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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩سمرب دي/ كانون األول١١ -  نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠جنيف، 

  ) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته مفوضية حقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ألبانيا

عاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك      املهذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات          
األمم  الصادرة عن    وثائق الرمسية ذات الصلة   الية، ويف غري ذلك من      املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعن     

الـسامية  األمم املتحـدة    وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية              . املتحدة
 التوجيهيـة وهو يّتبع هيكل املبادئ . ن املفوضيةعها يف التقارير العلنية الصادرة قوق اإلنسان خبالف ما يرد من حل

رت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات         ذُِكقد  و.  اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     العامة
ُ                                     قد ُرعي يف إعداد التقرير أن وترية ا        و. الواردة يف التقرير   ويف حال    .            أربع سنوات                     يف اجلولة األوىل هي              الستعراض   

. إن كانـت ال تـزال صـاحلة        ،آخر التقارير والوثائق املتاحة   عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار        
 فإن االفتقار إىل املعلومات ،ألمم املتحدةل وثائق الرمسيةالكان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف   وملا

ستوى امل إىلأو  /قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        أو إىل التركيز على هذه املسائل       مسائل حمددة   عن  
  . اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانالتعاون مع  لتفاعل أواملنخفض ل
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  املعلومات األساسية واإلطار -    ً أوال  
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسـية
 )٢(حلقوق اإلنسان

ــصديق أو ــاريخ الت ت
 االنضمام أو اخلالفة

هليئـاتالختصاصات احملددة   االعتراف با  التحفظات/اإلعالنات
 املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى
 مجيع أشكال التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال ُيوجد )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

أكتوبر/ تشرين األول  ٤
 )أ(١٩٩١

 -  ال ُيوجد

عهد الدويل اخلاص باحلقوقال
 املدنية والسياسية

أكتوبر/ تشرين األول  ٤
 )أ(١٩٩١

 ال ):٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال ُيوجد

الربوتوكول االختياري األول
لعهد الدويل اخلاصامللحق با 

 باحلقوق املدنية والسياسية

أكتوبر/ تشرين األول  ٤
 )أ(٢٠٠٧

 -  ال ُيوجد

ل االختياري الثاينالربوتوكو
لعهد الدويل اخلاصامللحق با 

 باحلقوق املدنية والسياسية

أكتوبر/ تشرين األول  ١٧
 )أ(٢٠٠٧

 -  ال ُيوجد

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
 التمييز ضد املرأة

 -  ال ُيوجد )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١

الربوتوكول االختياري التفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز

 د املرأةض

ــران٢٣ ــه/ حزي يوني
 )أ(٢٠٠٣

 نعم): ٩ و٨ املادتان(إجراءات التحقيق  ال ُيوجد

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ال ):٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال ُيوجد )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١
  ال ):٢٢املادة (اد شكاوى األفر

 نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب وغـريه مـن
ضروب املعاملـة أو العقوبـة

 أو املهينة القاسية أو الالإنسانية

أكتوبر/ تشرين األول  ١
 )أ(٢٠٠٣

 -  ال ُيوجد

 -  ال ُيوجد ١٩٩٢فرباير / شباط٢٧ اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية
حقوق الطفل املتعلق باشـتراك
 األطفال يف الرتاعات املسلحة

ديـسمرب/ كانون األول  ٩
 )أ(٢٠٠٨

إعالن ملزم مبوجـب
  سنة١٩ :٣املادة 

 - 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع
األطفال وبغاء األطفال واستغالل

 اإلباحيةاألطفال يف املواد 

  -  ال ُيوجد )أ (٢٠٠٨فرباير / شباط٥



A/HRC/WG.6/6/ALB/2 
Page 3 

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة
حقوق مجيع العمال املهاجرين

 وأفراد أسرهم

  ال ):٧٦املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال ُيوجد )أ (٢٠٠٧يونيه / حزيران٥
 ال ):٧٧املادة (شكاوى األفراد 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع
 ن االختفاء القسرياألشخاص م

نوفمرب/ تشرين الثاين  ٨
٢٠٠٧ 

  نعم ):٣١املادة (شكاوى األفراد  ال ُيوجد
 نعم ):٣٢املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة :املعاهدات األساسية اليت ليست ألبانيا طرفاً فيها
 . ذوي اإلعاقة األشخاص واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق)٣(افيةوالثق

 

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم ة الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي

 نعم )٥(بروتوكول بالريمو

 نعم )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم )٧( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة       ألبانيا  نة مكافحة التعذيب مع التقدير تصديق       الحظت جل   - ١
 .)١٠( من االتفاقية٢٢ و٢١ املادتني الواردين يف نيعالناإل إصدار بأن تنظر يف تها، وأوص)٩(٢٠٠٢الدولية يف عام 

 املتعلقة باحلد األدىن    ١٣٨قم  ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية ر            - ٢
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء  ١٨٢ رقم و ١٩٩٨لسن االستخدام يف عام     

 .)١١(٢٠٠١عليها يف عام 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

ن مجلتـها القـانون     ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باعتماد تشريعات جديدة، م         ٢٠٠٤يف عام     - ٣
تعديل القانون اجلنائي العتماد تعريف ضرورة وأوصت جلنة مناهضة التعذيب ب. اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية

 )١٣(ورحبت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان      . )١٢( من االتفاقية  ١للتعذيب يشمل كل العناصر الواردة يف املادة        
وأثنت اللجنة املعنية حبقوق    . ٢٠٠٣اعتماد قانون األسرة اجلديد يف عام        ب ٢٠٠٥ يف عام    )١٤(حقوق الطفل   وجلنة

 .)١٥(٢٠٠٠على ألبانيا أيضاً إللغائها عقوبة اإلعدام يف عام  اإلنسان

 مع التقدير اعتمـاد     ٢٠٠٥ وجلنة مناهضة التعذيب يف عام       )١٦(والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     - ٤
وسائل من مجلتها قابلية التطبيق املباشر للمعاهدات الدوليـة         بحقوق اإلنسان    يعزز محاية    ١٩٩٨دستور يف عام    
  .)١٧(على القوانني احملليةعلويتها املصدق عليها و
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، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع االرتياح سن قانون ٢٠٠٦ويف عام   - ٥
 .)١٨(٢٠٠٥مايو /يف أيار) أمني املظامل( الشعب املدافع عنيهدف إىل تعزيز سلطة 

 وأن قانون ٢٠٠٨ أنه مت اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني يف عام  إىلوأشار فريق األمم املتحدة القطري  - ٦
  يف املائة للنساء الالئي ترشحهن األحزاب      ٣٠ حصة    ختصيص االنتخابات اجلديد يشمل تدابري خاصة مؤقتة، مثل      

