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 ضد املرأة جلنة القضاء على التمييز
 الدورة السادسة واألربعون

       ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     

  
  ألبانيا    

يف ) CEDAW/C/ALB/3(ألبانيـا    املقـدم مـن      نظرت اللجنة يف التقريـر الـدوري الثالـث          - ١
 CEDAW/C/SR.942انظـر    (٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٦ يف   اللتني عقـدتا  ،  ٩٤٣  و ٩٤٢جلستيها  

 قائمــة اللجنــة باملــسائل واألســئلة، أمــا ردود CEDAW/C/ALB/Q/3د يف الوثيقــة وتــرِ). 943 و
  .CEDAW/C/ALB/Q/3/Add.1ألبانيا فترد يف الوثيقة 

  
  مقدمــــة    

رهـا الـدوري الثالـث، الـذي        تقريإزاء تقـدمي    تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف         - ٢
، بشكل عام، باملبادئ التوجيهية الـيت وضـعتها اللجنـة            الدولة فيه  كان حسن التنظيم، وتقّيدت   

خلـّوه   إحاالت إىل املالحظات اخلتاميـة الـسابقة، علـى الـرغم مـن               تضمنإعداد التقارير، و  عن  
عـدم  عـن موعـده، و    تقدميـه   للجنـة، وتـأخر     الـصادرة عـن ا    شارات إىل التوصـيات العامـة       من اإل 
صنفة حـسب نـوع اجلـنس عـن         املـ نوعيـة   البيانات  الوحصاءات  قدر حمدود من اإل     سوى تضمنه

. حالة املرأة يف اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، وخاصة فيما يتعلـق بالنـساء يف الفئـات احملرومـة                 
خلطيــة لــردود اا و،تقــدميها العــرض الــشفويإزاء اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف وتعــرب 

املسهبة على قائمة املسائل واألسئلة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة التـابع للجنـة،              
  .والتوضيحات اإلضافية على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا
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إرســاهلا وفــدا ترأســه نائــب وزيــر العمــل نظــرا إىل وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف   - ٣
 الفــرص، وضــّم خــبريا مــن وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ

وتعــرب اللجنــة عــن  . وزارة اخلارجيــةووتكــافؤ الفــرص، وممــثِلني عــن وزارة التعلــيم والعلــوم   
حلوار البناء الذي دار بني الوفد وأعـضاء اللجنـة، بيـد أهنـا تعـرب                إزاء ا ة الطرف   تقديرها للدول 
 األسـئلة املطروحـة ردا   عـدم الـرد دائمـا علـى    سـئلة، و  بعـض األ   إزاء عدم الرد على   عن األسف   

  .واضحا ودقيقا
ملنظمـات النـسائية    املقـدم مـن ا    وترحب اللجنة بتقدير الدولة الطرف لإلسهام اإلجيـايب           - ٤

  .غري احلكومية ومنظمات حقوق اإلنسان يف تنفيذ االتفاقية وإعداد التقرير
  

  اجلوانب اإلجيابية    
، إىل ٢٠٠٣يــه نيو/حزيــران ٢٣ انــضمام الدولــة الطــرف، يف حبارتيــا تالحــظ اللجنــة  - ٥

  . الربوتوكول االختياري لالتفاقية
ــضا    - ٦ ــة أي ــاحوتالحــظ اللجن ــر      بارتي ــا يف التقري ــذ نظره ــيت انقــضت من ــرة ال ــه يف الفت  أن

  : أو انضمت إليها،السابق، صادقت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية
ــا   )أ(   ــول االختيـ ــاحلقوق    الربوتوكـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــق بالعهـ ري األول امللحـ
  والسياسية؛ املدنية

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية            )ب(  
  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب             )ج(  
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛املعاملة أو 

ــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف      )د(   ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي
  املنازعات املسلحة؛

الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن بيــع األطفــال      )هـ(  
  واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية؛

  التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ا  )و(  
  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛  )ز(  
  .نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ح(  
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، ٢٠٠٤نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٦وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولـة الطـرف، يف        - ٧
، ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٦االتفاقية األوروبية املتعلقة بتعويض ضحايا جـرائم العنـف، ويف           على  

  .  مكافحة االجتار بالبشربشأن إجراءاتعلى اتفاقية جملس أوروبا 
نت منذ النظر يف التقريـر األخـري والـيت هتـدف            وترحب اللجنة كذلك بالقوانني اليت سُ       - ٨

تمييز القائم على اجلنس ونوع اجلنس، فـضال عـن قـوانني    إىل تعزيز وضع املرأة والقضاء على ال      
هتدف إىل القضاء على أشكال متعددة ومتـشابكة مـن التمييـز ضـد املـرأة، مثـل قـانون األسـرة                      

 بـشأن  ٩٦٦٩؛ والقـانون رقـم   ٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٨ الـصادر يف     ٩٠٦٢ والقانون رقم    ؛اجلديد
ــصادر يف      ــرية ال ــات األس ــف يف العالق ــة العن ــدابري مكافح ــاين ١٨ ت ــانون الث ــاير / ك ؛ ٢٠٠٦ين

ــم   ــانون رق ــصادر يف     ٩٩٧٠والق ــع ال ــسني يف اجملتم ــني اجلن ــساواة ب ــشأن امل ــوز٢٤ ب ــه / مت يولي
 مــن االتفاقيــة؛  ١ملــادة ، الــذي يتــضمن تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة مبــا يتوافــق مــع ا        ٢٠٠٨

 هتـدف إىل     الـيت  ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩  الـصادرة يف   اتوتعديالت قانون االنتخابـ   
 املتعلـق باحلمايـة     ١٠٢٢١ والقـانون رقـم      ؛زيادة عدد املرشـحات لالنتخابـات الوطنيـة واحملليـة         

، الذي وضع ألبانيا يف مـصاف الـدول األطـراف           ٢٠١٠فرباير  / شباط ٤من التمييز الصادر يف     
يـة   منـها التمييـز علـى أسـاس اجلـنس واهلو           ، أمور  أساس علىالقليلة اليت حتظر، صراحة، التمييز      

  .  فيما يتعلق باالجتار بالنساء والفتياتالعقوباتاجلنسية وامليل اجلنسي؛ وتعديالت قانون 
بــرامج هبــدف التعجيــل نظــرا إىل مــا اعتمدتــه مــن وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف   - ٩

بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، مبـا فيهـا االسـتراتيجية الوطنيـة                 
ــة العمـــل بـــشأن املـــساواة بـــني اجلنـــسني والعنـــف       وخ ، ٢٠١٠-٢٠٠٧ للفتـــرة العـــائليطـ

، واالســتراتيجية الوطنيــة ٢٠٠٧-٢٠٠٥واالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر للفتــرة 
، واالسـتراتيجية الوطنيـة وخطـة    ٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة  عن ا وخطة العمل ملكافحة االجتار بالبشر      

  .٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة عن ال ومحاية األطفال ضحايا االجتار  باألطفاالعمل ملكافحة االجتار
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
ــة الطــرف بــأن تنفــذ، بــشكل منــهجي ومــستمر، مجيــع       - ١٠ تــشري اللجنــة إىل التــزام الدول

تـستلزم  احلاليـة  أحكام االتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية    
الدولة الطرف أن توليها االهتمام على سبيل األولوية من اآلن وحـىت موعـد تقـدمي التقريـر                  من  

يف ومـن مث، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تركـز علـى تلـك اجملـاالت                       . الدوري القـادم  
، وأن تدرج، يف تقريرها الدوري القادم، معلومـات عـن اإلجـراءات املتخـذة          ية التنفيذ أنشطتها

 والربملـان   ،وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إطالع مجيع الوزارات املعنيـة         . نتائج ما أحرز من  و
ــدي( ــضائي ،)كوفنـ ــاز القـ ــة   ، واجلهـ ــات اخلتاميـ ــى املالحظـ ــة  علـ ــذها   احلاليـ ــل تنفيـ ــا يكفـ مبـ

  . كامال تنفيذا
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  الربملان    
  عـن  أوال وآخـرا،   ،تأكيـد أن احلكومـة هـي اجلهـة املـسؤولة          تعيـد   اللجنـة   ويف حني أن      - ١١
اللتزامات املنوطة بالدولة الطرف مبوجب االتفاقية، وأهنا اجلهـة الـيت ينبغـي أن              الكامل ل تنفيذ  ال

هنـا تـشدد، يف الوقـت نفـسه، علـى أن االتفاقيـة ملزمـة                فإُتساءل بوجه خـاص يف هـذا الـصدد،          
 على القيـام، يف    )كوفندي( الطرف إىل تشجيع برملاهنا      للحكومة جبميع فروعها، وتدعو الدولةَ    

حدود إجراءاته وحيثما اقتضى األمر، باختاذ اخلطـوات الالزمـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ املالحظـات                  
  . وعملية إعداد تقرير احلكومة القادم يف إطار االتفاقيةاحلالية اخلتامية 

  
  الوضع القانوين لالتفاقية وآليات الشكاوى القانونية    

، A/58/38انظـر  (هتـا اخلتاميـة الـسابقة    تكرر اللجنة ما أعربت عنه مـن قلـق يف مالحظا      - ١٢
يف القــانون مباشــرة التفاقيــة اانطبــاق مــدى فيمــا خيــتص بــالغموض احملــيط مبــسألة ) ٥٨الفقــرة 
ويف حني تـصبح االتفاقيـة، لـدى تـصديق الربملـان عليهـا ونـشرها يف اجلريـدة                   . ألبانيايف  الوطين  

 مـن دسـتور ألبانيـا،       ١٢٢  و ٢٢  و ٥د  الرمسية، جزءا من النظام القانوين احمللـي، مبوجـب املـوا          
 علــى قــوانني الدولــة الطــرف الــيت تتعــارض مــع أحكامهــا، تــشري اللجنــة إىل أن    وتأخــذ أســبقية

   .على التطبيق املباشر لألحكام اليت تنطبق بنفسها وال تتطلب إصدار قانونإال الدستور ال ينص 
ــسابقة     - ١٣ ــة توصــيتها ال ــرA/58/38انظــر (وتكــرر اللجن ــة فتحــثّ) ٥٩ة ، الفق  الدول

يف نطـاق النظـام      تطبـق مباشـرة   الـيت   التفاقيـة   نوعيـة أحكـام ا     أن توضح أكثـر   الطرف على   
 يف أمـر التطبيـق       الـسلطة التنفيذيـة هـي مـن يبـتّ          ما إذا كانـت   ألبانيا، و يف  القانوين الوطين   

ن خـاص، مـن الدولـة الطـرف أ         اللجنـة، بوجـه      وتطلـب . هـو الربملـان أو احملـاكم       ماملباشر أ 
ربت فيهـا   ، مبعلومات عن الـدعاوى القـضائية الـيت اعتُـ          القادم، يف تقريرها الدوري     هاتزود

   .االتفاقية، أو أحكام منها، منطبقة بنفسها، فطُبقت مباشرة
وحتيط اللجنة علما باحلاالت اخلمس اليت تنطوي على متييـز ضـد املـرأة والـيت أُبلـغ هبـا                     - ١٤

 بارتيــاح وتالحــظ أيــضا. ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٣ة مــن ل الفتــرخــال) أمــني املظــامل(ديــوان املظــامل 
تعزيـز  تعمـل علـى      هيئـة مـستقلة      و، وهـ  ٢٠١٠مفوض احلماية ضـد التمييـز عـام         مكتب   إنشاء

تقـوم   و ، متييـز، وتـنظم محـالت التوعيـة        اليت ينطوي تنفيـذها علـى      التشريعات   وترصداملساواة،  
ــ ــضاياالتحقيق يف ب ــا   الق ــّدعى فيه ــيت ُي ــز و ال ــوع التميي ــة  . ق ــق إزاء غــري أن اللجن ــساورها القل  ي

إزاء  احلـصول علـى اإلنـصاف     العقبات القانونية والعمليـة الـيت تواجههـا النـساء الالئـي ينـشدن               
ــز القــائم علــى اجلــنس    ارُت مــا  ونــوع اجلــنس مبوجــب اإلطــار   ،كــب حبقهــن مــن أعمــال التميي

داء املـشورة واملعونـة      عدم إتاحـة خـدمات إسـ       وكذلك إزاء لتمييز،  لملناهض  االتشريعي اجلديد   
الفئـات   املنـاطق الريفيـة، ونـساء     ولغويـة،   العرقيـة و  القليـات   األ نـساء سيما   القانونية للنساء، وال  
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ــة القلــق بوجــه خــاص إزاء اويــس. احملرومــة األخــرى ــة علــى املــرأة  وقــوع عــبء  ور اللجن البّين
ــّدعى فيهــا وقــوع التمييــز القــائم علــى اجلــنس،      مبــا فيهــا حــاالت  الــشاكية يف احلــاالت الــيت ُي

