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   منهجية إعداد التقرير الوطين- أوالً 
أُعد تقرير مجهورية ألبانيا لالستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة يف قرار جملـس                 - ١

ـ         وامل ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان    اً بادئ التوجيهية العامة إلعـداد املعلومـات وفق
  ).A/HRC/6/L.24(لالستعراض الدوري الشامل 

ومت وقد أبلغت وزارة اخلارجية السلطات احلكومية املختصة بإجراءات االستعراض الـدوري الـشامل،           - ٢
زارة اخلارجية، بالتعاون مع وقد أعدَّت هذا التقرير و. فريق عامل مشترك بني املؤسسات إلعداد هذا التقريرإنشاء 

 . وزارات العدل، والداخلية، والعمل، والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، والتعليم والعلوم، والصحة وغريها

 ممثلي املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها            إىلوأُرسل مشروع التقرير      - ٣
 . من أجل احلصول على تعليقاهتم

  اإلطاران التشريعي واملؤسسايت لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  ثانياً
   اإلطار الدستوري والقانوين حلماية حقوق اإلنسان وحرياته-  ألف

، املبادئ األساسية حلماية حقوق اإلنـسان       ١٩٩٨يتناول دستور مجهورية ألبانيا، الذي اعُتمد يف عام           - ٤
مصمم على بناء سيادة    ...  الشعب األلباين "تور على مجلة أمور منها أن       وتنص ديباجة الدس  . واحلريات األساسية 

بروح من التسامح الـديين  القانون، وبناء دولة دميقراطية اجتماعية، لضمان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،   
اسـخة بـأن   ، وملتزم حبماية كرامة اإلنسان وشخصيته، وبتحقيق الرخاء لألمة بأسرها، ولديه قناعة ر          والتعايش

 ".العدالة والسالم والوئام والتعاون بني األمم متثل القيم العليا للبشرية

استقالل الدولة وسالمة أراضيها، وكرامـة اإلنـسان، وحقـوق    " من الدستور على أن ٣وتنص املادة     - ٥
راث، والتعايش الديين   اإلنسان وحرياته، والعدالة االجتماعية، والنظام الدستوري، والتعددية، واهلوية الوطنية والت         

عن تعايش الشعب األلباين واألقليات وتفامهه معها، تشكل أسس هذه الدولة اليت يتمثل واجبها يف مراعاة                  فضالً
عالوة على ذلك، فإن أكثر من ربع مواد الدستور تعاجل قضايا حقوق اإلنسان             . ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته   

 .رة يف محاية حقوق اإلنسانواملؤسسات اليت تتمثل وظيفتها املباش

وتنص املبادئ العامة صراحة على أن مجيع حقوق اإلنسان وحرياته غري قابلة للتجزئـة، وغـري قابلـة                    - ٦
ومبوجب الدسـتور، تلتـزم مجيـع       . للتصرف، وال جيوز انتهاكها وتشكل أساس جممل النظام القانوين األلباين         

 ا، باحترام ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، فضالً       لسلطة العامة، يف أداء واجباهت    امؤسسات وهيئات   
عـن االلتزامـات      وينص الدستور على أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، فضالً        . إنفاذهاعن املسامهة يف    

 .املنصوص عليها تنطبق بالتساوي على الرعايا األلبان واألجانب وكذلك على األشخاص عدميي اجلنسية

وال ميكن تقييد حقـوق     . احلد منها، يف حاالت استثنائية     اإلنسان أو  ستور على تقييد حقوق   وينص الد   - ٧
اإلنسان وحرياته إال مبقتضى القانون، وجيب أن يكون ذلك من أجل املصلحة العامة أو لغرض محايـة حقـوق                   
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ال من األحـوال، أن      يف أي ح   ،وال جيوز أن متس هذه القيود جبوهر حقوق اإلنسان وحرياته وال جيوز           . اآلخرين
تتجاوز القيود املنصوص عليها يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل ضرورة أن تكون متناسبة مـع                 

 .احلالة اليت أملتها

حلماية حقوق اإلنسان واحترامها والتقيد     اً  وينص الدستور على املساواة أمام القانون بوصفه مبدأ أساسي          - ٨
ضد أي كان على أساس اجلنس أو العرق أو الدين أو األصل العرقـي، أو               اً  جيوز التمييز ظلم  وال  . هبا وتعزيزها 

بسبب آرائه الفلسفية أو السياسية أو معتقداته الدينية أو خلفيته االقتصادية أو التعليمية أو االجتماعية، وال على                 
 .أساس انتمائه العائلي، ما مل يكن هناك مربر معقول وموضوعي

 مع بتساوٍ تامومتارس األقليات القومية حقوقها وحرياهتا .  الدستور محاية خاصة لألقليات القوميةويضمن  - ٩
  وهلا احلق يف التعبري عن أصلها العرقي وعن انتمائها الثقـايف والـديين واللغـوي حبريـة                . اآلخرين أمام القانون  

 والثقايف والديين واللغوي ويف تعزيـز هـذا         وهلا احلق يف احلفاظ على انتمائها العرقي      . ودون حمظورات أو قيود   
معيات من أجل محاية اجلنظمات وامليف التعلم والتعليم باللغة األم، وكذلك باالنضمام إىل اً االنتماء، وهلا احلق أيض

 .هويتها ومصاحلها

 وينص الدستور على أحكام خاصة بشأن احترام احلقوق واحلريات الفرديـة والـسياسية واالقتـصادية         - ١٠
وتؤكد تلك األحكام احلماية القانونية للحياة، وضمان حرية التعـبري          . واالجتماعية والثقافية ومراعاهتا وتعزيزها   

يـشري  كمـا  . عن حرية الفكر والدين واحلق يف الوصول إىل املعلومـات       والصحافة واإلذاعة والتلفزيون، فضالً   
وب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو إىل عدم جواز إخضاع أي شخص للتعذيب وغريه من ضرالدستور 

على اً ويضمن الدستور حرية الفرد، وكذلك املبادئ اليت تكفل هذه احلرية وينص أيض. للعقاب أو العمل القسري
ويكفـل  . احلاالت اليت جيوز فيها تقييد هذه احلرية ويتناول بالتفصيل الضمانات اإلجرائية اليت تكفل حرية الفرد              

كن، وحق اختيار مكان اإلقامة، وحيظر نفـي الرعايـا          راسالت، ومبدأ عدم املساس باملس    ستور خصوصية امل  الد
 .عن ضمان امللكية اخلاصة األلبان، فضالً

ويتناول الدستور احلقوق واحلريات السياسية، أي حق كل مواطن بلغ الثامنة عـشرة مـن العمـر يف                    - ١١
االنضمام إىل منظمة أو مجعية، واحلق يف التجمع يف األمـاكن           يف  رد  ، وحق كل ف    لالنتخاب االنتخاب والترشح 

 . العامة، واحلق يف تقدمي الشكاوى والتعليقات واملالحظات إىل اهليئات العامة

ويعترف بالعمل باعتباره الوسيلة    . ويتناول الدستور احلقوق واحلريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية        - ١٢
من ناحية أخرى، للفرد احلق يف االنضمام إىل النقابات العمالية، وله احلق            . كي يكسب رزقه  الوحيدة أمام الفرد    

. احلق يف الزواج واحلق يف تأسـيس أسـرة        اً  ويتناول هذا الفصل أيض   . يف اإلضراب واحلق يف التأمني االجتماعي     
الثانوي العام يف املدارس احلكوميـة      التعليم االبتدائي اإللزامي والتعليم     و. ويتمتع النساء واألطفال حبماية خاصة    

 . اًُيوفران جمان

   اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان-  باء
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بغية تعزيز محاية حقوق اإلنسان، قام برملان ألبانيا وجملس وزرائها ومؤسسات أخرى يف الدولة بإعـداد        - ١٣
ومـن بـني هـذه    .  ومحايتها اإلنسان، اليت هتدف إىل ضمان حقوقالناظمةواعتماد جمموعة كاملة من القوانني      

 بـصيغته  -  ١٩٩٥(؛ قانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ) بصيغته املعدلة  -  ١٩٩٥(القانون اجلنائي    :القوانني ما يلي  
؛ قانون  ) بصيغته املعدلة  -  ١٩٩٥(؛ قانون اإلجراءات املدنية     ) بصيغته املعدلة  -  ١٩٩٤(؛ القانون املدين    )املعدلة
؛ قـانون  )٢٠٠٣(؛ قـانون األسـرة   )١٩٩٩(؛ قانون اإلجراءات اإلداريـة    )ملعدلة بصيغته ا  -  ١٩٩٥(العمل  

" وضـع اليتـيم   "؛ قـانون    ) بصيغته املعدلة  -  ١٩٩٤" (وضع املعاقني من العمال   "؛ قانون   )٢٠٠٨(االنتخابات  
" لعامـة احلق يف التجمع يف األماكن ا     "؛ قانون   )١٩٩٥" (جلامعةا ملرحلة ما قبل  نظام التعليم   "؛ قانون   )١٩٩٦(
اإلذاعـة والتلفزيـون يف     "؛ قـانون    )١٩٩٧" (الصحافة"؛ قانون   )١٩٩٦" (املكفوفنيوضع  "؛ قانون   )١٩٩٦(

إنفاذ "؛ قانون ) بصيغته املعدلة-  ١٩٩٨" (حقوق السجناء ومعاملتهم"؛ قانون )١٩٩٨" (القطاعني العام واخلاص
أمـني  "؛ قـانون  ) بـصيغته املعدلـة  -  ١٩٩٨ ("اللجوء يف مجهورية ألبانيا "قانون  ) ١٩٩٨" (األحكام اجلزائية 

 املرضى املصابني بشلل نصفي أو بشلل مجيع األطراف        ("قنيا املع وضع" ؛ قانون ) بصيغته املعدلة  -  ١٩٩٩"(املظامل
؛ ) بصيغته املعدلة  -  ٢٠٠٠"(سري عمل الشرطة القضائية   "؛ قانون   )٢٠٠٠"(قانون األحزاب السياسية   "؛)٢٠٠٠(

 "تنظيم وسري عمل وزارة العدل" ؛ قانون) بصيغته املعدلة-  ٢٠٠١( "ل مكتب املدعي العامتنظيم وسري عم" قانون
 بصيغته -  ٢٠٠٣" (مهنة احملاماة"؛ قانون )٢٠٠٢( "نيالتعليم والتدريب املهني"؛ قانون ) بصيغته املعدلة-  ٢٠٠١(

، )٢٠٠٥" ( االجتماعية والتأمني  نافعامل"؛ قانون   )٢٠٠٤" (محاية الشهود واملتعاونني مع القضاء    " ؛ قانون )املعدلة
إجراءات التبين "؛ قانون )٢٠٠٧" (شرطة الدولة"؛ قانون )٢٠٠٦" (التدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيل"قانون 

