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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةتاسعةالدورة ال
  ٢٠١٤ مايو/أيار ٩ - أبريل/نيسان ٢٨

فوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته امل       
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  ألبانيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،             
، ويف تقـارير املفوضـية الـسامية    الدولة املعنية من  الواردة  يف ذلك املالحظات والتعليقات      مبا

والتقرير ُمقـدم يف    . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف حلقوق اإلنسان، 
ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى العودة      . شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

 اقتراحات من املفوضـية    وجهات نظر أو   ية آراء أو  يتضمن التقرير أ  وال  . إىل الوثائق املرجعية  
. املفوضيةوالبيانات العلنية الصادرة عن     يف التقارير   خبالف ما يرد منها     السامية حلقوق اإلنسان    

. ١٧/١١٩ يف مقـرره      جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع  وهو ي 
.  النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر        منهجي يف حواشي هناية   على حنو   ذُكرت  وقد  

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 ُتقبلمل /مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض ابقةاحلالة خالل دورة االستعراض الس 

التصديق أو االنضمام   
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٩٤(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  )١٩٩١(واالجتماعية والثقافية 

ـ      ة العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدني
  )١٩٩١(والسياسية 

امللحـق  الربوتوكول االختياري الثـاين     
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      با

  )٢٠٠٧(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       

  )١٩٩٤(ضد املرأة 
وغريه من ضروب   اتفاقية مناهضة التعذيب    

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو       
  )١٩٩٤() فاقية مناهضة التعذيبات(املهينة 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    
  )٢٠٠٣( التعذيب

  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق     

األطفال يف املنازعات   إشراك  الطفل بشأن   
  )٢٠٠٨(املسلحة 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
 وبغـاء   الطفل املتعلق ببيـع األطفـال     

واستغالل األطفـال يف املـواد       األطفال
  )٢٠٠٨(اإلباحية 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      
  )٢٠٠٧(املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      
 )٢٠٠٧(االختفاء القسري 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
 )٢٠١٣(اإلعاقة 
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 ُتقبلمل /مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض ابقةاحلالة خالل دورة االستعراض الس 

التحفظات واإلعالنات 
 أو التفامهات/و

- -  - 

إجراءات الشكاوى  
 واإلجراء  ،والتحقيق
 )٣(العاجل

الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )٢٠٠٧(والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        

)٢٠٠٣(  
 ٢٠ملـادة   اتفاقية مناهضة التعـذيب، ا    

)١٩٩٤(  
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      

 ٣٢ و٣١االختفــاء القــسري املادتــان 
)٢٠٠٧( 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلـق بـإجراء      

 ١٢، املادتـان    تقدمي البالغـات  
  )٢٠١٣ (١٣و

االتفاقية الدولية للقضاء على    
ع أشـكال التمييـز     ـمجي

  ١٤العنصري، املادة 
ــاري  الربوتوكــول االختي

لعهد الدويل اخلاص   امللحق با 
ــصادية   ــاحلقوق االقت ب

  واالجتماعية والثقافية
العهــد الــدويل اخلــاص 
باحلقوق املدنية والسياسية،   

   ٤١املادة 
ة مناهضة التعذيب، ـاتفاقي

  ٢٢و ٢١املادتان 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     

وق مجيـع العمـال     ـحق
 اجرين وأفراد أسرهم  ـامله

  ٧٧ و٧٦املادتان 
الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق األشخاص   

  ذوي اإلعاقة

امللحـق  ألبانيا على التصديق على الربوتوكول االختيـاري        شجعت بعض اهليئات      -١
 والربوتوكـول االختيـاري   )٤(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     با

أيضاً بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل      وأوصت  . )٥( اإلعاقة التفاقية حقوق األشخاص ذوي   
 بـشأن   ٢ وبالنظر يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم            )٦(١٨٩الدولية رقم   

 ١١٨، ورقـم    )األهداف واملعايري األساسـية   (السياسة االجتماعية    بشأن   ١١٧البطالة، ورقم   
  .)٧(يني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعيبشأن املساواة يف املعاملة بني الوطن

املعاهدات ألبانيا على إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف         وشجعت هيئات     -٢
؛ وإصـدار   )٨( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري           ١٤املادة  

قية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       االتفا من   ٧٧ و ٧٦اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني      
 ٢٠ من املادة    ١قبول التعديل الذي أُدخل على الفقرة       ، و )٩(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

إصدار اإلعالنـني املنـصوص     ؛ و )١٠(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       من  
  .)١١( من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ و٢١عليهما يف املادتني 



A/HRC/WG.6/19/ALB/2 

GE.14-10957 4 

 وك دولية رئيسية أخرى ذات صلةصك    

  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخذة 

  مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض
التصديق أو االنضمام 

 أو اخلالفة
  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  )١٢(بروتوكول بالريمو
  )١٣(اتفاقيات الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية

أغـسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
  )١٤(والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا ١٩٤٩

  )١٥(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة       
  )١٦(١٨٩رقم  و١٦٩ رقم

  

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
جلنة حقوق الطفل ألبانيا على توضيح تعريف الطفل ومراجعـة التـشريعات            حثت    -٣

 عاماً على احلماية اليت حيتاجوهنا علـى النحـو          ١٨ مجيع األطفال حىت سن      حصوللضمان  
  .)١٧(املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل

  سي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤس  -جيم  

  )١٨( املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانمركز    
  )١٩(املركز خالل دورة االستعراض احلالية  املركز خالل دورة االستعراض السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠٠٤( "ألف"املركز   )٢٠٠٤( "ألف"املركز   املدافع عن الشعب يف مجهورية ألبانيا

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء املوارد احملدودة املخصصة ملكتب              -٤
.  وإزاء املتابعة والتنفيذ احملدودين لتوصيات أمـني املظـامل         )املدافع عن الشعب  (أمني املظامل   

 لتنفيذ الوالية املنوطـة بـه   وحثت ألبانيا على تزويد مكتب أمني املظامل مبا يكفي من املوارد   
  .)٢٠(مبادئ باريس؛ وحثتها على االستجابة لتوصيات أمني املظاملمتشياً مع بشكل مستقل 

 العديد من هيئات املعاهدات إنشاء مكتب املفوض للحماية من التمييز، يف            والحظ  -٥
 حبقوق اإلنسان بيد أن املقرر اخلاص املعين. )٢١(، وهو هيئة مستقلة لتعزيز املساواة٢٠١٠عام 

وأعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )٢٢(ال يزال يشعر بالقلق إزاء موارده احملدودة       للمهاجرين
اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهما بـشأن عـدم             

  .)٢٣(زحلماية من التميياوجود تقسيم واضح للعمل بني مكتب أمني املظامل ومكتب مفوض 
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  عاهدة املهيئة
 الواردةاملالحظات اخلتامية 

يف دورة االستعراض السابقة 
آخر تقرير قُدم منذ دورة     

  االستعراض السابقة 
آخر املالحظات  

  حالة اإلبالغ  اخلتامية 
قـضاء علـى التمييـز      جلنة ال 

  العنصري
سـبتمرب  /أيلول  ٢٠١٠  ٢٠٠٣أغسطس /آب

٢٠١١  
حيني موعد تقدمي التقارير    
من التاسع إىل احلـادي      

  ٢٠١٥عشر يف عام 
ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نـوفمرب  /اينـالث تشرين
٢٠٠٦  