  .التحرش اجلنسي يف مكان العمل
وتوصـي اللجنــة الدولــة الطــرف بتكثيــف جهودهــا إلزالــة العقبــات الــيت تواجههــا    - ١٥

، وتوفري املساعدة القانونية، والتوعية بكيفيـة  القضاءوصوهلا إىل إمكانية املرأة وحتول دون  
 على أساس اجلنس ونوع اجلـنس،       االستفادة من سبل االنتصاف القانوين يف قضايا التمييز       

مـن آليـات   من خالل النظـام القـانوين األلبـاين،     ،من أجل تعزيز قدرة املرأة على االستفادة   
رصـد  مـع    ،تتعـّرض لـه مـن متييـز       احلصول علـى اإلنـصاف إزاء مـا قـد           الشكاوى القائمة و  
ناهـضة  يف تـشريعاهتا امل أن تقـوم،  وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى        . نتائج تلـك اجلهـود    

يف احلاالت اليت ُيّدعى فيهـا      إىل الطرف اآلخر    نقل عبء البّينة    ، ب للتمييز ويف قانون العمل   
ســيما حــاالت التحــرش اجلنــسي،  وقــوع التمييــز القــائم علــى اجلــنس ونــوع اجلــنس، وال 

 معلومـات عـن     القـادم،  يف تقريرهـا الـدوري       ،من الدولـة الطـرف أن تقـدم       اللجنة  وتطلب  
ــة مــن التمييــز، وحمــامي الــشعب   مكتــب و احملــاكم، أمــام القــضايا املرفوعــة مفــوض احلماي

  .، وعما متّخضت عنه تلك القضايا)املظامل أمني(
  

  التعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    
ــة وبروتوكوهلــا        - ١٦ ــوعي باالتفاقي ــادة ال ــة لزي ــة علمــا مبختلــف اجلهــود املبذول حتــيط اللجن

وما زالـت   . أعضاء النيابة العامة   للقضاة   ُنظمتات التدريبية اليت     مبا يف ذلك الدور    ،االختياري
 مــع ذلــك، ألن أحكــام االتفاقيــة مل يــتم االحتكــام إليهــا يف إجــراءات ،قلــقيــساورها الاللجنــة 

أنفـسهن،  احملاكم، مما يشري إىل عدم توفر املعرفة الكافية يف اجملتمع عموما، ويف أوساط النـساء                
 وفقـا لالتفاقيـة وبروتوكوهلـا       ، حبقـوق املـرأة    ،ة مبا فيها اجلهاز القضائي    ومجيع األجهزة احلكومي  

ــاري ــة أو األساســية  ومفهــوم ،االختي ــساواة الفعلي ــرأة والرجــل،  بــني امل ــة  امل  والتوصــيات العام
  .للجنةالصادرة عن ا

التفاقية با بتعزيز املعرفة    ، على حنو منتظم   أن تقوم، توصي اللجنة الدولة الطرف ب    و  - ١٧
وتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني مــن خــالل الــربامج وفهمهمــا،  ،توكوهلــا االختيــاريوبرو

 ومــوظفي اجلهــاز القــضائي وإنفــاذ  ، وال ســيما يف أوســاط الربملــانيني ،التثقيفيــة والتدريبيــة
إدمـاج   تـضمن وتطلب أيضا إىل الدولـة الطـرف أن         .  وكبار املسؤولني احلكوميني   ،القانون

 واآلراء الـيت مت     ،للجنةالصادرة عن ا   والتوصيات العامة    ،ختيارياالتفاقية وبروتوكوهلا اال  
 مبـا يف ذلـك التعلـيم        ، املنهج التعليمـي   يف ،اعتمادها بشأن فرادى الرسائل واالستفسارات    

  .القانون يف جمال
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  ة الوطنيات التشريعمواءمة    
 الـصادرة حـديثا      بـني القـوانني    بغرض حتقيق التواؤم  اجلهود املبذولة   علما ب اللجنة  حتيط    - ١٨

بــني  مــن قبــل، والــذي كــان ســارياالتــشريع و ،بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني ومكافحــة التمييــز
 نــساءللتمييــز الــذي تتعــرض لــه واملتقاطعــة  وال ســيما يف معاجلــة األشــكال املتعــددة ،االتفاقيــة
يط علمـا   احملرومـة األخـرى، وحتـ   نـساء الفئـات   وات، وذوات اإلعاقـة، والريفيـ  العرقيةاألقليات  

  .فرض جزاءات على أعمال التمييزاملستند إليه يف باألساس القانوين 
التـشريع املتعلـق باملـساواة      الناشئ عـن    ثر  األتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد      و  - ١٩

 ، حسب االقتضاء، وحتديد أوجه عدم االتساق وتصحيحها،بني اجلنسني ومكافحة التمييز
لتمييز ضد املـرأة، وال سـيما نـساء    ا إىل استئصال ريع   تنفيذ التش  أن يؤدي من أجل ضمان    

، والنـساء  املـسنات  واللغويـة، وذوات اإلعاقـة، و   العرقيةرومة، ونساء األقليات    احمل الفئات
املـــصابات بفـــريوس نقـــص    و،الالئـــي يعـــشن يف منـــاطق ريفيـــة أو نائيـــة، واملهـــاجرات     

بـــسبب تـــوجههن اجلنـــسي اإليـــدز، والنـــساء الالئـــي يتعرضـــن للتمييـــز /البـــشرية املناعـــة
  .هويتهن اجلنسانية أو
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
تالحظ اللجنة التغيريات اليت تدخل من حني إىل آخـر علـى اهليكـل الـوطين املؤسـسي                    - ٢٠

منـذ النظـر يف التقريـر الـسابق، وحتـيط علمـا،             الـيت انقـضت     للمساواة بني اجلنسني أثنـاء الفتـرة        
.  الرامية إىل تعزيز القدرة املؤسسية الوطنية يف جمال املساواة بـني اجلنـسني   جبهود الدولة الطرف  

ــوع     ــتج عــن هــذه اجلهــود تن ــدرجييا   املؤســسية اهلياكــلوقــد ن ــشاؤها ت يف خمتلــف جمــاالت  وإن
 اللجنة القلق مـع ذلـك، ألنـه بـدال     يساورو.  مستويات خمتلفة من السلطةالعامة وعلى السياسة  

