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  منهجية إعداد التقرير وعملية التشاور بشأنه   -أوالً
أُعدَّ التقرير املقدم من مجهورية ألبانيا إىل جولة الرصد الثانية لعمليـة االسـتعراض                -١

إلنـسان يف قـراره      مع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق ا        الدوري الشامل متشياً  
)A/HRC/DEC/17/119 .(       بـني  اًوترأست وزارة الشؤون اخلارجية فريـق عمـل مـشترك 

وعالوة علـى ذلـك،     . املؤسسات ضم ممثلني من مؤسسات حكومية ومؤسسات مستقلة       
  .أُبلغت منظمات اجملتمع املدين بصياغة هذا التقرير الوطين

ومحاية حقوق اإلنـسان منـذ      تطور اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز        -ثانياً  
  األوىل لالستعراض الدوري الشاملاجلولة 

  اإلطار الدستوري والقانوين حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  -ألف  
أشار تقرير مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمـة األمـن              -٢

 ٢٠١٣يونيـه   /حزيـران ٢٣يت نظمت يف    والتعاون يف أوروبا إىل أن االنتخابات الربملانية ال       
وقد سامهت  . لناخبنيمن ا اتسمت بالتنافس، وباحترام احلريات األساسية، ومشاركة نشطة        

 يف النـهوض باإلطـار      ٢٠١٢يوليه  /التعديالت اليت أدخلت على قانون االنتخابات يف متوز       
ميقراطية وحقـوق  لتوصيات السابقة ملكتب املؤسسات الد    ا عن طريق معاجلة  االنتخايب العام،   

اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجلنة البندقية، األمر الذي أتاح قاعدة سليمة    
  .إلجراء انتخابات دميقراطية

 ، منـذ  وعقب جولة الرصد األوىل لعملية االستعراض الدوري الـشامل أللبانيـا            -٣
 الدوليـة وتوصـيات املنظمـات       ، التزمت املؤسسات األلبانية بتنفيذ تعهداهتا     ٢٠١٠ عام

.  وبلوغ معايري أعلـى يف هـذا اجملـال   واملؤسسات الدولية، من أجل محاية حقوق اإلنسان   
نـسان   اإلطار املعياري واملؤسسي حلماية حقـوق اإل       تعَزز،  ٢٠١٣-٢٠١٠وخالل الفترة   

، فيما يتصل بالتمييز، ومحاية حقوق الطفل، وحقـوق املـرأة          واستمر العمل على استكماله   
األشـخاص ذوي   وحتقيق املساواة بني اجلنسني، والعنف املرتيل، واالجتار بالبشر، ومحايـة           

ومكافحـة  العدالة، االجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية، وإصالح نظام      والرعاية  اإلعاقة،  
  . ، إخلالفساد

 ٢٠١٣-٢٠١٢وامتثلت التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي خالل الفترة            -٤
احلمايـة مـن    "قانون  لو،  ن االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها ألبانيا      عاللتزامات املنبثقة   ل

  :سيما لمحكمة الدستورية، الالقانونية لممارسات لل، و"التمييز
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 والعنف اجلنـسي يف إطـار       التعديالت على اعتبار العنف املرتيل واالغتصاب     تنص   •
 العقوبات علـى    وتشددرائَم مستقلة،    والتحرش اجلنسي والعنف النفسي ج     الزواج

العنـف  مبا يف ذلـك      التعديالت على اعتبار العنف اجلنسي،       كما تنص . مرتكبيها
. املعتدي مـن األقـارب    وذلك حىت إذا كان     ، جرميةً مستقلةً،    القّصراجلنسي ضد   

يف املـواد    القّصروعلى غرار ذلك، ُعدلت مواد القانون اليت تتعلق جبرائم استغالل           
، واالجتـار   اًي ونفس بدنياً القّصريف البغاء، وسوء معاملة      القّصرحية، واستغالل   اإلبا

فضالً العقوبات ذات الصلة،    ومشلت تشديد   بالبشر، وأُضيفت إليها عناصر جديدة،      
  ؛احلرمان من املسؤولية األبويةعن 

وامليل اهلوية اجلنسانية   التعديالت اليت أُدخلت على القانون التمييز على أساس         تعترب   •
اجلنسي ظروف مشددة عند ارتكاب اجلرمية وتنص على تشديد العقوبة يف قـضايا             

التحـريض علـى    " على ذلك، ُعدلت أحكـام     وعالوة   . هذه األسس  علىالتمييز  
اجلنـسي واهلويـة    ، بإضافة امليل    "عدم املساواة بني املواطنني   "و" الكراهية والعنف 
  ؛اجلنسانية إليها

 جديـدة   مادة ٢٠١٣خلت على القانون اجلنائي يف عام       التعديالت اليت أد  تضمنت   •
  ؛العقوبة على جرمية األخذ بالثأرتنص على تشديد 

اليت ترتكب فيها اجلرمية االت يف احل، جرمية" االختفاء القسري "القانون اجلنائي   يعترب   •
أنفسهم ألسباب  محاية  ألطفال أو النساء احلوامل أو األفراد غري القادرين على          حبق ا 
  .لفةخمت

تطبيق واحترام  ) ٢٠١٠فرباير  /املعتمد يف شباط   ("احلماية من التمييز  " قانون   وينظّم  -٥
نوع اجلنس، أو العرق، أو اللون، أو األصل اإلثين، أو اللغـة، أو             فيما يتصل ب  مبدأ املساواة   

الوضـع  اهلوية اجلنسانية، أو امليل اجلنسي، أو املعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية، أو              
أو  االقتصادي، أو املركز التعليمي أو االجتماعي، أو احلمل، أو النسب أو املسؤولية األبوية            

السن، أو احلالة العائلية، أو احلالة املدنية، أو مكان اإلقامة، أو احلالة الـصحية، أو اُألهبـة                 
 عـن طريـق     ، وذلك ي سبب آخر  أل االنتماء إىل جمموعة معينة، أو       الوراثية، أو اإلعاقة، أو   

  .حظر التمييز القائم على األسباب أعاله
ويعرِّف قانون محاية حقوق الطفل حقوق األطفال وحيدد التدابري الرامية إىل محايتها،       -٦

ويعكس اإلطار القانوين لتنفيذ هـذا      . ياًات املسؤولة عن ضمان محايتها فعل     مبا يف ذلك اآللي   
  . الطفلالقانون التدابري اخلاصة الرامية إىل محاية

سيما تلك اليت تكفل     وخالل هذه الفترة، ُعدلت واعتمدت عدة قوانني ولوائح، ال          -٧
 ؛)٢٠١٠" (العالقات العائليةتدابري مكافحة العنف يف : "منهاوتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

" قانون املساعدة واخلـدمات االجتماعيـة     "؛  )٢٠١٠" (قانون الصحة والسالمة املهنيتني   "
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؛ )٢٠١٢" (القانون املتعلق بنظام التعليم قبل اجلامعي يف مجهورية ألبانيا        "؛  )٢٠١٢،  ٢٠١٠(
؛ )٢٠١٢( "القانون املتعلق بربامج السكن االجتمـاعي     "؛  )٢٠١٢( "قانون الصحة العقلية  "
" القانون املتعلق بتنظيم وعمل احملاكم اإلدارية وحمـاكم الفـصل يف املنازعـات اإلداريـة       "
قـانون محايـة البيانـات      "؛  )٢٠١٢" (ل املمتلكات غري املنقولة   قانون تسجي "؛  )٢٠١٢(

؛ )٢٠١٣" (قانون األجانـب  "؛  )٢٠١٣" (ن املساعدة القانونية  قانو "؛)٢٠١٢" (الشخصية
قـانون الوظيفـة    " ؛)٢٠١٣" (قانون وسائط اإلعالم السمعية البصرية يف مجهورية ألبانيا       "

  ).٢٠١٣اعُتمد يف عام " (العمومية
: ى ذلك، مت اعتماد واستعراض وتنفيذ جمموعة من االستراتيجيات، منهاوعالوة عل  - ٨
االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني، واحلد من العنف القائم على نوع اجلنس             "

  وخطة عملها؛ خطـة العمـل بـشأن األطفـال          ٢٠١٥- ٢٠١١ للفترة   "والعنف املرتيل 
؛ ٢٠١٣-٢٠٠٨احلماية االجتماعية للفترة ؛ االستراتيجية الشاملة بشأن )٢٠١٥- ٢٠١٢(

؛ خطة العمـل    ٢٠١٥- ٢٠٠٥األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة     االستراتيجية الوطنية بشأن    
؛ خطة العمل الوطنية بشأن مكافحـة       ٢٠١٥- ٢٠١٠ة اخلاصة بعقد إدماج الروما      الوطني

يف جمـال   حاإلصال"؛ االستراتيجية الشاملة بشأن )٢٠١١اعتمدت يف عام  (االجتار بالبشر   
؛ خطة العمل الراميـة إىل مكافحـة        " وخطة عمله  ٢٠٢٠- ٢٠١٣حقوق امللكية للفترة    

  .إخل ؛٢٠١٤- ٢٠١٢لى أساس امليل اجلنسي التمييز القائم ع
أو صدقت ألبانيا علـى     /ومنذ جولة االستعراض الدوري الشامل األوىل، وقعت و         -٩

  :االتفاقيات والربوتوكوالت التالية
صـدقت عليهـا يف     (تحدة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         اتفاقية األمم امل   •

  ؛)٢٠١٢ عام
املتعلق بـإجراء تقـدمي البالغـات        الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       •

  ؛)٢٠١٣صدقت عليه يف عام (
صدقت (اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل             •

  ؛)٢٠١٢ نوفمرب/ها يف تشرين الثاينعلي
اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي    •

  ؛)٢٠١٠يوليه / متوز١، ودخلت حيز النفاذ يف ٢٠٠٩صدقت عليها يف عام (
  ؛)٢٠١١صدقت عليها يف عام (اتفاقية جملس أوروبا بشأن ممارسة حقوق الطفل  •
صدقت عليها  (تسليم اجملرمني    وروبية بشأن الربوتوكول اإلضايف الثالث لالتفاقية األ     •

  ).٢٠١١يف عام 
 معايري  ، هي واملبادئ األساسية للسياسة اخلارجية أللبانيا الواردة يف برنامج احلكومة          -١٠

، وهي التفاهم واالحترام املتبادل بني األمم، واحترام حقوق         مقبولة يف القانون الدويل عموماً    
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. القات حسن اجلوار، والتعاون اإلقليمي والتضامن الـدويل   اإلنسان واحلريات األساسية، وع   
ومتثل سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان ومحايتها مسائل هامة يف برنامج احلكومة، الذي         

 ملموسة تتعلق بالتعليم، والرعاية الصحية، واملساواة بني اجلنسني، والرعاية           أهدافاً حيدد أيضاً 
   .إخلوالتنمية االقتصادية، ، حة الفسادن، ومكافاماج االجتماعيواإلد

  اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان  -باء  
، وهي مؤسسة عامـة     ضية املعنية باحلماية من التمييز    املفو ٢٠١١منذ عام   أُنشئت    -١١

باالستناد إىل قانون احلماية من التمييـز وهـي          أعضاءها،    الوطنية ومستقلة انتخبت اجلمعية  
الـسلوك  أشكال  أي شكل من    ة من التمييز ومن     يضمان احلماية الفعل  "ن  السلطة املسؤولة ع  

  . التمييزعلى احملرض 
 لقانون محاية البيانات الشخصية، أنشئت املفوضية املعنية حبمايـة البيانـات            وطبقاً  -١٢

هيئةً مستقلة تشرف على تطبيق القواعد املتعلقة بتجهيز البيانات الشخصية          وهي  الشخصية،  
  . العامة واخلاصةيئاتاهليف كافة 

 احملـاكم   ٢٠١٣، أُنـشئت يف عـام       "تنظيم وعمل احملاكم اإلدارية   "وطبقاً لقانون     -١٣
وتنظر اإلدارية من الدرجة األوىل؛ وحمكمة االستئناف اإلدارية، وهيئة احملكمة اإلدارية العليا،            

 تدابري غري   العموميةيئات  اهل  يف املنازعات اإلدارية، واخلالفات اليت تنشأ عن اختاذ        هذه احملاكم 
  .  يف اختاذ تدابري قانونيةتقصريهاقانونية، أو 

 استشارية جمللس الوزراء مكلفة     هيئةوأنشأ اجمللس الوطين املعين حبماية حقوق الطفل          -١٤
  .بتنسيق السياسات واملشاريع الرامية إىل محاية الطفل

منذ  ة املعنية حبماية حقوق الطفل    ، تعمل الوكالة احلكومي   الطفل لقانون محاية    وطبقاً  -١٥
، بصفتها هيئة تنفيذية مكلفة بتنسيق اجلهود الرامية إىل محاية حقوق األطفـال،             ٢٠١١ عام