قانون الومشلت تطورات قانونية حديثة أخرى بدء سريان        . )١٩(اركة املرأة يف صنع القرارات     لزيادة مش  السياسية
 .)٢٠(٢٠٠٨ تشريعات ثانوية بشأن العنف املرتيل يف عام وصدور ٢٠٠٧العنف املرتيل يف عام املتعلق ب

يف ألبانيـا   تتخذ كل التدابري الالزمة إليضاح تعريـف الطفـل           وأوصت جلنة حقوق الطفل ألبانيا بأن      - ٧
، ٢٠٠٦ويف عـام    . )٢١(وباستعراض التشريعات القائمة لكفالة تلقي مجيع األطفال احلماية اليت هم حباجة إليها           

اخلـاص  املقرر  (املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية                أشار
 يف املواد  األطفالواستغالليت بيع األطفال ميطار القانوين يفتقر إىل تعريف جلرإىل أن اإل) املعين مبسألة بيع األطفال

  .)٢٣(والحظ أن البغاء جرمية يف ألبانيا. )٢٢(اإلباحية

ات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية      ي بتطبيق االتفاق  ة، الحظت جلنة اخلرباء املعني    ٢٠٠٨ويف عام    - ٨
  .)٢٤(اعتماد تعديالت على أحكام القانون اجلنائي بشأن االجتار بالبشر) ة العمل الدوليةنظمالتابعة ملرباء اخلجلنة (

 يـشمل  الـذي  القضائية، السلطة تنظيم قانون اعتمد الربملان أن إىل القطري املتحدة األمم فريق وأشار  - ٩
 املـساعدة  مبجانية ملتعلقا القانون وينص. القضاة لتعيني االستحقاق على قائمة معايري وكذلك املرتبات جداول

 .)٢٥(الضعفاءو والشهود لألحداث جمانية قانونية خدمات على ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون يف املعتمد القانونية،

، القانون املتعلق بتنظـيم     ٢٠٠٩مارس  / اعتمد، يف آذار   الربملانوالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن        - ١٠
  .)٢٦(اليت ستدعم األنشطة الرامية إىل تشجيع التنمية املستدامة للمجتمع املدينوتشغيل وكالة دعم اجملتمع املدين، 

   وهيكلها اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان- جيم 

 جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان املعنيـة بتعزيـز     اعتمدت، ٢٠٠٤ يف عام  - ١١
ورحبـت  . )٢٧(٢٠٠٨، وأعادت تأكيد ذلك يف عـام        "ألف" يف الفئة    ملدافع عن الشعب  مكتب ا حقوق    ومحاية

 وجلنة حقـوق    )٢٩( واللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         )٢٨(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   
افعني  باملد ة املعني ة اخلاص ةاملمثل( حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان       ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ة واملمثل )٣٠(الطفل

، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على      ٢٠٠٣ويف عام   .  بإنشاء وظيفة املدافع عن الشعب     )٣١()عن حقوق اإلنسان  
  .)٣٢(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باإلنشاء املبكر آللية وطنية للنهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني

، )٣٣(ملعين حبقوق الطفل داخل مكتب املدافع عن الشعبورحبت جلنة حقوق الطفل أيضاً بإنشاء القسم الفرعي ا  -١٢
 .)٣٤(الطفل  تنفيذ حقوق إطار يف املسجلة تقدمي تقارير عن التطورات هذا القسم الفرعيتيحيوأوصت بأن 

والحظت جلنة حقوق الطفل مشاركة عدد وافر من اجلهات الفاعلة يف تنفيذ االتفاقية على الـصعيدين                  - ١٣
حقوق الطفل نة وينبغي تزويد جل. ، وحثت ألبانيا على كفالة تنسيق فعال فيما بني هذه اجلهات)٣٥(الوطين واحمللي

 .)٣٦(املشتركة بني الوزارات بالوسائل الكافية لضمان عملها بكفاءة
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 باستعراضا،   املخولة هل  سلطاتالوالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن احملكمة الدستورية تقوم، ضمن             - ١٤
 املتعلقـة   األفـراد هنائية بـشأن شـكاوى       قراراتصدر   القوانني للدستور واملعاهدات الدولية، وت     مطابقةمدى  

 .)٣٧(بانتهاكات احلقوق الدستورية

  التدابري السياساتية - دال 

 )٣٩( واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       )٣٨(رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      - ١٥
 بإنشاء جملـس    )٤١( باملدافعني عن حقوق اإلنسان    ة املعني ة اخلاص ة واملمثل )٤٠(ضاء على التمييز العنصري   وجلنة الق 

والحـظ  .  وجلنة لتكافؤ الفرص   ،لرومالعيشة  املظروف  الاستراتيجية وطنية لتحسني    بوضع  حكومي لألقليات، و  
. )٤٢()٢٠١٥- ٢٠٠٥(دماج الرومـا    ، إىل عقد إ   ٢٠٠٨فريق األمم املتحدة القطري أن ألبانيا انضمت، يف عام          

ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً باعتماد خطة عمـل التعلـيم الوطنيـة                 
 .)٤٣(٢٠٠٤ بشأن التعليم يف مرحلة ما قبل اجلامعة يف عام ٢٠١٥- ٢٠٠٥  للفترة

االستراتيجية الوطنيـة املتعلقـة باألطفـال        تنقيحوأوصت جلنة حقوق الطفل ألبانيا بأن تكفل مراعاة          - ١٦
 وضـمان  جلميع جماالت االتفاقية، وتوفري ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتنفيذها،             ٢٠١٠- ٢٠٠٦  للفترة

  .)٤٤(آليات للرصد والتنسيق

   ورحب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفـال بكـون االسـتراتيجية الوطنيـة املتعلقـة باألطفـال                  - ١٧
 ُصّممت باالستناد إىل توصيات جلنة حقوق الطفل وبأن أخصائياً يف شؤون الطفل ُعـّين يف             ٢٠١٠- ٢٠٠٦  للفترة

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه، استجابة        . )٤٥(إدارة السياسات التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية      
 من خالل منظمة    جري الذي أُ  لحوارلأللبانيا و األويل  بالتقرير  للمالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل فيما يتعلق        

، نقحت احلكومة الوطنية بشكل ملمـوس االسـتراتيجية الوطنيـة املتعلقـة             )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
غية  ب ٢٠١١- ٢٠٠٨ االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار باألطفال للفترة        ،٢٠٠٨يف عام   وأُِقّرت،  . )٤٦(باألطفال