 /تشرين الثـاين    ٢٠١٠
   ٢٠١٣نوفمرب 

لتقرير حيني موعد تقدمي ا   
   ٢٠١٨ يف عام الرابع

نـوفمرب  /اينـالث تشرين  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٤   

 حيني موعد تقدمي التقرير     ٢٠١٣يوليه /متوز  ٢٠١١
  ٢٠١٨الثالث يف عام 

جلنة القضاء على التمييز    
  ضد املرأة

حيني موعد تقدمي التقرير      ٢٠١٠يوليه /متوز  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين
  ٢٠١٤بع يف عام الرا

حيني موعد تقدمي التقرير      ٢٠١٢مايو /أيار  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١٦الثالث يف عام 

بشأن اتفاقيـة   ( ٢٠٠٩  ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١٠ و )حقوق الطفل 

ول ـالربوتوكأن  ـبش(
ة ـاري التفاقي ـاالختي

املتعلـق  حقوق الطفل   
ــال يف ك بإشــرا األطف

ــسلحة  ــات امل  الرتاع
الربوتوكول االختياري  و

التفاقية حقوق الطفـل    
املتعلق ببيـع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل   
ــواد   ــال يف امل األطف

  )اإلباحية

 /رين األول ـتش
  ٢٠١٢أكتوبر 

ــدمي  ــد تق حيــني موع
ــامس   ــرين اخل التقري

 ٢٠١٧والسادس يف عام 

جلنة محاية حقـوق مجيـع      
ـ   اجرين وأفـراد   العمال امله

  أسرهم

 /ون األول ـكان   ٢٠٠٩  -
  ٢٠١٠ديسمرب 

حيني موعد تقدمي التقرير    
  ٢٠١٥الثاين يف عام 
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  عاهدة املهيئة
 الواردةاملالحظات اخلتامية 

يف دورة االستعراض السابقة 
آخر تقرير قُدم منذ دورة     

  االستعراض السابقة 
آخر املالحظات  

  حالة اإلبالغ  اخلتامية 
اللجنة املعنيـة حبقـوق     

  األشخاص ذوي اإلعاقة
حيني موعـد تقـدمي       -  -  -

التقرير األوَّيل يف عـام     
٢٠١٥  

اللجنة املعنيـة حبـاالت     
  االختفاء القسري

تأخر موعـد تقـدمي       -  -  -
ر األوَّيل منذ عام    التقري

٢٠١٢  

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

 اخلتاميةاملالحظات     

 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي املقرر هيئة املعاهدة

التفرقة عدم وجود بيانات مفصلة؛ و      ٢٠١٢  جلنة القضاء على التمييز العنصري
قليات لغويـة؛   بني أقليات وطنية وأ   

  )٢٥(وافتقار الروما إىل وثائق شخصية

-  

التحقيق يف انتـهاكات حقـوق        ٢٠١٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 اليت وقعت   ملظاهراتاإلنسان أثناء ا  

 ٢٠١١ينـاير   /يف كانون الثـاين   
  )٢٦(واحتجاز طاليب اللجوء

-  

على املرأة د املرأة؛ حصول العنف ض  ٢٠١٢  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  )٢٧(الرعاية الصحية

ُوجهت رسالة  
  )٢٨(تذكري

الضمانات القانونيـة للمحتجـزين؛      ٢٠١٣ جلنة مناهضة التعذيب
والتحقيقات يف حاالت التعـذيب؛     

  )٢٩(وتعويض الضحايا؛ ومجع البيانات

ُوجهت رسالة  
  )٣٠(تذكري

  )٣١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  الل دورة االستعراض السابقةاحلالة خ  

  نعم  ال  دعوة دائمة
القضاء أو  نطاق  حاالت اإلعدام خارج      بيع األطفال  الزيارات اليت جرت 

  بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ املهاجرون
الفريق العامل املعين بالشركات عرب الوطنية    -  زيارات متت املوافقة عليها من حيث املبدأ

  ن مؤسسات األعمال التجاريةوغريها م
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  احلالة الراهنة  الل دورة االستعراض السابقةاحلالة خ  
حــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو   الزيارات اليت طُلب إجراؤها

   بإجراءات موجزة أو تعسفاً
  املدافعون عن حقوق اإلنسان

-  

الردود على رسائل االدعاءات والنداءات    
  العاجلة

  . على بالغ واحداحلكومةوردت . بالغان خالل فترة االستعراض، أُرسل

  )٣٢(القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًنطاق حاالت اإلعدام خارج   هام املتابعةتقارير وم

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
لقوالب النمطية  ل ألبانيا بالتصدي  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أوصت    -٦

  .)٣٣(ة اليت تدمي التمييز ضد املرأةاجلنساني
استعمال تدابري خاصة    ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ألبانيا إىل           -٧

مؤقتة يف اجملاالت اليت ُتعد فيها املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً أو يف وضع ضعيف هبـدف تـسريع                  
هذه التدابري اخلاصة بتطبيق وأوصت . ليأو بشكل فع حتقيق املساواة بني اجلنسني حبكم الواقع 

والقـروض  يف الوصول إىل امللكيـة ورأس املـال          لضمان املساواة بني املرأة والرجل    املؤقتة  
 وبشكل أعم الوصول إىل مجيع مكونـات املـستوى          ،وخدمات الرعاية الصحية واإلسكان   

  .)٣٤( الالئقاملعيشي
قها ألنه، رغم اعتمـاد االسـتراتيجية       قوق اإلنسان عن قل   اللجنة املعنية حب  أعربت  و  -٨

، ما زالت أقلية الروما تتعرض      )٢٠١٥-٢٠١٠(علقة بالروما وعقد إدماج الروما      الوطنية املت 
للتمييز يف احلصول على السكن والعمل والتعليم واخلدمات االجتماعية واملشاركة يف احليـاة        

  .)٣٥(السياسية
يز العنصري تأكيد قلقها إزاء ادعاء تعرض       كررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمي     و  -٩

وسوء املعاملة واالستخدام غري الالئق للقوة من جانب  أفراد من أقلية الروما إىل التنميط اإلثين     
حداً هلذه املمارسات وُتوسـع مـدارك املـوظفني         بأن تضع   وأوصت ألبانيا   . أفراد الشرطة 

  .)٣٦(بهم يف جمال التمييز العنصرياملكلفني بإنفاذ القانون حبقوق اإلنسان وتتيح تدري
، الذي وسـع    ٢٠١٣والحظت جلنة حقوق اإلنسان تعديل القانون اجلنائي يف عام            - ١٠

إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء القوالـب        . نطاق احلماية من التمييز على أساس امليل اجلنسي       
مغـايري اهلويـة    املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي و       النمطية وأوجه التحامل ضد   
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ودعت اللجنة املعنيـة    . )٣٧(وإزاء التصرحيات السلبية للموظفني العموميني بشأهنم      ،اجلنسانية
فيما يتعلق بـالتمييز     بالقضاء على التمييز ضد املرأة ألبانيا إىل تنفيذ قانون احلماية من التمييز           

  .)٣٨(أو امليل اجلنسي تنفيذاً كامالًاجلنسانية على أساس اهلوية 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
ال تزال جلنة حقوق اإلنسان قلقة بشأن اجلرائم املتصلة باألخذ بالثأر وألن األسـر،                -١١