السياسات ذات الصلة باألطفال، والتنسيق مع      و اإلطار القانوين    وتطبيقومسؤولة عن رصد    
  .اهليئات احلكومية املسؤولة، وفرض العقوبات يف حال خمالفة القانون

 من أجـل    املسؤولةخمتلف السلطات   العمل بني    آلية تنسيق    ٢٠١٢وأُنشئت يف عام      -١٦
  .إحالة قضايا األطفال املعرضني للخطر

، وهي تعمل علـى     وحدات حلماية حقوق الطفل   احلكم احمللي   وأُنشئت على صعيد      -١٧
  ).البلداتالبلديات أو ( الصعيد اإلقليمي

الـضحايا  /شأن عمل اآللية الوطنية إلحالة الضحايا     اجلديد ب التعاون  اتفاق  "وينص    -١٨
ضـحايا  حتديد  أن اآللية مسؤولة عن       على ،)٢٠١٢يونيه  /حزيران" (احملتملني لالجتار بالبشر  

والعمل علـى إعـادة     وإحالتهم ومحايتهم، ومساعدهتم،    الضحايا احملتملني،   /االجتار بالبشر 
  .إدماجهم
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 حكـام طبقاً أل  ،٢٠١١عام  منذ   ،االجتار بالبشر  فرقة العمل املعنية مبكافحة      وتعمل  -١٩
الجتـار بالبـشر،    الضحايا احملـتملني ل   /إلحالة الضحايا الوطنية  باآللية  املتعلق  املعّدل  االتفاق  

ويف الفترة نفسها، أُنشئت آلية تنسيق عمليـات إحالـة          . حىت اآلن  بلدية   ٢٤املعمول به يف    
 العالقـات   بتدابري مكافحة العنـف يف    " نبشأ للقانون   ضحايا العنف األسري، وذلك طبقاً    

  ."العائلية
تـدابري مكافحـة العنـف يف       " بشأنوأّدت التعديالت اليت أُدخلت على القانون         -٢٠

إىل إنشاء املركز الوطين ملعاجلة ضحايا العنف املرتيل، الذي باشر عمله يف            " العالقات العائلية 
هيل النساء والفتيات واألطفال الـذين      ويرمي هذا املركز إىل تدريب وإعادة تأ      . ٢٠١١عام  

  .يتعرضون للعنف املرتيل
 العامة للعمل واخلدمات االجتماعية، من       احلكومية ، أنشئت املفتشية  ٢٠١٣ويف عام     -٢١

 عن تفقد أماكن وظروف وساعات      تنفيذ اإلطار القانوين ورصده يف جمال العمل، فضالً       أجل  
، ، وذلك يف القطاعني اخلاص والعام     ي اإلعاقة النساء واألطفال واألشخاص ذو   وعمل  العمل،  

   .إخل
إىل تعزيز نوعية التعليم يف     ) ٢٠١٣املنشأة يف عام     (احلكوميةوترمي مفتشية التعليم      -٢٢

للتعلـيمني قبـل اجلـامعي       اجلامعي، ورصد التقيد بالشروط القانونية    التعليم   قبل   مرحلة ما 
  . والعايل
، باإلضافة إىل مراكـز     العمومية وغري العمومية  ية  وتقدم مؤسسات الرعاية االجتماع     -٢٣

الرعاية االجتماعية النهارية التابعة لوزارة الرعاية االجتماعية والشباب، خدمات للمحتاجني          
  . يف مراكز اإلقامة العمومية وغري العموميةمن األطفال، واملسنني، والنساء والفتيات

وزارة العـدل، ووزارة  (الـوزارات  وعالوة على ذلك، مثة هياكل تابعة ملختلـف         -٢٤
تعاجل مسائل تعزيـز حقـوق اإلنـسان    ) الداخلية، ووزارة التعليم والرياضة، ووزارة الثقافة   

  .وما فتئت تنهض بإطارها القانوين وتعززه. ومحايتها

 األوىل لالستعراض الـدوري     تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان منذ اجلولة       -ثالثاً  
  الشامل

ؤسـسات  املوىل لعملية االستعراض الدوري الشامل، اختذت الدولة و       منذ اجلولة األ    -٢٥
ستقلة سلسلة من التدابري واإلجراءات الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وذلك من             امل

  . أجل تنفيذ توصيات هذه اجلولة
فوعـة  يف مشاريع القوانني والبيانات والقرارات املر      )١(وتنظر اللجان الربملانية الدائمة     -٢٦

 كما ترصد تنفيذ القوانني،     ، أو إىل جملس الوزراء، وتقترح املوافقة عليها       الوطنيةإىل اجلمعية   
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وإضـافة  . وتراقب عمل الوزارات واهليئات املركزية األخرى، وتقترح التدابري الالزم اختاذها         
املفـوض  إىل ذلك، تستعرض التقارير الواردة من املؤسسات املستقلة، من قبيل أمني املظامل و            

  . يف اجللسة العامة للجمعية، اليت يتم إعدادهااملعين باحلماية من التمييز
ويف إطار الصالحيات اليت خوهلا الدستور ملؤسسة أمني املظـامل، تـضطلع هـذه                -٢٧

. املؤسسة بدور استباقي هام يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحقوق الفئات الـضعيفة    
كما قدمت توصيات بشأن .  من املشاكل والقضايااولت املؤسسة عدداً   هلذه الغاية، تن   وحتقيقاً

  .حتسني اإلطار القانوين وتنفيذ السياسات ذات الصلة
وفيما يتعلق بأقلية الروما، رفعت مؤسسة أمني املظامل إىل املؤسسات املعنية جمموعة              -٢٨

دة االقتـصادية،   من التوصيات من أجل إجياد حلول مستدامة للمشاكل ذات الصلة باملساع          
ونقص السكن االجتماعي، والتسجيل يف سجالت األحوال املدنية، وتيـسري تعلـيم هـذه         

   .، إخل وحتسني أحواهلا املعيشيةاجملموعة
وفيما يتعلق حبماية الطفل، حدد أمني املظامل املشاكل القائمة وقدم توصيات ترمـي               -٢٩

 أجل محاية حقوق األطفال احملتـاجني،       إىل تنفيذ اإلطار القانوين والسياسات املوضوعة من      
، االستغالل يف العمل  األيتام، واألطفال يف مؤسسات الرعاية االجتماعية، واألطفال ضحايا         و

  . واألطفال املعرضني للخطر
 بتفتـيش ممثل اآللية الوطنية املعنية مبنع التعـذيب،         ، بصفته  بانتظام  أمني املظامل  وقام  -٣٠

سجون، وقدم توصيات ترمي إىل محايـة األشـخاص مـن           االحتجاز وال /مؤسسات احلبس 
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة املهينة، وإىل حتسني نظام السجون، ومعاملـة              

  .األشخاص احملتجزين أو املوقوفني يف مراكز الشرطة معاملة الئقة
 اتفـاق  ١٢٠ علـى  يعمنه التوق(مع اجملتمع املدين    وثيقاً   اًنويتعاون أمني املظامل تعاو     -٣١

مكتب برنامج األمم املتحـدة     (، ووكاالت األمم املتحدة     )تعاون مع منظمات غري حكومية    
من قبيل اللجنة األوروبية    ( االحتاد األورويب تريانا، وآليات جملس أوروبا        ومندوبية،  )اإلمنائي

املعاملـة أو   ملناهضة العنصرية والتعصب، واللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب           
عضو يف جلنـة التنـسيق الدوليـة         كما أن أمني املظامل   ). .، إخل العقوبة الالإنسانية أو املهينة   

للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، والشبكة اإلقليميـة لآلليـات الوطنيـة             
  .ملناهضة ومنع التعذيب

الحيات اليت خيوهلا إيـاه     و يضطلع املفوض املعين باحلماية من التمييز، مبوجب الص          -٣٢
، مبهمة مساعدة ضحايا التمييز، حيث ينظر يف شكاواهم، وميثلهم          "قانون احلماية من التمييز   "

أمام احملاكم، وينظم محالت التوعية، ويرصد حاالت التمييز، وجيري دراسات استقصائية يف            
لقة بالتمييز، وحيـدد    هذا الصدد، ويعد التقارير وينشرها، ويقدم توصيات بشأن املسائل املتع         

صالحياته املتمثلة يف تلقـي     املفوض  وميارس  .  ألحكام هذا القانون   العقوبات اإلدارية، وفقاً  
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وخالل الفترة  . الشكاوى ليس فقط من القطاع العام وإمنا أيضاً من القطاع اخلاص، واألفراد           
قيقات إدارية فـور     املفوض أولويات لصالحياته القانونية إلجراء حت      حدداملشمولة بالتقرير،   

اليت بت فيها    ومن مث، ارتفع عدد القضايا    . تسلم معلومات موثوقة بشأن انتهاك هذا القانون      
واستندت قرارات املفوض املعين باحلماية من التمييـز،  . املفوض حبكم منصبه بشكل ملحوظ 

  . يف بعض احلاالت، إىل قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
فوضية املعنية باحلماية من التمييز مع خمتلف املنظمات والوكاالت الدولية          وتتعاون امل   -٣٣

من بينها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة األمـم          (واملنظمات غري احلكومية احمللية     
املتحدة للطفولة، ومؤسسة سوروس يف ألبانيا، وجلنة هلسنكي يف ألبانيا، ومكتب التعـاون             

كما نظمـت  . بشأن جمموعة من املشاريع يف جمال مناهضة التمييز       ) ، إخل يف تريانا  السويسري
املوائد املستديرة، الرامية إىل محاية     اجتماعات  املؤمترات، و األنشطة و  من    كبرياً املفوضية عدداً 

  .الفئات الضعيفة من التمييز
نية يف التقارير   حقوق اإلنسان، تنظر اللجان املع     اتفاقيةن  عووفاًء بااللتزامات املنبثقة      -٣٤

 والعهـد الـدويل     ؛حلقوق املدنية والسياسية  باالعهد الدويل اخلاص    يف إطار   الدورية املقدمة   
 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       ؛اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

القاسـية أو    واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             ؛ضد املرأة 
 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال        ؛ واتفاقية حقوق الطفل   ؛الالإنسانية أو املهينة  

 عـن    فـضالً  ؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       ؛املهاجرين وأفراد أسرهم  
يـة جملـس    التقرير الوطين الثالث بشأن تنفيذ اتفاق      وقدمت أيضاً  .الوثيقة األساسية املوحدة  

  .أوروبا اإلطارية حلماية األقليات القومية
، ٢٠١٧-٢٠١٥جملس حقوق اإلنسان للفترة     يف  عضوية  ترشيحها لل  ألبانيا   وقدمت  -٣٥

فريد يف املناقشات والدفاع عن حقوق اإلنسان يف مجيع أحنـاء       وطين  وتعهدت بتوفري منظور    
  .العامل
، التزمت الـسلطات األلبانيـة       وطنياً فاًوملا كان االنضمام إىل االحتاد األورويب هد        -٣٦

بتنفيذ التوصيات املتعلقة باألولويات الرئيسية اخلمس احملددة يف تقرير املفوضـية األوروبيـة             
والتزمت املؤسسات املعنية بوضـع     ). ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول (املرحلي اخلاص بألبانيا    

  ذلك محاية حقـوق اإلنـسان،      وتطبيق خارطة طريق من أجل تنفيذ هذه األولويات، مبا يف         
سيما احلماية من أي شكل من أشكال التمييز، ومن العنف األسري، ومحاية األطفـال،               ال

  . الروما بوجه خاصوجمموعةواملرأة، واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات، 
 ،زارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ألبانيا لرصد األوضاع فيها         ٢٠١٠يف عام    و  -٣٧

 الردود اليت اسـتلمتها مـن الـسلطات         ضّمنته هبذا الشأن     أصدرت تقريراً  ٢٠١٢ ويف عام 
 ٢١ أللبانيا يف أعقـاب مظـاهرات        خاصة بزيارة   ٢٠١١وبادرت اللجنة يف عام     . األلبانية

. ومل تنشر ردود السلطات األلبانية ألن اإلجراءات القضائية مل تنته بعـدُ           . يناير/كانون الثاين 
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اث، أعد السيد توماس مهربرغ، مفوض جملس أوروبا السابق املعـين           األحدويف أعقاب هذه    
، زار مفوض جملس أوروبا املعين      ٢٠١٣ويف عام   .  هبذا الشأن   خاصاً حبقوق اإلنسان، تقريراً  

مشفوعاً بتذييل ضّمن   ،  ٢٠١٤يناير  /يف كانون الثاين  ُنشر   حبقوق اإلنسان ألبانيا وأعد تقريراً    
 / ويتوقع أن تزور اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ألبانيا يف شـباط .تعليقات السلطات األلبانية 

  .٢٠١٤فرباير 
تنفيـذ    حلقة دراسية ملتابعة     ٢٠١٠ونظم وزراء خارجية دول جملس أوروبا يف عام            -٣٨ 