ــوظفني جــدد مع   ــيني م ــة     مــن تع ــوزارات واهلياكــل احلكومي ــسني يف ال ــني اجلن ــساواة ب ــيني بامل ن
ــديات ــضيه  ،والبل ــا يقت ــوزارات     حــسب م ــسني يف اجملتمــع، قامــت ال ــني اجلن ــساواة ب ــانون امل  ق
تالحــظ أنــه مت اللجنــة أن  يف حــنيو. مبــنح الوظــائف للمــوظفني احلــاليني التنفيذيــة والبلــديات 

 بني اجلنسني على املستويني املركزي واحلكومي احمللـي،          شبكة املوظفني املعنيني باملساواة    إنشاء
ــه ف ــة    إن ــة مالئمــة وطني ــاب آلي ــق إزاء غي ــساورها القل ــة ا ي ــويل عملي ــساق  تت ــضمان ات لرصــد، ل

حلكومــة الــيت تتبعهــا اتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني  ات احملليــة مــع أهــداف الــسياسة امل الــسياس
ملديريـة  املخصـصة   املـوارد البـشرية واملاليـة       جـم   حإزاء  كـذلك    اللجنـة القلـق      ويساور. املركزية

تتناســب  والــيت قــد ال ،تكــافؤ الفــرص بــوزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص   
ملديرية من أجـل تـشجيع املـساواة بـني          االيت تضطلع هبا     الوظائف واملسؤوليات الواسعة     وحجم

ــع العنــف    ــسني ومن ــائلياجلن ــة أن   . الع ــداد   ويف حــني تالحــظ اللجن ــوم بإع ــة الطــرف تق الدول
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 فإهنـا  العـائلي خطة عمل بشأن املساواة بني اجلنـسني والعنـف      وضع  استراتيجية وطنية جديدة و   
تنفيـذ التـدابري واإلجـراءات      خـالل   تأسف النعدام املعلومات بشأن النتائج اليت مت التوصل إليها          

علقـة باملـساواة بـني اجلنـسني        سـتراتيجية وخطـة العمـل الوطنيـة املت        الحتقيـق أهـداف ا    الرامية إىل   
  . وعن املشاكل اليت متت مواجهتها، ٢٠١٠-٢٠٠٧ العائلي عن الفترةوالعنف 

ة يــاحلكومتــوافر املــساءلة أن تكفــل بــتــشري اللجنــة إىل مــسؤولية الدولــة الطــرف و  - ٢١
أة  بني الرجـل واملـرأة ومتتـع املـر         ، أو األساسية،  املساواة الرمسية والفعلية  حتقيق   عن   الكاملة

ــسان   ــع حقــوق اإلن ــة جبمي ــة املتمثل ــذ االتفاقي ــصدد، إىل   . يف تنفي ــة يف هــذا ال ــشري اللجن وت
توفري يتعلق ب ، وال سيما ما والتوجيه الصادر يف منهاج عمل بيجني،٦توصيتها العامة رقم 

وتــدعو اللجنــة الدولــة .  بفعاليــةآلليــات الوطنيــةالــضرورية الــيت تكفــل تــشغيل االــشروط 
الالزمـة للمؤسـسات املعنيـة      الـضرورية    املـوارد البـشرية واملاليـة والتقنيـة          الطرف إىل توفري  

كما تـدعو   .  مهمتها بفعالية  كي تؤدي باملساواة بني اجلنسني على الصعيد املركزي واحمللي        
التوصيات احلالية على النحو الواجب اللجنة الدولة الطرف أيضا إىل أن تضع يف االعتبار 

، تنيوخطـة عملـها اجلديـد     الوطنيـة   صياغة اسـتراتيجيتها    بـ  قيامهالدى  للجنة  الصادرة عن ا  
ا بفعاليـة عـن طريـق الرصـد       وضـمان تنفيـذمه    العـائلي، بشأن املساواة بني اجلنسني والعنف      

 وحتقيق التنسيق الفعـال     ،اوالتقييم املستمر لالستراتيجيات والتدابري املستخدمة يف تنفيذمه      
 لتحقيــق أهــداف املخصــصةليــة بــشأن الــسياسات بــني احلكومــة املركزيــة واحلكومــات احمل

  .العمل خطة
  

  تدابري املساعدة املؤقتة    
إدخــال تــدابري خاصــة مؤقتــة يف املــستند إليــه يف يف ضــوء حقيقــة أن األســاس القــانوين   - ٢٢

 اللجنـة  تـثين ، مل حيـتكم إليـه أبـدا،    ٢٠٠٤ملـساواة بـني اجلنـسني لعـام       املتعلقـة با  القانون السابق   
 واةلتدابري اخلاصة املؤقتة على النحو الـوارد يف قـانون املـسا           اة الطرف بسبب إدخاهلا     الدولعلى  

، وإن   يف شكل حصص، وكـذلك     قانون االنتخابات  يف، و ٢٠٠٨بني اجلنسني يف اجملتمع لعام      
 املنتميـات إىل أشـد   لصاحل العاطالت عـن العمـل   يف جمال التدريب املهين ،دو حمدكان يف نطاق  

حـصص  إزاء  إزاء النـهج املختلفـة       القلـق مـع ذلـك يـساور اللجنـة         و. يف اجملتمـع  الفئات حرمانـا    
ــس  واخــتالف ،يف األحكــام املتعلقــة باالنتخابــات العامــة واالنتخابــات احملليــة     الــواردة  نياجلن

 تقـوم الدولـة     إىل أن حاجـة   أن مثـة    وتـرى اللجنـة     . عدم االمتثـال لتلـك األحكـام      عند  اجلزاءات  
 يـق املـساواة الفعليـة أو األساسـية        ن التدابري اخلاصة املؤقتة من أجـل حتق       الطرف بإدخال املزيد م   

  .بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية
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، وفقــا  تعــزز اســتخدام التــدابري اخلاصــة املؤقتــة  أنتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف    - ٢٣
يف ادرة عـن اللجنـة،      الـص  ٢٥توصـية العامـة رقـم       ال مـن االتفاقيـة و     ٤ من املـادة     ١ للفقرة