" خدمة املُحِضر اخلـاص   "؛ قانون   )٢٠٠٨" (سري عمل السلطة القضائية   "؛ قانون   )٢٠٠٧" (وجلنة التبين األلبانية  
" نوشرطة السج "؛ قانون   )٢٠٠٨" ( األجانب"؛ قانون   )٢٠٠٨" (اية البيانات الشخصية  مح"؛ قانون   )٢٠٠٨(
 . )٢٠٠٩(" الصحة العامة"؛ قانون )٢٠٠٨" (املساعدة القانونية"؛ قانون )٢٠٠٨(

ال يتجزأ اً  عليها واليت تشكل جزءاليت صادقتدستور مجهورية ألبانيا واالتفاقات الدولية كل من ويضمن   - ١٤
م القانوين احمللي وكذلك التشريعات األلبانية املعدلة واحملسنة باستمرار، احترام حقوق اإلنسان وحرياته             من النظا 

 . ومراعاة هذه احلقوق وتنفيذها من الناحية العملية وإنفاذها

   اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان-  جيم

  احملاكم - ١

احلكم يف مجهورية ألبانيا يستند إىل الفصل بني السلطات    نظام إدارة   " من الدستور على أن      ٧تنص املادة     - ١٥
وبالتايل ضمان إرساء سيادة القانون وإقامـة دولـة         " التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتقيق التوازن فيما بينها      

راعـاة  م باحلرية وامللكية واحلقوق اليت يعترف هبا الدستور يف غياب           اسللدستور، ال جيوز املس   اً  ووفق. دميقراطية
ونزيهة معقولة أمام حمكمة مستقلة    زمنية   مهلة   خالل كان احلق يف حماكمة علنية       لكل شخص و. القانونيةاألصول  

حماكمته على  يف حالة   ، وحرياته ومصاحله، أو     والشرعية محاية حقوقه الدستورية     من أجل ُتحدد مبوجب القانون،    
عن حماكم الدرجـة      ة العليا وحماكم االستئناف، فضالً    وميارس السلطة القضائية كل من احملكم     . هتم موجهة ضده  

كما أن . ويشري الدستور إىل أن القضاة مستقلون وال خيضعون إال للقوانني والدستور. للقانوناً املنشأة وفقاألوىل، 
ويتكون جملس  . استقاللية النظام القضائي مكفولة بفضل هيكل مستقل خمتص بتعيني القضاة أو نقلهم أو فصلهم             
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 األعلى، ورئيس القـضاة يف      القضاءلقضاء األعلى من رئيس اجلمهورية الذي هو يف الوقت نفسه رئيس جملس             ا
ثالثة أعضاء تنتخبهم اجلمعية الوطنية، وتسعة قضاة من مجيع درجـات احملـاكم              و احملكمة العليا، ووزير العدل،   
 . ينتخبهم املؤمتر الوطين للقضاء

وتكفل هذه احملكمة احترام . يف جمال محاية حقوق اإلنساناً مؤسسة مهمة جدأما احملكمة الدستورية فهي   - ١٦
عن إصدار األحكام النهائية يف الشكاوى الفردية املتعلقة  الدستور ومراعاته، وتضع الشكل النهائي للدستور، فضالً

ل االنتصاف القانونية حلماية بانتهاك احلقوق الدستورية يف تطبيق األصول القانونية املرعية، بعد استنفاد مجيع وسائ
 .هذا احلق

 النظام القضائي حلماية حقوق اإلنسان، ُوضع إطار قانوين شامل يتـصل            وفعاليةوبغية حتقيق استقاللية      - ١٧
واحملكمة العليا واحملكمـة الدسـتورية   ) احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف(بتنظيم وسري عمل السلطة القضائية     

 . خلطريةوحمكمة اجلرائم ا

  مكتب املدعي العام - ٢

. للدستور، ميارس مكتب املدعي العام املالحقة اجلنائية وميثل هيئة اإلدعاء يف احملاكمة باسم الدولة             اً  وفق  - ١٨
أعضاء النيابة العامة ميارسون واجبهم مبا يتماشى       "على أن   " تنظيم مكتب املدعي العام وسري عمله     "وينص قانون   

 اإلجراءات القانونية املنصفة  ، ويضطلعون مبا لديهم من اختصاصات يف ظل احترام ومراعاة           مع الدستور والقوانني  
 . "إلنسان املشروعة وحرياته ومصاحله وكذلك مبادئ محاية حقوق اوالعادلة واملراعية لألصول،

  )أمني املظامل( الشعب حمامي - ٣

اية حقوق األفراد املـشروعة وحريـاهتم       أمني املظامل مؤسسة دستورية مستقلة متارس نشاطها هبدف مح          - ١٩
 اليت تتخذها أجهزة اإلدارة احلكوميـة       املشروعةومصاحلهم، واليت قد تتضرر من اإلجراءات غري القانونية وغري          

 .  امتناع هذه األجهزة واألطراف عن اختاذ أية إجراءاتأو نتيجةواألطراف الثالثة اليت تعمل حلساهبا 

   أصوات مجيع أعضاء اجلمعية الوطنية لفترة مخـس سـنوات،           ثالثة أمخاس  بغالبية   وُينتخب أمني املظامل    - ٢٠
  ويتكون ديوان املظامل من أمني املظامل بوصفه هيئة مونوقراطية ومـن مكتـب             . وحيق له جتديد ترشحه للمنصب    

 . أمني املظامل

 -  ١٩٩٩" (أمني املظـامل  "ن  لقانواً  وميارس ديوان املظامل نشاطه يف محاية حقوق اإلنسان وحرياته وفق           - ٢١
وألمني املظامل  . على أساس مبادئ احلياد والسرية واملهنية واالستقاللية      ) ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠بصيغته املعدلة يف عامي     

 . احلق يف تقدمي التوصيات واقتراح التدابري عندما يكتشف أن اإلدارة العامة انتهكت حقوق اإلنسان وحرياته

  األقلياتاللجنة احلكومية املعنية ب - ٤

عن اخنراط احلكومـة األلبانيـة يف   اً ناشئاً فيما يتعلق حبماية حقوق األقليات، ليس فقط باعتبارها التزام    - ٢٢
على التعايش السلمي املشترك منذ سنني طويلة بـني األغلبيـة       اً  مبنياً  بوصفها واقع اً  املنظمات الدولية ولكن أيض   



A/HRC/WG.6/6/ALB/1 
Page 6 

 

.  من قـضايا    األقليات تواجههنية اهلياكل املسؤولة عن التعامل مع ما        األلبانية واألقليات، أنشأت احلكومة األلبا    
وهبدف الترويج إلدماج األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات القومية يف احلياة العامة للبلد، أُنـشئت اللجنـة                 

. مة األلبانية ما فتئت منذ ذلك احلني تعمل كهيئة استشارية لدى احلكو،٢٠٠٤احلكومية املعنية باألقليات يف عام 
وتتعاون اللجنة مع هيئات حكومية مركزية وحملية، ومع منظمات ومجعيات تعاجل قضايا األقليات، هبدف حتسني               

وتقترح تدابري ملموسة فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية       . املعايري يف جمال احترام ومراعاة حقوق األقليات يف ألبانيا        
أقليات، أينمـا    ظروف األشخاص الذين ينتمون إىل       ساهم بالتايل يف حتسني   واالجتماعية والتربوية لألقليات، وت   

األقليات اليت تعود أصوهلا إىل اليونان ومقدونيا وصربيا واجلبل         (وهي تتكون من ممثلني لألقليات القومية       . وجدوا
ت هذه اللجنة من حتديد     وقد متكن . )الفالشيني/أقليات الروما واألرومانيني  (واألقليات العرقية واللغوية،    ) األسود

 .  هلامقترحة حلوالًاملسائل اليت تواجهها األقليات وطرحها على احلكومة 

  مؤسسات وآليات أخرى حلماية حقوق اإلنسان - ٥

يرصد قطاع حقوق اإلنسان واألقليات واإلبالغ يف وزارة الشؤون اخلارجية وفاء ألبانيا بالتزاماهتا الدولية   - ٢٣
ان، بالتعاون مع مؤسسات أخرى تتعامل مع قضايا محاية واحترام حقوق األقليات وتتناول يف ميدان حقوق اإلنس

واهلدف من ذلك هو إرساء حوار رمسي مع ممثلي مجعيات          .  كذلك اخلاصة باألفضليات سياسات  التنسيق وتنفيذ   
  ينية والقوميـة وإىل تعزيـز      األقليات، والترويج لألنشطة اليت هتدف إىل احلفاظ على اهلوية اللغوية والثقافية والد           

 . هذه اهلوية

 بوصفها هيئة استـشارية،     ٢٠٠٧وتكفل اللجنة الوزارية املشتركة حلقوق الطفل، اليت أنشئت يف عام             - ٢٤
وتراقب هذه اللجنة تنفيذ االستراتيجية الوطنية      . إدماج السياسات املتعلقة حبقوق الطفل يف استراتيجيات التنمية       

 يف وزارة العمـل والـشؤون       ٢٠٠٦ اليت أُنشئت يف عام      ،وتقوم األمانة الفنية لألطفال    .للطفولة وخطة عملها  
برصد تنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة      ") وزارة العمل "يشار إليها فيما بعد بـاسم      (االجتماعية وتكافؤ الفرص،    

وحدات محاية حقـوق    وتضطلع  . للطفولة وخطة عملها، وبتنسيق التعاون مع املؤسسات األخرى واجملتمع املدين         
 . الطفل على مستوى احملافظة والبلدية مبسؤولية محاية حقوق الطفل على مستوى األقاليم

 هي  ،اليت يرأسها وزير العمل   ) ٢٠٠١" (املعنية بالقضاء على عمالة األطفال    "واللجنة التوجيهية الوطنية      - ٢٥
وحدة القضاء على   "وأُنشئت  . ياسات الوطنية األطفال لدى رسم الس     عمل مسألةأعلى هيئة ُتعىن بضمان مراعاة      

وأُنشئت هذه اهلياكل يف إطار الربنامج .  انتشار ظاهرة عمل األطفالوهي ترصد يف وزارة العمل،    "  األطفال عمل
وترصد دائرة العمالة الوطنية إنفاذ القانون فيما يتعلق بالعمالة والتدريب املهين . الدويل للقضاء على عمل األطفال

وتضمن مفتشية العمل احلكومية إنفاذ تشريعات العمل من جانب الكيانات القانونية احلكومية واخلاصة، . يلوالتأه
 . ل األطفالنات املعنية بالتفتيش يف جمال عممبا يف ذلك الكيا

 نائـب رئـيس    والذي يرأسـه   ٢٠٠٥ويكفل اجمللس الوطين املعين بقضايا اإلعاقة، الذي أنشئ يف عام             - ٢٦
 يف ٢٠٠٦وتقوم األمانة الفنية للمعوقني، اليت أنشئت عام . محاية حقوق املعوقني ودجمهم يف مجيع امليادينالوزراء، 

 . وزارة العمل، برصد تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمعوقني وخطة عملها
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يف ميدان  وتضطلع اهلياكل ذات الصلة يف وزارة العمل باملسؤولية الرئيسية وبالتنسيق والدعم واإلشراف               - ٢٧
وتضطلع مديرية سياسات تكافؤ الفرص التابعة . العمل والشؤون االجتماعية واملساواة بني اجلنسني والعنف املرتيل