، ٢٠١١  ويف عـام   . االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية يف إطار جولة الرصد الثانيـة          
لتقييم حالة   ستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية ألبانيا         زارت اللجنة اال  

اآلراء، قـدمت    وإثر صدور هذه    . ٢٠١٢األقليات، وأصدرت آراءها يف هذا الشأن يف عام         
   .السلطات األلبانية تعليقاهتا

والتعـصب   نصرية  ، صدر التقرير الرابع للجنة األوروبية ملناهضة الع       ٢٠١٠ويف عام      -٣٩ 
واملفوض املعـين     بالتعاون مع أمني املظامل      ،ويف نفس السنة، نظمت هذه اللجنة     . بشأن ألبانيا 

   .املؤسسات املسؤولة باحلماية من التمييز، اجتماع مائدة مستديرة يف تريانا شارك فيه ممثلو 
األلبانية  ات  للسلطاً   دعم ٢٠١٦-٢٠١٢" األمم املتحدة أسرة واحدة   "وقدم برنامج      -٤٠ 

وبدعمٍ من هذا    . يف صياغة اإلطار القانوين واتفاقات التعاون اليت تتعلق باملساواة بني اجلنسني          
لـضحايا العنـف     ومن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أنشئ أول مركز وطين          اً  الربنامج أيض 

تنظم املؤسـسات    ،   ويف إطار محلة األيام الستة عشر العاملية ألنشطة مناهضة العنف          .املرتيل
وكاالت األمم املتحدة،    سيما   األلبانية كل سنة محالت توعية بدعم من املنظمات الدولية، ال         
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     مثل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،          

 يف بعض البلديات يف إطار      وحدات متنقلة  وبالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، أنشئت       . إخل
بالبشر وضحاياه احملتملني، وإحالتـهم، وزيـادة        برنامجٍ جترييب للتعرف على ضحايا االجتار       

مبادئ توجيهية لتنفيـذ إجـراءات موحـدة        "  كما ُوضعت   . فرص حصوهلم على اخلدمات   
مة الدوليـة   ، وذلك بالتعاون مع املنظ    "احملتملني للتعرف على ضحايا االجتار بالبشر وضحاياه       

   .الدولية للهجرة، ووكالة الواليات املتحدة للتنمية 
وزارة  ، تتعاون   ٢٠١٦-٢٠١٣ويف إطار إصالح نظام اخلدمات االجتماعية للفترة           -٤١ 

الرعاية االجتماعية مع منظمة األمم املتحدة للطفولة لوضـع نظـام ال مركـزي متكامـل             
ل املتعلقة باألطفـال والنـساء والفئـات        للخدمات االجتماعية، من أجل التصدي للمسائ      
ويقدم الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية للقضاء على عمـل األطفـال دعمـاً     . الضعيفة 
للمؤسسات األلبانية يف عملية وضع خريطة طريق وطنية للقضاء على أسوأ أشـكال عمـل              
   .األطفال 
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  بلتها ألبانياراض األوىل اليت قتنفيذ توصيات جولة االستع   -رابعاً  
قبلتـها يف     تلتزم بتنفيذ التوصيات اليت      ٢٠١٠ما فتئت املؤسسات األلبانية منذ عام          -٤٢ 

   .)٢(جولة االستعراض األوىل

    )٧ إىل ١التوصيات (ص ذوي اإلعاقة التصديق على اتفاقية حقوق األشخا      
يف   ذوي اإلعاقـة     صدقت اجلمعية الوطنية األلبانية على اتفاقية حقوق األشـخاص           -٤٣ 

والسلطات األلبانية بـصدد تقيـيم توصـية االنـضمام إىل           . ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
   .بروتوكوهلا االختياري، وستنظر قريباً يف مسألة التوقيع والتصديق عليها 

 املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان      ليةمواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدو         
   )١٤ و١٠  و ٩ و٨التوصيات (
الذي لـه    ينص دستور مجهورية ألبانيا على أن الدولة ملزمة بتنفيذ القانون الدويل،               -٤٤ 

من اً  يصبح جزء  األسبقية على القانون الوطين، وأي اتفاق دويل تصدق عليه اجلمعية الوطنية            
تمـاد  ويتطلب تنفيذه اع   القانون الوطين ويطبق مباشرة، إالّ إذا كان غري قابلٍ للتطبيق املباشر            

اإلنسان، تلتزم السلطات األلبانية     وفيما يتصل بتنفيذ االتفاقيات املتعلقة حبقوق       . قانون جديد 
قوانني جديدة امتثاالً لاللتزامات املنبثقـة   باستكمال اإلطار القانوين الوطين ومواءمته واعتماد  

   .ن الصكوك الدولية اليت انضمت إليها ألبانياع
ة من التمييز ملبادئ االحتاد األورويب التوجيهية األربعة يف جمـال           وميتثل قانون احلماي    -٤٥ 
االتفاقيـات   يف   الـواردة  املبادئ واألحكام  مناهضة التمييز، كما تتفق أحكام حمددة منه مع        

 بـشأن   ٧التوصية   يف هذا القانون أجزاء هامة من        وأدرجت .الدولية املتعلقة مبناهضة التمييز   
   .)٣(والتعصب يعات الوطنية املتعلقة مبناهضة العنصرية السياسات العامة والتشر

   .تفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفلالوميتثل قانون محاية حقوق الطفل    -٤٦ 
ذوي  خطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص          ٢٠١٣و أعدت يف عام        -٤٧ 

   .حددت تدابري التنفيذ امللموسة وتكاليفه اإلعاقة،
جتـرمي    أضيفت مادة جديدة إىل القانون اجلنائي يف اآلونة األخرية تنص علـى              كما   -٤٨ 

األشخاص مـن    ألحكام االتفاقية الدولية حلماية مجيع      اً  أعمال االختفاء القسري، وذلك وفق    
   .االختفاء القسري
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 والعنـف ضـد املـرأة       حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني والعنف املـرتيل           
 ٥٦ و ٥٤ و ٤٤ و ٤٢ و ٤١ و ٤٠ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٥ و ١٨التوصيات  (
   )٥٨ و٥٧و
واحلد مـن    تتمثل إحدى أولويات احلكومة األلبانية يف محاية حقوق املرأة والوقاية              -٤٩ 

تـدابري ملموسـة     واُتخذت يف هذا الـصدد      . العنف القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل      
فعلي؛ وتعزيز دور النظام    العامة بشكل   الستكمال اإلطار القانوين من أجل إشراك املؤسسات        

خالل توفري السكن االجتماعي،  القضائي يف منع العنف ودعم الضحايا؛ وإدماج الضحايا من 
 وإذكاء الـوعي، وبنـاء    ،واخلدمات االجتماعية  وفرص العمل، والتدريب املهين، واملساعدة      

ملتوقع اختاذ تدابري أخرى تتمثل   ومن ا . ومحالت التوعية  القدرات من خالل الدورات التدريبية      
عرب شبكة اإلنترنت لرصد حاالت العنف املرتيل، باإلضـافة إىل   يف وضع نظام تسجيل وطين     

   .ملساعدة ضحايا العنف املرتيل خط هاتفي وطين 
   :وفيما يلي بعض التدابري امللموسة حلماية ضحايا العنف املرتيل والضحايا احملتملني   -٥٠ 

الذي يرمـي إىل    " تدابري مكافحة العنف يف العالقات العائلية     "قانون  تنفيذ     )أ(   
 احلمايـة   لضحايا العنف املرتيل الستكمال أوامـر      املسؤولة للعالج واملساعدة   تقدمي اهلياكل   

وُسجلت خالل هذه الفترة زيادة يف عدد احلاالت اليت متت معاجلتها           .   وأوامر احلماية الفورية  
وساعدت منظمات غري حكومية تتيح . اية أجهزة الشرطة احلكومية   مح وطلبات احلصول على    

  ؛احلماية وأوامر احلماية الفوريةإعداد أوامر  املساعدة القانونية اجملانية يف 
  إصدار احملاكم ألوامر احلماية وأوامر احلماية الفورية وتنفيذ هذه األوامر؛ •
لفورية مع القـانون    تطابق مقاضاة منتهكي أوامر احلماية وأوامر احلماية ا        •

  ومن مث ارتفاع عدد األشخاص الذين متت حماكمتهم؛ اجلنائي، 
عنف ضد املـرأة    تطبيق اهليئات القضائية ألحكام القانون اجلنائي املتعلقة بال          )ب(   
  ؛املرتيل والعنف 
توفري اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية، بدعم من ممثلني مـن الـسلطتني               )ج(   
وحتقيقاً هلذه الغاية تـوفر  . والقضائية واجملتمع املدين، ملساعدة قانونية جمانية للضحايا      التنفيذية  

   ).منظمات غري حكومية(متخصصة مشورة قانونية جمانية  أيضاً مراكز 
إىل " تدابري مكافحـة العنـف املـرتيل      "وترمي التعديالت اليت أدخلت على قانون          -٥١ 

 تطبيقه العملي من خالل إنشاء األجهـزة املتخصـصة          للمشاكل اليت ظهرت أثناء     التصدي
محاية ودعم وإعادة تأهيل الضحايا، والتخفيف من حدة آثار العنف املـرتيل             واملسؤولة عن   

أشري إىل ذلك أعاله، أُنشئ أول مأوى وطين لضحايا العنف املرتيل، كما             وكما  . والوقاية منه 
 وتوفّر أيضاً جماناً املساعدة القانونية املطلوبـة        .ضحايا هذه الظاهرة   أُنشئ نظام وطين إلحالة     
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وعمالً بأمر احلماية الذي تصدره احملكمـة  . اإلجراءات القضائية وغريها من التسهيالت أثناء     
   .يتحمل اجلاين املصاريف القضائية

، يف مجلة أمور، تطبيق واحترام مبدأ املساواة بـني  "احلماية من التمييز  "وينظم قانون      -٥٢ 
التمتع  و جلنسني، ويرمي إىل كفالة املساواة أمام القانون، وتساوي الفرص يف ممارسة احلقوق           ا 
   .باحلريات، واملشاركة يف احلياة العامة، واحلماية الفعلية من التمييز 
 اعُتمد العديد من التعديالت علـى       ٢٠١٣يونيه  / وحزيران ٢٠١٢مارس  /ويف آذار    -٥٣ 
 العنف املرتيل، والعنف ضد املرأة، وتوفري احلماية للضحايا، وفرض          القانون اجلنائي ملنع أعمال    
وينص القـانون علـى وجـه    . عقوبات أشد على مرتكيب العنف ضد املرأة، والعنف املرتيل   

الضرب أو أي شكل آخر من      (على أن العنف املرتيل يف مجيع أشكاله جرمية مستقلة           التحديد  
تل أو بإحلاق أضرار خطـرية بالـشخص؛ واإلصـابة          العنف؛ والتهديد اخلطري بالق    أشكال  
الـزوج، أو الـزوج    نطاق أحكام القانون لتشمل فئات إضافية مثـل     ووسع من   . )املتعمدة

 ويف  .السابق، أو األقرباء على أساس صلة الرحم أو عرب الـزواج           السابق، والعشري أو العشري     
وأدخلت تعديالت  . ون مشددة نوع اجلنس، فإن العقوبة تك     حال ارتكاب جرمية على أساس      
وعالوة على ذلك، اعُتمـدت     . النفسي واالقتصادي املمنهج   على العقوبات املرتبطة باإليذاء     

كما . املرتيل من ضرورة رفع دعوى قضائية ضد املعتدي        أحكام أخرى إلعفاء ضحايا العنف      
االغتصاب (العشري  باإلكراه دون رضا الزوج أو       يعاجل القانون اجلنائي مسألة ممارسة اجلنس       

   . جرمية وينص على عقوبات أشد) يف إطار الزواج
على سحب املساعدة االقتـصادية     " املساعدة واخلدمات االجتماعية  "وينص قانون      -٥٤ 

فقط من رب األسرة بل وحىت من النساء الالئي يتعرضن للعنف يف حال كن يتمـتعن                 ليس  
املعدل يف  " (االجتماعي لسكان املناطق احلضرية   برامج السكن   "وينص قانون   . احلماية بأوامر  
على االستفادة من الربامج االجتماعية إليواء ضحايا العنف املرتيل، مبن يف ذلك             ) ٢٠١٢ عام

   .النساء املتضررات
أضافت فئات جديـدة إىل     " املساعدة القانونية "والتعديالت اليت أُدخلت على قانون         -٥٥ 
األشخاص املـستفيدون مـن   ) ١: (ون من املساعدة القانونيةفئات األشخاص الذين يستفيد   

األشخاص ضـحايا   ) ٢( و الرعاية االجتماعية، أو الذين تتوافر فيهم الشروط لذلك؛        برامج  
   .أو ضحايا االجتار بالبشر، بالنسبة للمسائل القضائية أعاله العنف املرتيل، 