 مبـا يف ذلـك عـن طريـق          ،اجملاالت الـيت يـنقص فيهـا متثيـل املـرأة أو تتعـرض فيهـا للحرمـان                 
 للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنـسني يف         ، حسب االقتضاء  ،اعتماد موارد إضافية  

ام،  صــنع القــرار الــسياسي والعــاجملــاالت الــيت تــشملها االتفاقيــة مثــل املــشاركة يف عمليــة 
ــا ــشمل  مب ــة التجمــاي ــة املدني ــة الدبلوماســية ، اخلدم ــضائي ، واخلدم ــاز الق ــاز ، واجله  واجله

تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة بوتوصي اللجنة كذلك،   .  وقطاعي التعليم والعمل   ،التنفيذي
 ، ورأس املــــال،لــــضمان املــــساواة بــــني الرجــــل واملــــرأة يف احلــــصول علــــى املمتلكــــات

مـستوى   وبشكل عام مجيع مكونات      ، واإلسكان ،لرعاية الصحية  وخدمات ا  ،واالئتمانات
لغويـة  القليـات  األ ونـساء وبنـات      ،لنساء الفئات احملرومة  بالنسبة   وال سيما    املعيشة الالئق، 

ــة، واملــسنات، و ــة   ،ذوات اإلعاقــةو العرقي ــة ونائي ــاطق ريفي ،  والنــساء الالئــي يعــشن يف من
ن املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع لعـام             الـشاملة مـن قـانو      ٨نصت عليه املـادة     حسب ما   
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات    و. ٢٠٠٦

ــة فيمــا يتعلــق باألحكــام املختلفــة مــن     تلــكشــاملة عــن اســتخدام   ــدابري اخلاصــة املؤقت  الت
  .أثرها ، وعناالتفاقية

  
  ضرة باملرأة  النمطية واملمارسات الثقافية املالقوالب    

القـضاء علـى   سـعيا إىل  جلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف      تالحـظ ا  اللجنـة  يف حني أن   - ٢٤
املتأصــلة داخــل األســرة، ويف األوســاط اإلعالميــة واجملتمــع ككــل، اجلنــسانية  النمطيــة القوالـب 

لدولـة  وتـثين اللجنـة علـى ا      . تلـك القوالـب النمطيـة      إزاء اسـتمرار     ال يـزال يـساورها القلـق      فإنه  
معــايري املــساواة بــني اجلنــسني بــشكل كامــل صــدارها قانونــا جديــدا لألســرة يــدمج إلالطــرف 

التـدابري الـيت    قلـة   مـع ذلـك إزاء      يـساورها القلـق      ال يـزال  ة، ولكن   ي األسر اتيتعلق بالعالق  مافي
املــرأة والبنــت الــيت تــشكل انتــهاكا حلقــوق  ةلتــصدي لتقاليــد الــزواج املــضرســعيا إىل ااختــذهتا 

 واملمارسـة املتعلقـة باختيـار األسـرة للـزوج      صـغار البنـات   مبـا يف ذلـك زواج    ،وجب االتفاقية مب
 ، يف املنـاطق الريفيـة واملنـاطق النائيـة مـن الـبالد             ةزال منتشر تال  العروس، اليت   ودفع مثن أو مهر     

ــزالو.  أوســاط جمتمعــات األقليــات  ويف ــة ال ت ــساورها  اللجن ــق إزاء  ي ــق عمي  عــودة ظهــور قل
، القتـل بـدافع الـشرف   ب مـا يـسمى  قواعد سـلوك تتغاضـى ع  ل و)قانونال(يم تقليدية للعدل    مفاه

  . بعض املناطق الشمالية من البالد يفوذلك 
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 القوالـب معاجلـة    جهودهـا الراميـة إىل       واصـل وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن ت         - ٢٥
تعـزز  أن  لطـرف إىل    كمـا تـدعو الدولـة ا      . النمطية اجلنسانية اليت تكرس التمييز ضد املـرأة       

الربامج التعليمية مبا فيها الربامج التدريبية أثناء اخلدمة للمعلمني يف مجيع مستويات النظام             
لقـضاء  بغـرض ا  جلميـع القطاعـات     نطاقـا    ووضع استراتيجية أكثر مشوال وأوسـع        ،التعليمي

ــى  ــةالقوالــبعل ــة،  والعمــل مــع جمموعــة واســعة مــن   ، النمطي  يف ذلــك ا مبــاجلهــات املعني
،  ومنظمات اجملتمع املدين األخرى، ووسائط اإلعـالم، والقطـاع اخلـاص           املنظمات النسائية 

ــةمــع توجيــه اجلهــود بوجــه خــاص حنــو     وجمتمعــات األقليــات فيمــا يتعلــق  ،املنــاطق الريفي
 مـع احتـرام اسـتقالل    ،وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا أن تقـوم          .  األسرية اتبالعالق

 ا صـور  اإلعـالم علـى أن تعـرض      تـشجيع وسـائط     ب ،حرية التعـبري   واحلق يف    اإلعالموسائط  
كمـا تطلـب    . مركزها ودورها يف اجملالني اخلاص والعـام      تكافؤ  ملرأة و عن ا إجيابية غري منطية    

معلومـات يف تقريرهـا الـدوري    كي تقـدم   رصد أثر التدابري املتخذة     أن ت إىل الدولة الطرف    
 خطـوات ملموسـة     أن تتخـذ  لدولـة الطـرف علـى       وحتث اللجنة ا  . ن النتائج احملققة  عاملقبل  

كما حتـث   .  العرفية اليت تكرس التمييز ضد املرأة      تقاليدلقضاء على القوانني وال   تستهدف ا 
 وأن تدين بشدة قتل النساء ، التدابري التشريعية املالئمةأن تتخذالدولة الطرف أيضا على 

ى غرار ما تقوم بـه إزاء غـري   ، وأن تسعى حثيثا إىل مقاضاة اجلناة، وذلك عل       باسم الشرف 
  .أو القتلةجرائم القتل ذلك من 

  
  العنف ضد املرأة    

تسلِّم اللجنة بالتقدم الذي أحرزته احلكومة يف مكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك                 - ٢٦
العنــف العــائلي والعنــف خــارج العالقــات العائليــة، كاالغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف     

التحرش اجلنـسي، وذلـك مـن خـالل مجلـة أمـور منـها سـن قـانون تـدابري                     اجلنسي، واملالحقة و  
ــة وخطــة العمــل       بــشأنمكافحــة العنــف يف العالقــات األســرية، واعتمــاد االســتراتيجية الوطني