  .)٤٧(مساعدة وإدماج األطفال ضحايا االجتار وكذلك حلماية األطفال يف األسر الفقرية

 توفر ٢٠١٣- ٢٠٠٧ فريق األمم املتحدة القطري أن االستراتيجية الوطنية للتنمية واإلدماج للفترة والحظ - ١٨
محاية احلقوق االقتـصادية     السياسات وتنسيقها، الذي يكتسي أمهية خاصة لتعزيز و        وضعاإلطار الالزم لتحسني    
  .)٤٨(واالجتماعية والثقافية

، أدرجت ألبانيا رمسياً تثقيف )جارياً -  ٢٠٠٥(ولتنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   - ١٩
رجة حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية للتعليم األساسي والثانوي كجزء من مواضيع خمتلفة، مبا فيها األنشطة اخلا

 .)٤٩(عن املناهج الدراسية

. )٥٠(٢٠٠٨ملكافحة الفساد يف عـام      جامعة  استراتيجية  إىل اعتماد   فريق األمم املتحدة القطري     وأشار    - ٢٠
، )٥١(لفساد علـى مجيـع املـستويات      املناوئ ل ورحب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال مبوقف احلكومة          

 .)٥٢( على الفئات احملرومة ويعزز استبعادهاطأة وأن الفساد يؤثر تأثرياً أشد  والحظ
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  عاهداتاملهيئات التعاون مع  - ١

 )٥٣(عاهدةامل هيأة
تقريـر  -آخر
 وُنظر فيه-قُّدم

ــات ــر مالحظ آخ
 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

 القضاء على التمييزجلنة
 العنصري

ــسطس/آب ٢٠٠٢ أغـ
٢٠٠٣ 

تأخر تقدمي التقارير من اخلامس 
 ٢٠٠٧إىل السابع منذ عام 

اللجنة املعنية بـاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية

 والثقافية

ــشرين ٢٠٠٥ تــــ
ــاين ــوفمرب/الث ن
٢٠٠٦ 

حيل موعد تقدمي التقرير املوحد 
الذي يضم التقريـرين الثـاين

 ٢٠٠٩ عام والثالث يف

اللجنة املعنية حبقـوق
 اإلنسان

ــشرين ٢٠٠٤ تــــ
ــوبر/األول أكتـ
٢٠٠٤ 

  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
 

تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام
٢٠٠٨ 

 القضاء على مجيعجلنة
أشكال التمييز ضـد

 املرأة

يناير/كانون الثاين  ٢٠٠٢
٢٠٠٣ 

قُدم التقريـر الثالـث يف عـام 
٢٠٠٨ 

  ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٠٠٥مايو /أيار ٢٠٠٣ تعذيبجلنة مناهضة ال
 

 ٢٠٠٩قُدم التقرير الثاين يف عام 

يناير/كانون الثاين  ٢٠٠٣ اتفاقية حقوق الطفل
٢٠٠٥ 

حيل موعد تقدمي التقرير املوحد 
الذي يضم التقريـرين الثـاين

 ٢٠٠٩والثالث يف عام 

الربوتوكول االختياري
التفاقية حقوق الطفل
ــتراك  ــق باش املتعل
األطفال يف الرتاعـات

 املسلحة

حيل موعد تقدمي التقريـر األويل   
 ٢٠١٠يف عام 

الربوتوكول االختيـاري
التفاقية حقوق الطفـل
املتعلق ببيـع األطفـال
وبغاء األطفال واستغالل
 األطفال يف املواد اإلباحية

حيل موعد تقدمي التقريـر األويل   
 ٢٠١٠يف عام 

اللجنة املعنية حبمايـة
يع العمال املهاجرينمج

 وأفراد أسرهم

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ  وجدُيال  ال يوجد
 ٢٠٠٨عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  ال ُوّجهت دعوة دائمة

آخر الزيارات أو التقارير املتعلقـة      
 بآخر البعثات

طفال يف املـوادبغاء األطفال واستغالل األ   واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال       
 ).٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٧- أكتوبر/ تشرين األول٣١(اإلباحية 

 -  عليها من حيث املبدأاملتفقالزيارات 

املطلوبة والـيت مل ُيتفـق      الزيارات  
 عليها بعد

واملقرر اخلاص                                     حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان؛        ة                                 املمثلة اخلاصة لألمني العام املعني    
 القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، طُلـب نطاق  اإلعدام خارج  املعين حباالت 

 . ٢٠٠٨إجراؤمها يف عام 

أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف التعاون أثناء البعثات/التيسري
 .)٥٤( له بإجراء زيارة مثمرةهااملواد اإلباحية عن شكره أللبانيا لسماح

 - متابعة الزيارات

 اتالردود على رسـائل االدعـاء     
 - والنداءات العاجلة

الردود على االستبيانات املتعلقـة     
 )٥٥(بالقضايا املواضيعية

ردت ألبانيا على ثالثة من االستبيانات اخلمسة عشر اليت أرسلها املكلفون بواليات
 .)٥٧( ضمن املهل احملددة،)٥٦(اإلجراءات اخلاصة

  حلقوق اإلنسانالسامية تعاون مع مفوضية األمم املتحدة  ال- ٣

ويف سياق الربنامج النموذجي لوحدة األداء يف ألبانيا، ُنقل . )٥٨(٢٠٠٩سامهت ألبانيا مالياً يف املفوضية يف عام   - ٢١
 .)٥٩( إىل فريق األمم املتحدة القطري٢ مستشار حلقوق اإلنسان من الربنامج العاملي لإلجراء ٢٠٠٩يف عام 

   تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان-  باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

 واللجنة  )٦١( واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      )٦٠( اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    أعربت  - ٢٢
النساء ما زلن يواجهن التمييز يف إطار القانون العريف         ألن  عن قلقها    )٦٢(املعنية مبكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

التـدابري  اختاذ  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا بأن تعجل ب          .  التقليدية والقوانني
ة لتنسيق وتقيـيم األنـشطة       ودعت ألبانيا إىل النظر يف إنشاء آلية مستقل        )٦٣( لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل     الالزمة

تنفيـذ  على  ألبانيا  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           . )٦٤(املتصلة باملساواة بني اجلنسني   
 .)٦٥(التدابري الالزمة للقضاء على ممارسة القانون العريف ومدونات السلوك التقليدية اليت متيز ضد املرأة

عاين من التغّرض والتمييز، ال سيما ت ت الروما ما زالطائفةملعنية حبقوق اإلنسان القلق ألن وساور اللجنة ا  - ٢٣
وأدلت اللجنة املعنية   . )٦٦(ة، واملساعدة االجتماعية، والتعليم، والعمل    يدمات الصح اخلفيما يتعلق باحلصول على     

