة      

  . من هذا التقرير١٤ و ١٣املادتني 
  

  الزواج قبل سن املوافقة، والقرار بإنشاء سجل زواج رمسي  -  ٢    
 سـنة، فهنـاك أيـضا حـاالت لـشابات يتـزوجن             ١٨برغم أن العمر القانوين للزواج هو        -٤٢٤

ومـن ناحيـة ثانيـة، ال توجـد معلومـات دقيقـة             .  سنة، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة         ١٦يف سن   
ــواتر هــذه الظــاهرة  ــتم قبــل ســن املوافقــة يف مكتــب     . بــشأن ت ــتم إعــالن الزجيــات الــيت ت وال ي

واجملال متسع، بالنـسبة هلـذه النقطـة        . اقب على هذا النوع من الزواج     القانون يع  التسجيل، ألن 
من أجل حتسني األعمال املتعلقة بإعداد محالت حمددة لتوعية السكان بشأن الزجيات الـيت تـتم                

ومع ذلك، فإن هذه الزجيات اخلفية الـيت تـتم يف سـن مبكـرة، موجـودة ولـو       . قبل عمر املوافقة 
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لفتيات املتزوجـات أو أمهـات األطفـال الـاليت يف هـذه الـسن، تقيـد            أن املشاكل اليت تواجهها ا    
  .بصورة ملموسة من فرصهن يف التقدم يف احلياة

  
  االستنتاجات  -ثالثا   

 بالرغم من حدوث تقدم وإجنازات حمـددة إجيابيـة خـالل الفتـرة مـن الـزمن الـيت مـرت                      -٤٢٥
للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد       منذ تقدمي التقرير اجلامع للتقريـرين األول والثـاين إىل ا   

بواسطة احلكومة األلبانية، فال يزال هناك الكـثري مـن العمـل            ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(املرأة يف الفترة    
الذي يتعني القيام به فيما يتعلق مبواصلة حتسني املعايري املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني يف كـثري        

ذه االسـتنتاجات، وجبانـب املنجـزات، نقـدم يف مجلـة      ولذا، ففي ه. من جماالت احلياة يف ألبانيا    
أمور مقترحات تتعلق بالعمل املقبل يف بعض االجتاهـات الرئيـسية، الـيت يـتعني مواصـلة حتـسني                   
التشريعات فيها يف إطار اجلهود املبذولـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ومحايـة حقوقهـا مـن                 

  .االنتهاك
وال تزال جزءا ال يتجزأ من االسـتراتيجية الـشاملة الرمسيـة     كانت املساواة بني اجلنسني    -٤٢٦

للتنمية املستدامة للمجتمع األلباين، وخباصة ما يتعلق باألماين اليت تصبو إليها ألبانيا بـأن تـصبح       
ومـن هـذه الزاويـة،      . يف منتصف املدة احملددة يف املستقبل، جزءا ال يتجزأ من االحتـاد األورويب            

ة املتواصـلة إلجيـاد وضـع جديـد للمـرأة األلبانيـة عنـصرا أساسـيا للـسياسة             ُتعد اجلهـود املؤسـسي    
الداخليــة واخلارجيــة حلكومــة مجهوريــة ألبانيــا مــن أجــل محايــة حقــوق اإلنــسان طبقــا للمعــايري 

  .الدولية املعترف هبا
 ومع األخـذ يف االعتبـار بدرجـة تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وتنفيـذ                         -٤٢٧
ات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف الفتــرة الفاصــلة منــذ حلظــة تقــدمي  توصــي

حكومة مجهورية ألبانيا للتقرير اجلامع للتقريرين األول والثاين، ميكننا القول بـال مـراء، إنـه قـد                  
اُتخذت خطوات تدرجييـة فيمـا يتعلـق باسـتكمال بـرامج التـشريعات املتعلقـة بـضمان املـساواة                    

  . الرجل واملرأة وحتسني وضعها عمومابني
 وبغــض النظــر عــن الــصورة التــشريعية، وهــي عمومــا إجيابيــة، ال يــزال إعمــال القــانون -٤٢٨