ــرة     ا ــائلي للفت ــف الع ــسني والعن ــني اجلن ــساواة ب ــديره   ٢٠١٠-٢٠٠٧مل ــاح أول ملجــأ ت ، وافتت
 إىل اجلهــات  العنــف العــائليحــاالت إلحالــة احلكومــة لــضحايا العنــف العــائلي، وإنــشاء نظــام 

معـدل انتـشار العنـف ضـد        ارتفـاع    اسـتمرار    إزاءبيد أن القلق ما زال يساور اللجنـة         . املختصة
وما يبعث علـى القلـق بوجـه خـاص هـو عـدم إنـزال عقوبـات مناسـبة مبـرتكيب                    . املرأة يف ألبانيا  

ي كجرميـة حمـددة مبوجـب قـانون         العنف العائلي وعدم جترميه، وعدم تعريف االغتصاب الزوج       
النتحـار بـني النـساء      امعـدل   ارتفـاع   كما يساورها القلق بشكل خاص إزاء       . العقوبات اجلديد 

ضحايا العنف العائلي، وإزاء الثغرات اليت تـشوب قـانونَ تـدابري مكافحـة العنـف يف العالقـات                   
  . عن ذلك وعدم وجود بيانات إحصائية،األسرية وتنفيذَه
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 وتوصـــياهتا الـــواردة يف ،للجنـــةالـــصادرة عـــن ا ١٩وصـــية العامـــة رقـــم وفقـــا للت  - ٢٧
، حتث اللجنة الدولة الطرف على      )٧٣ الفقرة،  A/58/38نظر  ا(مالحظاهتا اخلتامية السابقة    

لتـصدي للعنـف ضـد املـرأة يف األسـرة           بغرض ا  التركيز على اختاذ تدابري شاملة       أن تواصل 
قـانون العقوبـات    بتعـديل   ، دون تـأخري،     قـوم أن ت وهتيب اللجنـة بالدولـة الطـرف        . واجملتمع

ضـد مـرتكيب   بغية اعتبار االغتصاب الزوجي جرمية جنائية حمددة، وإنزال عقوبات مناسبة  
 وضمان التعجيـل يف حماكمـة مجيـع القـضايا املتعلقـة بـالعنف           ،أعمال العنف العائلي وجترميه   

كـي  لطرف بأن تعزز جهودهـا  وتوصي اللجنة كذلك الدولة ا . ضد املرأة ومعاقبة مرتكبيه   
 حصول ضحايا العنف من النساء علـى احلمايـة الفوريـة، مبـا يف ذلـك إمكـان طـرد                     تضمن

على مساعدة قانونيـة جمانيـة      وإيواءهن فعليا يف املأوى الالزم، وحصوهلن       اجلاين من املرتل،    
 تدابري ملنع ضحايا    أن تتخذ وحتث اللجنة الدولة الطرف على      . ومشورة نفسية واجتماعية  

وتوصــي بــضمان توعيــة املــسؤولني الــرمسيني، وال ســيما      . العنــف العــائلي مــن االنتحــار   
ــضائية     ــسلطة الق ــانون، وأعــضاء ال ــاذ الق ــسؤولون عــن إنف ــصحية   ،امل ــة ال ــدمو الرعاي  ومق

وتــدعو اللجنــة . واملرشــدون االجتمــاعيون، توعيــة تامــة جبميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة
مجع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك         يف   أن تتبع املنهجية  إىل  الدولة الطرف   
وتوصي بإنشاء هياكل ملساعدة ضحايا العنف من النساء علـى إعـادة بنـاء         . العنف العائلي 

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن     . حياهتن، مبا يف ذلك من خـالل خلـق فـرص العمـل     
 املنظمات النسائية وغريها    ا فيها اسعة من اجلهات املعنية، مب    تواصل، بالتعاون مع جمموعة و    

 عـرب وسـائل اإلعـالم وبـرامج تثقيـف           ،من منظمات اجملتمع املدين، إطالَق محـالت التوعيـة        
 العنف اجتماعيا، والسعَي إىل احلصول على املساعدة الدولية   ذلك من أجل نبذ     ،اجلمهور

  .حتقيقا هلذه الغاية
  

  يف البغاءستغالل الااالجتار بالبشر و    
 وبالنتـائج اإلجيابيـة الـيت حتققـت يف          ،تسلّم اللجنـة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف              - ٢٨

جمال مكافحة االجتار بالنساء والفتيات، مبا يف ذلـك لغـرض االسـتغالل اجلنـسي واالقتـصادي،                 
ل هـذه التـدابري مجلـة       وتشم. وذلك من خالل اختاذ التدابري التشريعية واالستراتيجية واملؤسسية       

 وإبـرام   ،اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة االجتـار بالبـشر          أمور منها التصديق على     
االجتــــار بالبــــشر، واعتمــــاد القــــوانني احملليــــة  مكافحــــة اتفاقــــات ثنائيــــة للتعــــاون يف جمــــال  

ــة     ــة املختلف ــرتني  ا(واالســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطني ــشاء ، ) أعــاله٩ و ٨نظــر الفق وإن
العديــد مــن املؤســسات الــيت ُتعــىن مبكافحــة االجتــار بالبــشر ومراكــز لــضحايا االجتــار، وتنظــيم   

 قيـام مشاريع خمتلفة يف جمال التـدريب املهـين هتـدف إىل تعزيـز تقـدمي املـساعدة إىل الـضحايا، و                    
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ن اللجنـة   بيـد أ  . الجتـار بالبـشر   مركز لتجهيز البيانـات املتعلقـة بـضحايا ا        بإنشاء  وزارة الداخلية   
اخنفـاض  القلق إزاء الثغرات اليت تـشوب تنفيـذ التـشريعات واالسـتراتيجيات، و            يساورها  تزال   ال

حــاالت االجتــار بالنــساء، وعــدم تــوفري محايــة فعالــة لــضحايا االجتــار   يف إلدانــات اجلنائيــة اعــدد 
 ودةعــإزاء أيــضا  القلــق ويــساور اللجنــة.  الــضحاياإىلالتعــويض تقــدمي بــصفتهم شــهودا وعــدم 

وتكرر . االجتار بالضحايا واالجتار الداخلي بالنساء، وكذلك إزاء عدم وجود تدابري وقائية فعالة           
، A/58/38نظـــر ا(اللجنـــة اإلعـــراب عـــن قلقهـــا احملـــدد الـــوارد يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة 