وذكرت جلنـة مناهـضة     . )٣٩(مبن فيها األطفال، تبقى حبيسة يف منازهلا خوفاً من العقاب         
ح اجملتمع، وال سيما بسبب انتشار      التعذيب أن هذه املمارسة ال زالت متأصلة يف بعض شرائ         

وأعربـت جلنـة    . )٤٠(الصور النمطية املتغلغلة جذورها للدفاع عن شرف العائلة أو استرداده         
يف " أخذ بالثأر " سنة من العمر يف جرمية       ١٤حقوق الطفل عن عميق قلقها إزاء مقتل فتاة تبلغ          

القضاء أو بـإجراءات    نطاق  رج  وقال املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خا      . )٤١(٢٠١٢عام  
 األحيان الـنمط  موجزة أو تعسفاً إن جرائم القتل من أجل الثأر املرتكبة حالياً ال تتبع يف بعض          

، اليت يقال إّنها جتيز قتل الذكور مـن         )قواعد عرفية متناقلة شفوياً   (التقليدي لقواعد القانون    
وأحال املقرر اخلاص املعين حبـاالت      . )٤٢(حتظر بصرامة قتل األطفال والنساء    أفراد األسرة و  
إىل املعلومات الواردة يف تقريـر       القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     نطاق  اإلعدام خارج   

اليت تبني أن استمرار حدوث جرائم القتل من أجل الثـأر،           و الذي أعده    ٢٠١٣املتابعة لعام   
  .)٤٣(لى مرتكيب اجلرائميرجع جزئياً إىل نزعة السلطة القضائية إىل فرض عقوبات أخف ع

اجلرائم املتصلة  قضايا  قوق اإلنسان ألبانيا على التحقيق يف مجيع        اللجنة املعنية حب  وحثت    -١٢
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام        . )٤٤(باألخذ بالثأر وتقدمي اجملرمني إىل العدالة     

حلكومة مع كبـار العلمـاء      القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بأن تتشاور ا        نطاق  خارج  
والزعماء الدينني من أجل حتديد أفضل السبل لالتصال باألسر املتضررة من جرائم األخذ بالثأر              

  . )٤٥(وإهناء عزلتها وتيسري توصل قادة اجملتمع احمللي إىل أشكال من املصاحلة أكثر فعالية
 وقوع عدد كبري من     تشري إىل وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تقارير           -١٣

وحثت جلنة حقوق اإلنسان    . )٤٦(حوادث التعذيب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز قبل احملاكمة       
وحثت جلنـة مناهـضة     . )٤٧(ألبانيا على ضمان التنفيذ الصارم حلظر التعذيب وسوء املعاملة        

تعـذيب مبوجـب    تعترب أفعال   باألفعال اليت   األدلة املتعلقة   تقييم  التعذيب ألبانيا على ضمان     
 والكف عن إعـادة تـصنيف حـاالت         ، من القانون اجلنائي على النحو الواجب      ٨٦ املادة

  .)٤٨(التعذيب املبلغ عنها كأفعال تعسفية
والحظت جلنة مناهضة التعذيب مع القلق تطبيق االحتجاز قبل احملاكمـة بـشكل               -١٤

 الحتجاز قبل احملاكمـة   وحثت ألبانيا على تعديل التشريع ذي الصلة من أجل فرض ا          . مفرط
  .)٤٩(كخيار أخري واستنباط تدابري بديلة يف هذا الصدد
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إزاء ادعاءات تكـرار حـدوث حـاالت        وأعربت جلنة حقوق اإلنسان عن قلقها         -١٥
ويساورها القلق إزاء ظروف االحتجاز الالإنسانية، مبا يف ذلك اكتظاظ          . االحتجاز التعسفي 

تفيد بأنه حىت السجون املنشأة حـديثاً ال تـستويف          ليت  اعلومات  املأماكن االحتجاز، وإزاء    
  .)٥٠( الدوليةاملعايري
االستراتيجية الوطنية بـشأن املـساواة بـني       العديد من هيئات املعاهدات ب     رحبو  -١٦

. )٥١(٢٠١٥-٢٠١١اجلنسني واحلد من العنف القائم على نوع اجلنس داخل األسرة للفتـرة             
املرتيل واالغتصاب الزوجي، تالحظ بأسف استمرار التقـارير        وفيما تنوه اللجنة بتجرمي العنف      

املعلومـات الـيت    : وهي قلقة إزاء ما يلي    . اليت تفيد حبدوث عنف مرتيل ضد النساء واألطفال       
مفادها أن الشرطة ال حتقق على حنو فعال يف الشكاوى املتعلقة بالعنف املرتيل؛ والعدد الـضئيل         

وامر احلماية واالفتقار إىل عدد كاٍف من املآوي املخصصة         من اإلدانات؛ وعدم وجود متابعة أل     
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنيـة  . )٥٢(لضحايا العنف املرتيل  

  .)٥٣(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل عن نفس الشواغل
القضاء أو بإجراءات موجزة    نطاق  حباالت اإلعدام خارج    وقال املقرر اخلاص املعين       -١٧

أو تعسفاً إن برامج العنف املرتيل سوف حتتاج إىل وقت طويل من أجل القضاء على السلطة                
قوق اإلنسان بـأن جتـري      املعنية حب لجنة  الوأوصت  . )٥٤(األبوية الراسخة اليت تيسر العنف    

 وأن تتم مالحقـة اجملـرمني، إن أدينـوا،    الشرطة حتقيقات كاملة يف حاالت العنف املرتيل،   
  .)٥٥(وتفرض عليهم عقوبات مناسبة، وأن تضمن متابعة أوامر احلماية

أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن الزواج املبكر والقسري، وال سيما يف             و  - ١٨
 إزاء  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقـة        وال تزال   . )٥٦(صفوف مجاعة الروما  

التدابري احملدودة املتخذة من أجل التصدي لتقاليد الزواج الضارة، مبا يشمل زواج األطفـال،        
وتتمثل هذه التقاليد يف اختيار األسرة للزوج ودفع مثن العروس أو املهر، وهي ال تزال شائعة                

لبانيـا  وأوصت جلنة حقوق الطفل أ    . )٥٧(يف األرياف واملناطق النائية وبني مجاعات األقليات      
  .)٥٨(الدنيا للزواج ومكافحة الزواج املبكر والقسريالقانونية بإنفاذ السن 

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء دراسة             -١٩
االعتداء اجلنسي والعنف اجلـسدي ضـد األطفـال    ممارسة العنف النفسي وتشري إىل تفّشي   
ويساورها القلق لعدم متكن األطفال من الوصول إىل وحدات محاية الطفل،            .بداخل األسرة 

وال سيما يف املناطق الريفية، لإلبالغ عن حاالت االعتداء واحلصول على الـدعم، ولعـدم               
. )٥٩(رصد املوارد يف امليزانية لوحدات محاية الطفل القائمة لكي تتمكن من العمـل بفعاليـة     

يا على إرساء نظام متعدد القطاعات حلماية األطفال يـضمن          وحثت جلنة حقوق الطفل ألبان    
وحثت ألبانيا على مراجعة تشريعها لضمان محاية األطفال حىت         . )٦٠(منع العنف ضد األطفال   