وقــد أتاحــت التحــسينات إمكانيــة تــوفري املزيــد واملزيــد مــن    . يواجــه حتــديا بالنــسبة لأللبــانيني 
ائل القانونية للـدفاع ضـد انتـهاك    اإلجراءات املناسبة والشفافة والزهيدة التكلفة، من قبيل الوس       

، وجتديده مبوجب القـانون     “املساواة بني اجلنسني  ”الربملان لقانون    وقد سبب اعتماد  . حقوقها
اجلديد املتوقع اعتمـاده قريبـا، نـشوء مفهـومني مهمـني جـدا هلمـا طـابع إلزامـي يف ألبانيـا لـدى               

وستـشمل  . “وية للمـرأة والرجـل    انتـهاك احلقـوق املتـسا     ”و  “ نـساين تمـع اجل  جملا”العدالة ومهـا    
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مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع القوانني والسياسات باعتباره مفهوما متقـدما واسـتراتيجية يف              
حـد ذاهتـا، لتحقيـق املــساواة بـني اجلنـسني، أحـد األهــداف الرئيـسية للعمـل يف املـستقبل أيــضا          

  .بالنسبة جلميع اهليئات التشريعية وهيئات إنفاذ القانون
 وباإلضــافة إىل تعزيــز آليــات املــساواة بــني اجلنــسني، القائمــة علــى الــصعيدين الــوطين    -٤٢٩

واحمللي، ُيعد قيـام حكومـة ألبانيـا بإنـشاء عـدد كـبري مـن اآلليـات أو اهلياكـل اإلداريـة لـضمان                         
املساواة بني اجلنـسني إجنـازا أيـضا واسـتنادا إىل ذلـك، نكـون قـد حققنـا التزامـا ناجحـا بإقامـة                        

ات احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطـة عمـل              املؤسس
 وبرامج حمددة هتدف إىل وقف العنـف ضـد املـرأة والفتـاة مـرة واحـدة                  ٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة  

  .وإىل األبد، واستغالهلما ألغراض االجتار والبغاء، أو ألي أهداف أخرى مهينة
ثيـل النـساء يف احليـاة الـسياسية والعامـة أحـد أولويـات           وسيظل زيادة مستوى وعـدد مت      -٤٣٠

احلكومة األلبانيـة وكبدايـة لـذلك، فقـد زاد بـصفة مـستمرة اهتمـام املـرأة باملـشاركة يف احليـاة                       
وستؤدي خطة العمل الوطنية اليت بدأ تنفيذها بواسطة احلكومـة          . السياسية ويف اختاذ القرارات   

إتاحــة التمثيــل الــسليم للنــساء والفتيــات يف جمــال اختــاذ   ، إىل ٢٠٠٨األلبانيــة منــذ مطلــع عــام  
ــدء العمــل     . القــرارات ــساوية يف اختــاذ القــرارات وذلــك بب وألول مــرة، ســتتقرر املــشاركة املت

 يف املائة هلن يف الوظائف القيادية يف مجيع الـسلطات التـشريعية             ٣٠بالنسبة املئوية حبيث تكون     
سات العامة إىل جانب إدراجهـن يف قائمـة املرشـحني يف            والتنفيذية والقضائية، فضال عن املؤس    

  .االنتخابات العامة
 ويف جمــال مكافحــة اجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع بالبــشر، اعُتــرب ذلــك أحــد   -٤٣١

اجملاالت ذات األولوية للحكومة األلبانية وعنصرا مهما جدا يف إطار انـدماج ألبانيـا يف االحتـاد                 
ت االلتزامات املتعهد هبا واألهداف احملـددة تتفـق مـع االلتزامـات املـستمدة         وما برح . األورويب

ــور يف   . مــن اتفــاق االســتقرار واالنتــساب املــربم مــع االحتــاد األورويب    ــد عب ــا بل وال ُتعــد ألباني
. التقــارير الوطنيــة والدوليــة أو بلــد مقــصد لالجتــار بالبــشر، إال أهنــا ال تــزال مــن بلــدان املنــشأ  