  مبهمة صوغ وتطـوير سياسـات      ) قطاع املساواة بني اجلنسني وقطاع تدابري مكافحة العنف املرتيل        (هلذه الوزارة   
والالمساواة القدرات، وقضايا األقليات /جلنسني والتفاوت يف املهاراتتعزيز املساواة يف جماالت مثل املساواة بني ا

وتضطلع مديرية سياسـات    .  والعنف املتصل بنوع اجلنس    ،ومنع العنف املرتيل واحلد منه    . بني األجيال واألعراق  
ب واملسنني اخلدمات االجتماعية مبهمة صوغ وتطوير السياسات والتشريعات املتعلقة حبماية حقوق املعوقني والشبا

وهيئة اخلدمات االجتماعية احلكومية هي املؤسسة التنفيذية للسياسات والتـشريعات يف جمـال             . واألسر الفقرية 
 . احلماية االجتماعية

وتضطلع األمانة الفنية ألقلية الروما يف وزارة العمل مبسؤولية رصد تنفيذ األهداف والتدابري احملـددة يف                  - ٢٨
 . "لتحسني الظروف املعيشية ألقلية الروما"االستراتيجية الوطنية 

 من كبار ممثلي املـستوى      ، وزير الداخلية  ، اليت يرأسها  وتتألف اللجنة احلكومية ملكافحة االجتار بالبشر       - ٢٩
 تأسست ٢٠٠٩ويف عام . غري املشروع وتضطلع مبسؤولية منع ومكافحة االجتار ،السياسي يف املؤسسات املركزية

 . غري املشروع ملكافحة االجتار فرقة العمل الوطنية

بتنسيق العمل بني املؤسسات يف ) ٢٠٠٥تأسس عام (ويقوم مكتب املنسق الوطين ملكافحة االجتار بالبشر   - ٣٠
وتعمل وحدة مكافحة االجتار بصلة وثيقـة مـع         . جمال مكافحة االجتار بالبشر، على الصعيدين الوطين والدويل       

 مقاطعة من مقاطعات البلد، من ١٢ يف ٢٠٠٦ ملكافحة االجتار بالبشر يف عام  وُشكلت اللجان اإلقليمية  . املكتب
أجل الوقاية من ظاهرة االجتار باألشخاص ومحاية الضحايا احملتملني لالجتار بالبشر، بينما تعمل علـى الـصعيد                 

 . اإلداري هياكل خاصة ضمن قوة الشرطة هبدف مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع

العمل ،  ع للمديرية العامة لشرطة الدولة    ، بدأ قطاع محاية األطفال والعنف املرتيل، التاب       ٢٠٠٧ومنذ عام     - ٣١
وعلى الصعيد اإلقليمي، أُنشئت يف مديريات شرطة املقاطعات أقسام حلمايـة األطفـال             . على املستوى املركزي  

 األطفال، وكذلك حبماية األطفال مـن األنـشطة         والعنف املرتيل، ُتعىن مبنع ومكافحة العنف املرتيل والعنف ضد        
 . اإلجرامية، ومحاية األطفال املتورطني يف أنشطة إجرامية

، إىل محايـة حقـوق      ٢٠٠٨وهتدف وحدة منع التعذيب التابعة ألمني املظامل، واليت تأسست يف عـام               - ٣٢
 . ارس مهام اآللية الوطنية ملنع التعذيب املظامل، ومتألمنيوتتبع هذه الوحدة . احملتجزين رهن احملاكمة واملدانني

   االلتزامات الدولية-  دال

اإلعالن العاملي حلقـوق    : صدقت مجهورية ألبانيا على الصكوك الدولية الرئيسية التالية حلقوق اإلنسان           - ٣٣
دويل اخلاص  اإلنسان؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد ال           

باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف    
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقيـة الدوليـة               

 والربوتوكـول   ؛لعنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        للقضاء على مجيع أشكال التمييز ا     
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االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب                 
اقية مناهضة التعذيب وغريه املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو املعاقبة عليها؛ والربوتوكول االختياري التف

من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو املعاقبة عليها؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ والربوتوكـول                  
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة؛ والربوتوكـول                 

حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف املنازعات املسلحة؛ واالتفاقية الدولية حلمايـة            االختياري امللحق باتفاقية    
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري؛               

ألبانيا على عدد كبري من وقعت مجهورية كما . واتفاقيات جنيف؛ ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 . اتفاقيات منظمة العمل الدولية واليونسكو

هذه يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وبروتوكوالت اً وألبانيا طرف أيض  - ٣٤
طنيـة؛   واالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الو     ؛١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥ و ٤و،  ٣ و ٢ و ١االتفاقية  

  امليثاق االجتماعي األورويب؛ واالتفاقية األوروبية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              
 . أو الالإنسانية أو املهينة واملعاقبة عليها وغريها من اتفاقيات جملس أوروبا

 احملليغلبة القانون الدويل على القانون  -  هاء

وقد نص الدستور علـى     . ، يتمتع القانون الدويل مبكانة مميزة مقارنة بالقانون الوطين        يف مجهورية ألبانيا    - ٣٥
 من الدستور على أن كل اتفاق دويل يصدق عليه          ١٢٢وتنص املادة   . التزام الدولة األلبانية بإنفاذ القانون الدويل     

ذ االتفاق تنفيذاً مباشراً، فيما عـدا يف   وينفَّ. من القانون الوطين بعد نشره يف اجلريدة الرمسية       اً  الربملان يصبح جزء  
وبالتايل تكون لالتفاق   . وعندما حيتاج تنفيذه إىل إصدار قانون     للتطبيق تلقائياً،    قابالً فيها   يكوناحلاالت اليت ال    

وللقواعد اليت تـصدرها    . الدويل الذي ُيصدَّق عليه مبوجب القانون الغلبة على القوانني الوطنية اليت ال تتفق معه             
، عندما يرد يف االتفاق الذي صدقت عليه مجهوريـة  التنازع، يف حال احمللياملنظمات الدولية الغلبة على القانون    

 . اإلنفاذ املباشر للقواعد الصادرة عن تلك املنظمةالنص الصريح على ألبانيا بشأن انضمامها ملنظمة ما، 

  حقوق اإلنسانيف جمال لتزامات اال تنفيذ - واو

ـ  وتبنت. مع آليات حقوق اإلنساناً فعلياً السلطات األلبانية تعاون  تتعاون  - ٣٦ ـ اً ألبانيا دائم اً مبـدئي اً موقف
ويف هذا الصدد،   . وأعربت باستمرار عن رغبتها يف التعاون الكامل وبطريقة شفافة مع القواعد اإلجرائية اخلاصة            

ملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج       باإلجياب على الطلب الوارد من ا      ٢٠٠٩ردت مجهورية ألبانيا يف عام      
 . لزيارة ألبانيااً القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف

وقد زار مجهورية ألبانيا من قبل ممثلون عن اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة                  - ٣٧
 يف األعوام   خاصةزيارات  (تابعة للمفوضية األوروبية    أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملعاقبة عليها، ال         

وقد أعطت احلكومة األلبانية موافقتها . )٢٠٠٨ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٣ و٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٨ و١٩٩٧
  / األوروبيـة ملناهـضة العنـصرية والتعـصب يف آذار          للجنةزيارة  آخر  وكانت  . على نشر تقارير هذه اللجنة    

 .٢٠٠٩مارس 
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، زار مجهورية ألبانيا مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا السيد تومـاس             ٢٠٠٧رب  سبتم/ويف أيلول   - ٣٨
 . ومتثل اهلدف من زيارته يف صياغة تقرير التقييم املتعلق باحترام حقوق اإلنسان. هامربرغ

ة حلماية ، استقبلت مجهورية ألبانيا وفداً للجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطاري٢٠٠٨مارس /ويف آذار  - ٣٩
 . األقليات القومية، بغرض تكوين رأي يف سياق دورة الرصد الثانية مبوجب االتفاقية اإلطارية

وقد خضعت مجيع االنتخابات اليت أُجريت خالل الفترة املشمولة بالتقرير ملراقبة بعثات الرصد الدوليـة                - ٤٠
 . األمن والتعاون يف أوروبابقيادة مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة 

، قدمت مجهورية ألبانيا تقارير دورية عن االمتثال لاللتزامات الناشئة عـن            ٢٠٠٩- ٢٠٠٣ويف الفترة     - ٤١
 هليئـات   النهائيةوُتقدَّم التوصيات   . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وهي تقدم معلومات إضافية عند الطلب         

ويف الوقت نفـسه،    .  ويؤخذ هبا يف التشريعات اجلديدة وغريها من التدابري        اإلشراف على املعاهدات إىل احلكومة    
 .تعد ألبانيا تقارير أخرى مبوجب االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من الناحية العملية -  ثالثاً
   احلماية من التمييز-  ألف

ضد أي كان على أساس نوع اجلنس       اً   جيوز التمييز ظلم   ال"...  من الدستور على أنه      ١٨/٢تنص املادة     - ٤٢
الدين أو األصل العرقي أو اللغة أو بسبب آرائه الفلسفية أو السياسية أو معتقداته الدينية أو خلفيته                  أو العرق أو  

  "االقتصادية أو التعليمية أو االجتماعية، وال على أساس انتمائه العائلي

إلدارية أن تسترشد اإلدارة العامة يف جمال العالقات مع األشخاص العاديني مببدأ ويتوخى قانون اإلجراءات ا     - ٤٣
 . املساواة، مبعىن أنه ال جيوز ألحد أن حيصل على امتيازات أو يتعرض للتمييز لسبب من األسباب املذكورة أعاله

طاع العام أو القطـاع     وحيظر قانون العمل أي نوع من التمييز يف ميدان العمل، سواء أكان ذلك يف الق                - ٤٤
 .  يف احلقوقالتساويوينص التشريع اخلاص بالتأمني االجتماعي على . اخلاص أو يف احلياة املهنية كذلك

ومبوجب القانون اجلنائي، ُيعترب جرمية جنائية التمييز يف اجملال العام الذي ينطوي على خلق امتيازات غري                  - ٤٥
قانون، كحالة موظف يؤدي وظيفة حكومية يف جمال اخلدمـة العامـة     عادلة، أو رفض حق أو منفعة نابعة من ال        

 بالتمييز على أساس أصل األسرة أو اجلنس أو احلالـة الـصحية أو              ، بسبب عمله أو أثناء ممارسة مهامه      ،ويقوم
  ق  أو عـر   قـومي املعتقدات الدينية أو اآلراء السياسية، أو النشاط النقايب، أو بسبب االنتماء إىل أصل عرقي أو                

 . "أو دين معني

، ٢٠٠٧الذي اعُتمد يف عام " التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي "، وفيما خيصقانونالومبوجب   - ٤٦
نوع اجلنس أو العرق أو الدين أو اجلنسية أو اللغة أو باآلراء والقناعـات              ب  عالقة لهبدافع  أُضيف ارتكاب جرمية    