  .)٦١( سنة من االعتداء اجلنسي واالستغالل١٨سن 
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العقاب البدين ميارس بشكل واسـع يف                -٢٠
بفعاليـة العقـاب   حتظر وحثت ألبانيا على تنفيذ القوانني اليت     . نازل واملدارس واملؤسسات  امل

وأوصت جلنة حقوق اإلنسان بأن تشجع ألبانيا أشكال التأديب غـري العنيفـة             . )٦٢(البدين
  .)٦٣(كبديل عن العقاب البدين

تعرضـون  الـذين ي  ويساور جلنة حقوق الطفل قلق إزاء العدد الكبري من األطفال             -٢١
 .)٦٤(األطفال الذين ميارسون املهـن احملفوفـة باملخـاطر         لالستغالل االقتصادي، وال سيما   

جمدداً عن قلقها إزاء العدد املرتفع لألطفـال الـذين يعيـشون            حقوق الطفل   وأعربت جلنة   
. ويعملون يف الشوارع، وإزاء عدم كفاية التدابري املتخذة ملعاجلة وضـع هـؤالء األطفـال              

  .)٦٥(لجنة قلق ألن أطفال الشوارع قد ُيعاملون كمجرمنيويساور ال
: وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا على ما يلـي           -٢٢

تعزيز آليات رصد عمل األطفال؛ وحتسني برامج الوقاية وإعادة اإلدماج اليت تركـز علـى               
صادي لألطفال؛ وضمان إنفاذ القـانون الـذي        متكني األسرة والقضاء على االستغالل االقت     

  .)٦٦(حيمي الطفل من االستغالل االقتصادي وغريه من أشكال االستغالل ومعاقبة االنتهاكات
وال تزال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقـة إزاء العـدد           -٢٣

املساعدة الطبية  لقلّة  ويساورها القلق   . هالكبري حلاالت االجتار بالبشر داخل البلد وعرب حدود       
اللجنـة  وال تزال   . )٦٧(لضحايا االجتار املقدمة  ذلك املأوى،   فيها  والقانونية واالجتماعية، مبا    

 اجلنائية يف قـضايا     إلداناتاملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء العدد املنخفض ل          
احلماية الفعلية لضحايا االجتار باعتبارهم شهوداً وعدم       االجتار بالنساء، وإزاء الفشل يف توفري       

ويساور جلنة حقوق الطفل قلق لضلوع الـشرطة ومـسؤولني          . )٦٨(تقدمي تعويض للضحايا  
حكوميني يف قضايا االجتار بالبشر وألن الفساد املتفشي يف اجلهاز القضائي يعوق إنفاذ قانون              

  .)٦٩(مكافحة االجتار بالبشر
: يلي ة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا بالقيام مبا        وأوصت اللجن   -٢٤

تعزيز التشريعات ملكافحة االجتار بالبشر، وذلك مبراجعة القانون اجلنائي هبدف معاقبة مـرتكيب     
وية الضحايا، وتقدمي املساعدة الطبيـة      جرائم االجتار بشكل مناسب، وضمان التحديد املبكر هل       

وأوصت اللجنـة   . )٧٠(املأوىتوفري  نية واالجتماعية املالئمة هلؤالء الضحايا، مبا يف ذلك         والقانو
التطبيق الفعلي لقوانني محايـة الـشهود؛       : مبا يلي ألبانيا  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       

ثت جلنة  وح. )٧١(وتعديل القانون اجلنائي لكي ال يتعرض الضحايا إىل املالحقة اجلنائية والعقاب          
مناهضة التعذيب ألبانيا على منع االجتار بالبشر والتحقيق فيه ومالحقة ومعاقبة مرتكبيه بشكل             

وقدمت جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، وجلنـة            . )٧٢(سريع وحمايد 
  .)٧٣(ثلةفريق األمم املتحدة القطري توصيات مماوقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبحقوق الطفل، 

لألطفال الـذين يتعرضـون     بلد مصدر   ويساور جلنة حقوق الطفل قلق ألن ألبانيا          -٢٥
، وألن أطفال الروما وأطفال األقلية املصرية يشكلون     القسري والعمل   ألغراض اجلنس لالجتار  
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والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن ألبانيـا        . )٧٤(نسبة عالية من األطفال ضحايا االجتار     
. )٧٥(كشكل من أشكال االجتـار بالبـشر      القسري  ترف باستغالل األطفال يف العمل      تع مل

خطـة العمـل    تطّرق  وحثت جلنة حقوق الطفل ألبانيا على منع االجتار باألطفال وضمان           
 )٢٠١٣-٢٠١١(الوطنية ملكافحة االجتار باألطفال ومحاية األطفال ضحايا االجتار للفتـرة           

  .)٧٦(خاص، أطفال الروما وأطفال األقلية املصريةتدابري وقائية تستهدف، بوجه ل

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
إزاء اسـتمرار   ال تزال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقة            -٢٦

قلق بشأن تقارير عن استشراء     الن  ويساور جلنة حقوق اإلنسا   . )٧٧(افتقار القضاء لالستقاللية  
ألن عملية اختيار القضاة، وال سيما أولئك       ، كما يساورها القلق     الفساد يف اجلهاز القضائي   

  .)٧٨(يف السلطة القضائية، عملية مسّيسةالعليا الذين يشغلون املناصب 
عـشر  وال تزال جلنة مناهضة التعذيب قلقة الستمرار تطبيق االحتجاز اإلداري ملدة              -٢٧

وأوصت بضمان إجراء عملية التأكد من هويـة املـشتبه بـه يف             . ساعات لغرض التحقيق  
  .)٧٩( وهي املدة اليت جيب أن ميثل خالهلا املشتبه به أمام قاض، ساعة٤٨ غضون
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بإبالغ مجيع األشخاص احملتجزين لـدى الـشرطة              -٢٨

وإحضارهم أمام قاضٍ يف غضون    للحرمان من احلرية   حبقوقهم األساسية منذ اللحظات األوىل    
ألبانيا علـى   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وحثت  . )٨٠(الفترات املنصوص عليها يف الدستور    

عنـدما   ضمان إمكانية الوصول فوراً إىل حمامٍ بعد التوقيف وإتاحة املساعدة القانونية اجملانية           
يق األمم املتحدة القطري بتيسري إنفاذ القـانون        وأوصى فر . )٨١(تقتضي ذلك مصلحة العدالة   

املتعلق مبجانية املساعدة القانونية عن طريق صرف املدفوعات وزيادة عدد احملامني واملنظمات            
  .)٨٢(غري احلكومية املتعاقدة مع احلكومة من أجل تقدمي املساعدة القانونية

الذي يتـصرف    ن الشعب، ويساور جلنة مناهضة التعذيب قلق ألن مكتب املدافع ع          -٢٩
باعتباره آلية وقائية وطنية، ال يرصد األوضاع يف مكان االحتجاز إال بعد تلقـي ادعـاءات                

وأوصـت  . بسوء املعاملة وبعد موافقة مسبقة، مما حيد من اجلوانب احلمائية لزياراته الوقائية           
 إىل مجيع أماكن    ألبانيا بأن تكفل إمكانية وصول املدافع عن الشعب بصورة منتظمة ويف حينه           

  .)٨٣(دون موافقة مسبقة من السلطات املعنية إلجراء الزيارة االحتجاز
قيام هيئات مستقلة بتحقيق سريع     بأن تضمن   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب ألبانيا        -٣٠