ت األخرية، ونظرا للجدية اليت أبدهتا احلكومـة األلبانيـة، فـإن الـدعم املقـدم مـن                  وخالل السنوا 
املنظمات الدولية واألوروبيـة والـضوابط املتكـررة والفعالـة بـصورة أكـرب مـن جانـب سـلطات                    
إنفاذ القانون، أدَّت إىل حتقيق نتائج إجيابية يف مكافحة هذه الظـاهرة ونـشري يف مجلـة أمـور إىل                 

  .يل اعتقال ومعاقبة الكثري من مرتكيب جرمية االجتار يف اإلناث واألطفالبعضها من قب
ــيس فقــط يف جمــال مكافحــة مــرتكيب اجلــرائم املنظمــة       -٤٣٢ ــدما ل ــا تق  ولقــد أحــرزت ألباني

وقـد  . واالجتار غري املشروع بالبشر، وإمنا أيضا فيما يتعلـق بأعمـال إجراميـة أخـرى ذات صـلة             
 تــشغيلية ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع   -يــة اختــذت تــدابري قانونيــة وتنظيم 
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بالبشر بصورة فعالة، وال سيما يف جمال التحقيق واملالحقة اجلنائيـة، دون إغفـال جمـايل الـدفاع                  
  .واملنع، اللذين نعتقد أنه ال تزال هناك حاجة لبذل املزيد من اجلهود بشأهنما يف املستقبل

. ن تــردد، إىل أن ألبانيــا ال يوجــد لــديها متييــز يف جمــال التعلــيم  ميكننــا أن خنلــص دو  و-٤٣٣
علـى الـسواء، وإمنـا هـو أيـضا أحـد          فالتعليم ليس فقط حقا مكفـوال بالنـسبة للفتيـات والفتيـان           

امليادين اليت حتقق فيها املزيد من املنجزات اإلجيابية، يف كثري مـن االجتاهـات مقارنـة بالـسنوات       
ــسابقة ــر ال . ال ــشري مؤش ــرة    وي ــام خــالل الفت ــسجيل الع ــشاركة  ٢٠٠٦-٢٠٠١ت ــادة م  إىل زي

اإلناث، وال سيما يف املستوى اجلامعي، الذي يوجد فيـه عـدد كـبري مـن اإلنـاث مقارنـة بعـدد             
ومثـة إجنـاز إجيـايب يـتعني مالحظتـه وهـو            . ينعكس بـنفس الكيفيـة يف عـدد اخلـرجيني          الذكور مما 

 الالزم إدراجها عنـد صـياغة الكتـب املدرسـية وعمليـة             اعتبار املساواة بني اجلنسني أحد املعايري     
  .املوافقة عليها يف مجيع املستويات

 وقد حتقق التحسُّن املستمر يف صحة ونوعيـة حيـاة املـرأة والفتـاة ممـا أدى إىل اخنفـاض                     -٤٣٤
تدرجيي يف معـدل الوفيـات واالعـتالل، يف الوقـت الـذي ال تـزال ألبانيـا تتـسم بارتفـاع معـدل                        

وبالرغم من أن ألبانيا تعترب بلدا ينخفض فيه معدل انتشار اإلصـابة بفـريوس   .  يف أوروبا املواليد
نقص املناعة البشرية، ُتظهر احلقائق أن البلد يواجه زيادة سريعة يف عدد حاالت اإلصـابة هبـذا                 

ولــذا ينبغــي بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتحــسني ثقــة املــرأة وموقفهــا العــام مــن الرعايــة    . املــرض
إجــراءات مكافحــة األمـــراض   ية وتوعيتــها خبــصوص تنظــيم األســرة وتثقيفهــا بــشأن       الــصح 
  .منها والوقاية
 وتركزت سياسات تشجيع وترويج املساواة بني اجلنـسني يف مجلـة أمـور علـى املنـاطق                  -٤٣٥