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ألبانيا على       وحثت. )٦٧(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بنفس التعليقات     
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كفالة محاية مجيع أفراد األقليات العرقية واللغوية من التمييز، سواء أكانوا حيضون باالعتراف بوصفهم أقليـات                
ا  اجلهود اليت تبذهلتكثيفوأهابت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بألبانيا . )٦٨(وطنية أم ال

، ٢٠٠٣ويف عام . )٦٩( استراتيجية إلدماج األشخاص ذوي األصل العرقي املختلفواعتمادلتعزيز التسامح العرقي 
 .)٧٠(أدلت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتعليقات مماثلة

يف مجيـع  وأبرز املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال أن طائفيت الروما واملصريني تعانيان من التمييـز       - ٢٤
 .)٧١(جماالت احلياة ويؤدي تراكم مظاهر احلرمان إىل أشكال متعددة من االستبعاد والتهميش

، ال سـيما    ، ألن التمييـز مـستمر     )٧٢(وساور جلنة حقوق الطفل القلق، حسبما أبرزته أيضا املفوضية          - ٢٥
وحثـت جلنـة    . )٧٣(املناطق النائيـة   يف   يتعلق باألقليات العرقية واألطفال املعوقني واألطفال الذين يعيشون         فيما

، على وضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل مكافحة خمتلـف          )٧٤(الطفل ألبانيا، حسبما أبرزته أيضاً املفوضية       حقوق
 .)٧٥(أشكال التمييز

أشكال من  أن األطفال املعوقني ال ميكنهم الوصول إىل ٢٠٠٤والحظ تقرير التقييم القطري املشترك لعام   - ٢٦
 جداً من منخفضوال يشملهم التعليم اإللزامي، وهناك مستوى . )٧٦(ومستوى إعاقتهمُتراعي نوع لعمل التعليم وا

 .)٧٧(ما قبل املدرسةيف مرحلة اإلدماج اخلاص هبم يف التعليم 

   على شخصه يف احلياة واحلرية واألمنالفردحق  - ٢

 )٧٩( واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     )٧٨(افيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق     أعربت    - ٢٧
.  الثأر أو جرائم الشرف    جرائم القانون العريف واستمرار     اخلفهاآلثار اليت   القلق إزاء   عن   )٨٠(وجلنة حقوق الطفل  

 وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا بأن تعزز اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على              
وأدلت جلنة حقوق الطفل    . )٨١(ممارسة جرائم الثأر وغريها من أشكال العنف اليت يعود أصلها إىل القانون العريف            

 .)٨٢(بتعليقات مماثلة

 القلق إزاء )٨٤( وجلنة مناهضة التعذيب)٨٣(وساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ٢٨
وحثت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         .  النساء واألطفال وسوء معاملتهم    ذاءوإيانتشار العنف املرتيل،    

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب . )٨٥(توفري التدريب ملوظفي إنفاذ القانون والقضاةعلى واالجتماعية والثقافية ألبانيا 
وأدلت اللجنة . )٨٦(ا فيه العنف املرتيلألبانيا بأن تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة العنف اجلنسي والعنف ضد املرأة، مب

 .)٨٩( األطفال بتعليقات مماثلةع واملقرر اخلاص املعين مبسألة بي)٨٨( وجلنة حقوق الطفل)٨٧(املعنية حبقوق اإلنسان

 القلق إزاء ادعاءات الوقف واالحتجاز      )٩١( وجلنة حقوق الطفل   )٩٠(وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      - ٢٩
املفرط للقوة، وسوء معاملة احملتجزين يف مراكز الشرطة، واستخدام           واستخدام موظفي إنفاذ القانون    التعسفيني،

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها العتبـار أعمـال           . مهبالتعذيب النتزاع االعترافات من املشتبه      
 اللجنـة   وأعربت. )٩٢( ومعاملتها وفقاً لذلك   فقط،" أعماالً تعسفية "التعذيب اليت يرتكبها موظفو إنفاذ القانون       

 بالغ القلق إزاء تقارير سوء املعاملة واستخدام موظفي إنفاذ           عن املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 .)٩٣( الروما واملصريني طائفيتجتاهاملفرط للقوة  القانون
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روف االحتجاز غري اإلنسانية، وعدد األشـخاص يف        وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق إزاء ظ         - ٣٠
 التوقيفالسجن االحتياطي، وظروف االحتجاز، وظروف احملتجزين األحداث واإلناث وكذلك عدم التعويض عن 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ظروف االحتجـاز وفتـرات    . )٩٤( قانوين بشكل غري أو االحتجاز   
 وجلنـة مناهـضة     )٩٦(وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    . )٩٥(أعوامليت تصل إىل ثالثة     االحتجاز قبل احملاكمة ا   

 .الذين متت إدانتهملئك احملتجزين احتياطياً ولألشخاص و ألبانيا على حتسني ظروف االحتجاز أل)٩٧(التعذيب

ة ومصدر لالجتار بالبشر،  قناه أن ألبانيا يف الوقت نفس٢٠٠٤والحظ تقرير التقييم القطري املشترك لعام   - ٣١
وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال عن . )٩٨(مبا يف ذلك االجتار بالنساء والفتيات لغرض البغاء القسري

 مالحظاً أن العديد من األطفال يتعرضون لالجتار بشكل من أشـكال املوافقـة مـن آبـائهم                  )٩٩(شواغل مماثلة 
والحظ أيضاً أن االجتار باألطفال ميس      . )١٠١(لتبين غري القانوين  غرض ا ار باملواليد ل  ، مبا يف ذلك االجت    )١٠٠(وأسرهم
ووجه االنتباه إىل مشكلة إعادة االجتار، أساساً بسبب اإلخفاق يف          . )١٠٢( أشد طائفيت الروما واملصريني    على حنو 

 .)١٠٣( هبمنومن يتجروالروابط القوية بني الضحايا بسبب تقدمي دعم كاٍف إلعادة اإلدماج و

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة مبشاركة الشرطة وموظفي احلكومة يف     - ٣٢
وأدلت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية       . )١٠٤(االجتار، وإزاء عدم وجود آليات فعالة حلماية الشهود والضحايا        

ويف .  بتعليقات مماثلـة   )١٠٦( املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         واللجنة )١٠٥(واالجتماعية والثقافية 
 حظـر   لـضمان ، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة               ٢٠٠٧  عام

 .)١٠٧(ألغراض الدعارةرضهم أو تدبريهم أو ع عاماً ١٨ الفتيان والفتيات الذين تقل أعمارهم عن  كل مناستخدام