 نللعقوبـــة اجلنائيـــة مبوجـــب قـــانو البغايـــا وضـــحايا االجتـــار إزاء اســـتمرار تعـــرض) ٧٠ الفقـــرة
  .العقوبات

اجلنـاة الـذين ميارسـون      ومعاقبـة    حماكمة   أن تكفل حتث اللجنة الدولة الطرف على        - ٢٩
وتوصي بضمان تقدمي املعونة القانونية     . االجتار سواء عرب احلدود أو على الصعيد الداخلي       

وتوصــي .  تطبيقـا فعـاال  اجملانيـة إىل ضـحايا االجتـار بالبــشر، وبتطبيـق قـوانني محايـة الــشهود      
للجنة أيضا بتعديل قـانون العقوبـات حبيـث ال يكـون الـضحايا عرضـة للمالحقـة اجلنائيـة                    ا

. وإنزال عقوبة حبقهم، وحبيث يصبح االجتار الداخلي مشموال ضمن جرمية االجتار بالبـشر      
 التدابري أيضا أن تفضي إىل تعزيز تعاون ضحايا االجتار مـع وكـاالت إنفـاذ               تلكومن شأن   

كمـا هتيـب اللجنـة      . من خطط التعويض القائمة اليت نادرا ما ُتستخدم       القانون واستفادهتم   
فـرص التعلـيم للفئـات احملرومـة        توفري  تعزز التدابري الوقائية اليت تشمل      أن  بالدولة الطرف   

.  ينــتمني إىل أقليــات لغويــة أو عرقيــة الالئــيمــن النــساء، مبــن فــيهن املراهقــات والفتيــات  
ن تعتمد بـرامج بدايـة جديـدة، يف حـال عـدم توفرهـا،          وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أ     

تشمل حصول النساء والفتيات املتجر هبّن على الدعم االجتماعي وإعادة التأهيل وإعـادة      
وجيـب أن  .  بغية التقليل من فرص وقوع النساء والفتيـات ضـحايا االجتـار جمـددا         ،اإلدماج

االكتـراب التـايل   خطرية، بينها من مشاكل صحية يعانني  الالئيتكون لدى ضحايا االجتار  
وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى    . ، إمكانية احلصول على رعاية صحية كافية   للصدمة

، وعلى تقييم ظاهرة االجتار بـاملرأة علـى الـصعيد الـداخلي وعـرب       لديهالرصداحتسني نظام  
 االجتــار احلــدود، هبــدف تفعيــل تنفيــذ التــشريعات والــسياسات والتــدابري املتعلقــة مبكافحــة

ري لـديها حبيـث     االـس وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى تعـديل قـانون العقوبـات             . بالبشر
تكون البغايا عرضة للمالحقـة القانونيـة والعقـاب، وعلـى تـوفري بـرامج الـدعم املناسـبة                    ال

وتطلـب اللجنـة كـذلك مـن الدولـة الطـرف أن       . للنساء الراغبـات يف اإلقـالع عـن البغـاء         
 الـدوري املقبـل معلومـات وبيانـات شـاملة عـن االجتـار بالنـساء، تتـضمن                   تقدم يف تقريرهـا   

  .أيضا ما أحرز من تقدم يف هذا الصدد



CEDAW/C/ALB/CO/3
 

12 10-48518 
 

  التعليم    
حققتــه مــن مــا تــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف ملــا قامــت بــه مــن إصــالحات شــاملة و    - ٣٠

ة النظـر يف    إجنازات يف جمال التعلـيم هبـدف إبـراز القـضايا اجلنـسانية، كتـدريب املعلمـني وإعـاد                  
مـا يتعلـق    للجنـة تعـرب عـن عـدد مـن الـشواغل في            بيـد أن ا   . املناهج التعليمية والكتب املدرسية   

الالئـــي ينـــتمني إىل أقليـــات لغويـــة   والفتيـــات ،بتعلـــيم الفتيـــات يف املنـــاطق الريفيـــة أو النائيـــة 
ــة أو ــسرب مــن     . عرقي ــشواغل ارتفــاع معــدل الت ــة  الدراســةومــن هــذه ال ، ال ســيما يف املرحل

دور اجلنـسني، وانعـدام وسـائل       عـن    النمطيـة التقليديـة      القوالبالثانوية، بسبب الزواج املبكر و    
قتـصادية، ممـا ُيـربز عامـل الفقــر     النـشطة ا األ املـشاركة يف النقـل، والتكـاليف اجلانبيـة للتعلـيم، و    

وتعرب اللجنة أيضا عـن القلـق إزاء عـدم وجـود بيانـات شـاملة                . كمؤشر قوي يف هذا الصدد    
معدل التحـاق نـساء وفتيـات الرومـا، والنـساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة، يف مجيـع مراحـل                     عن  

ويساور اللجنـة   . التعليم، مما يشكل عائقا أمام الدولة الطرف يف تقييم وضعهن متهيدا لتحسينه           
مستوى متثيل املرأة يف املناصب اإلدارية العليـا باملؤسـسات التعليميـة يف    تدين  القلق كذلك إزاء    

  . من مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعيكلٍ
تمكني الــتوصــي اللجنــة بــأن تواصــل الدولــة الطــرف التوعيــة بأمهيــة التعلــيم يف   و  - ٣١
 تدابري شاملة حمددة للتغلـب علـى املواقـف التقليديـة وتـذليل غريهـا مـن                  أن تتخذ لمرأة و ل

لجنـة بـشكل خـاص بتكثيـف     وتوصـي ال . العوائق اليت حتـول دون تعلـيم الفتيـات والنـساء      
اجلهود الرامية إىل تعزيز إمكانية حصول الفتيات والنساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفيـة             
أو النائية، مبا يف ذلك فتيات ونساء األقليات، على التعليم وبقائهن علـى مقاعـد الدراسـة                 

 اخلاصـة املؤقتـة،     وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل تعزيـز التـدابري         . يف مجيع مراحل التعليم   
اليت تتخذ حاليا شكل حتديد احلصص، مبا يضمن متثيل املرأة يف املناصب الرفيعـة املـستوى          

ــة األخــرى   ــل    . يف اجلامعــات واملؤســسات التعليمي ــدوري املقب ــر ال ــضمني التقري وتطلــب ت
لنـساء  أمـام ا  بيانات ومعلومات شاملة عن الوضع التعليمي والفرص املتاحة يف هـذا اجملـال              