وينص القانون اجلنائي   . اًمشدداً   من القانون اجلنائي بوصفه ظرف     ٥٠ىل املادة   السياسية أو الدينية أو االجتماعية، إ     
على أن انتـهاك    اً  وينص القانون أيض  .  سنوات ١٠ إىل   ٤على معاقبة ممارس التعذيب هبدف التمييز بالسجن من         
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نية أو اآلراء السياسية املساواة بني املواطنني على أساس أصل األسرة أو اجلنس أو احلالة الصحية أو املعتقدات الدي          
 أو عرق أو دين معني، عن طريق خلق امتيازات غري قوميأو النشاط النقايب، أو بسبب االنتماء إىل أصل عرقي أو 

. عادلة، ورفض حق أو منفعة نابعة من القانون ُيعاقب عليه بالغرامة أو بالسجن ملدة تصل إىل مخـس سـنوات                   
أمور لقوميات واألعراق والديانات، وإعداد أو نشر كتابات هبذا الفحوى  بني اوالشجارالتحريض على الكراهية و

 .  سنوات١٠تشكل جرمية جنائية يعاقب عليها بالغرامة أو باحلبس ملدة تصل إىل 

متـساوية يف التعلـيم جلميـع       اً  حقوق" نظام التعليم ما قبل اجلامعي    "ويف ميدان التعليم، يضمن قانون        - ٤٧
 احلالـة آلراء السياسية و  اعن الوضع االجتماعي واجلنسية واللغة واجلنس والدين والعرق و        املواطنني، بغض النظر    

 . الصحية واحلالة االقتصادية

وتنص التشريعات التالية على أحكام خاصة تتعلق بتجنب أي شكل من أشكال التمييز يف كل جمال من                   - ٤٨
، وقـانون   "شرطة الدولـة  "، وقانون   "بني اجلنسني املساواة  "التشريعات ذات الصلة بالصحة، وقانون      : اجملاالت

وقانون " دائرة التفتيش الداخلي يف وزارة الداخلية     "، وقانون   "حقوق ومعاملة احملتجزين رهن احملاكمة والسجناء     "
الوقاية من فريوس نقص " ، وقانون"االتصاالت االلكترونية يف مجهورية ألبانيا"، وقانون "محاية البيانات الشخصية"
، وقـانون   "ات العلنية املزاد"وقانون  " األجانب"، وقانون   "متالزمة نقص املناعة املكتسب ومراقبته    /ناعة البشرية امل
 . خلإ، "الرياضة"

 التمييز، لكن اجملتمع املدين أعد مشروع قانون ملكافحة التمييز، ملكافحةاً حمدداً  ومل تضع ألبانيا بعد قانون      - ٤٩
 . أصحاب املصلحةجيري التشاور بشأنه مع خمتلف 

   محاية احلياة-  باء

 كفل التـشريع ي تنبثق منه مجيع احلقوق األخرى،  فيما يتعلق باحلق يف احلياة بوصفه احلق األساسي الذي          - ٥٠
وقد روعي هذا .  من الدستور األلباين محاية القانون حلياة الفرد٢١وتضمن املادة .  هذا احلق بشكل كاملاأللباين

 . ساسي عند إصدار سلسلة من القوانني واللوائح اليت تتيح ضمان هذا احلق الدستوري األساسيالشرط الدستوري األ

وبة اإلعدام من التـشريع      جمللس أوروبا إلغاء عق    ١٣وأتاح تصديق الدولة األلبانية على الربوتوكول رقم          - ٥١
األفراد  على حياةاً ئية اليت قد تشكل خطروهبدف منع اجلرائم اجلنا.  بغض النظر عن اجلرمية اجلنائية املرتكبةاأللباين

 . وصحتهم، يتوخى التشريع تدابري جنائية صارمة وقاسية

إىل أفضل املمارسات العاملية، تطبق     اً  واستناد. ومثة إطار قانوين ومؤسسي يضمن احلق يف احلياة والصحة          - ٥٢
وهناك شبكة . لألمراضاً ة عصرية جداملؤسسات الصحية بروتوكوالت العالج من األمراض، وتضمن بالتايل معاجل

من املؤسسات الصحية تعمل يف البلد بأكمله من أجل احلفاظ على احلياة ومحايتها، وهي تتلقى الدعم من عـدد               
 . كبري من األطباء واملوظفني املساعدين

ف القانون اجلنـائي    يعرِّ(إىل حد كبري     للتدابري القانونية والتنظيمية املتخذة، تراجعت ظاهرة الثأر      اً  ونظر  - ٥٣
 . ، لكنها ما زالت موجودة يف اجملتمع األلباين)الثأر بأنه جرمية جنائية



A/HRC/WG.6/6/ALB/1 
Page 11 

   حرية التعبري-  جيم

 والرقابة  اً،وحرية الصحافة واإلذاعة والتلفزيون مكفولة أيض     .  من الدستور حرية التعبري    ٢٢تكفل املادة     - ٥٤
 . احلصول على رخصة لتشغيل حمطة إذاعة أو تلفزيونوقد يشترط القانون . املسبقة لوسائل اإلعالم حمظورة

بوصفها أهم وسائل ممارسـة حريـة       وذلك   ،بوضع خاص وتتمتع وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية        - ٥٥
يتألف من مادة واحدة تنص على أن الصحافة حرة         " الصحافة"ومثة مؤشر على ذلك يتمثل يف أن قانون         . التعبري

  حرية فضاءويدل العدد الكبري من الصحف واجملالت املتداولة يف السوق على           . ة الصحافة وأن القانون حيمي حري   
كما ُينظَّم نشاط اإلذاعة والتلفزيون بقانون خاص يضمن الرتاهة واحلق          .  يف وسائل اإلعالم املكتوبة    التعبري املتاح 

وتويل هذه  . الكرامة، وخصوصية الفرد  يف املعلومات واحترام اآلراء السياسية واملعتقدات الدينية، والشخصية، و        
 . حلماية مصاحل القصَّراً خاصاً األنشطة اهتمام

رائم مثل السب والقذف    اجلوال وجود للجرمية اللفظية يف القانون اجلنائي، لكن هذا القانون ينص على               - ٥٦
اطنني من ممارسة حرية التعـبري أو       وحيمِّل القانون الكيانات القانونية اليت متنع املو      . اليت متس نزاهة الفرد وكرامته    

 .  أو بالسجن لفترة تصل إىل ستة أشهربدفع غرامةالتجمع يف األماكن العامة أو التظاهر مسؤولية جنائية ويعاقبها 

   حقوق الطفل-  دال

ويف إطار محاية احلقوق واحلريـات      . خاصة حلماية حقوق األطفال واألحداث    اً  يتوخى الدستور أحكام    - ٥٧
ة واالجتماعية والثقافية، تلتزم الدولة بتلبية حاجة األطفال إىل الرفاه وحسن التربية والتعليم والعمـل               االقتصادي
 الفكري، لكفالة تسهيل اإلجراءات خالل حماكمة األطفال يف احملاكم، ولضمان محاية األطفال من العنف               والنماء

سن العمل القانونية، األمر الذي ميكن أن يضر         دونستغالل يف العمل، خاصة عندما يكونون       واالوسوء املعاملة   
 .  الطبيعي للخطرهمءمنابصحتهم ويعرض حياهتم أو 

يعاجل قانون األسرة، على نطاق واسع، مسألة محاية حقوق الطفل ويتضمن مبادئ عامة من الـصكوك     و  - ٥٨
 وتقدمي الرعاية له، واللتزامـات  ملعاجلة الطفلاً  خاصاً  ويويل القانون اهتمام  . الدولية يف جمال محاية حقوق الطفل     

 الوالدين، وممارسة املسؤوليات األبوية، والسماح بعمل األطفال، والرعاية اليت يستحقوهنا إذا كانوا يعملون، فضالً
 . عن االلتزامات املؤسسية للدولة جتاه األطفال الذين يفتقرون إىل الرعاية األبوية

عن قسوة األحكام القضائية اليت       نائية اليت ُترتكب ضد القصَّر، فضالً     ويتناول القانون اجلنائي اجلرائم اجل      - ٥٩
ويتناول القانون املدين جلمهورية ألبانيا الدفاع . تصدر حبق األشخاص املدانني بارتكاب جرمية جنائية ضد األطفال

 . القانوين عن األطفال واالعتراف حبقوقهم

 األطفـال   ل السن الدنيا لعم    بتحديد له محاية القُصر  اً  بيقويضمن قانون العمل واللوائح اليت صدرت تط        - ٦٠
 واألعمال السهلة والصعبة، والفحص الطيب ، مدة العملحتديد، وحظر مجيع أشكال العمل القسري، و) عاما١٦ً(

ة على التدابري اليت تضمن املنافع االجتماعي     " الفوائد االجتماعية والتأمني االجتماعي   "وينص قانون   . ذلكوما إىل   
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 مبن فيهم األطفال، بسبب حمدودية قدراهتم االقتـصادية         لمحتاجني من األفراد واجملموعات،   لوالتأمني االجتماعي   
 . والبدنية والنفسية واالجتماعية

عن مزايا الرعاية الصحية لألطفال        على توفري اخلدمات الالزمة لألطفال، فضالً       الصحي نص التشريع يو  - ٦١
إىل محاية صحة األطفـال،     " الصحة العامة "ويهدف قانون   . النظر عن مالءهتم املالية   ، بغض    وبعدها قبل الوالدة 
وهتدف السياسات واالستراتيجيات يف هذا اجملال إىل مواصلة حتسني         .  من التدخني والكحول   ووقايتهموتطعيمهم  

 .االعتالل اخلاصة هبمصحة النساء واألطفال ونوعية حياهتم، مبا يؤدي إىل اخنفاض تدرجيي يف معدالت الوفيات و

وهتدف التشريعات والسياسات واالستراتيجيات يف جمال التعليم إىل ضمان الوصول إىل مجيع مستويات               - ٦٢
  التعليم، وضمان تعليم نوعي وشامل، كما هتدف إىل إصالح املناهج الدراسية واإلصالح اهليكلي لنظام التعلـيم                

ان التعليم األمثل لألطفال املنحدرين من طبقات فقرية، وألطفـال          وُتعلق أمهية خاصة على ضم    . ما قبل اجلامعي  
ويف إطار تعزيز االلتحاق بصفوف التعليم االبتدائي . لتعليم الشامللالروما، واألطفال املعوقني، مع إعطاء األولوية 

وبلغت نسبة االلتحاق   . ال بد من التأكيد على أن التسرب من املدرسة يتراجع بشكل متزايد على الصعيد الوطين              
 يف ٩٤ يف املائة، بينما وصلت النسبة يف املرحلة العليا للتعليم اإللزامي       ٨٩باملدارس على مستوى التعليم اإللزامي      

التعليم االبتدائي وكذلك نسبة األطفال الذين يواصلون دراستهم مـن           وبلغت نسبة األطفال الذين ينهون    . املائة
 . يف املائة٩٨ الصف األول إىل الصف اخلامس