 ١٣٨  منظمة العمل الدولية رقم    ا من االتفاقية واتفاقيت   ٣٢املادة  ، من مجلتها    النصوصوفقاً جملموعة من    و  - ٣٣
، على الصعيدين الوطين والدويل،      الالزمة تدابريال، أوصت جلنة حقوق الطفل ألبانيا بأن تواصل اختاذ          ١٨٢رقم  و

 .)١٠٨(غالل، وإنشاء آليات مراقبة لرصد مدى انتشار عمل األطفاللتفكيك شبكات االجتار واالست

قلق النسبة املئوية العالية من األطفال      بوالحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          - ٣٤
 كـثري   ويعمل يف الشوارع أطفال،   .  عاماً والذين يعملون، أحياناً يف ظروف خطرة       ١٦الذين تقل أعمارهم عن     
ومت حث ألبانيا على اختاذ التدابري الالزمة لكفالة        . )١٠٩( لالستغالل معرضون بشكل خاص  منهم من الروما، وهم     

 إنفـاذاً   حقهم يف التعلـيم   حتمي  لتشريعات اليت حتمي القاصرين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي و        اإنفاذ  
مل الدولية إىل احلكومة أن تشري إىل التدابري املتخذة أو املعتزم           وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة الع     . )١١٠(صارماً

، وأن تقدم معلومات عن التدابري املتخذة حلمايـة         )١١١(اختاذها حلظر استخدام األطفال يف األنشطة غري املشروعة       
. )١١٢( عاماً والذين يعيشون يف الشوارع من أسوأ أشكال عمل األطفال          ١٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      

 .)١١٣(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال إىل أن عدداً كبرياً من األطفال ُيـستخدمون يف القطـاع                - ٣٥
 .)١١٤(خطرة ويف ظروف غري مأمونة الرمسي ولكنهم يعملون يف مهن

 وحثت ألبانيا ،)١١٥(ن العقوبة البدنية ما زالت ُتستخدم كوسيلة تأديبيةوساور جلنة حقوق الطفل القلق أل  - ٣٦
 .)١١٦(على حظرها مبوجب القانون
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسلطة القانون - ٣

 ضعف سيادة القانون رغم اجلهود املبذولة لتحسني عمـل          ٢٠٠٤الحظ تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٣٧
وبقي القلق يـساور  . )١١٨(ويؤثر انعدام الشفافية والرتاهة يف جوانب هامة من العمليات القضائية . )١١٧(لنظام القضائي ا

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء احلاالت املزعومة لضغط اجلهاز التنفيذي على السلطة القضائية ومـشاكل الفـساد                 
وساور اللجنـة   . )١١٩( واملساعدة القانونية، وتأخري احملاكمات بدون مربر      املستمرة، وعدم إمكانية الوصول إىل املشورة     

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلق إزاء ما ورد من تقارير عن افتقار السلطة القضائية لالسـتقاللية             
  .)١٢١(ذه املسائل، وحثت ألبانيا بشدة على اختاذ التدابري الالزمة بشأن ه)١٢٠(واألمن والتدريب

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا على توفري تدريب حمدد ملـوظفي                - ٣٨
وينبغي إجراء حتقيقات شـاملة يف حـاالت    . إنفاذ القانون لكفالة احترامهم ومحايتهم حلقوق اإلنسان دون متييز        

 .)١٢٢( بسرعة إىل العدالةلني عنهااملسؤوالشرطة وتقدمي الذي ترتكبه عنف ال

 القلق ألنه، رغم عدة حاالت أُجريت )١٢٤( وجلنة حقوق الطفل)١٢٣(وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان - ٣٩
. الواجبـة لتحقيقات  لاملسؤولون عن سوء املعاملة، فإن العديد من احلاالت مل ختضع            فيها حتقيقات وعوقب فيها   
يب عن قلقها إزاء انتشار جو اإلفالت فعالً من العقاب ألفراد إنفاذ القانون الـذين               وأعربت جلنة مناهضة التعذ   

 التعـذيب    حـاالت  ، وأوصت ألبانيا بأن حتقق يف مجيع ادعاءات       )١٢٥(يرتكبون أعمال التعذيب أو سوء املعاملة     
  .)١٢٦(ا عنهاملسؤولني سوء املعاملة بغية مقاضاة  أو

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا بأن تتخذ تدابري صارمة ملقاضاة          وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق     - ٤٠
 .)١٢٧(أولئك الذين يشاركون أو يتعاونون يف جرائم الثأر أو الشرف و غريها من أشكال العنف

  القلق إزاء عدم وجود نظام فعال لقضاء األحـداث مؤلـف مـن مـدعني               الطفلوساور جلنة حقوق      - ٤١
 التدخالتوالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن . )١٢٨(ني اجتماعينيوقضاة وأخصائيالشرطة ينوبون متخصصني 

 .)١٢٩( جمزأةما زالت اإلصالحات التشريعية يف جمال قضاء األحداث يف

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية - ٤

دون  :وصف األطفال يف وسائل اإلعالم    ساور املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال القلق إزاء طريقة             - ٤٢
احترام حق األطفال يف اخلصوصية، تكشف وسائط اإلعالم عن هوية ضحايا االجتار أو جتعل من املمكن التعرف                 

 .)١٣٠(على هويتهم

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية - ٥

 أن االحترام احلقيقي حلرية التعبري يف ألبانيا يستوجب         ٢٠٠٤الحظ تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٤٣
وشاطرت املمثلة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنـسان  . )١٣١(تغيريات يف املمارسات وإصالحات تشريعية  

د حاالت املضايقة والعنف البدين ض"، ال سيما فيما خيص  الشواغل اليت أعربت عنها  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   
 .)١٣٢( معلومات بشأن هذه املسألةتوطلب" الحقتهم قانونياً بتهمة التشهريمبتهديدات الالصحفيني وكذلك إزاء 
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مستوى مشاركة املرأة يف الشؤون العامـة، ويف        اخنفاض  وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق إزاء          - ٤٤
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على . )١٣٣( يف اإلدارة العامة   احلياة السياسية واالقتصادية، ال سيما يف املراكز العليا       

 .)١٣٥(٢٠٠٣ عن شواغل مماثلة يف عام )١٣٤(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن األشخاص الذين عملوا يف هيئات              ٢٠٠٧ويف عام     - ٤٥
 العامة ويف الوظائف مرشحني للعمل فيها اسُتبعدوا من احلق يف العمل يف بعض أو وظائف النظام السابق أو كانوا