، على  )٢٠١٢لذي اعتمد يف عام     ا" (تسجيل املمتلكات غري املنقولة   "وينص قانون      -٥٦ 
حق املرأة يف تسجيل ممتلكاهتا غري املنقولة، وعلى ضرورة حضور وموافقة الزوجة على صفقة               

أما املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج، فتسجل ملكيةً مشتركةً بني الـزوجني    . أمام املوثق  البيع  
  .املمتلكات للقطاع املعين سجل يف 

   :  حتسن اإلطار القانوين واملعياري، على النحو التايلوعالوة على ذلك،   -٥٧ 
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ترمي آلية تنسيق إحالة ضحايا العنف املرتيل إىل توفري محاية قانونية ألفراد األسـرة،              •
وُحددت أيضاً  . ضحايا العنف املرتيل، وتعزيز الدور الذي تضطلع به احلكومة احمللية          

. ىل مساعدة ضحايا العنف املـرتيل     التدخل املتعددة التخصصات الرامية إ     إجراءات  
عدد من البلديات، حيث تقدم للضحايا املساعدة القانونية،         وأنشئت هذه اآللية يف     

النفسية، وتوفر هلم فرص احلصول على التـدريب         وُتسدى هلم املشورة، واملساعدة     
ية  هاتف وتتيح بعض البلديات خطوطاً    . املهين، والعمل، واملأوى، واملساعدة الغذائية    

ويوجد خط هـاتف مباشـر       . باجملان لالتصال املباشر لإلبالغ عن حاالت العنف      
وذلك لإلبالغ،   ، يعمل على مدار الساعة يف مديريات الشرطة اإلقليمية          باجملان أيضاً 

  ؛ أمور، عن حاالت العنف املرتيليف مجلة
ة لضحايا   املعايري اخلاصة خبدمات الرعاية االجتماعية املقدم      ٢٠١١اعتمدت يف عام     •

  ؛ مراكز اإليواء العامة واخلاصةالعنف املرتيل يف 
املعايري والوثائق الالزمة لقبول طلبات االلتحاق مبؤسسات       " ٢٠١٢اعتمدت يف عام     •

  ؛لتشمل ضحايا العنف املرتيل" صةالرعاية االجتماعية العامة واخلا 
نيتـها   على تضمني خطط برنـامج ميزا      ٢٠١٣دأبت املؤسسات املركزية منذ عام       •

  ؛ اجلنسنيفيما يتعلق باملساواة بني قابلة للقياس أهدافاً
ويوفّر املركز الوطين لرعاية ضحايا العنف املرتيل الدعم لضحايا العنف املرتيل؛ كما             •

يكفل إعادة تأهيل النساء والفتيات واألطفال املعرضني للعنف املرتيل؛ ويقدم لضحايا   
ات جيدة النوعية ومستدامة تتفق مع املعايري       املرتيل مساعدة اجتماعية وخدم    العنف  

  .قدرات املوظفني احملترفني عزز احلديثة، وي
ومتثل صياغة االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني والقضاء على العنـف               -٥٨ 
وقد مكـن   .  يف التزام احلكومة األلبانية     ملحوظاً  إجيابياً  تطوراً ٢٠١٠-٢٠٠٧املرتيل للفترة    

   .لقضايا اجلنسانية على مجيع املستوياتلتدابري هذه االستراتيجية من التطرق  بيق تط
 هبدف حتديد اجملاالت ذات األولوية      ٢٠١٠-٢٠٠٧واسُتعرضت استراتيجية الفترة       -٥٩ 
والتدابري اليت تساعد على إحراز تقدم وحتديد االحتياجات يف جمال املساواة بـني اجلنـسني                

 متت املوافقة على االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة بـني          ،٢٠١١ويف عام   . املرتيل والعنف  
، ٢٠١٥-٢٠١١للفتـرة    من العنف القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل        اجلنسني واحلد   

ومتحورت االستراتيجية املستعرضة حول حتليل معاجلة قضايا املساواة بني          . وعلى خطة عملها  
ومتت صـياغة االسـتراتيجية اخلاصـة       . القائم على نوع اجلنس    اجلنسني واحلد من العنف     

   ."األمم املتحدة أسرة واحدة"من برنامج  باملساواة بني اجلنسني يف ألبانيا بدعم 
تعزيز اآلليـة املؤسـسية والقانونيـة؛     ) ١: (وتتضمن أولويات االستراتيجية ما يلي       -٦٠ 

احلد من  ) ٤(؛  كني النساء والفتيات اقتصادياً   مت) ٣(مشاركة املرأة يف صنع القرار؛       زيادة   )٢(
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وخطة عملـها إىل    ) ٢٠١٥-٢٠١١(وترمي االستراتيجية   . نوع اجلنس  العنف القائم على    
حلماية وتعزيز املساواة بني اجلنسني، والنهوض حبقوق املرأة،         حتديد أهداف وتدابري ملموسة     

   .والنساء والتركيز بوجه خاص على األطفال 
 قابلة للقياس والرصد، فـضالً    اً   أهداف ٢٠١٥-٢٠١١ت خطة العمل للفترة     وحدد   -٦١ 

. األنشطة الرامية إىل حتقيق األهداف االستراتيجية ذات األولوية لـدى تطبيـق اخلطـة              عن  
من ميزانية الدولة وميزانيـة     اً  التكاليف املالية وموارد التمويل، اليت تأيت أساس       اً  وحددت أيض 

   .األموال املوفرة من خمتلف اجلهات املاحنةو وحدات احلكم احمللي 
 تطبيق خطة العمل املتعلقـة بتعزيـز دور         ٢٠١١وبدأت أجهزة الشرطة منذ عام         -٦٢ 

يف جمال منع العنف املرتيل، والتصدي له، وتقدمي مساعدة فورية للضحايا تتفق مـع               الشرطة  
نف املرتيل واحلد منـه ومحايـة       والتعاون مع األجهزة املسؤولة عن منع الع       اإلطار القانوين؛   

وعي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وذلك بتنظـيم أنـشطة           وعملت على رفع    . ضحاياه
   .املسائل ودورات تدريبية خمتلفة بشأن هذه 

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تشكل مسائل العنف يف احمليط العـائلي جـزءاً مـن                  -٦٣ 
. ية الصحية األولية، ومن الربوتوكول الوطين لتنظيم األسرة       األساسية خلدمات الرعا   اجملموعة  

وثيقة موحدة بشأن حتديـد حـاالت        ذلك، أُعدت أيضاً للمؤسسات الصحية     وعالوة على   
   .ومعاجلتها العنف وتشخيصها 

ُحددت مؤشرات تقييم ورصد املساواة     ،  ٢٠١٠يف عام   وفيما يتعلق جبمع البيانات،        -٦٤ 
 وذلك ليتسىن للمؤسسات املسؤولة اإلشراف على عمليات مجع         ، املرتيل العنف  و بني اجلنسني 

فيما يتعلق باإلبالغ عـن    والوفاء بالتزامها،املؤشرات اجلنسانية والعنف املرتيل    وحتليل بيانات   
إطار اآللية الوطنية إلحالة حاالت العنف املرتيل، أنشئ نظام إلكتـروين            ويف  . هذه البيانات 
 وذلك بدعم مـن احلكومـة       ،البلديات إلدارة حاالت العنف املرتيل      بعض   يف جلمع البيانات 

كما أُنشئت سجالت خاصة لتسجيل     ". املساواة يف احلوكمة  "  النمساوية يف إطار مشروعها     
ومراكز الشرطة اإلقليمية، وأُعدت استمارات لتـسجيل   حاالت العنف املرتيل تديرها مديرية     

   .نف املرتيلاإلحصاءات املتعلقة حباالت الع

   )٥٣ و٤١التوصيتان (مشاركة املرأة يف قضايا الشأن العام وسوق العمل     
ينص القانون االنتخايب على أنه جيب أن تتضمن قوائم املرشحني يف كـل دائـرة                  -٦٥ 

 يف املائة من كال اجلنسني، كما يفرض عقوبات على الـسياسيني الـذين              ٣٠نسبة   انتخابية  
   .نسانية، وذلك هبدف زيادة مشاركة النساء والفتيات يف احلياة العامةاجل يفون باحلصة  ال
 ٦وللمرة األوىل، ارتفع عدد النساء الالئي يشغلن وظائف وزارية، حيث حـصلت         -٦٦ 

، )٢٠١٣ (على حقائب وزارية يف احلكومة الـيت شـكلت مـؤخراً          )  يف املائة  ٣١(  نساء  
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 ٢٠( يف الربملـان   مقعدا٢٨ًلت النساء على  نائبة وزير يف حني حص      نساء منصب    ٧ وتشغل
   ).يف املائة

 على مستوى احلكم احمللي رؤساء بلـديات،   وعالوة على ذلك، انُتخبت املرأة أيضاً        -٦٧ 
   .أقاليم، وأعضاء يف اجملالس البلدية، ويف مناصب حساسة مثل منصب احملافظ ورؤساء 

   . مة واجلهاز القضائي على مجيع املستويات عدد النساء يف اإلدارة العاوارتفع أيضاً   -٦٨ 
 إحدى األولويات احلكومية الطويلة األجـل،       ويظل متكني النساء والفتيات اقتصادياً       -٦٩ 

أولويات االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني واستراتيجية احلد من العنـف            وإحدى  
   .  ٢٠١٥-٢٠١١والعنف املرتيل للفترة  القائم على نوع اجلنس 

 تتمحـور اسـتراتيجية     ة على متكني املرأة الريفية، كما     وتركز السياسات احلكومي     -٧٠ 
   . الريفية حول خلق فرص عمل يف املناطق الريفية التنمية 

تسجيل األطفال، مبـن فـيهم األطفـال املنتمـون إىل الفئـات املهمـشة                   
   )٧٣   و٧٢ و٧١ و١٢ التوصيات(
 إدارية حلاالت األطفال غري املسجلني يف       حلوالً) ٢٠٠٩" ( املدنية احلالة"يوفر قانون      -٧١ 
 وتقـدم     . سجالت احلالة املدنية، وينص على تدابري حمددة لتفادي حدوث مثل هذه احلاالت            

   .  املواليد اجلدد مالية إىل اآلباء واألمهات لتشجيعهم على تسجيل مساعدات 
ع منظمات غري حكومية من أجل تيـسري         مذكرة تعاون م   ٢٠١١ُوقعت يف عام    و   -٧٢ 

 وقد وافقت وزارة      . تسجيل األطفال الذين يولدون يف اخلارج لدى املصاحل القنصلية         إجراءات  
   . جديد لشهادات امليالد اليت تتاح يف مراكز التوليد الصحة على منوذج 

طاء لـدى   ، اُتخذت إجراءات لتسجيل األطفال غري املسجلني واللق       ٢٠١٢ويف عام      -٧٣ 
      .أجهزة الشرطة، ويف مصاحل البلديات والبلدات ممثلي 

 طفـالً يف    ٢٧٠ حالـة، وُسـجِّل      ٥٥٠، سجلت   ٢٠١١-٢٠١٠وخالل الفترة      -٧٤ 
  . حالة قيد التسجيل٧٠، فيما توجد يف املائة منهم إىل جمموعة الروما٤٠ينتمي  ، ٢٠١٢ عام

 يف جمموعة الروما، تعاونت األجهزة املعنيـة        وفيما يتعلق حباالت الوالدة املعلن عنها        -٧٥ 
املنظمات غري احلكومية، وتكفلت بتغطية التكاليف املالية إلصدار الوثـائق أو حلـضور              مع  

   . القضائية اإلجراءات 



A/HRC/WG.6/19/ALB/1 

GE.14-10670 16 

 ٣١التوصـيات   (مكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك االجتار بالفتيات والنساء              
   )٦٥ و٦٤ و٦٣ و٦٢و  ٦١ و٦٠ و٥٩و
، توفَّر لضحايا االجتار بالبشر خدمات      "املساعدة واخلدمات االجتماعية  " لقانون   وفقاً   -٧٦ 
 ويستفيد هـؤالء األشـخاص        .اجتماعية طوال إقامتهم يف مراكز االستقبال وإعادة اإلدماج        

املساعدة االقتصادية عند مغادرهتم هذه املراكز السكنية إىل غاية حـصوهلم علـى               من   أيضاً
السكنية غري احلكومية املخصصة لضحايا االجتار بالبشر بتحويل األموال  مول املراكز  وُت .عمل

   .  إىل هذه املراكزحلكم احمللي، اليت حتوهلا بدورهاا من امليزانية املركزية إىل هيئات 
  على القانون اجلنائي، ُحلت مسألة االجتـار       وبفضل التعديالت اليت أُدخلت مؤخراً       -٧٧ 