وشامل يف مجيع ادعاءات حدوث تعذيب وسوء معاملة على يد الشرطة ومقاضاة مـرتكيب              
نة حقوق الطفل بإتاحة برامج الرعاية وإعادة التأهيل لألطفـال      وأوصت جل . )٨٤(هذه األفعال 

  .)٨٥(ضحايا سوء املعاملة
والحظ فريق األمم املتحدة القطري تزايد ظاهرة جنوح األحداث، وذكر أنه ما زال               -٣١

 املناسب  من املتعني وضع سياسات وطنية شاملة تتيح أفضل الفرص للشباب، مبا يشمل التعليم            
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 وأكدت جلنة حقوق الطفل جمدداً قلقهـا      . )٨٦(لقانونللحيلولة دون خمالفتهم    وفرص العمل ل  
قلق لعـدم   الويساور جلنة حقوق اإلنسان     . )٨٧(إزاء االفتقار إىل نظام فعال لقضاء األحداث      

برامج إعادة  ) ب(دوائر مصممة حتديداً لألحداث يعمل فيها قضاة متخصصون؛ و        ) أ(وجود  
وأوصى فريق  . )٨٨(مرافق تعليمية لألطفال املدانني   ) ج(ألطفال؛ و تأهيل طويلة األجل هلؤالء ا    

واللجـوء أكثـر    األمم املتحدة القطري بتقليص طول فترة احتجاز األحداث قبل احملاكمة،           
  .)٨٩(التدابري البديلة لالحتجازفأكثر إىل 

حقيقات قوق اإلنسان عن قلقها ألنه مل يتم االنتهاء من الت         املعنية حب لجنة  الوأعربت    -٣٢
 ومل يتم   ٢٠١١يناير  /يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت خالل مظاهرات كانون الثاين         

  .)٩٠(تعويض الضحايا
االجتماعية والثقافية ألبانيا بتحسني فعالية     ووأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية        -٣٣

  .)٩١(د يف عملية صنع القرارالتدابري القانونية واهليكلية والسياساتية املتخذة ملكافحة الفسا

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أعربت جلنة مناهضة التمييز العنصري عن قلقها إزاء الصعوبات اليت يواجهها العديد              -٣٤

. )٩٢(مبا يف ذلك شهادات امليالد وبطاقات اهلوية      من الروما يف احلصول على وثائق شخصية،        
لطفل أن األطفال الفقراء واألطفال املولودين يف اخلارج أو خارج دور          وأضافت جلنة حقوق ا   

  .)٩٣(الوالدة أو مثرة الزواج املبكر هم األكثر تضرراً من عدم التسجيل
والحظت جلنة حقوق الطفل مع القلق أنه ال يسمح لألمهات، يف املناطق الشمالية،               -٣٥

لة عودهتن إىل أسرهن األصـلية بعـد        باالتصال بأبنائهن إن كن يعشن مبفردهن، أو يف حا        
وحثت ألبانيـا علـى   ". قانون"الطالق أو وفاة الزوج، وذلك تطبيقاً للقانون العريف املسمى      

  .)٩٤(وضع نظام يسهل عالقة الطفل بوالديه بعد الطالق
قوق اإلنسان قلقة ألن الوالدين، ال سيما الفقراء، يودعون         املعنية حب لجنة  الوال تزال     -٣٦

هتدف إىل حتسني دعم األسـر       وأوصت ألبانيا بتصميم سياسة أسرية    . م يف املؤسسات  أطفاهل
وأوصت جلنة حقوق الطفل ألبانيا مبواصـلة       . )٩٥(الفقرية ومنع إيداع األطفال يف املؤسسات     

  .)٩٦(على اإليداع يف املؤسساتوتفضيلها إيالء األولوية ألماكن الرعاية األسرية 
قوق اإلنسان قلق إزاء األحوال املعيشية الرديئة يف املؤسسات  حباملعنيةلجنة الويساور   -٣٧

وتشعر بالقلق أيضاً ألن    . مغادرة املؤسسات بعد  يتعرضون للتشرد   الذين  األطفال  وإزاء كثرة   
وحثـت  . بعض هؤالء األطفال يتعرض لالعتداء اجلنسي ويرغم البعض اآلخر على التسول          

؛ ظروفهم املعيشية  على رصد مؤسسات األطفال وحتسني       قوق اإلنسان ألبانيا  املعنية حب لجنة  ال
وحثت جلنة حقوق الطفل ألبانيا علـى التقيـد         . )٩٧(ومحايتهم من مجيع أشكال االستغالل    

بااللتزامات اليت تعهدت هبا يف إطار االستعراض الدوري الشامل بأن ترفـع سـن مغـادرة     
ناسب لألطفال الذين يغـادرون      سنة، وبأن تضمن توفري الدعم امل      ١٨مؤسسات الرعاية إىل    
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وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا علـى          . )٩٨(املؤسسات
تعديل القانون املتعلق مبركز األيتام لضمان تقدمي مساعدة ودعم كافيني إىل األطفال خـالل              

  .)٩٩(الرشداالنتقال من مرحلة العيش يف املؤسسات احلكومية إىل مرحلة سن 

  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية التعبري،حرية   -هاء  
وشجع كـلٌ   . ئية مبوجب القانون اجلنائي   أن التشهري جرمية جنا   الحظت اليونسكو     -٣٨
  .)١٠٠(اليونسكو وفريق األمم املتحدة القطري ألبانيا على إلغاء جترمي التشهريمن 
قوق اإلنسان قلق إزاء تعرض الـصحفيني إىل املـضايقات          املعنية حب لجنة  الويساور    -٣٩

واالعتداءات وإزاء املعلومات اليت تفيد برفع دعاوى ضد منظمات وسائط اإلعالم كوسـيلة             
  .)١٠١(للتخويف

 الناقص للمرأة   نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق إزاء التمثيل       جلوتشعر    -٤٠
قوق اإلنسان عـن قلقهـا إزاء    املعنية حب لجنة  الوأعربت  . )١٠٢(احمللية الوطنية و  يف هيئات احلكم  

متثيل املرأة يف الربملان الذي ما زال ناقصاً وإزاء املواقف السائدة بني األحزاب السياسية اليت متتنع             
. )١٠٣( يف املائة للنساء يف قوائم املرشـحني       ٣٠عن االلتزام بالقاعدة اليت ختصص حصة نسبتها        

لجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا بإنفاذ قانون املساواة بني           وأوصت ال 
 يف املائة لتمثيل املرأة يف املناصب       ٣٠اجلنسني، وبصفة خاصة االلتزام بتخصيص حصة نسبتها        

  .)١٠٤(الرفيعة املستوى يف اإلدارة العامة ويف املؤسسات األكادميية ومؤسسات البحث
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري ألبانيا بضمان مـشاركة األشـخاص            و  -٤١

  .)١٠٥(املنتمني إىل األقليات يف احلياة العامة والسياسية
عدم متييزها  قوق اإلنسان ألبانيا على مراجعة تشريعاهتا لضمان        املعنية حب لجنة  الوحثت    -٤٢

 اجتماعيـة مـن خـالل       - نفسية   ضد األشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أو ذهنية أو         
 هلا عالقة معقولة أو موضـوعية       تحرماهنم من احلق يف التصويت ألسباب غري متناسبة أو ليس         