إجـراءات  "، وقانون   "تدابري مكافحة العنف املرتيل   "وتنص سلسلة من اإلجراءات القانونية، مثل قانون          - ٦٣
حقوق ومعاملة احملتجـزين رهـن احملاكمـة        "، وقانون   "املساعدة القانونية "، وقانون   "التبين وجلنة التبين األلبانية   

فال، ومنع العنف املرتيل وسوء معاملة الطفل، وتكفل حق الطفل يف     على أحكام تكفل محاية حقوق األط     " والسجناء
 . أن ينشأ يف بيئة أسرية، وتأمني املساعدة القانونية لألحداث املخالفني للقانون واملعاملة اخلاصة لألحداث املدانني

ة األحداث أمام إنشاء أقسام جنائية خاصة حملاكم"وينص املرسوم الصادر عن رئيس مجهورية ألبانيا بشأن   - ٦٤
 األحـداث   تـتم مقاضـاة   لقانون اإلجراءات اجلنائية، علـى أن       اً  ، تطبيق )٢٠٠٧" (حماكم املقاطعات القضائية  
 . وحماكمتهم يف أقسام خاصة

، وخطة عملها، ُوضعت جمموعة مـن األهـداف         )٢٠١٠- ٢٠٠٥(ويف االستراتيجية الوطنية للطفولة       - ٦٥
ية حقوق الطفل، لضمان تكافؤ الفرص جلميع األطفال، بغض النظر عن الـسن             والتدابري امللموسة الرامية إىل محا    

: وتشمل ميادين هذه االستراتيجية ما يلي     . ونوع اجلنس واألصل العرقي ووجود حالة عجز والوضع عند الوالدة         
 . بقاء األطفال؛ ومحاية األطفال؛ ومناء األطفال، وإشراك األطفال ومشاركتهم

) ٢٠٠٨اليت اعُتمدت يف عـام      (رعاية األطفال احملتاجني لدى إحدى األسر احلاضنة        وتصف استراتيجية     - ٦٦
 . هذا النوع من الرعاية بأنه خدمة بديلة من أجل ضمان حقوق الطفل

 . مبادرة لوضع قانون حمدد بشأن حقوق الطفلعلى  وزارة العمل أقدمت، ٢٠٠٨ويف عام   - ٦٧
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   الالإنسانية أو املهينة منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة-  هاء

مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب      "يف اتفاقية   اً   طرف ١٩٩٣من عام   اً  أصبحت مجهورية ألبانيا اعتبار     - ٦٨
ومثة التزام هام ناشئ عن هذا االنضمام هو اعتماد إطار قانوين . "املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اليت متسك بزمام السلطة مبمارسة التعذيب البدين أو النفـسي أو لتقلـيص حـاالت     كامل لتجنب قيام اجلهات     
 .التعذيب إىل أدىن حد ممكن

ال جيوز إخضاع أي شخص للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         ": ونص الدستور على ما يلي      - ٦٩
 والتعديالت اليت أدخلت علـى      د التكميلية املوابعض  "قانون بشأن   الومبوجب   ."القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
 من القانون اجلنائي حبيث ُوضع تعريف للتعذيب،        ٨٦ ُعدلت املادة    ،)٢٠٠٧" (القانون اجلنائي جلمهورية ألبانيا   

تعمد شخص يتصرف   "وهو  اً  وبذلك بات معىن التعذيب أكثر حتديد     .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١للمادة  اً  وفق
سواء تسبب بنفسه   اً،أو عقلي اً  أو معاناة شديدة، جسدي   اً   حاد ام بأفعال تلحق بشخص آخر أملاً     بصفته الرمسية القي  

هبـا  اً على هـذه األفعـال أو راضـي   اً آخر على ذلك أو كان موافقاً  هبذا األمل أو هذه املعاناة أو حرض شخص       
معاقبته على عمل   ) ب(احلصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف؛ أو             ) أ (:مثل  ألغراض

ختويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث على        ) ج(ارتكبه هو أو شخص ثالث أو اشُتبه يف ارتكاب أحدمها له؛ أو             
 .أي فعل ال إنساين أو مهني) ه(كان نوعه؛ أو اً ألي سبب يقوم على التمييز أي) د(القيام بعمل؛ أو 

 . ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو املعاقبة املهينةوينص قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه   - ٧٠

وحتظر مدونة أخالقيات الشرطة أي عمل من أعمال العنف خالل ممارسة رجال الـشرطة لواجبـاهتم،                  - ٧١
 .وتقضي بإنفاذ القانون ومحاية حقوق اإلنسان

للقانون اً لى النظام العام واألمن وفقإىل أن مهمة شرطة الدولة هي احلفاظ ع" شرطة الدولة"ويشري قانون   - ٧٢
مع احترام ومراعاة حقوق اإلنسان وحرياته، كما ينص على احلاالت اليت ميكن فيها لرجال شرطة الدولة استخدام 

 . القوة واألسلحة

ية إىل محا ) بصيغته املعدلة " (احملتجزين رهن احملاكمة والسجناء ومعاملتهم    وطرق معاملة   حقوق  "ويرمي قانون     - ٧٣
وحيظر هذا القـانون اسـتخدام   . للصكوك الدوليةاً حقوق احملتجزين رهن احملاكمة والسجناء واحترامها ومراعاهتا وفق 

القوة البدنية ضد املدانني، ما مل تكن ضرورية لوقف أعمال العنف وحماوالت اهلروب من املؤسسة وإخضاع التمـرد،                  
 . القسرأدوات لقوة أو اعن حظر استخدام  لصادرة، فضالًحىت لو كان املدانون سلبيني يف تنفيذ األوامر ا

وعاجلت صكوك قانونية أخرى القضايا املتصلة بالتعذيب، ومنها قانون اإلجراءات اجلنائيـة، وقـانون                - ٧٤
 . عن عدد كبري من القوانني الداخلية ، فضالً"شرطة السجون"، وقانون "تنظيم وسري عمل مكتب املدعي العام"

االلتزامات الناشئة عن التشريعات األلبانية املتعلقة باحترام ومراعاة حقوق اإلنسان وبتجنب أي            ووفاء ب   - ٧٥
شكل من أشكال التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة، تعمل يف هذا اجملال جمموعة من املؤسسات بينها احملاكم               

 . زارة الداخليةمن مجيع الدرجات، وهيئات مكتب املدعي العام، ووزارة العدل، وو
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وهناك تطور جديد وإجيايب يتمثل يف التزام أمني املظامل بالتعاون مع السلطات العليـا يف الدولـة بالوفـاء         - ٧٦
 ُينـشئ بالتزامات الدولة األلبانية باتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا، الذي يقضي بـأن               

حقوق السجناء  "تعديالت على قانون    أُدخلت  ،  ٢٠٠٨ويف عام   . ملنع التعذيب األطراف األعضاء اآلليات املستقلة     
، والضمانات الالزمة هلا ملمارسة نشاطها "اآللية الوطنية ملنع التعذيب" حددت اختصاصات وصالحيات ،"ومعاملتهم

ني من حريتـهم،    ولدى هذه اآللية القدرة على االنتظام يف رصد معاملة األفراد احملروم          . وكذلك أشكال اإلشراف  
االعتقال أو التوقيف أو السجن، بغية تفادي حاالت استخدام التعذيب أو غريه من أشكال املعاملة املهينة                 أماكن  يف

وتقدم اآللية على أساس االستنتاجات أو الشكاوى اليت تتحقق منها، مقترحاهتا إىل اهليئات املختصة بشأن               . ضدهم
 . عن اقتراح تدابري إدارية أو اقتراح املالحقة اجلنائية لألشخاص املسؤولني ة، فضالًاختاذ تدابري لتكييف احلالة احملدد

   محاية األقليات-  واو

ويضمن هلذه األقليات املساواة التامة     .  ال يتجزأ من اجملتمع األلباين      الدستور األقليات الوطنية جزءاً    يعترب  - ٧٧
 انتمائها اإلثين أو عنالتعبري حبرية ودون حظر أو قيد "حبقها يف أمام القانون يف ممارسة حقوقها وحرياهتا، ويعترف 

، وحقها يف التعلم العرقي والثقايف والديين واللغوي  اصون وتطوير انتمائه   عن  ، فضالً "الثقايف أو الديين أو اللغوي    
 . "اوالتعليم باللغة األم، وكذلك يف االنضمام إىل منظمات ومجعيات ُتعىن حبماية هويتها ومصاحله

وال يوجد يف مجهورية ألبانيا قانون حمدد بشأن محاية األقليات، لكن قوانني منفصلة تعاجل القضايا ذات الصلة                   - ٧٨
يف القانون اجلنـائي،  اً وباإلضافة إىل الدستور، يتم تناول محاية حقوق األقليات أيض  . باحترام ومراعاة حقوق األقليات   

إلجراءات املدنية، وقانون اإلجراءات اإلدارية، وقانون العمل، وقانون االنتخابات، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون ا   
، وقـانون   "احلق يف التجمع يف األماكن العامة     "، وقانون   "نظام التعليم ما قبل اجلامعي    "، وقانون   "أمني املظامل "وقانون  

شـرطة  " ، وقانون "الصحافة"، وقانون   "اسيةاألحزاب السي "، وقانون   "اإلذاعة والتلفزيون يف القطاعني العام واخلاص     "
 . عن عدد كبري من القوانني الداخلية ، فضالً"حقوق ومعاملة احملتجزين رهن احملاكمة والسجناء" ، وقانون"الدولة

وفيما يتعلق بالدستور،   . ١٩٩٩وصدق الربملان األلباين على االتفاقية اإلطارية لألقليات القومية يف عام             - ٧٩
 .  اإلطار القانوين حلماية األقليات، النصوص القانونية والقوانني الداخليةإىل جانب ،وتشكلاً اقية تلقائيتنطبق االتف

قومية مثل األقليات اليت تنحدر من اليونـان        القليات  األ: ويف الواقع، هناك فئتان من األقليات يف ألبانيا مها          - ٨٠
اللغويـة مثـل أقليـة الرومـا وأقليـة           -  ت العرقيـة  ما يـسمى باألقليـا    وومقدونيا وصربيا واجلبل األسود،     

ويكمن الفرق بني هاتني الفئتني يف وجود وطن أم لألقليات القومية، يف حني أن األقليـات                . األرومانيني/الفالشيني
ث وال حيد . اللغوية ليس لديها وطن أم لكنها تتميز عن غالبية السكان خبصائصها اللغوية املختلفة عن اللغة األلبانية               

 . لغوية أي اختالف فيما يتعلق حبجم حقوق كل فئة من الفئتني -  التقسيم إىل أقليات قومية وأقليات عرقية

ئ اإلطار القانوين الظروف الالزمة ملمثلي ويهيِّ. وتقوم الدولة األلبانية بتعزيز ومحاية ثقافة األقليات الوطنية  - ٨١
ومـن ناحيـة    . محاية ثقافتها وهويتها الوطنية واحلفاظ عليهما     األقليات لالنضمام إىل اجلمعيات الثقافية بغرض       