بالبشر، واتضحت أبعادها، وأضيفت بعض األحكام اليت تنص على عدم التمييز ضد          الداخلي  
بالبشر، وعلى معاقبة املستفيدين من خدمات االجتار باألشخاص واسـتغالهلم     ضحايا االجتار   

  .يف البغاء
خطـة  "و" خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر       "٢٠١١واعتمدت يف عام       -٧٨ 

، ومها خطوتـان    "ملكافحة االجتار باألطفال، ومحاية األطفال وضحايا االجتار بالبشر        العمل  
   . التخطيط االستراتيجي ملعاجلة القضايا ذات الصلة مبكافحة االجتار بالبشر هامتان يف سياق 

  : اللوائح الفرعية/اإلطار القانوين   -٧٩ 
ة لضحايا االجتار بالبشر عنـد      معايري وإجراءات وتدابري املساعدة االقتصادية املتاح      •

  مغادرهتم ملرافق الرعاية؛ 
األمر املتعلق بتطبيق معايري الرعاية االجتماعية لألشخاص املتجر هبم أو املعرضـني              •

  خلطر االجتار؛ 
  ؛"  مبعاجلة ضحايا االجتار بالبشر وباخلدمات الصحية املتاحة هلم"األحكام املتعلقة  •
  على ضحايا االجتار وضحاياه احملتملني وإحالتهم؛إجراءات العمل املوحدة للتعرف  •
وضحاياه  اتفاق التعاون اجلديد بشأن نظام عمل اآللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتار             •

 ؛)٢٠١٢(احملتملني 

  األحكام املتعلقة مبعاجلة ضحايا االجتار ومستحقاهتم يف جمال اخلدمات الصحية؛ •
عمل بني األجهزة املركزية واحمللية من أجـل  تنسيق ال"أمر املدير العام للشرطة بشأن     •

   .  "مكافحة االجتار بالبشر والتعرف على ضحاياه 
وجيري تعزيز نشاط األجهزة الرئيسية املعنية باالجتار بالبشر على الصعيدين الـوطين               -٨٠ 
ة اهليئة املسؤولة عن محاية ومساعدة ضحايا االجتار بالبشر، ووحدة مكافح         : واإلقليمي، منها  
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بالبشر، وقسم املديرية العامة للشرطة املعين باالجتار بالبشر يف مجيع أرجـاء البلـد،               االجتار  
   .االجتار بالبشر التابع ملكتب املدعي العام املعين باجلرائم اخلطرية وقسم التحقيق يف قضايا 

مية وسامهت مشاركة املرشدين االجتماعيني يف مكاتب اخلدمات االجتماعية اإلقلي           -٨١ 
الشرطة املختصني يف مكافحة االجتار بالبشر يف تعزيز عمل شبكة التصدي حلـاالت        وضباط  

   .واستمرارية عملها، واحلد من عدد ضحايا هذه الظاهرة االجتار بالبشر 
ويقوم املركز الوطين الستقبال ضحايا االجتار بالبشر باستقبال، وإيـواء، وتأهيـل               -٨٢ 

. دة الطبية هلم، ومساعدهتم على االندماج والعودة إىل بلدهم األصليوبتقدمي املساع الضحايا، 
املساعدة الفتيات والنساء األلبانيات املتجر هبن أو املعرضات خلطر االجتار؛           ويستفيد من هذه    

املتجر هبن أو املعرضات خلطر االجتار، والقّصر غري املـصحوبني       والفتيات والنساء األجنبيات    
   .ني خلطر االجتاربذويهم أو املعرض

باإلضافة إىل ذلك، ُعززت الشراكة مع اجملتمع املدين من أجل إنشاء آليات تعـاون                 -٨٣ 
ترمي إىل منع االجتار بالبشر والتصدي لقضاياه، حيث نظمت محالت توعية هبـذا              مستدامة  
   .الشأن

 ٥٥ و٣١ و٣٠ و٢٩ و٢٤ و١٧ و١٦ و١٢التوصيات (محاية حقوق الطفل     
   )٦٩ و٦٦ و٥٨و

  اإلطار القانوين واملعياري    
إىل حتسني نظام محاية الطفل، وينص على تدابري        " محاية حقوق الطفل  "يرمي قانون      -٨٤ 

وحيدد . حياة الطفل وتنشئته ومنوه، وذلك من خالل التنسيق بني مجيع اجلهات الفاعلة      تضمن  
ركزية واحلكومات احملليـة،    آليات رصد تنفيذ القانون، ومسؤوليات احلكومة امل       هذا القانون   

مؤسسات مسؤولة يف هذا اجملال، وعلى جزاءات إدارية يف حال انتـهاك             وينص على إنشاء    
القانون على محاية األطفال من االجتار ومن أي شكل من أشكال            كما ينص   . حقوق الطفل 

   .االستغالل واإلساءة اجلنسية
  عناصر جديدة إىل األحكام املتعلقة     وأدخلت تعديالت على القانون اجلنائي أضافت        -٨٥ 

االجتار "وفيما يتعلق جبرمية . استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وشددت العقوبة عليها جبرمية 
"  املتجر هبم أو االنتفـاع منـها       استغالل خدمات األشخاص  "مادتان مها    ، أضيفت   "بالبشر

وبات أشد إذا ارتكبت هذه اجلـرائم       حيث تكون العق  " بالبشر األعمال اليت تيسر االجتار     "و
   .ضد أطفال

على محاية حقوق الطفل؛ واحلق يف تعليم       " نظام التعليم قبل اجلامعي   "وينص قانون      -٨٦ 
نوعية جيدة؛ وتكافؤ الفرص؛ واحلماية من التمييز والعنف وسوء املعاملة؛ وإتاحة معاملة             من  
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يف الـشمولية   ويطبـق مبـدأ     . اقـة من األسر الفقرية وللطالب ذوي اإلع      خاصة للطالب   
   .املؤسسات التعليمية

على تقدمي املـساعدة االقتـصادية      " املساعدة واخلدمات االجتماعية  "وينص قانون      -٨٧ 
جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال احملرومون من رعاية الوالدين، وحيدد           االجتماعية والرعاية  

 متويلها؛ وفئات املـستفيدين؛ واخلـدمات       الرعاية االجتماعية ومصادر   نظام عمل خدمات    
ومن بني األمور اجلديدة يف هذا القـانون  . مؤسسات الرعاية املقدمة إىل األطفال املودعني يف   

   .إمكانية إنشاء دائرة جديدة تعىن باحلضانة
إنشاء وتشغيل اآللية املعنيـة     :  قوانني فرعية تتعلق مبا يلي     ٢٠١٢واعتمدت يف عام       -٨٨ 

إجراءات إحالة قضايا األطفال املعرضني للخطر، وهياكلها، ومهامهـا، وإجـراءات      بتنسيق  
األطفال املعرضني للخطر؛ وتنسيق اآلليات على الصعيدين املركزي واحمللي؛          التدخل ملساعدة   

املؤسسية واملنظمات غري احلكومية من أجل تطبيق الـسياسات          وقواعد التعاون بني اآلليات     
االستعراض، وإجراءات وكالة محاية حقوق الطفـل        وق الطفل؛ وإجراءات    احمللية حلماية حق  

حقوق الطفـل اإلقليميـة بيانـات        وجتمع هذه الوكالة ووحدات     . بشأن فرض اجلزاءات  
والـشباب ووزارة    وجاءت أحكام األمر املشترك بني وزارة الرعاية االجتماعيـة          . إحصائية

بـني   لتعزيز التعاون   " ني ملختلف أشكال اإليذاء   املعرضاألطفال  محاية حقوق   "الداخلية بشأن   
وعالوة على ذلك، حددت معايري قبول األشخاص يف املؤسسات العامـة    . األجهزة املسؤولة 

ويقيم األطفال من سن السادسة إىل السادسة عشرة يف         . لإلقامة والرعاية االجتماعية   واخلاصة  
ألطفال اليتامى، فيقيمون يف هذه املؤسسات  ؛ أما ا  )دور األيتام (سن الدراسة    دور األطفال يف    

  .  )٤( حىت سن الثامنة عشرة

  السياسات    
حددت االستراتيجية الشاملة للحماية االجتماعية أهداف تطبيق الالمركزية علـى             -٨٩ 

وتتضمن عمليـة إصـالح     . الرعاية االجتماعية لألطفال، وإلغاء طابعها املؤسسي      خدمات  
إعـادة  : الصدد استبدال نظام الرعاية املؤسسي بثالثة بدائل هـي     ذا  الرعاية االجتماعية يف ه   

التبين  و ؛)أو أوصيائهم أو أقارهبم   (أسرهم البيولوجية    األطفال الذين عاشوا يف مؤسسات إىل       
سياسات محاية حقوق الطفل مكانـة هامـة يف          واحتلت  . الدويل؛ واحلضانة املؤقتة   و احمللي

   .)٥(٢٠١٣-٢٠٠٧ والتكامل االستراتيجية الوطنية للتنمية
 إىل تعزيز عمل اآلليـات      ٢٠١٥-٢٠١٢وترمي خطة العمل بشأن األطفال للفترة          -٩٠ 

يف جمال تطبيق القانون، وتشجيع احلكومات احمللية على صياغة سياسات شـاملة             املؤسسية  
ف اخلطة تدابري ملموسة وأنشطة ترتبط بتطبيق الـسياسات واألهـدا        وحتدد  . بشأن األطفال 

سياسات وقايته ومحايته من العنف واالستغالل؛ وسياسـات         املتعلقة برفاه الطفل؛ كما حتدد      
وقـد  . الصحية؛ وسياسات قضاء األحـداث     ترمي إىل كفالة نظام تعليمي شامل؛ والرعاية        
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يف بعض األقاليم إىل استراتيجية      ترجم التعاون بني املؤسسات على املستويني املركزي واحمللي         
   .مل لضمان تعزيز حقوق الطفل ومحايتهاوخطط ع

   املؤسسات واآلليات     
: املركـزي  على الـصعيد    : تتمثل اآلليات املؤسسية حلماية حقوق الطفل فيما يلي          -٩١ 

وعلى الـصعيد    اجمللس الوطين حلماية حقوق الطفل والوكالة احلكومية حلماية حقوق الطفل           
وحدة : والبلدات قليمي؛ وعلى صعيد البلديات     وحدة حقوق الطفل على املستوى اإل     : احمللي

   . محاية الطفل
فضالً عن   املساعدة والرعاية،   إىل توفري   وترمي دائرة اخلدمات االجتماعية احلكومية         -٩٢ 

واألطفال ضـحايا    فئات أخرى من اخلدمات، وذلك حىت لأليتام واألطفال املتخلّى عنهم،           
) حسب الفئات العمرية  (   االجتماعية دور األطفال     وتشمل شبكة مؤسسات الرعاية   . االجتار

   .ومركز استقبال ضحايا االجتار حيث ُيعاجل األطفال
املعرضني خلطر   على ضمان رعاية بديلة لألطفال      " محاية حقوق الطفل  "وينص قانون      -٩٣ 

لعائلية من بيئتهم ا   األطفال احملرومون بصفة مؤقتة أو دائمة       ) ١: (فقدان رعاية الوالدين وهم   
ميكـن أن   ) ٢(البيئـة؛     على مصاحلهم العليا، البقاء يف تلك        أو الذين ال ُيسمح هلم، حفاظاً     

متبنية، أو يف مؤسسات     تشمل هذه الرعاية وضع هؤالء األطفال يف أسر حاضنة، أو يف أسر             
فـل؛  استمرارية تعليم الط   ) أ: (وعند النظر يف احللول، ينبغي مراعاة ما يلي       . رعاية األطفال 

الطفل وخلفيته اإلثنية والدينية     شخصية  ) ج( مستوى القدرات البدنية والعقلية للطفل؛     )ب(
   .والثقافية واللغوية

إرسـاء  على عملية   ويقوم تعزيز سياسة احلضانة، كبديل جديد للخدمات العائلية،            -٩٤ 
 خدمات جمتمعيـة    الالمركزية وإلغاء الطابع املؤسسي يف جمال رعاية األطفال، وإنشاء         مبدأي  

لألطفال    مالياً وتقدم الدولة دعماً  . جديدة، حيظى فيها الطفل بالدعم واملساعدة وببيئة عائلية        
باإلضافة إىل   الذين ترعاهم أسر حاضنة لتغطية النفقات املرتبطة بغذائهم وملبسهم وتعليمهم،           

   . معاق نفقات أخرى غري مباشرة، ويزداد حجم الدعم عندما يتعلق األمر بطفل 
الطفل من   على محاية   " محاية حقوق الطفل  "وفيما يتصل بعمل األطفال، ينص قانون          -٩٥ 

تعليمـه، أو    أو أن يعـوق   االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرياً         
االجتماعي، إذ   بصحته أو بنموه البدين، أو العقلي، أو الروحي، أو األخالقي، أو يكون ضاراً