ورأت اللجنة أن معايري االستبعاد مل تكن حمددة وحمصورة مبا يكفي من الدقة لكفالـة أهنـا                 . مزاولة بعض املهن  
املتحدة القطـري أن    والحظ فريق األمم    . )١٣٦(تؤدي إىل التمييز يف العمل واملهنة على أساس الرأي السياسي           ال

 كـانون   ٢٢، تنفيذ قانون التطهري، وهو قـانون صـدر يف           ٢٠٠٩فرباير  /احملكمة الدستورية علقت، يف شباط    
األشخاص الذين عملوا خالل العهد الـشيوعي يف         يف مؤسسات احلكومة   ومينع من العمل     ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 .)١٣٧( عامنيالشرطة السرية أو السلطة القضائية أو بوصفهم مدعنيأجهزة 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومالئمة - ٦

أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات البطالة               - ٤٦
. )١٣٨(ما واملصرينيفئتا الرو فيها اليت ما زالت مستمرة، ال سيما يف املناطق الريفية وبني أفراد األقليات العرقية، مبا

. )١٣٩(وأبرز املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال أن ارتفاع معدل البطالة يؤثر يف الروما بشكل غري متناسـب       
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا على زيادة اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة البطالة 

 .)١٤٠(ة خاصة وأوصتها باختاذ التدابري الالزمة حلفز التنمية الريفيةمن خالل برامج موجه

 األدىن احلـايل، وانعدامـه يف       األجروساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلق ألن            -٤٧
 أدىن قانوين ينطبـق    أجرتماد  ، ودعت ألبانيا إىل النظر يف اع      )١٤١(القطاع اخلاص، ال يكفي لتوفري مستوى معيشي مناسب       

 إىل أن الرجل يكسب حوايل ضـعف  ٢٠٠٨وأشار تقرير صدر عن صندوق النقد الدويل يف عام         . )١٤٢(على كل العمال  
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       . )١٤٣( الزراعة والتعدين  يتكسبه املرأة يف الساعة يف قطاع     ما  

 .)١٤٤( املفروضة على احلق يف اإلضراب القائمة القيودمن أجل حتريره من العمل قانونابري املناسبة لتعديل باختاذ التد

، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تقدم معلومـات عـن         ٢٠٠٧ويف عام     - ٤٨
 من أنواع العمل اً عام١٨اهبم الذين تقل أعمارهم عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها لكفالة محاية العاملني حلس

 .)١٤٥(اليت يرجح أن تضر صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب - ٧

 لقياس مستويات املعيشة    ء آخر استقصا  اليت كشف عنها  أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن البيانات           - ٤٩
 ١٢,٤، و٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٨،٥ إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف عام  ٢٥,٤ن معدل الفقر اإلمجايل اخنفض من       تبني أ 

 الفقر أعلـى    يبلغغري أنه كان هناك تباطؤ يف خفض معدل الفقر يف املناطق اجلبلية حيث              . ٢٠٠٨يف املائة يف عام     
 أن عدم املـساواة     ٢٠٠٤ييم القطري املشترك لعام     والحظ تقرير التق  . )١٤٦(٢٠٠٥مستوياته مع تغري قليل منذ عام       

 مسألة ينبغي التأكيد    ،، ال سيما بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية       يف احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية     
حية ملعاجلة  وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا على اختاذ تدابري تصحي           . )١٤٧(عليها

 .)١٤٨(التفاوتات اإلقليمية اليت تؤثر يف املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية



A/HRC/WG.6/6/ALB/2 
Page 12 

  

 إىل أن معدالت الفقر بني الروما مرتفعة بشكل ٢٠٠٦وأشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام   - ٥٠
وبقي القلق يساور اللجنة املعنية باحلقوق . )١٤٩() يف املائة٢٢(غلبية  األبالنسبة إىل، ال سيما ) يف املائة٧٨(خاص 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية إزاء مدى انتشار الفقر، ال سيما يف املناطق الريفية وبني الروما وأفراد األقليات                
 .)١٥١(وأعرب املقرر اخلاص عن آراء مماثلة. )١٥٠( األخرىالعرقية

اص املعين مبسألة بيع األطفال احلكومة على اختاذ التدابري الالزمة لتـسهيل إجـراءات              وحث املقرر اخل    - ٥١
، باختـاذ التـدابري   )١٥٣(وأوصت جلنة حقوق الطفل ألبانيا، حسبما أبرزته أيضاً املفوضية      . )١٥٢(تسجيل الوالدات 

 .)١٥٤(هتميشاً  ألضعف الفئات وأكثرهاة خاصأمهيةاملناسبة لتعزيز تسجيل كل األطفال، مع إيالء 

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبانيا بأن تنظر يف سن تشريعات تكفل           - ٥٢
وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية . احلق يف السكن واعتماد خطة عمل وطنية بشأن السكن

 .)١٥٥(شرعية على مستوطنات الروما واملصريني القائمةالمة إلضفاء صبغة على اختاذ اخلطوات الالزأيضاً والثقافية 

والحظت جلنة حقوق الطفل أنه، رغم التحسن امللحوظ يف معدالت وفيات الرضع، فإن هذه املعدالت                 - ٥٣
. )١٥٦( تفاوتات ملحوظة يف اخلدمات الصحية بني خمتلف املناطق يف البلد       وأشارت إىل وجود  ،   جداً زالت عالية   ما

وأوصت جلنة حقوق الطفل ألبانيا بأن تعزز اجلهود اليت تبذهلا لكفالة ختصيص املوارد، مبا فيها تدريب أعداد كافية 
من أخصائيي الرعاية الصحية، واالستثمارات يف اهلياكل األساسية للرعاية الصحية، ال سيما يف أكثـر املنـاطق                 

 متدنية أن مؤسسات الطب النفسي تقدم رعاية ذات مستويات          والحظ فريق األمم املتحدة القطري    . )١٥٧(حرماناً
 .)١٥٨(إىل األشخاص املعوقني

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٨

 أن النظام التعليمي احلايل غري قادر على إعمال حـق           ٢٠٠٤الحظ تقرير التقييم القطري املشترك لعام        -   ٥٤
اإلمنـائي يف   األمم املتحدة   برنامج  والحظ تقرير صدر عن     . )١٥٩(خمتلف مستويات التعليم  اجلميع يف الوصول إىل     

 يف  ٧٧هذه النسبة هي     يف املائة من أطفال احلواضر يف ألبانيا الصف اخلامس، فإن            ٨٧ ّمِت أنه، بينما يُ   ٢٠٠٦  عام
يرتل التعليم ميكن أن معدل نيل أن والحظ فريق األمم املتحدة القطري . )١٦٠(أطفال األريافيف حقوق املائة فقط 