  .)١٠٦(بقدرهتم على التصويت
وذكر املقرر اخلاص املعين باملهاجرين أن العديد من املهاجرين األلبـان ال ميكنـهم                -٤٣

وأوصى .  يشكلون جزءاً كبرياً من قوائم الناخبني      املشاركة يف االنتخابات األلبانية رغم أهنم     
ألبانيا بأن تكفل يف القانون واملمارسة حق مواطنيها يف اخلارج يف املشاركة يف احلياة العامـة             

  .)١٠٧(والسياسية ويف التصويت

  العمل ويف ظروف العمل املنصفة واملواتيةاحلق يف   -واو  
ية واالجتماعية والثقافية جمدداً قلقها بـشأن       أكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاد      -٤٤

مستوى البطالة املرتفع نسبياً، والذي يؤثر بشكل غري متناسب يف أفراد اجملموعات احملرومـة              
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التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفـاع     املعنية بالقضاء على    لجنة  الوأعربت  . )١٠٨(واملهمشة
  .)١٠٩(رجالمعدل البطالة يف صفوف النساء مقارنة مع ال

الفجـوة الواسـعة يف     ويساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق إزاء             -٤٥
وتشعر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق        . )١١٠(األجور بني اجلنسني  

  .)١١١("مة املتساويةاملساواة يف األجور على العمل ذي القي"لعدم وجود نظام يكفل تطبيق مبدأ 
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٤٦

االستمرار، يف قانون العمل احلايل، يف تطبيق احلظر املفروض على حق املوظفني العموميني يف              
 االستمرار  اإلضراب وذلك حىت بالنسبة للموظفني الذين ال يقدمون خدمات أساسية، وإزاء          

يف فرض القيود على احلق يف املفاوضة اجلماعية يف شكل اشتراط إجـراء وسـاطة إلزاميـة         
  .)١١٢( يوماً قبل الشروع يف إضراب٣٠ ملدة
وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن قلقها ألن العمال املهـاجرين الـذين               -٤٧
  .)١١٣(بات العمالحيملون وثائق هوية ال ميكنهم االنضمام إىل نقا ال

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
وأعربت اللجنة  . )١١٤(الحظت جلنة حقوق الطفل أن مستويات الفقر ال تزال عالية           -٤٨

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم وجـود اسـتراتيجيات             
ع الذي تواجهه اجلماعات املهمشة بشكل خاص وإزاء انتشار الفـوارق           للتصدي للفقر املدق  

  .)١١٥(على املستوى اإلقليمي اليت تؤثر يف التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية
وتشعر جلنة حقوق الطفل بالقلق ألن احلماية االجتماعيـة الـيت تقتـصر علـى                 -٤٩

ال األسر، وال سيما أسر الروما وأسر األطفـال        انتشقصَّرت يف   التحويالت النقدية البسيطة،    
قلق لعدم حصول ثلثي األسر الفقرية على معونة        الويساورها  . ذوي اإلعاقة، من براثن الفقر    

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا          . )١١٦(اقتصادية
. )١١٧(جتماعي إىل األسر ذات الدخل املنخفض     بشأن غياب التدابري املناسبة لتوفري السكن اال      

وأوصت بتعديل استراتيجية االندماج االجتماعي من أجل تقدمي اخلـدمات االجتماعيـة،            
وشجعت اللجنة املعنية   . )١١٨(والرعاية الصحية، والتعليم ألكثر فئات األطفال واألسر هتميشاً       

اعتماد إعانة الدخل األدىن اليت      ى النظر يف  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا عل     
 .)١١٩(جتمع بني كافة استحقاقات املساعدة االجتماعية القائمة

  احلق يف الصحة  -حاء  
ال يـزال   ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن اإلنفاق العام على قطـاع الـصحة                -٥٠

اعية والثقافية عن قلقهـا     وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتم     . )١٢٠(منخفضاً
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إزاء عدم كفاية األموال املخصصة يف امليزانية للرعاية الصحية، وإزاء الوصـول احملـدود إىل               
 فريق األمم املتحدة القطـري أن     وذكر  . )١٢١(اخلدمات الصحية، وال سيما يف املناطق الريفية      

  .)١٢٢(املدفوعات غري الرمسية يف قطاع الصحة ال تزال متثل مشكلة
معدَّل وفيات األطفال املرتفع، الناجم أساساً      قلق إزاء   الويساور جلنة حقوق الطفل       -٥١

  .)١٢٣(عن سوء التغذية، مما يؤثر بشكل خاص يف األطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية
اإلجهاض االنتقائي على أساس    والحظ فريق األمم املتحدة القطري ارتفاع حاالت          -٥٢

أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا مبنع         و. )١٢٤(نوع اجلنس 
اإلجهاض االنتقائي على أساس نوع اجلنس، بسبل منها احلد من اللجوء إىل اإلجهاض مـن               

  .)١٢٥(خالل توسيع وحتسني خدمات تنظيم األسرة
ع عدد النساء املصابات    وتشعر جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بالقلق إزاء ارتفا           -٥٣

اإليدز، وحاالت انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، وإزاء قلة          /بفريوس نقص املناعة البشرية   
وأعربت جلنـة حقـوق     . )١٢٦(يف املناطق الريفية  النسخ العكسي   األدوية املضادة لفريوسات    

اإليـدز بـني    /الطفل عن قلقها ألن اكتشاف حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية          
األطفال متت يف مرحلة متأخرة جداً وألن خدمات منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل مل                

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بإدماج خـدمات منـع          . )١٢٧(تدمج يف النظام الصحي   
  .)١٢٨(انتقال العدوى من األم إىل الطفل يف النظام الصحي

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن القانون حيدد املسؤولية اجلنائيـة عـن نقـل                 -٥٤
وأوصى مبراجعة هذا القانون وجعله يتماشى مع املعايري الدولية         . نقص املناعة البشرية   فريوس

  .)١٢٩(حلقوق اإلنسان
ملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء          وأعربت اللجنة ا    -٥٥

وأوصت جلنة القضاء . )١٣٠(غياب معلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املناهج التعليمية       
على التمييز ضد املرأة بتشجيع التثقيف اجلنسي، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة منع احلمـل               

  .)١٣١(املبكر

   التعليماحلق يف  -طاء  
التعليم اجملاين يقتصر على املرحلـة االبتدائيـة،    قلق ألناليساور جلنة حقوق الطفل      -٥٦

رغم أن التعليم اإللزامي ميتد حىت السنة الدراسية التاسعة، باإلضافة إىل تأثري تكاليف التعليم              
ـ  . املدارس، ال سيما الفتيات   إىل  أطفاهلما  إرسال  على قدرة الوالدين على      القلق إزاء  وتشعر ب

حالة املباين املدرسية؛ وضعف اخلدمات التعليمية وظروف التعلم يف املناطق الريفيـة؛            تردي  
  .)١٣٢(واستمرار تأثر نظام التعليم بالفساد
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وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم             -٥٧
للمعدالت العالية لتسرب البنات من التعليم االبتـدائي        اختاذ تدابري من أجل التصدي بفعالية       