. السادسة عـشرة    من قبيل العمل القسري وتشغيل األطفال دون سن          ظر القانون أعماالً  حي
بأعمال سهلة، ال تـضر       سنة القيام    ١٨ و ١٤ين تتراوح أعمارهم بني     ويسمح لألطفال الذ  

   . وُتفرض عقوبات إدارية على خمالفي القانون. بصحتهم ومنوهم
الضعيفة من   السالمة املهنيتني محاية الفئات     ويضمن اإلطار القانوين اخلاص بالصحة و        -٩٦ 

حمـددة لتكييـف    كما يفرض على أصحاب العمل اختاذ تدابري . املخاطر، مبا يف ذلك القّصر  
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املخـاطر ذات الـصلة    مكان العمل مع احتياجات القّصر من العاملني، وذلك من أجل درء          
   .بظروف العمل

تشمل  اعية بعمليات تفتيش أماكن العمل      وتضطلع مفتشية العمل واخلدمات االجتم       -٩٧ 
القطاعات اليت   وتنظم عمليات التفتيش يف القطاعني العام واخلاص، ويف         . رصد عمل األطفال  

واختذت تدابري مـن     . يرجح أن تشغل األطفال بطريقة غري مشروعة، وال سيما يف الضواحي          
. األطفال إىل العمـل  فيها أجل إضفاء طابع رمسي على عمل األطفال يف احلاالت اليت يضطر   

العمل غري املشروع أو     ونظمت أنشطة لتعزيز التعاون والتوعية من أجل اإلبالغ عن حاالت           
   .رمسي سيما عندما يعملون بشكل غري  حاالت انتهاك حقوق الطفل، ال

خمتلف  إىل اختاذ خطوات شاملة ومنسقة يف       " ال أطفال يف الشوارع   "وترمي مبادرة      -٩٨ 
أطفـال   األطفال الفضلى، ال سـيما       ات على األمدين القريب والبعيد حلماية مصاحل      القطاع

والعمـل    ما يتعرضون لإليذاء، واالستغالل، والتـسول، والعنـف،          الذين كثرياً (الشوارع  
   ).القسري

ضمانات  وفيما يتعلق بقضاء األحداث، ينص قانون اإلجراءات اجلنائية صراحةً على              -٩٩ 
األساسية إلسـناد    وحيدد القانون اجلنائي املعايري     . ع األطفال يف حال حماكمتهم    إجرائية جلمي 

باألطفال، األمر الذي يبني أن  املسؤولية اجلنائية لألطفال، وينص على تدابري وعقوبات خاصة    
املـساعدة  "ويكفل قـانون    . البالغني  بينها وبني العقوبات املفروضة على        واضحاً مثة فصالً 
   .تقدمي مساعدة قانونية للقّصر أيضاً" القانونية
ويف مجيع حاالت املرافقة إىل مراكز الشرطة أو االحتجاز أو التوقيف هبا، ُيفـصل                -١٠٠

ويسجل، حسب األصول األطفال املقتادون . األطفال عن الكبار ويودعون يف أماكن منفصلة   
وُيـستجوب  . أو قصور حاالت انتهاك   إىل مراكز الشرطة أو احملتجزون هبا، وليس هناك أي          

حبضور طبيب نفساين، وأحد والديه أو ويل أمره، وبالدرجة األوىل حبضور حمامٍ            اً  القاصر دائم 
 .ألحكام احلماية القانونيةاً وفق

تابعون لدوائر الرعاية االجتماعية األحداث يف مراكـز     متخصصون  موظفون  يعاجل  و  -١٠١
 وُتقدم هلم مساعدة تـرتبط بـإجراءات        . ويف مراكز االحتجاز   االحتجاز السابق للمحاكمة  

كما ُتسدى هلم مشورة نفـسية      .لسنهم وصحتهم النفسية والبدنية   اً  االستقبال واإليواء، وفق  
ويصان حقهم يف البقاء على اتـصال مـع         . واجتماعية، وتتاح هلم مساعدة يف جمال التعليم      

 .أسرهم

لقّصر الذين يقضون عقوبة     يف معاجلة ا   و أنشئت خالل هذه الفترة مؤسسة خمتصة،        -١٠٢
دة إعـا اجملتمعات احمللية على    بدعم مايل من برنامج االحتاد األورويب ملساعدة        سجن، تعمل   

 .اإلعمار والتنمية واالستقرار
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، رق القّصحبوتشرف دائرة رصد تنفيذ األحكام على تنفيذ العقوبات البديلة الصادرة    -١٠٣
 .قوقهموتعمل عن كثب مع اجملتمع املدين لضمان ح

 )٦٨ و٦٧التوصيتان (عدالة وإصالح نظام السجون ال    

إىل النهوض ) ٢٠١١املعتمدة يف عام (ترمي استراتيجية العدالة الشاملة وخطة عملها   -١٠٤
بنظام العدالة، وضمان حقوق اإلنسان واحلريات؛ وتيسري الوصول إىل العدالة وتعزيز ثقـة              

تعزيز استقالل الـسلطة    : تدابريها العملية ما يلي   وتتضمن أهدافها االستراتيجية و   . اجلمهور
حقـوق اإلنـسان    باالستناد إىل   القضائية واهليئات القضائية األخرى؛ وتعزيز سيادة القانون        

ان، حتسني تنفيذ األحكام القضائية؛ وضمان حقوق اإلنـس       ، عن طريق    واحلريات األساسية 
 .وق الطفلحقفضالً عن ويف السجون،  وحقوق األشخاص رهن االحتجاز

التعديالت الدستورية املتعلقة بتقييد حصانة النـواب والقـضاة وكبـار           تسمح  و  -١٠٥
هـؤالء   أثناء اضطالعهم مبا هم للسلطات القضائية مبمارسة مهامهـا ومالحقـة             املسؤولني
إىل زيـادة  " تنظيم السلطة القـضائية "وترمي التعديالت اليت أدخلت على قانون       . املسؤولني

ومثـة  . م القضائي، وتعزيز شفافيته، واحلد من ظاهرة الفساد يف اجلهاز القضائي          فعالية النظا 
الذي من شأنه أن يعـزز فعاليـة        " احملاكم اإلدارية "تطور هام آخر يتمثل يف اعتماد قانون        

 .إجراءات القضاء اإلداري

ية اجلهاز  واختذت تدابري قانونية وإدارية وتدابري تتصل باهلياكل األساسية لزيادة فعال           -١٠٦
 وحتسني اخلدمات املقدمة    ،القضائي، واملساءلة، وإجراءات مكافحة الفساد يف سلك القضاء       

 . إىل املواطنني، وذلك بغرض تعزيز محاية حقوق اإلنسان

 )٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥التوصيات (احلماية من التعذيب وسوء املعاملة     

احلرية بطريقة غري شرعية،    ان من    احلرم عدة أحكام بشأن  على  القانون اجلنائي   نص  ي  -١٠٧
. واالختطاف، واحتجاز الرهائن، والتعذيب أو املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة             

ويضمن اإلطار القانوين واملعياري حلقوق األشخاص احملتجزين معاملة األشـخاص الـذين            
يةً وخاليةً مـن     واألشخاص قيد احلبس السابق للمحاكمة معاملةً إنسان       سجنيقضون عقوبة   

. أمـاكن احتجـاز   كاً  وتنفذ عقوبات السجن يف أماكن معروفة ومعترف هبا رمسي        . التمييز
وتشرف الدوائر املعنية يف نظام السجون على تسجيل أمساء األشخاص الذين يقضون عقوبة             
السجن وعلى احترام حقوقهم، من قبيل حقهم يف احلصول على املعلومـات، وحقهـم يف               

كما أن إمكانية زيارة السجون مضمونة      . ، وحقهم يف محاية بياناهتم الشخصية     معاملة الئقة 
، من قبيل مكتب املدعي العام واآللية الوطنية        جهاتوغريها من   ومتاحة للسلطات املختصة    

 . تأكد من احترام حقوق احملتجزينلملنع التعذيب، وأمني املظامل، وذلك ل
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تعلقة بـسالمة ومعاملـة األشـخاص املوقـوفني         دليل القواعد امل  "    بوجيري العمل     -١٠٨
، الذي أُعد بالتعاون مع بعثة اجلماعة األوروبية الثالثة         "واحملتجزين يف أقسام ومراكز الشرطة    

وحيدد الدليل اإلجراءات والقواعد املتعلقـة بـسالمة ومعاملـة          . ملساعدة الشرطة األلبانية  
عن احترام وضمان حقوقهم، واملعـايري      األشخاص املوقوفني واحملتجزين، ومسؤولية الشرطة      

 .قاً التفاقية مناهضة التعذيبطبالواجب توافرها يف أماكن وغرف االحتجاز، 

لتوصيات أمني املظامل، أعد منوذج جديد وموحد للسجالت اليت حيتفظ فيها           اً  وتنفيذ  -١٠٩
تـسجيل  وعالوة على ذلك، اعتمد نظام ل     .  املصطحبني إىل مراكز الشرطة    بأمساء األشخاص 

أمساء األشخاص احملتجزين يف مراكز الشرطة، ولتلقي شكاواهم وطلباهتم ومعاجلتها، كمـا            
 .اعتمدت املعايري ذات الصلة بإجراءات العمل املوحدة

ومن أجل ضمان سالمة األشخاص املوقوفني أو احملتجزين أو املرافقني ومعاملتـهم              -١١٠
.  االحتجاز واالعتقال يف مراكـز الـشرطة       خذت تدابري لتحسني ظروف   معاملةً إنسانية، اتُ  

 . ووضعت كامريات مراقبة يف أماكن االعتقال واملرافقة، وُحسنت اخلدمات يف أماكن أخرى

للمعـايري  اً  وتتوىل املديرية العامة للسجون مسؤولية رصد تنفيذ أحكام السجن وفق           -١١١
 العديـد مـن الزيـارات إىل        وقد نظمت هذه املديرية   . الدولية واإلطار القانوين املعمول به    

لتوصيات أمني املظـامل، واجملتمـع املـدين،        اً  السجون، ووسعت نطاق هذه الزيارات وفق     
كما وضعت املديريـة    . واملنظمات الدولية املعنية برصد احترام حقوق األشخاص احملتجزين       

في مبادئ توجيهية تتيح لألشخاص املدانني اإلبالغ عن انتهاك حقوقهم، وتفرض على موظ           
ت تأديبية  سلَّط عقوبا وإذا ثبتت حاالت سوء معاملة، ت     . السجون اإلبالغ عن هذه احلاالت    

تعاون الاتفاقات من عت املديرية جمموعة إضافة إىل ذلك، وقّ. وإدارية على املوظفني املسؤولني   
مع املنظمات غري احلكومية هبدف متكينها من زيارة السجون وأماكن االحتجـاز الـسابق              

 . ةللمحاكم

احلكومية يف ألبانيا يف كل احلاالت احملددة اليت انتهك فيها          وحققت أجهزة الشرطة      -١١٢
 . موظفون مكلفون بإنفاذ القانون حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وقدمتهم إىل احملاكمة

وظفني مسؤولني عـن    باشر بإجراءات جنائية حبق م    وسبق ملكتب املدعي العام أن        -١١٣
ألشخاص املرافقني، أو املوقوفني، أو احملتجزين، أو األشخاص قيد االحتجـاز           سوء معاملة ا  

عن جرائم أخرى، وذلك على أساس شـكوى أو إبـالغ    وأالسابق للمحاكمة أو املدانني،  
 .مببادرته اخلاصة أو
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واألشـخاص املـدانني    احملتجزين قبـل احملاكمـة      حتسني ظروف األشخاص        
 )٥٢ و٤٩التوصيتان (

هي تعمل منـذ    ت مؤسسة خاصة باالحتجاز السابق للمحاكمة يف إلباسان، و        أُنشئ  -١١٤
ـ      ، األمر الذي أّدى إىل      ٢٠١٢ عام وسـاهم  . اًحتسن ظروف االحتجاز يف السجون عموم

ـ          "العفو العام "اعتماد قانون    اً ، الذي يسمح لبعض األشخاص املدانني بقضاء عقوبتـهم كلي
ومن املتوقع إنـشاء    . )٦(رة اكتظاظ السجون  خارج السجن، يف التخفيف من ظاه     اً  جزئي أو

مؤسستني خالل السنوات املقبلة، بتمويل من االحتاد األورويب، األمر الـذي سيـساهم يف              
 .حتسني ظروف االحتجاز والتخفيف من ظاهرة االكتظاظ يف السجون

 باإلشراف علـى    ٢٠٠٩عام  تعمل منذ   وتضطلع دائرة رصد تنفيذ األحكام، اليت         -١١٥
لعقوبات البديلة والتشجيع عليها، ومبساعدة األشخاص املدانني على الوفاء بالتزاماهتم          تنفيذ ا 