وختدم املساحات اليت تستفيد منها     . أخرى، تدعم الدولة نشاط هذه اجلمعيات بأموال خمصصة من ميزانية الدولة          
اليت وهناك عشرات الصحف واجملالت . اًاألقليات الوطنية يف وسائل اإلعالم املكتوبة وااللكترونية هذا الغرض أيض

ويشكل عدد من الربامج التلفزيونية واإلذاعية بلغات األقليات الوطنية         . تصدر بانتظام باللغات القومية لألقليات    
 . يف مجيع املناطق اليت متثل فيها األقليات غالبية السكاناً ملموساً واقع
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وهتيئ التشريعات  . للغاتلغات األقليات ومحايتها، جبملة طرق منها التعليم هبذه ا         احلفاظ على ويتحقق    - ٨٢
األلبانية الظروف الالزمة للتعليم باللغة األم لألقليات يف مرحلة التعليم اإللزامي اليت متتـد تـسع سـنوات ويف                   

خصصت احلكومة مبالغ كبرية مـن  و. التعليم العايل، يف حني أن التعليم باللغة اليونانية متوفر يف املرحلة اجلامعية       
وبسبب قلة عـدد الطـالب الـذين حيـضرون        . منها بدور التعليم باللغة القومية    اً  اعتراف ،ميزانيتها هلذا الغرض  

تكلفة طباعة  اً  الدروس اليت ُتستخدم فيها لغات األقليات، فإن تكلفة طباعة الكتب املدرسية تفوق بعشرين ضعف             
كان، تبقى املدرسة مفتوحـة     ويف املناطق اليت تشكل فيها األقليات غالبية الس       . النصوص للطالب باللغة األلبانية   

 فقط، يف حني أن متوسط عدد الطـالب لكـل           ٣ أو   ٢حىت لو كان عدد الطالب الذين حيصلون تعليمهم فيها          
وهتدف استراتيجية تطوير التعليم ما قبل اجلـامعي        . اً طالب ٣٠معلم على املستوى الوطين هو مدرس واحد لكل         

 وضمان عدم التمييز بني الطالب على أساس العرق أو األصـل            ضمان الوصول إىل مجيع مستويات التعليم،     "إىل  
  ".العرقي أو اإلعاقة أو الدين

وخـالل  . ١٩٩٢ولألقليات يف ألبانيا ممثلون يف الربملان منذ أن جرت أول انتخابات دميقراطية يف عام                 - ٨٣
يف كـل   اً  بلـدنا، عـضو   السنوات العشر املاضية، كان حزب حقوق اإلنسان، الذي ميثل األقليات الوطنية يف             

 . )ذات األكثرية اليمينية وذات األكثرية اليسارية(التحالفات احلاكمة 

   أقلية الروما-  زاي

 ، والظروف املعيشية الصعبة،تواجه أقلية الروما جمموعة من املشاكل منها الفقر، وتدين املستوى التعليمي            - ٨٤
. على حـدة  اً  حملياً  تتعرض ألي معاملة متييزية تعتربها جمتمع      ال   لكنهاوالعوامل االجتماعية واالقتصادية األخرى،     

احمللي، تلتزم احلكومـة     ومراعاة للوضع الصعب جملتمع الروما، ويف حماولة لتحسني مستويات املعيشة هلذا اجملتمع           
 .٢٠٠٣اليت ُوضـعت يف عـام       " لتحسني الظروف املعيشية جملتمع الروما    "األلبانية بتنفيذ االستراتيجية الوطنية     

 وقد أُجنزت بفضل التعاون بني احلكومة       ،تقييم املشاكل واحلالة االجتماعية واالقتصادية،    االستراتيجية إىل     وتستند
وممثلي جمتمع الروما، واجملتمع املدين من خالل حتديد طلبات جمتمع الروما وقدرات التنفيذ احلقيقيـة، والفـرص                 

ذه االستراتيجية، تلتزم احلكومة األلبانية مبعاجلـة القـضايا االقتـصادية           إىل ه اً  واستناد. املتاحة للدولة األلبانية  
 . واالجتماعية ألقلية الروما يف إطار السياسات االجتماعية العامة

العديد من التـدابري يف جمـال احلمايـة         احلكومة   اختذتألهداف االستراتيجية وخطة عملها،     اً  وتطبيق  - ٨٥
 املنافع االجتماعية، وتنفيذ الربامج اخلاصة الالزمة لتعزيز فرص العمل اليت           ىعلاالجتماعية هبدف تعزيز احلصول     

الفين، وإرساء خدمات جمتمعية    /حيصل عليها أفراد جمتمع الروما، وال سيما توظيف نساء الروما والتدريب املهين           
ار غري املشروع، واحلماية    تدابري ملنع ومكافحة االجت   الألطفال الروما، وإدماج أطفال الشوارع من الروما، واختاذ         

من العنف، وإبالغ العائالت بإمكانية االستفادة من نظام احلماية االجتماعية وبرنامج املـساعدات االقتـصادية               
بقرار جملس  وعمالً.  وما إىل ذلك،وخدمات الرعاية االجتماعية وبرامج الدعم اليت تنفذها املنظمات غري احلكومية

، ُيزوَّد األشخاص الذين ينتمون إىل هـذا اجملتمـع          "املعوزة بطاقة اهلوية للطبقات     بشأن تعويض رسوم  "الوزراء  
 . اًببطاقات اهلوية جمان  احمللي
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لتعليم أطفال الروما، اليت زادت عدد احلاضـرين مـن   " الفرصة الثانية "واضطلعت وزارة التربية مببادرة       - ٨٦
لتحاق باملدارس بفضل التوجيهات اليت جتيز التحـاق        وقد حتسن معدل اال   . األطفال يف رياض األطفال واملدارس    

وُهيئت الفرص الالزمة لتعلـيم لغـة الرومـا         . أطفال الروما باملدارس حىت وإن كانوا ال ميلكون شهادة ميالد         
 ،، لكن كانت هناك صعوبات بسبب نقص املوظفني التربـويني          مرتفعاً املدارس اليت يكون فيها عدد الطالب       يف

جمموعـة املـشاريع    وقد أُدرجـت ثقافـة وتقاليـد الرومـا يف           .  اخلاصة هبذا اجملتمع احمللي    ونقص املعلومات 
 . للتراث الثقايف  ةالوطني

الرعاية لألم    ريوفواُتخذت عدة تدابري لتقدمي اخلدمات الصحية إىل هذا اجملتمع احمللي وغريه من السكان، وت               - ٨٧
 . وما إىل ذلك،بية الصحية والصحة اإلجنابية وتنظيم األسرةوالطفل، وتطعيم أطفال الروما، وتقدمي خدمات التر

، وشبكات إمدادات املياه والصرف الصحي، السكنيةويف جمال اإلسكان، انتهت عملية تقييم االحتياجات   - ٨٨
 بناء"ويف إطار مشروع .  الروماالسكان منوشبكة الشوارع الداخلية يف الوحدات احلكومية احمللية اليت يوجد فيها 

 . ، فإن اجملال مفتوح حىت بالنسبة جملتمع الروما"وحدات سكنية اجتماعية

، انضمت حكومة ألبانيا إىل عقد إدماج الروما، فبدأت السعي حنو حتقيق األهـداف يف           ٢٠٠٨ويف عام     - ٨٩
وقـد   .عن تعزيز ودعم مشاركة أقلية الروما يف هذه العملية          جماالت التوظيف والتعليم والسكن والصحة، فضالً     

 لتنفيذ هذه االستراتيجية، بالتعاون مع املؤسسات املركزية واحلكومة         ٢٠٠٩ُوضعت خطة العمل الوطنية يف عام       
واجلـدير  . احمللية، ومنظمات الروما واجملتمع املدين وبفضل املساعدات املقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي            

 .  وتقدمي مقترحات عملية،، وحتديد االحتياجاتبالذكر أن منظمات الروما أسهمت يف مجع البيانات

  التحديات واإلجنازات وأفضل املمارسات -  رابعاً
   املساواة بني اجلنسني-  ألف

حيتل مبدأ املساواة بني اجلنسني مكانة هامة يف دستور مجهورية ألبانيا، وكذلك يف غريه من الـصكوك                   - ٩٠
 والذي  ،٢٠٠٨عام   الذي اعتمد يف     ،"ساواة بني اجلنسني يف اجملتمع    امل"وينص قانون   . القانونية والقوانني الداخلية  

 .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، على تعريف للتمييز بني اجلنسني١يتماشى مع املادة 

. إلداريةوجيسد قانون اإلجراءات اإلدارية مبدأ عدم التمييز بسبب نوع اجلنس يف العالقات مع السلطات ا  - ٩١
اً قانونياً وغريمها من الصكوك القانونية والقوانني الداخلية إطار" وضع املوظف املدين"ويرسي قانون العمل وقانون 

ومع ذلك، فإن مشاركة املرأة يف العمـل يف سـن           .  التمييز ضد املرأة يف عالقات العمل      منعيهدف إىل     متكامالً
 يف املائة، وهو ما يفسر النسبة األعلى من النساء اللوايت ٥٠وتبلغ ) مسيةللبيانات الراً وفق(اً النشاط منخفضة نسبي 

يبلغ معدل البطالـة  ( يف املائة من العاطلني عن العمل يف ألبانيا    ٥٠وتشكل النساء   . يعملن يف القطاع غري الرمسي    
تـشكل يف الـصناعة     (ويف بعض الفروع األخرى، متثل النساء الغالبية العظمى من العـاملني            . ) يف املائة  ١٣,٢

 . ) يف املائة٥٤ يف املائة من العاملني، ويف جماالت اخلدمات املصرفية والتعليم والصحة ٦٨التحويلية 
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ومل يكن  . أول صك قانوين كامل يف هذا اجملال       )٢٠٠٤" (املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع    "وكان قانون     - ٩٢
. صات اهلياكل املسؤولة عن قضايا املساواة بـني اجلنـسني         للتطبيق بسبب عدم وضوح اختصا      هذا القانون قابالً  

املسائل األساسـية    ،٢٠٠٤ قانون سنة    بإلغاء ٢٠٠٨ الذي اعتمد يف عام      ،"املساواة بني اجلنسني  "وينظم قانون   
ظ ومعاملتهما بالتساوي، وتكافؤ احلظـو    رأة  املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة، ومحاية الرجل وامل          

ويهـدف  . والفرص يف ممارسة احلقوق، وكذلك مشاركتهما ودعمهما للتنمية يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية          
التمييز بسبب نوع اجلنس، وكذلك إىل وضع تدابري تضمن تكافؤ الفرص بني            من  القانون إىل ضمان محاية فعالة      

للقانون، فإن اهليئات املنشأة واملسؤولة     اً  ووفق. هالرجل واملرأة والقضاء على التمييز اجلنساين، بأي شكل يظهر في         
 اجلنـسني،  بـني  للمساواة الوطين اجمللس) أ(: التاليةاهليئات  عن التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني هي          

 وتوصـيات  مقترحـات  تعد استشارية هيئة وهو الفرص، وتكافؤ االجتماعية والشؤون العمل وزير يرأسه  الذي
وهو ملتزم باعتماد وتعزيز التدابري الرامية إىل حتقيـق املـساواة           . األخرى واحمللية املركزية واملؤسسات للحكومة