  .)١٣٣(يف أطفال الروماغري متناسب بشكل يؤثر باملقارنة مع البنني، وهو ما 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أن الفقر وانعدام اخلدمات اجملتمعية جيعالن أغلبيـة        ذكر فريق األمم املتحدة القطري        -٥٨
املعنيـة  لجنة  الوتشعر  . )١٣٤(غري قادرين على االندماج يف اجملتمع     قني يعيشون يف عزلة و    ااملع
  .)١٣٥( هشاًقوق اإلنسان بالقلق ألنه غالباً ما يكون الوضع االقتصادي للمعوقنيحب

ويساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلق إزاء ضآلة نسبة             -٥٩
والحظ فريق األمم املتحدة القطري عدم إنفاذ قاعدة        . )١٣٦(األشخاص ذوي اإلعاقة العاملني   

  .)١٣٧( اليت ينص عليها القانون،ختصيص حصص من فرص العمل للمعوقني
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء وضع األطفال ذوي اإلعاقـة، حيـث                -٦٠

تيجيات عـدم وجـود تـدابري واسـترا       إزاء  ُيستبعد معظمهم استبعاداً كامالً من اجملتمع، و      
فريـق  كـلٌ مـن     وقدم  . )١٣٨(متكّن األطفال ذوي اإلعاقة من التمتع الفعلي حبقوقهم        فعالة
املتحدة القطري واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               األمم

  .)١٣٩(مشاهبة مالحظات
لـى  يركـز ع  وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن تعليم األطفال ذوي اإلعاقـة              -٦١

يفتقرون إىل املهارات وإىل اهلياكل األساسية      املدرِّسني  املؤسسات واملدارس املتخصصة، وأن     
  .)١٤٠(الستيعاب الطلبة املعوقني

  األقليات  -كاف  
شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ألبانيـا علـى              -٦٢

، لكي يتمكن أفراد هـذه       للمعايري الدولية   اخلاصة، وفقاً  ذات اهلويات باجملموعات  االعتراف  
وأكدت جلنة القضاء على    . )١٤١(اجملموعات من التمتع حبقوق األقليات وباحلماية اليت تكفلها       

املتعلقة باألسس اليت يقوم التمييز العنصري من جديد توصيتها بأن تعيد ألبانيا النظر يف املعايري          
قليات اللغوية، وأن تكفل عدم التمييز فيمـا يتعلـق          بني األقليات القومية واأل   عليها التمييز   

  .)١٤٢(باحلماية أو التمتع باحلقوق أو املنافع، سواء بني اجملموعات أو يف أحناء إقليم الدولة
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن أسفها لإلبالغ            -٦٣

 ولعدم اختاذ خطـوات     ، األقليات يف املدارس العامة    عن حمدودية الوصول إىل التعليم بلغات     
  .)١٤٣(لصون ومحاية وتعزيز لغات األقليات وثقافاهتا
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وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري ألبانيا على حتسني حـصول األقليـة               -٦٤
وأوصـت جلنـة    . )١٤٤(املصرية على التعليم والعمل والصحة واخلدمات االجتماعية األخرى       

ى التمييز العنصري ألبانيا مبعاجلة حالة األشخاص الـذين ينتمـون إىل األقليـات              القضاء عل 
األرومانية فيما يتعلق بالتمتع حبقوقهم يف حرية الرأي والتعبري والتعلـيم واحلـصول علـى               

  .)١٤٥(اخلدمات العامة دون أي متييز
لفقـر  وأحال فريق األمم املتحدة القطري إىل معلومات تظهر ارتفـاع مـستوى ا              -٦٥

يف صـفوف   التسجيل يف التعليم يف مرحلة ما قبل سن الدراسة          واألمية، واخنفاض مستويات    
والحظت جلنة حقوق الطفل مـع القلـق ضـعف تنفيـذ خمتلـف الـربامج                . )١٤٦(الروما

ويساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       . )١٤٧(واالستراتيجيات املتعلقة بالروما  
ق ألن األولويات املتفق عليها على املستوى الوطين فيما يتعلق بوضع الروما ال تنفذ              والثقافية قل 

االسـتراتيجية   ألبانيا بتنفيذ وأوصت جلنة حقوق اإلنسان     . )١٤٨(يف الغالب على املستوى احمللي    
باعتماد مـوارد خمصـصة      الوطنية املتعلقة بالروما وعقد إدماج الروما بشكل فعال، وذلك        

  .)١٤٩(ن إجياد روابط كافية بني مجيع الربامج املتصلة بالروما وضما،كافية
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا مبواصلة اختاذ            -٦٦

، تدابري فعالة لكي يواصل أطفال الروما االلتحاق باملدارس، وزيادة التحاقهم باملدارس الثانوية        
الزماالت الدراسية وتوفري الكتب املدرسية وسداد تكـاليف الـسفر          بسبل منها منح    وذلك  

وأوصت جلنة حقوق الطفل ألبانيا بضمان حصول مجيـع أطفـال            .)١٥٠(لاللتحاق باملدارس 
  .)١٥١(الروما على اخلدمات الصحية بشكل فعلي ودون عوائق

ة والثقافية عن   ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي      ٢٠١٣ويف عام     -٦٧
املستوطنات غري القانونية للمصريني والروما     وعمليات هدم   قلقها إزاء حاالت اإلخالء القسري      

اليت حدثت مؤخراً، وترك أسر وأطفال دون أي سكن بديل، ودون أي تعـويض أو محايـة                 
. )١٥٢( الـداخلي ظر اإلخالء القسري يف القانونحبوأوصت ألبانيا   . تعليم أو خدمات صحية    أو

الالئـق  وأوصى فريق األمم املتحدة القطري ألبانيا باالتصال باملقرر اخلاص املعين بالـسكن             
ال سـيما   تفادي الترحيل القسري واهلجرة، و    والتماس الدعم لتنفيذ املعايري الدولية وكذلك       

  .)١٥٣(الروما واملصريني املستضعفتنيجمموعيت ترحيل 

  ء وطالبو اللجوناملهاجرون والالجئو  -الم  
، الحظت اللجنة املعنية باملهاجرين أن ألبانيا مل تتخذ ما يكفي مـن             ٢٠١٠يف عام     -٦٨

 اخلاص  ، رحب املقرر  ٢٠١٢ويف عام   . )١٥٤( يف اخلارج  ينيالتدابري حلماية حقوق املهاجرين األلبان    
 ،املعين باملهاجرين بالتوقيع على اتفاقات ثنائية تتعلق بالضمان االجتماعي مع بعض البلـدان            

وكرر الدعوة اليت وجهتها جلنة العمال املهاجرين إىل ألبانيا من أجل إبرام املزيد من االتفاقات   
  .)١٥٥(يونالثنائية مع البلدان الرئيسية اليت يقصدها املهاجرون األلبان
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والحظ املقرر اخلاص املعين باملهاجرين بأسف أن االتفاق املتعلق بإعـادة الـسماح      -٦٩
 ألبانيا واجلماعة األوروبية ال يشمل بنداً حمدداً بـشأن األطفـال غـري              بالدخول املربم بني  

وذكر أن هؤالء األطفال، الذين ال حيملـون وثـائق          . املصحوبني وما حيتاجونه من احلماية    
 دون إجراء تقييم مسبق ملصاحلهم الفضلى       دوداحلشخصية يف بعض األحيان، تتم إعادهتم إىل        