 .مبوجب العقوبات البديلة وعلى ختطي الصعوبات اليت تعوق إعادة إدماجهم يف اجملتمع

 )٢٢ و٢١التوصيتان (محالت التوعية لتنفيذ اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان     

ة محالت توعية للقضاء على القوالب النمطيـة اجلنـسانية،     ظمت خالل هذه الفتر   ُن  -١١٦
 ؛وزيادة مشاركة املرأة يف صنع القرارات السياسية وقرارات الشأن العام ومتكينها اقتـصادياً            

عرب وسائط اإلعالم اإللكترونيـة، وُنظمـت       وطنية  كما ُبثت مؤمترات واجتماعات وبرامج      
الومـضات  دت مواد من قبيل امللصقات و      وأع ؛معارض ُعرضت فيها أعمال لنساء وفتيات     

الوعي بشأن املسائل اجلنسانية لدى مؤسسات الدولـة        تزايد يف   ولوحظ  . التلفزيونية للتوعية 
 .واجملتمع

يف صفوف  وُنظمت أنشطة وقائية بشأن ظاهرة االجتار بالبشر، وذلك لزيادة الوعي             -١١٧
ويف هـذا   . ب والفئات املهمشة  اجلمهور وأكثر الفئات عرضة للخطر، مثل األطفال والشبا       

تلفزيونية وأفالم وثائقية   ومضات  عت أدلة ومنشورات وكتيبات، وبثت      اإلطار، ُنشرت ووز  
ونظمت ندوات مع وسائط اإلعالم اإللكترونية والصحافة املكتوبة       . وبرامج تلفزيونية وإذاعية  

بالبـشر، ومحايـة    وعالوة على ذلك، أُدرجت مواضيع االجتار       . بشأن قضايا االجتار بالبشر   
الطفل، وحقوق الطفل، واملساواة بني اجلنسني، والعنف املرتيل والتربية اجلنسية يف املنـاهج             

 .الدراسية من أجل زيادة وعي األطفال والشباب

 )٥٨ و٣٢ و٢٩ و٢٦ و٢٣ و٢٢ و١٩ و١٥التوصيات (التعليم والتدريب     

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من      يف إطار تنفيذ التوصيات وااللتزامات املنبثقة من        -١١٨
، بالتعـاون   )منظمة غري حكومية  (ضروب املعاملة القاسية، نظم مركز العالج من الصدمات         
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مع املديرية العامة للسجون، دورات تدريبية لفائدة موظفي وحراس السجون لـدرء سـوء              
 .السجوننظام املعاملة يف 

هاج التـدريب اخلـاص بـه بـشأن          منهاج التعليم ومن   ، أُعد ٢٠١٠وخالل عام     -١١٩
، "الشرطة واحترام هذه احلقوق   حريتهم يف خمافر    احملرومني من   قوق األشخاص   حباالعتراف  "

، نظمـت   ؤسـسات املويف إطار تعزيـز     . ونظمت دورات تدريبية ألجهزة الشرطة احمللية     
ف املرتيل،  مديريات الشرطة اإلقليمية دورات تدريبية حول مسأليت املساواة بني اجلنسني والعن          

 . متحورت حول التصدي للعنف املرتيل على املستوى احمللي وإدارته واحلماية منه

ونظمت الوكالة احلكومية املعنية حبماية حقوق الطفل، بالتعاون مع منظمة األمـم              -١٢٠
املتحدة للطفولة، دورات تدريبية يف اثنيت عشرة منطقة على املستوى الوطين، وذلك هبـدف              

حقـوق الطفـل     إعمال   ت املعنية احمللية بالسياسات الوطنية اجلديدة الرامية إىل       توعية اجلها 
 . وإطالعها عليها

وخصصت وزارة التربية والرياضة ميزانيةً لتنظيم دورات تدريبية لفائـدة املعلمـني              -١٢١
الروما واملـصريني،   جمموعيت  واألطباء النفسانيني ومديري املدارس الذين يتعاملون مع أطفال         

أمهية مساعدة األطفال على "لتنظيم دورات تدريبية لفائدة أولياء التالميذ الروما، تركز على          و
 ".تعلم اللغة األلبانية

وتنظم مدرسة القضاة كل سنة، بالتعاون مع اجملتمع املدين، عدة دورات تدريبيـة                -١٢٢
بشر، وذلك من أجل    لفائدة موظفي الشرطة والنيابة العامة واحملاكم، بشأن ظاهرة االجتار بال         

تعريفهم باإلطار القانوين يف هذا اجملال، ومساعدهتم على اإلملام هبذه الظـاهرة، وأشـكاهلا،              
وعواقبها، وآليات العمل والتحقيق يف حاالت االجتار بالبشر، باإلضافة إىل اجلوانب املتعلقـة     

 . مبنع االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه

أوضـاعهم  ري الرامية إىل النهوض بتعليم الروما وب      االستراتيجية الوطنية والتداب      
 )٨٤ و٨١ و٨٠التوصيات (املعيشية 

التزمت حكومة ألبانيا بتنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العمل لِعقد إدماج الروما،             -١٢٣
ويف هذا الصدد، أُنشئت آليـة فعالـة        .  اجملموعة وذلك هبدف حتسني الظروف املعيشية هلذه     

تقدم احملرز يف تنفيذ هذه االستراتيجية الوطنية وخطة العمل علـى املـستوى             لرصد وتقييم ال  
 .الوطين، وذلك على غرار التعاون القائم بني املؤسسات على املستويني املركزي واحمللي

خذت تدابري يف جماالت    ومن أجل النهوض باألوضاع املعيشية للروما وإدماجهم، اتُ         -١٢٤
خذت إجراءات لزيادة فرص حصوهلم علـى       كما اتُ . الجتماعيةالتعليم، والصحة، والرعاية ا   

املساعدات االجتماعية، واالستفادة من برامج تساعدهم على احلصول على العمل والتدريب           
 وإدماج أطفـال    ؛خدمات جمتمعية لفائدة األطفال   ؛ وإقامة    يف أوساط النساء   ال سيما املهين،  
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وإطالع األسر ؛  واحلماية من العنف؛األشخاصومنع ومكافحة االجتار ب  من الروما؛    الشوارع
خـدمات   و ؛االقتصاديةمن أجل االستفادة من نظام احلماية االجتماعية؛ وبرنامج املساعدة          

 .الرعاية االجتماعية

وألسر الروما أولوية االستفادة من برامج السكن االجتمـاعي والـسكن بتكلفـة               -١٢٥
 .يالت أخرى من ميزانية الدولة ومتو،، وإعانات صغرية)قروض ميسرة(ة ضمنخف

يف جمـال   ملموسة  كما اختذت الدولة ضمن خطة العمل اخلاصة بعقد الروما تدابري             -١٢٦
للتعليمات اً  التعليم تتيح يف إطار برامج جتريبية التعليم يف املدارس وتشجع عليه، وذلك تنفيذ            

وخلق فـرص االلتحـاق     على ظاهرة االنقطاع عن الدراسة،      اً  القائلة بضرورة القضاء هنائي   
توزيع واعتمدت خطة   . دوام كامل أو جزئي   بالتدريب املهين   بالتعليم الثانوي أو مؤسسات     

إعطاء والبلدات ب  وقدمت توصيات للبلديات      يف حدود احلصص املتفق عليها،     دراسيةالنح  امل
 . األولوية للتالميذ والطلبة من الروما

ريبية ملكافحة األمية يف املـدارس، وأعـدت   وخالل الفترة ذاهتا، ُنظمت دورات تد       -١٢٧
برامج لتشجيع أطفال الروما على االلتحاق بفصول التعليم قبل االبتدائي، وفصول تـدرس             
فيها مواضيع خمتلفة باجملان، وااللتحاق مبدارس التعليم الثانوي العام والتعليم املهـين بـدوام              

أطفال الروما علـى    مجيع   ، حصل ٢٠١٢-٢٠١١وخالل السنة الدراسية    . كامل أو جزئي  
التعليم الثانوي العام، وذلـك  ملراحل معّينة من   عشرون حصة   وختصَّص  . جماناًكتب مدرسية   

. يف التعليم الثانوي العـام    اجملموعة  ؤسسي على دعم وإدماج هذه      املطابع  المن أجل إضفاء    
إضافةً إىل ذلك، . موعةاجملوتسمح سياسة التمييز اإلجيابية هذه بإدماج الطلبة املنتمني إىل هذه 

 . أو جزئياًاً وبناًء على اإلطار املعياري ذي الصلة، ُيعفى الطلبة الروما من رسوم الدراسة كلي

وفيما يتعلق مبجال الصحة، ُنظمت محالت لتحصني أطفـال الرومـا، وترصـد               -١٢٨
ة األولية وتستفيد أقلية الروما من خدمات الصح. اًاألوضاع الصحية وحتلل مياه الشرب دوري

 .أكثر ختصصاًدوائر األساسية، مبا فيها نظام اإلحالة إىل 

 والتدريب املهين والرعاية االجتماعية، اُتخذت بعض املبـادرات         وفيما يتعلق بالعمل    -١٢٩
الروما وتدعمها للحصول علـى فـرص العمـل         مبجموعة  لصياغة سياسات تيسر النهوض     

كما أن العاطلني عن العمـل مـن الرومـا    . لوالتأهيل والتدريب، وإدماجها يف سوق العم   
يدفعون رسوم التسجيل للمشاركة يف دورات التدريب املهين اليت تتيحها اإلدارة اإلقليمية             ال

املـساعدة  " على قانون    ٢٠١١وتنص التعديالت اليت أدخلت يف عام       . للتدريب املهين العام  
سر الفقرية، ُتعفى من شرط تقيـيم       أن أسر الروما، مثل باقي األ     على   "واخلدمات االجتماعية 

 . الدخل للحصول على إعانة اقتصادية
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يف أوساط املستفيدين من اخلـدمات      اجملموعة  ويف اآلونة األخرية، ارتفع متثيل هذه         -١٣٠
كما ارتفع عـدد املـستفيدين مـن اإلعانـات          . اليت تتيحها مؤسسات الرعاية االجتماعية    

 .٢٠١٣هذه الفئة من السكان يف عام االقتصادية واخلدمات االجتماعية من 

 )٢٨ و٢٧ان التوصيت(مكافحة الفساد     

على رفع احلصانة عـن     يف تصويت اجلمعية الوطنية     ،  ٢٠١٢طور هام يف عام     متثل ت   -١٣١
ومن شأن هذا التعديل أن يكفل على حنو أفضل مبدأ تساوي مجيـع             . كبار مسؤويل الدولة  

وينص القانون اجلنائي   . جلهود املشتركة ملكافحة الفساد   املواطنني أمام القانون، وأن ينهض با     
على معاقبة املوظفني احلكوميني، أو كبار مسؤويل الدولة، أو املمثلني املنتخبني على املستوى             

 .احمللي املتورطني يف جرائم االرتشاء

وأعدت وزارة العدل حزمة من التعديالت القانونية تتعلق بالقانون املـدين هـدفها               -١٣٢
وتتضمن التعديالت مخسة أحكـام     ". املسؤولية عن أعمال الفساد   "ضافة فصل جديد خيص     إ

جديدة تنص على معاقبة أعمال الفساد اليت يسعى أصحاهبا من خالهلا إىل الغش يف أداء أي                
 أو يقبلون رشاوى أو أي      اً، أو يطلبون أو يعرضون أويقدمون     معيناً  مهمة، أو يظهرون سلوك   

ويف اآلونة األخرية، التمس وزير العدل من جلنة        .  مباشرة أو غري مباشرة    مزايا أخرى بطريقة  
 .البندقية املساعدة يف جمال اإلصالح القانوين والقضائي

منع ومكافحة الفساد، وإقامة    "واعُتمدت عالوة على ذلك استراتيجية شاملة بشأن          -١٣٣
مكافحـة  ها العام   وهدفوأولوية هذه االستراتيجية    )". ٢٠١٣-٢٠٠٨(نظام حكم شفاف    

ات جديدة ملنع هذه الظاهرة؛     وضع إصالح ) أ: (من خالل ما يلي   اً  الفساد واحلد منه تدرجيي   
انتهاج سياسـة رصـد شـامل    ) ج(تعزيز الرتاهة وقيم احلكم الرشيد يف املؤسسات؛   )ب(

فـرض  ) د(لظاهرة الفساد، وإشراك اجملتمع املدين وتعزيز دوره يف مكافحة هذه الظـاهرة؛             
ة وتقوم هذه االستراتيجي  . املسؤولني املتورطني يف قضايا الفساد    على  بات إدارية وقانونية    عقو

أفضل املعايري واملمارسات املعتمدة يف هـذا  اّتباع  الفساد وعلى هنج شامل ومتكامل ملكافحة   
 .الدويل واإلقليمي والوطينعلى األصعدة اجملال، 