وحثت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية     . )١٦١(يف املناطق اليت تقطنها بكثافة مجاعات الروما        يف املائة  ١٣  إىل
واالجتماعية والثقافية ألبانيا على مواصلة اختاذ تدابري فعالة لزيادة احلضور املدرسي بني أطفال الرومـا، خاصـة     

  .)١٦٢( الدراسيةائل منها تقدمي املنحالفتيات، بوس

والحظت جلنة حقوق الطفل أن من املعترف به على نطاق واسع أن األطفـال يف ألبانيـا يعملـون يف                     -   ٥٥
 احلـضور  بـشكل يـؤدي إىل عرقلـة   الشوارع، أو داخل األسرة، أو يف أماكن أخرى يف ظروف استغاللية أو   

 أن مرافق املياه والصرف الصحي يف املـدارس         ٢٠٠٤ املشترك لعام    والحظ تقرير التقييم القطري   . )١٦٣(املدرسي
وحثت جلنة حقوق اإلنسان ألبانيا على القيام جبملة        . )١٦٤(العامة تطرح مشاكل جدية، ال سيما يف املناطق الريفية        

مليزانية بغيـة   أمور من بينها تعزيز جهودها اجلارية ملعاجلة املشاكل املتصلة بتدريب املدرسني وزيادة اعتمادات ا             
  .)١٦٥( يف املدارساملاديةحتسني نوعية التعليم والظروف 
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  األقليات والشعوب األصلية - ٩

أن أطفال الروما هم أكثر اجملموعات الثقافية والعرقية إىل  ٢٠٠٤أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام  - ٥٦
  .)١٦٦(حرماناً من وجهة نظر التحصيل العلمي

وبقي القلق يساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألن ألبانيا مل متـنح طائفـة                  - ٥٧
. )١٦٧(املصريني مركز األقلية، ومن مث حرمتها من نفس الضمانات والتدابري احلمائية اليت تتمتع هبا األقليات األخرى

ية والثقافية ألبانيا إىل إعادة النظر يف موقفها فيمـا يتعلـق            ودعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماع     
 .)١٦٨(باالعتراف بطائفة املصريني وفقاً للمعايري الدولية املعترف هبا

 أن بإمكان مجيع أفراد األقليات العرقية واللغوية،        كفالةوحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ألبانيا على          - ٥٨
احلصول ولغتهم اخلاصة،   واستخدام  بثقافتهم اخلاصة   التمتع  أقليات وطنية أم ال،     كى باالعتراف   ظسواء أكانت حت  

 .)١٦٩(وسائل انتصاف فعالة ضد التمييزواإلفادة بيف الشؤون العامة، واملشاركة على مجيع احلقوق االجتماعية، 

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء - ١٠

، بالتقدم احملرز يف إقامـة إطـار قـانوين          )١٧٠(اً املفوضية رحبت جلنة حقوق الطفل، حسبما أبرزته أيض       - ٥٩
 إجـراءات    نطاق وأوصت جلنة حقوق الطفل بتوسيع    . وضوحاً ينظم معاملة الالجئني ومنع انعدام اجلنسية        أكثر

 األطفـال    مـن  النقاط احلدودية بغية ضمان أقصى حد من احلماية لطاليب اللجوء         ليشمل  الفرز األويل لألجانب    
  .)١٧١(املتجر هبمألطفال لو

، أن مغادرة األطفال أللبانيا إىل البلدان       )١٧٢(والحظت جلنة حقوق الطفل، حسبما أبرزته أيضاً املفوضية         - ٦٠
، بتعزيز اجلهود اليت تبذهلا للقيام جبملة       )١٧٣(اجملاورة مشكلة هامة، وأوصت ألبانيا، حسبما أبرزته أيضاً املفوضية        

 هذه املغادرة الواسعة النطاق لألطفال غري املصحوبني واعتماد ضمانات للحـد            أمور منها حتديد ومعاجلة أسباب    
 .)١٧٤(هذه الظاهرة  من

وساور املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال القلق بشكل خاص إزاء حالة األطفال غري املـصحوبني                  - ٦١
 .)١٧٦(طفال عند احلدود اهلياكل األساسية الستقبال األوانعدام، )١٧٥(الذين ُيعادون إىل ألبانيا

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود - ثالثاً 
رحبت جلنة حقوق اإلنسان بالتقدم احملرز يف اإلصالحات التشريعية واملؤسسية، وخباصة إعـادة حريـة                - ٦٢

جلنة مناهضة التعذيب   و )١٧٨(والحظت املمثلة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان       . )١٧٧(واملعتقدالوجدان  
  .)١٧٩(مع التقدير اجلهود اجلارية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف ألبانيا

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن أحد اإلجنازات الرئيسية أللبانيا متثل يف مستوى التصديقات على                - ٦٣
 اعتماد قوانني واستراتيجيات     يف ، وكذلك معاهدات األمم املتحدة واملعاهدات اإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان        
ومتثل إجناز آخر يف عمل املدافع عن الشعب، . هتدف إىل تنفيذ املعايري الدولية يف إطار القوانني والسياسات الوطنية

  .)١٨٠( جلنة التنسيق الدولية وما زال يسهم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانلدى" ألف"الذي حافظ على املركز 
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 التعاون بـني الدولـة       هناك حتسناً يف   ت املمثلة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان أن        والحظ - ٦٤
ستشار فيمـا يتعلـق   ُيأن ب املساعدة القانونية، وبأن يعرض ويقدم حقوق اإلنسان مسح جملتمع واجملتمع املدين، مما    

كاوى أمام احملكمة الدستورية خبـصوص      غري احلكومية رفع ش   وحيق للمنظمات   . )١٨١(بصياغة القوانني وتنفيذها  
  .)١٨٢(انتهاكات احلقوق يف اإلجراءات القانونية

والحظت جلنة حقوق الطفل أن ألبانيا ما زالت تواجه حتديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مبا يف ذلك  - ٦٥
  .)١٨٣(رم البلد من الشباب النشيطنيحت يتاألدمغة الوهجرة معدالت بطالة وفقر عالية، 

وأكد فريق األمم املتحدة القطري واليونيسيف أن آليات السياسات االجتماعية القائمة غري كافية خلفض         - ٦٦
رغم اإلصالحات التشريعية الواسعة وذلك االستبعاد االجتماعي بشكل ملموس بني األطفال الضعفاء واملهمشني،         