ومن ناحية ثانية، ينبغي أن تـتم صـياغة الـسياسات اجلديـدة             . الريفية واملناطق املتخلفة من البلد    
حلي بروح أمسى من املراعاة حلقوق املرأة الريفية اليت ينبغـي أن تعـد جـزءا ال يتجـزأ مـن                     مع الت 

  .املشاريع والربامج املوجهة إىل تنمية املناطق الريفية
 وتتحقق املساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل األعمـال الـيت يقـوم هبـا كـثري مـن أصـحاب                         -٤٣٦

املنظمـات الـيت ال تـستهدف       (قطاع الثالث   وقد حظيت بالقبول بنفس القدر خربة ال      . املصلحة
الــيت تــشكل إســهاما قيمــا يف مواجهــة التحــدي لتلبيــة األهــداف املتعلقــة  ) الــربح وأمــني املظــامل

بالقضاء علـى التمييـز بكافـة أشـكاله ضـد املـرأة، لـصاحل جمتمـع املـساواة، الـذي حيتـرم حقـوق                         
ــسان ــة يف محــ   . اإلن ــصورة منهجي ــة ب ــة األلباني ــاون احلكوم ــا   وتتع ــضطلع هب ــيت ت ــة ال الت التوعي

تستهدف الربح وغرضها الرئيسي هو حتسني وضع املرأة مع إيـالء املزيـد مـن     املنظمات اليت ال 
وقـد أدى هـذا التعـاون إىل حتقيـق الفعاليـة وزيـادة          . األولوية للتعاون بني الدولة واجملتمع املـدين      

ات، واألنـشطة املـشتركة، وإعـداد       نوعية التعاون يف صياغة السياسات والقوانني، وتبادل اخلـرب        
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وقد قادت رابطات املرأة واملنظمـات غـري احلكوميـة، اجلهـود الـيت أدت      . التقارير وما إىل ذلك 
وقـد عملـت هـذه الرابطـات واملنظمـات بـصورة            . إىل حتسني وظائف املـرأة يف اجملتمـع األلبـاين         

 ذلك، فهي ال تـزال حباجـة   ومع. رئيسية كدعاة ومصادر للرأي ولتقدمي اقتراحات بديلة مهمة   
إىل تنسيق أعماهلا وحتسني قدراهتا وخربهتا لكي تتمكن من وضع اخلطـط للمـشاريع وتقييمهـا                

  .وتنفيذها هبدف حتسني حياة الفتيات والنساء
 ولفهم أمهية التشريعات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني واالعتـراف هبـا ومراعاهتـا، أدَّت            -٤٣٧

ويف ظـروف   . حامسـا يف احلمـالت اإلعالميـة مـن أجـل تثقيـف اجلمهـور              وسائط اإلعـالم دورا     
اجملتمع الذي تسوده نوازع والدية قويـة، ينبغـي أن يتركـز العمـل بـصورة خاصـة علـى القـضاء          

ويتمثــل أحــد األهــداف   . علــى القوالــب النمطيــة الــيت متيــز ضــد املــرأة يف وســائط اإلعــالم        
ــسني    ــني اجلن ــة للمــساواة ب ــرة     الســتراتيجية الوطني ــا، لتحــسني اإلعــالم للفت ــتعني حتقيقه ــيت ي  ال

 يف ترمجة ونـشر مجيـع الوثـائق الدوليـة املتعلقـة بقـضايا املـساواة بـني اجلنـسني                     ٢٠١٠-٢٠٠٧
  .كما فعلنا مبدأ األمر مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة ذاهتا

هـا علـى الرجـل والفـىت،         وأخريا، فبتحليل أثـر النفقـات علـى املـرأة والفتـاة مقارنـة بأثر               -٤٣٨
ميكننا أن نقترح وضع ميزانية متيل حنو قضايا اجلنسني، وتضم عنصرا مهمـا لتحقيـق األهـداف                 

  .الرامية إىل حتسني املساواة بني اجلنسني
  