اجلنسني، وضمان التكامل بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت، وخاصـة يف اجملـاالت الـسياسية واالجتماعيـة                   بني
ون وعن برامج الدولـة املتعلقـة باملـساواة         السلطة املسؤولة عن تنفيذ هذا القان     ) ب(واالقتصادية والثقافية؛ و  

شبكة العاملني من النساء    ) ج(اجلنسني هي وزير العمل، من خالل املديرية العامة لسياسات تكافؤ الفرص؛ و             بني
 .على املستويني املركزي واحمللي

، )٢٠١٠- ٢٠٠٧ ("االستراتيجية الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املرتيل        "وهتدف    - ٩٣
يف امليـادين   املتـساوية   لرجال والنـساء    امشاركة  ق املساواة بني اجلنسني، وضمان      إىل تعزيز احلوار بشأن حتقي    

االجتماعية واالقتصادية، ويف احلياة السياسية للبلد، وتكافؤ الفرص يف التمتع حبقوقهم واالستفادة من إمكاناهتم              
ة، ورد فعل النظام القضائي، وتقدمي الدعم لضحايا العنف املرتيل، وكذلك           الفردية لصاحل اجملتمع، وحتسني احلماي    

ويتمثل أحـد أهـداف هـذه    . التركيز بوضوح أكرب على الوقاية وعلى معاجلة أسباب العنف واإليذاء يف املرتل         
ـ  امعيشية؛ والنساء املنتهكة حقوقهن واملت    اً  االستراتيجية يف مشاركة النساء اللوايت يِعلن أسر       ن؛ والنـساء   جر هب

وتنص . املعوقات؛ ونساء الروما العاطالت عن العمل؛ ونساء املناطق الريفية، اخل، يف أنشطة الصناعات التحويلية             
 . خطة عمل االستراتيجية على تدابري ملموسة تتناول قضايا املساواة بني اجلنسني والوقاية من العنف املرتيل

لتحقيق املساواة اً ممهاً تمييز ضد املرأة يف جمال التعليم أساسويشكل القضاء على أي شكل من أشكال ال  - ٩٤
وبفضل اإلطار القانوين الكامل واملعاصر يف هذا اجملال وقـانون  . على نطاق واسع حتقيقها  اليت ميكن   بني اجلنسني   

عن  ، فضالً"ليم العايلالتع"، وقانون "التعليم والتدريب املهين يف مجهورية ألبانيا"، وقانون "التعليم ما قبل اجلامعي"
التدابري املتخذة يف االستراتيجية الوطنية للتعليم، وصلت نسبة الفتيات اللوايت يكملن تعليمهن اإللزامي املمتد لتسع 

ومثة مؤشر إجيايب آخر هو أن .  يف املائة منهن يتابعن دراستهن الثانوية٥٣,٤يف حني أن   يف املائة،٩٨سنوات إىل 
 . ضعف املتخرجني من الذكوراً  خترجن من اجلامعات األلبانية يف السنوات األخرية يبلغ تقريبعدد اإلناث اللوايت

على رفـع نـسبة احليـاد يف        " املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع    "وهبدف زيادة متثيل املرأة، ينص قانون         - ٩٥
ص القانون االنتخـايب اجلديـد   وين. ات يف املائة يف مجيع مستويات املؤسس٣٠ أكثر من  التخصيص اجلنساين إىل  

 يف املائة من املرشحني لالنتخابـات الربملانيـة املقـررة           ٣٠ على وجوب أن متثل اإلناث       ٢٠٠٨املعتمد يف عام    
 . ٢٠٠٩يونيه /حزيران  يف
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   العنف املرتيل- باء 

، بناء على طلب وفيما يتعلق حباالت العنف املرتيل، ينص قانون األسرة على أن تتخذ احملكمة تدابري عاجلة  - ٩٦
 . أحد الزوجني، عندما ال يفي الزوج اآلخر بالتزاماته ويهدد بالتايل مصاحل األسرة

وينص القانون اجلنائي على سلسلة من األحكام اليت تعاجل العنف املرتيل، كما حيدد الظروف املـشددة                  - ٩٧
وباإلضافة . امجة عن ارتكاب جرمية جنائية    وكذلك على اآلثار الن    ، حامالً مرأةاأو  اً  عندما يكون اجملين عليه قاصر    

إىل التعديالت املستمرة للقانون اجلنائي اليت نصت على أحكام حمددة حلماية األطفال والنساء من سوء املعاملـة                 
واالعتداء اجلنسي واالجتار والبغاء واملواد اإلباحية، واألفعال غري الالئقة، أدت التطورات القانونية املـستمرة إىل               

 . األفعال اإلجراميةة كبرية يف مقدار العقوبة اليت يتعرض هلا مرتكبو هذه زياد

إىل الوقاية من مجيع أشكال العنف املرتيل واحلد        ) ٢٠٠٦" (تدابري مكافحة العنف املرتيل   "ويهدف قانون     - ٩٨
األسرة ضـحايا العنـف     عن ضمان احلماية القانونية ألفراد        منه عن طريق اختاذ التدابري القانونية املالئمة، فضالً       

ويهدف هذا القانون إىل إنشاء شـبكة منـسقة مـن           . املرتيل، وإيالء اهتمام خاص لألطفال واملسنني واملعوقني      
وجاء . عن إصدار احملكمة ألوامر محاية فورية املؤسسات لتتصدى يف الوقت املناسب حلاالت العنف املرتيل، فضالً     

وقدمت املؤسـسات   .  ناخب على الربملان األلباين    ٢٠ ٠٠٠دين اليت اقترحها    هذا القانون نتيجة ملبادرة اجملتمع امل     
ويعاقب القانون أجهزة   .  هذا القانون   سن يفاً  كبرياً  احلكومية العاملة يف جمال منع ومكافحة العنف املرتيل إسهام        

سلطة إصدار أوامر محاية    الدولة اليت تقع عليها التزامات ولديها اختصاصات تتعلق بالعنف املرتيل، وخيول احملاكم             
اآلليات احلكومية اليت تعاجل قضايا العنف األسري       و. ، متثل آلية حلماية ضحايا العنف املرتيل      ة املخالف  مرتكب ضد
ويهدف اتفاق التعاون بني الوزارات املسؤولة . وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووزارة العدل: هي

واعُتمدت سلسلة من القوانني    . إىل إنشاء آلية لتنسيق مسؤوليات مجيع املؤسسات      يقه  وتطبعن تنفيذ هذا القانون     
الداخلية فيما يتعلق بإنشاء اهلياكل املسؤولة عن قضايا العنف املرتيل، وعن التدابري الواجب اختاذها ملنع العنـف                 

 . املرتيل والكشف عنه واحلد منه

املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املرتيل وخطـة عملـها إىل           وهتدف االستراتيجية الوطنية املتعلقة ب      - ٩٩
إدراج قضايا العنف املرتيل يف السياسات العامة من خالل خطط عمل ملموسة ترمي إىل إبقاء ظاهرة العنف املرتيل 

 يف رفع مستوى الوعي بظـاهرة العنـف املـرتيل،         اً  وإحدى أولويات هذه الوثيقة تتمثل أيض     . عند حدها األدىن  
وتنص هذه االستراتيجية على    . واحلماية القانونية واإلدارية، وتقدمي الدعم إىل األفراد املتضررين من العنف املرتيل          

 . اختاذ تدابري ملموسة ملنع ومكافحة العنف املرتيل وتقدمي الدعم لضحاياه

   االجتار بالبشر-  جيم

أبشع أشكال انتـهاك حقـوق      الذي هو واحد من      االجتار باملرأة واستغالهلا ألغراض البغاء،       لقد كان   - ١٠٠
وبفضل إنشاء إطار قـانوين كامـل     .  وال سيما خالل التسعينيات    ،يف ألبانيا اً  شديداً   ظاهرة أثارت قلق   ،اإلنسان

وإقامة هياكل ملنع االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه وإعادة تأهيلهم، مل تعد ألبانيا ُتعترب من بلدان العبور أو املقصد                  
 . خيضع لنظام الرصد، بل هي دولة حققت الكثري من التقدم يف جمال مكافحة االجتار بالبشراً ة البغاء، أو بلدلتجار
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وهتدف التدابري القانونية يف هذا امليدان إىل الوقاية من ظاهرة االجتار بالنساء والبغاء، وإىل إنزال عقوبات          - ١٠١
واستمر تعديل القانون . هلاديد وتوسيع نطاق الظروف املشددة ، مع حت األفعال اإلجرامية شديدة حبق مرتكيب هذه     

االجتـار  "، و "االجتار باألشـخاص  "لكل من   صفة الفعل اإلجرامي     حىت بات يعطي     ٢٠٠١من عام   اً  اجلنائي بدء 
 إساءة"، و "عبور احلدود بصورة غري مشروعة    على  املساعدة  "، و "املواد اإلباحية "، و "االجتار باألطفال "، و "بالنساء

، وهو ينص على عقوبات فيما يتعلق بظاهرة استغالل األطفال يف العمل القسري والتسول وغريمها "معاملة القُصر
محاية الشهود واملتعاونني "، وقانون )٢٠٠٤" (منع ومكافحة اجلرمية املنظمة "كما أن اعتماد قانون     . من اخلدمات 
 . قد خدم هذا الغرض) ٢٠٠٦( "يف مجهورية ألبانياإعالن وقف السفن املبحرة "وقانون ) ٢٠٠٤" (مع العدالة

)  واليت جيـري حتـسينها باسـتمرار       ٢٠٠١املعتمدة يف عام    (ولالستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر        - ١٠٢
 لـدعم ا تقدمي) ب (ملرتكبيها؛ اجلنائية واملالحقة املشروع غري االجتار جرائم يف التحقيق) أ(:  الرئيسية التالية  التوجهات
وال تزال مكافحة االجتار باألطفال     . االجتار وإعادة االجتار ملنع ملموسة تدابري اختاذ) ج (الشهود؛ و للضحايا واحلماية

باإلضافة إىل ذلك،   . ضحايا حمتملني لالجتار مصدر قلق رئيسي للحكومة األلبانية       /ومحاية األطفال الذين ميثلون ضحايا    
ة االجتار باألطفال مرفقتان باالستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، اليت تعاجل           مثة استراتيجية وخطة عمل ملكافح    

قضايا االجتار باألطفال، وُوضعت االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، واستراتيجية محاية األطفـال ضـحايا               
يف سياق عملية تشاور شاملة،     ) ٢٠١٠- ٢٠٠٨(الجتار ومكافحة االجتار باألطفال وخطة العمل اخلاصة بكل منهما          ا

 . للغايةاً هاماً مبشاركة هياكل الدولة، واجلهات املاحنة الدولية واجملتمع املدين الذي يؤدي دور