وُنفذت التوصيات الـصادرة يف التقيـيم       هامة  ويف هذا السياق، أُدخلت حتسينات        -١٣٤
وأعربت احلكومة األلبانية عن التزامهـا      . الثالث جملموعة دول جملس أوروبا املناهضة للفساد      

من االستراتيجية الوطنية مـن     اً  كوهنا جزء اً  استباقياً  بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد تنفيذ    
كافحة الفساد يف ألبانيا توصيات تـدعو       وقدم برنامج جملس أوروبا مل    . أجل التنمية والتكامل  

إىل إنشاء آليات لتعزيز الرتاهة وضبط حاالت تضارب املصاحل يف إدارة شؤون املوظفني، مبن              
وإضافة إىل ذلك، تراعي السلطات األلبانية الورقة االستـشارية         .  قطاع التعليم  وفيهم موظف 

 . املتعلقة مبكافحة الفسادجلطة األ التدابري القصرية واملتوسالصادرة عن جملس أوروبا بشأن



A/HRC/WG.6/19/ALB/1 

27 GE.14-10670 

، ُوضعت بوابة على املوقع الشبكي لوزارة العدل لإلبـالغ عـن            ٢٠١٣عام  ومنذ    -١٣٥
 . تعاجلها على سبيل األولوية األجهزة املسؤولةحاالت الفساد، 

وفيما يتعلق باإلطار املؤسسي، أُنشئت هيئة املنسق الوطين ملكافحة الفساد يف أوساط   -١٣٦
 الوظيفة العمومية، وأُسندت هذه املهمة إىل وزير الدولة املكلف بـشؤون القـضايا              موظفي
 باختاذ تدابري قانونية ومؤسسية، وبتنسيق عمليات تطبيق سياسات         ئةوتضطلع هذه اهلي  . احمللية

وتـسعى  . الدولة يف جمال مكافحة الفساد، ورصد تنفيذها، وإعداد تقارير يف هذا الـشأن            
شتركة، العاملة على مستوى مصاحل النيابة العامة للمقاطعات، إىل الرفع          وحدات التحقيق امل  

من مستوى التحري واحملاكمة يف اجلرائم االقتصادية وجرائم الفساد، باإلضـافة إىل رفـع              
 .دعاوى قضائية ضد مرتكيب الفساد و تقدميهم إىل العدالة

كرات مع مؤسسات وطنية    املذ/ع مكتب أمني املظامل على سلسلة من االتفاقات       ووقّ  -١٣٧
ودولية لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد واجلرمية االقتـصادية، والتـصدي حلـاالت     

 .تضارب املصاحل

دمات لألشخاص ذوي اإلعاقة يف خمتلف اجملاالت،       توفري اخل التدابري الرامية إىل        
 )٢٠التوصية (وإعداد بيانات إحصائية موثوقة 

وي اإلعاقة مكفولة مبوجب الدستور األلباين واإلطار القانوين إن حقوق األشخاص ذ  -١٣٨
 يكفل تغطية اخلدمات املـوفرة هلـذه        "املساعدة والرعاية االجتماعية  "كما أن قانون    . القائم

وتضمن . الفئة، مبا يف ذلك املساعدة املالية والعالج يف مرافق الرعاية الصحية العامة واخلاصة            
 على فـرص    صولاحل حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم ويف         التشريعات يف جمال التعليم   

ويتناول القانون املتعلق بالصحة العقلية حقـوق األشـخاص ذوي          . تستجيب الحتياجاهتم 
 .اإلعاقات الذهنية

وحيظر قانون العمل أي شكلٍ من أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة يف                -١٣٩
تتفـق مـع    ل مالئمة   معاقني حق العمل يف أماكن عم     ولل. جمايل التوظيف والتدريب املهين   
 . مالحظات جلنة التقييم الطيب

توظيف وتأهيـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة        " تعزيز فرص العمل  "ويدعم قانون     -١٤٠
 وينص على أنه ينبغي ألصحاب العمل ختصيص وظيفة من بني           ؛واستشارهتم، بني مجلة أمور   

ء هذا الشرط، يستطيع صاحب العمل تقدمي       ويف حال استيفا  .  وظيفة لشخص معاق   ٢٥كل  
وعالوة على ذلك، ُتعفى رواتب األشخاص ذوي اإلعاقة . العملطلب إعانة مالية إىل مكتب 

 .من الضرائب
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.  خطوة إجيابية أخرى حلماية هـذه الفئـة  "احلماية من التمييز"ويعترب اعتماد قانون    -١٤١
ية جمانية ملختلف الفئات يف الدعاوى املدنية       مساعدة قانون " قانون املساعدة القانونية  "ويكفل  

 .واجلنائية واإلدارية، من بينها فئة األشخاص ذوي اإلعاقة

زيادة رواتب العاملني مـن األشـخاص       : ما يلي دابري احلماية االجتماعية    تشمل ت و  -١٤٢
وتوسـيع شـبكة اخلـدمات      ذوي اإلعاقة، ودفع رواتب األشخاص املكلفني برعايتـهم،         

كمـا أن   . ، إخل وإدماجهم يف أنشطة احلياة اليومية، وتوفري بيئة مالئمة لدعمهم        ،  االجتماعية
اخلدمات السكنية االجتماعية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف ألبانيا متـوفرة يف سـتة              

 .مراكز موزعة على ست مدن

: منـها ومثة عدة وثائق استراتيجية تتناول املسائل املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة،             -١٤٣
، واالستراتيجية الوطنيـة بـشأن      )٢٠١٣-٢٠٠٧(االستراتيجية الوطنية للتنمية والتكامل     

، واالستراتيجية الشاملة بشأن اإلدماج االجتماعي )٢٠١٥-٢٠٠٦(األشخاص ذوي اإلعاقة 
، واستراتيجية العمل   )٢٠١٣-٢٠٠٧(، واستراتيجية الرعاية االجتماعية     )٢٠١٣-٢٠٠٧(

ملعنيـة  الستراتيجية الوطنية للتعليم، واخلطة االسـتراتيجية للمفوضـية ا        والتدريب املهين، وا  
 ).٢٠١٥-٢٠١٢( باحلماية من التمييز

 خطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         ٢٠١٣وأُعدت يف عام      -١٤٤
ما ميثـل   معاق،   ألف شخص    ١٢٠وفيما يتعلق بالبيانات اإلحصائية، هناك حوايل       . اإلعاقة
 . يف املائة من السكان٤,٢نسبة 

 )٧٠التوصية (التدابري الرامية إىل تعزيز احلق يف امللكية     

 هبدف ضمان احلق يف     ٢٠١٢يف عام   " تسجيل املمتلكات غري املنقولة   "اعتمد قانون     -١٤٥
 .امللكية

" ٢٠٢٠-٢٠١٢اإلصالحات يف ميدان حقوق امللكية      "وتقوم االستراتيجية الشاملة بشأن       -١٤٦
 مصاحل واحتياجات   ادة السياسية لتنفيذ املعايري الدولية يف هذا اجملال، وحتقيق التوازن بني          على اإلر 

حتقيـق  : ما يلـي  االستراتيجية حول   مبادئ  وتتمحور  . خمتلف أصحاب املصلحة يف اجملتمع    
املصلحة العامة، والتعويض املنصف، ومبدأ العدل، والنسبية، ومبدأ الرعاية االجتماعية، علماً           

مبادئ الضمان القانوين وتوضيح التشريع شرطان أساسيان لتعزيز احلقوق األساسية مبـا            بأن  
 .االستثمارات األجنبيةيتفق وتنمية البالد وجلب 
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 )٥٧التوصية (القضاء على ظاهرة األخذ بالثأر     

 علـى   ٢٠١٣اليت أدخلت على القانون اجلنائي يف عـام         األخرية  تنص التعديالت     -١٤٧
 على مرتكيب جرمية األخذ بالثأر، وذلك بسبب املخاطر االجتماعية الكـبرية            تشديد العقوبة 

 . اليت تنطوي عليها

دورية تتضمن تدابري    وأوضعتها يف خطط     واختذت مصاحل الشرطة اخلطوات الالزمة      -١٤٨
. واألطفال هم أكثر الفئات تضرراً من ظاهرة األخذ بالثأر         ملنع ظاهرة األخذ بالثأر      ،مفصلة

 السياق، اختذت املؤسسات احلكومية املسؤولة، بالتعاون مع اجلهـات الفاعلـة يف             ويف هذا 
اخلطوات الالزمة لتحديد األطفال الذين يعيشون يف عزلة، واألطفال املنقطعني          اجملتمع املدين،   

عن الدراسة، لتنسيق اجلهود الرامية إىل ضمان حقوقهم املسلوبة، ومن مث احلد مـن هـذه                
 .الظاهرة

ضافة إىل ذلك، تنظم جلنة املصاحلة الوطنية محالت يف مجيع مقاطعات البلد مـن              وإ  -١٤٩
 .أجل إرساء احلوار بني األسر املتخاصمة ومنع عمليات القتل

 )٨٥ و٨٣التوصيتان (حقوق األقليات     

يضمن الدستور واإلطار القانوين حقوق األقليات دون متييز بني األقليات الوطنيـة              -١٥٠
كما أن املؤسسات املعنية تلتزم بوضع وتنفيذ خارطة طريق مـن           . رقية واللغوية واألقليات الع 

بـاحترام حقـوق    فيما يتـصل    أجل النهوض باإلطار التشريعي والسياسات العامة املرتبطة        
 .األقليات ومحايتها

 )٧٥التوصية (حرية التعبري والصحافة     

ة الصحافة، وحيظـر إخـضاع      يضمن الدستور األلباين احلق يف حرية التعبري وحري         -١٥١
ونتيجةً لتطور خدمات وسائط اإلعـالم اإللكترونيـة،        . وسائط اإلعالم إىل الرقابة املسبقة    

وينظم قانون وسائط اإلعالم الـسمعية      . ظهرت احلاجة إىل تعديل التشريعات يف جمال البث       
 أوروبـا   للتوصيات الصادرة عن جملس   اً  أنشطة البث وفق  ) ٢٠١٣املعتمد يف عام    (البصرية  

وقوانني االحتاد األورويب وتشريعاته املوحدة، وينهض بعمـل وسـائط البـث واإلعـالم              
 . اإللكترونية

 )٣٧ و٣٣ التوصيتان(دعوات إىل اإلجراءات اخلاصة التوجيه     

، زار  ٢٠٠٩إثر الدعوة الدائمة املوجهة يف إطار آلية اإلجراءات اخلاصـة يف عـام                -١٥٢
ون، املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، والسيد ألبانيا السيد فيليب ألست  
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هنأ املقرران السلطات و. خورخي بوستامانيت، املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  
وأصـبحت  . ارةخالل الزي مّدهتما به   على التعاون املمتاز الذي     ، عند انتهاء مهامهما     األلبانية

 ال يتجزأ من العمل اليومي للمؤسسات، وذلك من أجل النـهوض            اًتوصيات املقررين جزء  
 . مبعايري احترام حقوق اإلنسان يف ألبانيا

 أولويات مجهورية ألبانيا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   -خامساً  

 :تتضمن أولويات ألبانيا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ما يلي  -١٥٣

واءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية يف جمال محاية يف عملية م اً  املضي قدم  •
 حقوق اإلنسان؛

  دور اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان؛تعزيز •

  نظام العدالة ومكافحة الفساد؛إصالح •

 حقـوق األطفـال والنـساء       ال سيما  باإلطار القانوين حلقوق اإلنسان،      النهوض •
 واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات؛ 

 ؛٢٠١٥-٢٠٠٥تنفيذ استراتيجية الروما وخطة العمل لعقد إدماج الروما للفترة  •

 ودراسة التعاون مع هيئات حقوق اإلنسان، واالعتراف باختصاصها يف تلقي           تعزيز •
البالغات الصادرة عن األفراد؛ ومواصلة التعاون مع اإلجـراءات اخلاصـة لألمـم     

 اإلجراءات املواضيعية؛ات يف إطار بوالياملتحدة، وتوجيه دعوة دائمة للمكلفني 

النهوض بالتعاون مع اجملتمع املدين يف جمال تعزيز وتنفيذ الربامج الرامية إىل محايـة               •
 .اإلنسانحقوق 

Notes 

1 Commission on Legal Issues, Public Administration and Human Rights; Commission on Foreign 
Policy, Commission on Labor, Social and Health Issues; Commission on Education and Public 
Information Media. 

2 Bearing in mind the large number of recommendations the information is structured based on 
thematic fields. 

3 ECRI conclusions on Albania, December 2012:   
http:/www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Albania/ALB-IFU-IV-2013-003-ENG.pdf. 

4 Children from the age of 0-6 are accommodated at children’s home (orphanage). 
5 The Government program envisages the drafting of the new Strategy on Development and 

Integration 2014-2020 and other cross cutting strategies. 
6 As a result, prison overcrowding was reduced from 7.7% in 2011, to 1.6% in the end of 2012. 

        