قامة نظام شامل جلمع البيانات يسمح بتفـصيل         أنه يتعني إ    إىل وأشارت اليونيسيف . )١٨٤(املتصلة حبقوق الطفل  
  .)١٨٥(املعلومات حبسب مستوى الدخل، واملوقع اجلغرايف، والعرق، ونوع اجلنس

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية - رابعاً 
   تعهدات الدولة-  ألف

 الوطين والدويل على الـسواء،      ، تعهدت ألبانيا بالنهوض حبقوق اإلنسان على الصعيدين       ٢٠٠٦يف عام    - ٦٧
إذكاء الوعي العام حبقوق اإلنسان؛ ومواصلة تعزيز هنج قائم على حقوق اإلنسان؛ وإعطاء األولوية  :بوسائل منها

لـوزير األول،  ا تعمل حتت إشرافالحترام وتعزيز حقوق اإلنسان لألقليات؛ وإنشاء جلنة وطنية معنية باألقليات      
  .)١٨٦(حترام حقوق اإلنسان لألقلياتهبدف مراقبة مدى محاية وا

وتعهدت ألبانيا أيضاً مبا . والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه مت إنشاء اللجنة الوطنية املعنية باألقليات - ٦٨
 والربوتوكول                                     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةامللحق بالعهدأن تصدق على الربوتوكول االختياري  :يلي

 اتفاقية مناهضة التعـذيب واتفاقيـة      اليت أُجريت على   تعديالتالتفاقية حقوق الطفل وكذلك على      االختياري ال 
؛ وأن تدعم بشدة اجلهـود املبذولـة لتعزيـز          الطفل حقوق   واتفاقيةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

اخلصوص، صدقت ألبانيا، منذ وعلى . تعاون بشكل كامل مع جملس حقوق اإلنسان وإجراءاته اخلاصةتاملفوضية و
 الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية          امللحق بالعهد أن قامت بتعهداهتا، على الربوتوكول االختياري       

  .)١٨٧( التفاقية حقوق الطفلني االختيارينيوالربوتوكول

   توصيات حمددة للمتابعة-  باء

ة والثقافية إىل ألبانيا أن تقدم يف تقريرها الـدوري          طلبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي      - ٦٩
القادم معلومات مفصلة عن مدى انتشار العنف املرتيل، والتدابري التشريعية والسياسات املعتمدة ملواجهـة تلـك               

  .)١٨٨(الظاهرة، مبا يف ذلك التسهيالت ووسائل االنتصاف املقدمة إىل الضحايا
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نسان إىل ألبانيا أن تقدم، يف غضون سنة واحدة، معلومات عن تقيـيم             قوق اإل املعنية حب لجنة  الوطلبت   - ٧٠
 االحتجاز التعسفيحاالت الوضع وتنفيذ توصيات اللجنة املتصلة باخنفاض متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية؛ و

بشكل غري  ف واالحتجاز   يوقتواستخدام ضباط الشرطة املفرط للقوة؛ وظروف االحتجاز وعدم تعويض ضحايا ال          
لى أن تدابري إدارية قد اتُّخذت للقضاء على العنف وسوء املعاملة ولضمان ع ردهاوأشارت ألبانيا يف . )١٨٩(قانوين

أهنا اختذت التدابري الالزمـة     إىل  وأشارت ألبانيا أيضاً    . )١٩٠(احلقوق الدستورية لألشخاص احملتجزين قبل احملاكمة     
 سيما فصل السجناء القاصرين عن البالغني، وأن اإلجـراءات القانونيـة            لتحسني الظروف املعيشية للسجناء، ال    

  .)١٩١(والضمانات ُتحترم فيما يتعلق حباالت االحتجاز قبل احملاكمة

، إىل أنه مت الكشف عن حاالت تتعلـق         )١٩٢( يف ردها على طلب جلنة مناهضة التعذيب       ،وأشارت ألبانيا   - ٧١
 املظامل قدم توصيات إىل مكتب املدعي العام بشأن شكاوى سوء املعاملة باستخدام العنف ضد السجناء، وأن أمني

وباإلضافة إىل ذلك، أُقيمت آلية لضمان محاية حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم            . لبدء اإلجراءات اجلنائية  
 .)١٩٣(وُيسمح ملختلف املنظمات بإجراء زيارات للسجون دون أي إذن

 مبسألة بيع األطفال احلكومة بأن تعطي األولوية لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية وأوصى املقرر اخلاص املعين  - ٧٢
 .)١٩٤( نظام للرصدوإنشاءاملتعلقة باألطفال ومبكافحة االجتار باألطفال، وبتخصيص موارد كافية لذلك، 

، اء من قائمة اجلرائمشطب البغوأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال ألبانيا بأن تنظر يف إمكانية   - ٧٣
وحتديد جرائم بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واعتماد قانون بشأن إجـراءات                

 .)١٩٥(ميكن الوصول إليها متكن ضحايا االجتار من احلصول على تعويضات

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
. )١٩٦(املساعدة التقنية من اليونيسيفالتماس ت جلنة حقوق الطفل ألبانيا على النظر يف فيما يتعلق بالتعليم، حث - ٧٤

املساعدة من مفوضية األمـم املتحـدة       بالنظر يف التماس    لجنة ألبانيا   الوفيما يتعلق بالالجئني وطاليب اللجوء، أوصت       
        الربنامج لجنة مبواصلة التعاون اجلاري مع  الوفيما خيص االستغالل االقتصادي لألطفال، أوصت       . )١٩٧(لشؤون الالجئني 

          بالتمـاس        لجنة    ال                                    وفيما يتعلق بقضاء األحداث، أوصت        . )١٩٨(                                                      الدويل ملنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال       
   .)١٩٩(                                                   املساعدة التقنية من جهات من مجلتها املفوضية واليونيسيف

إلعطاء طابع منهجي لعمليات التدريب وبناء القدرات       واتُّخذت خطوات ملموسة، بدعم من اجملتمع الدويل،         - ٧٥
ويشمل برنامج  . )٢٠٠(الالزمة لتعزيز مهارات ألبانيا يف تنفيذ قانون املساواة بني اجلنسني والقانون املتعلق بالعنف املرتيل             

  .)٢٠١( كل مكاناألمم املتحدة لتوحيد األداء يف ألبانيا مبادئ املساواة بني اجلنسني وتنمية القدرات الوطنية يف

 تقدمي املساعدة مجلتها على أمور من ٢٠١٠- ٢٠٠٦ويركز إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة  - ٧٦
إىل احلكومة فيما يتعلق بالسياسات واملعايري واملبادئ التوجيهية اليت ستسمح بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة               

  .)٢٠٢(الطفلوإعمال حقوق 
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