هلذه االستراتيجية، ُوضعت اهلياكل الالزمة للكشف عن هذه اجلرمية اجلنائية ومالحقة مرتكبيها            اً  وتطبيق  - ١٠٣
وتعمـل يف   . ماية الضحايا والفئات االجتماعية املعرضة للخطر وإعادة تأهيلهم       وأنشئت كذلك هياكل خاصة حل    

البلد بأكمله هياكل ووكاالت إدارية على منع االجتار بالبشر ومكافحته، وال سيما على محاية األطفال املعرضني                
 . خلطر االجتار

روع وُنظمت محالت توعية للفئـات  وُنظمت سلسلة من األنشطة املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار غري املش   - ١٠٤
الشباب، والنساء، والفتيات، واألسر اليت تواجه مشكالت اجتماعية، واألسـر ذات املـستوى             (املعرضة للخطر   

وبغية منع االجتار يف الفئات املعرضة للخطر، اُتخذت تدابري عدة إلشراكها . )التعليمي املتدين، وأطفال الروما، اخل
ن طريق تنفيذ قانون التعليم اإللزامي وتسجيلها يف مكاتـب الـسجل املـدين، وتـوفري                وإدماجها يف اجملتمع ع   

وأدرجت وزارة التعلـيم يف املنـاهج الدراسـية         . التدريب املهين جلميع األشخاص الذين تركوا الدراسة      /التعليم
 حتـت اخليـة   ، وضعت وزارة الد   ٢٠٠٧ومنذ عام   . للصفوف الثانوية برامج لرفع مستوى الوعي خبطر االجتار       

واُتخذت كذلك . ن حاالت االجتار بالبشرعلإلبالغ اً  ساعة يومي٢٤على مدار اً تصرف املواطنني رقم هاتف جماني
السلوك املتعلقة مبنع سياحة اجلنس مع األطفال اليت        قواعد  واعُتمدت مدونة   . تدابري لتدريب هياكل إنفاذ القانون    

 . قاعدة بيانات ضحايا االجتار بالبشرإنشاء مت ٢٠٠٨ويف عام . تراقبها وزارة السياحة

اتفاق التعاون من أجل إنشاء آلية اإلحالة الوطنية لتحسني الكشف عن حاالت االجتار بالبـشر     ويهدف    - ١٠٥
، إىل إقامة شبكة وطنية وظيفية بني بعض الوكاالت احلكومية وغري احلكومية            )٢٠٠٥(وتقدمي املساعدة لضحاياه    

. حايا االجتار يف ألبانيا، وضمان سـالمتهم، وإحالتـهم، ومحايتـهم وإعـادة تأهيلـهم              ليتسىن حتديد هوية ض   
مراكز استقبال الضحايا وإعادة تأهيلهم اجلهات الرئيسية املسامهة يف تقدمي الدعم لـضحايا االجتـار،                 وتشكل
 . يف حتديد أنواع اخلدمات اليت حيتاجها ضحايا االجتار بالبشراً جداً هاماً تؤدي دور  وهي
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وقدمت املنظمات غري احلكومية احمللية واألجنبية مسامهة خاصة يف مكافحة االجتار بالبشر ومنـع هـذه               - ١٠٦
الظاهرة، وتقدم هذه املنظمات خدمات تأهيلية ووقائية إىل مجيع ضحايا االجتار باألشخاص واىل الفئات املعرضة               

 . األطفالاً  وخصوص،للخطر

ونية والتنظيمية يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار نتائج ملموسة متثلـت   وأعطت هذه التدابري القان     - ١٠٧
.  خطرية، مثل االجتار بالبـشر والبغـاء       أفعال إجرامية  مجاعة إجرامية كانت تضم مرتكيب       ٢٠٠القضاء على     يف

 .  وكذلك يف جمال إعادة تأهيل الضحايااألفعالوكانت هناك إجنازات يف جمال منع هذه 

   مكافحة الفساد-  دال

 ألبانيـا   يضعفآخر تقرير ملنظمة الشفافية الدولية      . متثل مكافحة الفساد أولوية رئيسية بالنسبة للحكومة        - ١٠٨
ويضع هذا التقرير ألبانيا . ٣,٤وبلغ مؤشر مفاهيم الفساد اخلاص هبا        اً، بلد ١٨٠ والثمانني بني    ةاخلامساملرتبة    يف

 مع أكرب قدر من التقدم امللحوظ األوىلوحتتل ألبانيا املرتبة . ٢٠٠٨اد يف عام  بلدان يف مكافحة الفس١٠بني أول 
 .٠,٥يف جمال مكافحة الفساد بني دول البلقان ومع حتسن يف مؤشر مفاهيم الفساد بنسبة 

 واليت تتضمن ،٢٠٠٩االستراتيجية اجلامعة ملنع الفساد ومكافحته، ولإلدارة الشفافة وخطة عملها لعام        و  - ١٠٩
متت املوافقة على التعديالت القانونية الالزمـة       كما  . ت املوافقة عليها وجيري تنفيذها     مت ،ملموسةدابري مؤسسية   ت

 . بشأن الفسادأوروبامعايري جملس من لتقريب التشريعات املدنية واجلنائية 

يئـة مركزيـة    وهو يعمل بكامل طاقتـه باعتبـاره ه  ،أُنشئ املركز الوطين لتسجيل األعمال التجارية  و  - ١١٠
 وضعومت  . التجارية الكبرية دفع الضرائب من خالله     املشاريع  كما يوجد نظام شبكي تستطيع      . اخلدمات  متعددة

وأنشئت مؤسسة حمامي املشتريات لـضمان      . نظام الشراء اإللكتروين وبدأت عمليات الشراء اإللكترونية بالفعل       
) ٢٠٠٥ عام يف التراخيص جمموع وهو ١٨٧ أصل من ٦٤ (املائة يف ٧٠ وأُلغي. اإلشراف وضمان عملية الشراء  

وتقوم . متعدد اخلدمات اً  ويعمل املركز الوطين للترخيص، بوصفه مركز     . الضرورية غري والتصاريح التراخيص من
 .بعملية بناء سجل وطين للتخطيطاً احلكومة أيض

ملمارسة بشعة  اً  وضعت بالتايل حد  وأصلحت احلكومة نظام تقييم اخلرجيني ونظام القبول يف اجلامعات، و           - ١١١
 .تتمثل يف دفع رشوة للحصول على قبول يف اجلامعة

 يف املائة من إمجايل النـاتج احمللـي   ٢,١ يف املائة إىل   ٣وقامت احلكومة بتخفيض التكاليف اإلدارية من         - ١١٢
 عدميو الـشعور  وظفون  إلساءة استعمال أموال دافعي الضرائب لعمليات االختالس اليت يقوم هبا م          اً  ووضعت حد 
وجتاوزت إدارة الضرائب وإدارة اجلمارك على وجه اخلصوص، خططها احملددة األهداف يف حتـصيل               باملسؤولية؛

الئمة للعائدات تسىن حتقيـق     املدارة  اإلوباإلضافة إىل   .  مليار دوالر  ٢,٥قدره  اً  إضافياً  اإليرادات، فحصلت مبلغ  
وجيري تعزيز القدرات يف املديرية العامة للضرائب، نتيجة إلصالح اإلدارة . ية سنوات متتال٣ يف امليزانية ملدة فائض

  .لقوانني ضريبية جديدةاً الضريبية وفق
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فرقة العمل املعنية مبكافحة الفساد، إدارة      (وأُنشئت هياكل مؤسسية أخرى مسؤولة عن مكافحة الفساد           - ١١٣
وزراء، ومديرية مـصلحة التفتـيش الـداخلي يف وزارة          التفتيش اإلداري الداخلي ومكافحة الفساد يف جملس ال       

 .وُعززت الضوابط اإلدارية واملالية الداخلية يف مجيع اهليئات ذات الصلة. )الداخلية

يف مراقبة تـدابري مكافحـة   النشط جملتمع املدين   اومثة عنصر آخر من عناصر برنامج احلكومة هو إشراك            - ١١٤
 .دالفساد ويف التحقيق يف حاالت الفسا

   أولويات مجهورية ألبانيا يف ميدان حقوق اإلنسان-  خامساً
   على الصعيد الوطين األولويات-  ألف

 .حتسني ومواءمة التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  - ١

فيذ عملية إعـداد    وفاء بااللتزامات اليت مت التعهد هبا يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار اخلطة الوطنية لتن              ال  - ٢
 .اتفاق تثبيت االستقرار واملشاركة

 . اعتماد وتنفيذ قانون مكافحة التمييز  - ٣

 السلطة القضائية، هبدف ضمان كفاءة النظام       يةالنظام القضائي، وضمان استقالل   على   إصالحات   إدخال  - ٤
 .التمتع حبقوق اإلنسانما يتعلق بالقضائي في

، وإصالح  ومكافحتهمنع التعذيب. للمعايري الدوليةاً اكمة والسجناء، وفقحقوق احملتجزين رهن احملتعزيز   - ٥
 . نظام السجون

 . "حقوق الطفل"اعتماد وتنفيذ قانون . تعزيز حقوق الطفل  - ٦

 .تعزيز حقوق املرأة، وتشجيع املساواة بني اجلنسني ومنع العنف املرتيل  - ٧

 . الدوليةتعزيز حقوق األقليات مبا يتماشى مع االلتزامات   - ٨

 .٢٠١٥- ٢٠٠٥خلطة العمل املتعلقة بتنفيذ عقد إدماج الروما اً تنفيذ استراتيجية الروما، وفق  - ٩

 . تعزيز حقوق املعوقني  - ١٠

 . منع ومكافحة اجلرمية املنظمة والفساد  - ١١

 . تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين لتعزيز حقوق اإلنسان  - ١٢

رير واالستنتاجات الصادرة عن اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان على موقـع           نشر التقارير الوطنية والتقا     - ١٣
  . وزارة الشؤون اخلارجية وتعزيز آليات تنفيذ التوصيات
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   األولويات على الصعيد الدويل-  باء

الوفاء بالتزامات ألبانيا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة وجملـس أوروبـا                  - ١
  . ظمات الدولية األخرىواملن

  . التصديق العاملي على اتفاقيات حقوق اإلنسان - ٢

  .  ومحايتهاتطوير التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية لتعزيز حقوق اإلنسان - ٣

  . تنفيذ أهداف األلفية - ٤

قة حبماية حقوق الفئات املسامهة يف تعزيز حقوق اإلنسان، ودعم املبادرات الرامية إىل اعتماد الوثائق املتعل - ٥
  . الضعيفة وحرياهتا

   قائمة املنظمات غري احلكومية-  سادساً
  : أُرسل مشروع التقرير الوطين إىل املنظمات غري احلكومية التالية كي تبدي تعليقاهتا عليه

ق اجملموعة األلبانية حلقوق اإلنسان؛ جلنة هلسنكي أللبانيا؛ مركز ألبانيا حلقوق اإلنسان؛ مركـز حقـو         
اإلنسان للطفل؛ التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة؛ املركز األلباين إلعادة التأهيل من الصدمات والتعذيب؛             

  . املنتدى املستقل للنساء األلبانيات؛ مجعية املرأة واجملتمع املدين

 -  -  -  -  - 