  .)١٥٦( بالرعاية االجتماعيةودون متابعة سليمة فيما يتعلق
والحظ املقرر اخلاص املعين باملهاجرين أن استراتيجية إعـادة إدمـاج املـواطنني               -٧٠
 مكنت العائدين من احلصول على اخلدمات العامة        ٢٠١٥-٢٠١٠ العائدين للفترة    ينياأللبان

. لعائـدين املوجودة املتاحة جلميع املواطنني اآلخرين وال تتوخى استحداث خدمات خاصة با          
مشاكل يف احلصول علـى التـدريب   يواجهون العديد من األطفال والشابات  وأشار إىل أنّ    
  .)١٥٧(من العزلةويعانون وفرص العمل 

 العاملني  ينيوأوصت اللجنة املعنية باملهاجرين بتعزيز الدعم املقدم للمهاجرين األلبان          -٧١
لدخول واتفاقـات الربوتوكـوالت     ، وبأن تشمل اتفاقات إعادة السماح با      )١٥٨(يف اخلارج 

احلالية واملستقبلية املربمة بـني ألبانيـا والبلـدان املـضيفة ضـمانات إجرائيـة مناسـبة                 
وأوصى املقرر اخلاص املعين باملهاجرين بـأن تـضع ألبانيـا اجملموعـات           . )١٥٩(للمهاجرين
للهجرة قائمة  استراتيجية وطنية   يف صلب    - األطفال والنساء والشباب والروما      -املستضعفة  

عدداً من التوصيات اليت تتعلق حبقوق املهـاجرين        املقرر اخلاص   وقدم  . على حقوق اإلنسان  
  .)١٦٠( والعائدينينياأللبان
وأعرب املقرر اخلاص املعين باملهاجرين عن قلقه ألن األشخاص الذين هم حباجة إىل               -٧٢

 طلب اللجوء وقد تقدم العديـد       محاية دولية قد ال تقدم هلم املعلومات الكافية عن حقهم يف          
وذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني       . )١٦١(من طلبات احلماية غري املوثقة    

. املناسـبني  أن أداء نظام الفرز األويل تراجع بسبب نقص املوارد وقلة املتـرمجني الفـوريني    
  .)١٦٢(إىل آلية رصد فعالةيفتقر النظام وأضافت أنّ 

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأال يكون احتجاز طاليب          وأوصت    -٧٣
اللجوء إال امللجأ األخري، وعند االقتضاء، حيتجزوا ألقصر فترة من الوقت، وبأن تطبق بدائل              

قوق اإلنسان بتحسني الظروف املعيشية يف مراكز       املعنية حب لجنة  الوأوصت  . )١٦٣(لالحتجاز
وأوصى املقرر اخلـاص املعـين      . )١٦٤(صصة مللتمسي اللجوء والالجئني   استقبال العابرين املخ  

 تقييم حلالة حقوق اإلنسان يف مركز االحتجاز بباملهاجرين بأن تقوم ألبانيا باستعراض شامل و      
  .)١٦٥(تشاملغلق يف كاري

ويساور جلنة حقوق الطفل قلق ألن األطفال املهاجرين إىل ألبانيا، مبن فيهم األطفال               -٧٤
بذويهم، يعتربون بشكل عام مهاجرين غري شرعيني، وُيحتجزون يف املركـز             املصحوبني غري

وذكرت مفوضية األمم املتحـدة الـسامية       . )١٦٦(الوطين الحتجاز املهاجرين غري الشرعيني    
لشؤون الالجئني أنه مل توضع تشريعات وال إجراءات تشغيلية موحدة ميكن االعتماد عليهـا       

أو املنفصلني عن ذويهـم      ع ومالئم الحتياجات األطفال غري املصحوبني     يف القيام بتقييم سري   
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بأن حتمي صراحة مبـدأ عـدم       ألبانيا  وأوصى املقرر اخلاص املعين باملهاجرين      . )١٦٧(وتلبيتها
يف ظروف استثنائية فقط، كمـالذ      احتجازهم  تعريض األطفال املهاجرين إىل االحتجاز، أو       

  .)١٦٨(أخري وألقصر فترة من الزمن
تزويد قصَّرت يف   وذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن ألبانيا            -٧٥

 أي بطاقات هوية، أو شهادات مـيالد،  ون منهم ال حيمل ينالالجئني بوثائق هوية وأن العديد    
وفيما مت التعويض يف بعض احلـاالت عـن         . أو شهادات أخرى ذات صلة، أو وثائق سفر       

وية مبنح وثائق إقامة دائمة، حرم النقص يف وثائق الـسفر أشخاصـاً             النقص يف بطاقات اهل   
حيتاجون إىل احلماية الدولية من إمكانية السفر إىل اخلارج والتقدم بطلبات للحصول علـى              

وأوصى املقرر اخلاص املعين باملهاجرين بأن تزود ألبانيا طـاليب       . )١٦٩(تأشريات من السفارات  
  .)١٧٠(وية والسفر ذات الصلةاللجوء والالجئني بوثائق اهل

ألن عـن قلقهـا     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وأعربت    -٧٦
ملتمسي اللجوء والالجئني واألشخاص الذين يتلقون أشكاالً ثانوية من احلماية ال يستطيعون            

. )١٧١(يارات السكن الوصول إىل برامج اإلدماج الشامل واملساعدة واخلدمات االجتماعية وخ        
وذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن النقص يف السكن يشكل عقبـة          
كبرية أمام الالجئني الذين حياولون االندماج يف ألبانيا وأن األشخاص الـذين حيتـاجون إىل          

و وال حيصل الالجئـون وطـالب     . احلماية الدولية يستبعدون من احلق يف السكن االجتماعي       
  .)١٧٢(اللجوء واألشخاص الذين يتلقون أشكاالً ثانوية من احلماية على اإلعانات االجتماعية

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ألبانيـا بتعـديل            وتوصي  -٧٧
التشريعات املتعلقة بالرعاية االجتماعية لـضمان وصـول ملتمـسي اللجـوء والالجـئني       

 يتلقون أشكاالً ثانوية من أشكال احلماية، إىل برامج االنـدماج الـشاملة    واألشخاص الذين 
بتطبيق قانون السكن االجتمـاعي علـى       كما توصيها   واملساعدة واخلدمات االجتماعية، و   

  .)١٧٣(الالجئني واألشخاص الذين يتلقون محاية ثانوية
 وملتمـسي   وحثت جلنة حقوق الطفل ألبانيا على ضمان حصول األطفال الالجئني           -٧٨

  .)١٧٤(اللجوء على التعليم
وأوصت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني باعتمـاد وتنفيـذ إجـراء               -٧٩

األشخاص عدميي اجلنسية الذين    متتع  لتحديد وضع انعدام اجلنسية يف التشريعات احمللية لضمان         
بتعديل قانون اجلنـسية    وأوصت  . ١٩٥٤كفولة مبوجب اتفاقية عام     حبقوقهم امل ليسوا الجئني   

  .)١٧٥(األلبانية لضمان اكتساب األطفال الذين ولدوا يف ألبانيا اجلنسية بصورة تلقائية عند الوالدة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -ميم  
الحظت جلنة مناهضة التعذيب مع القلق عدم إجراء حتقيق فعلي يف مزاعم االحتجاز               -٨٠

  .)١٧٦(وهنا يف جمال مكافحة اإلرهابالسري يف ألبانيا يف سياق تعا
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