 ينــتمني إىل أقليــات عرقيــة ولغويــة، وال ســيما نــساء  أولئــك الالئــيالفتيــات املعوقــات، وو
  .وفتيات الروما

  
  العمالة    

ملـا حففتـه مـن إجنـازات يف قطـاع العمالـة،        أن اللجنة تشيد بالدولـة الطـرف      ويف حني   - ٣٢
 نـه يـساورها   فإملـرأة،   أمـام ا  سيما فيمـا يتعلـق بـسن تـشريعات تـوفري فـرص العمـل املتـساوية                   ال

الرجـال، وذلـك رغـم      بالقلق إزاء استمرار تسجيل معدل بطالة مرتفع كثريا بني النساء مقارنة            
إقرار الدولة الطرف بالنتائج األكادميية اجليدة اليت حتققها املرأة وباسـتمرار معـدل البطالـة علـى         
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َن يف القطـاع غـري   حرمانـا أو يعملـ  الفئـات   ينـتمني إىل أكثـر   الالئـي حاله، ال سيما لدى النساء     
عــدد كــبري مــن املتعلــق بويــساور اللجنــة القلــق أيــضا إزاء وضــع الــضمان االجتمــاعي . الرمســي
 يف أعقاب اإلصالحات االقتـصادية وعمليـات اخلصخـصة          الالئي جرى االستغناء عنهن   النساء  

ء الفجـوة    اللجنـة القلـق إزا     يـساور و. اليت ُنفذت خالل الفترة االنتقالية اليت شهدهتا التـسعينات        
لمرأة اليت يـتعني عليهـا   ل املخصصةالدعم عدم تطوير خطط الواسعة يف األجور بني اجلنسني، و    

التوفيق بني التزامات األسرة والعمل، والرقابة احملدودة اليت متارسها مفتـشية العمـل، وال سـيما                
رتل أو يف القطـاع  املبـ  اليت تعململرأة، واملرأة ا اليت تشكل خطرا علىفيما يتعلق بأماكن العمل  

  .غري الرمسي، والتحرش اجلنسي يف مكان العمل
 تكـافؤ الفـرص الفعلـي بـني النـساء      أن تـضمن حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى        و  - ٣٣

 عمــال والرجــال يف ســوق العمــل، عــن طريــق أمــور مــن بينــها اختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة   
 الــصادرة عــن اللجنــة، ٢٥رقــم ة  مــن االتفاقيــة، والتوصــية العامــ٤ مــن املــادة ١ بــالفقرة

 والاليت يفتقرن لتأمني ،يف ذلك بشأن النساء الاليت بقني دون عمل منذ الفترة االنتقالية مبا
، وذلك لتجنيبهن االضطرار إىل االعتماد على املساعدات االجتماعية عند  كاٍفاجتماعي

لقطاع غري الرمسـي    وتوصي اللجنة أيضا برصد وضع املرأة العاملة يف ا        . بلوغ سن التقاعد  
تــصل بالعمالــة للتأكــد مــن إتاحــة إمكانيــة  فيمــا يأو يف البيــت، عــن كثــب، واختــاذ تــدابري  

حصول املرأة على فرص عمل على أساس التفرغ ودائمة وعلى االستحقاقات االجتماعية 
وتطلب اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامج تدريب خاصة         . الكافية إذا رغبت يف ذلك    

وتوصي اللجنة أيضا بتعزيـز التـدابري       .  خمتلفة من النساء العاطالت عن العمل      تلصاحل فئا 
الفعالة اليت تتيح التوفيق بني املسؤوليات األسرية والوظيفية، وال سيما يف املناطق الريفيـة،     

  منهامجلة أمور عن طريق ،وتشجيع تقاسم املسؤوليات املرتلية واألسرية بني املرأة والرجل
زيد من مبادرات التوعية والتثقيف لكـل مـن املـرأة والرجـل بـشأن تقاسـم رعايـة             القيام بامل 

. األعمال املرتليـة بـشكل مالئـم      تقاسم  األطفال وغريهم من أفراد األسرة املعالني وكذلك        
 ،وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إعادة النظر يف مـسألة التفـاوت يف األجـور بـني الرجـل                  

حوث واملمارسات املتاحة فيما يتعلق باألجر املتساوي عن العمل واملرأة واالستفادة من الب
كمـا  .  من أجل التغلب علـى الفجـوة يف األجـور          ، أو العمل ذي القيمة املساوية     ،املتساوي

تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف تعزيـز تـدابري مراقبـة أوضـاع العمـل بغيـة ضـمان حتـسني               
 ،لنـساء الـاليت يعملـن يف أمـاكن عمـل خطـرة      تنفيذ قانون العمـل، وال سـيما فيمـا يتعلـق با      

بــالتحرش اجلنـــسي يف  فيمــا يتعلـــق   و،والعــامالت يف بيــوهتن أو يف القطـــاع غــري الرمســـي   
  . العمل مكان
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  الصحة    
لنـساء  أمـام ا  يساور اللجنة القلق إزاء عدم تكافؤ فـرص احلـصول علـى الرعايـة الـصحية                   - ٣٤

نـاطق احلـضرية، وال سـيما فيمـا يتعلـق خبـدمات تنظـيم               والرجال يف املناطق الريفية مقارنـة مـع امل        
األسرة والصحة اإلجنابية، حيث ال يزال املعدل العام الستخدام وسائل منع احلمل احلديثة متدنيا         

ويساور اللجنـة القلـق كـذلك إزاء ارتفـاع عـدد النـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة             . للغاية
ل الفريوس من األم إىل الطفل، وقلـة تـوافر عقـاقري مـضادة              اإليدز، وارتفاع حاالت انتقا   /البشرية

فر معلومــات وبيانــات بــشأن تــوفري عقــاقري ا وعــدم تــو،للفريوســات العكوســة يف املنــاطق الريفيــة
  .باجلنس مضادة للفريوسات العكوسة جمانا ملن يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن واملشتغلني

ختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتحــسني حــصول وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل ا  - ٣٥
 ٢٤املرأة على الرعاية الصحية واخلدمات املتصلة بالصحة، يف إطار التوصـية العامـة رقـم                

لنـساء والرجـال    أمام ا للجنة، وخاصة ملعاجلة عدم التكافؤ يف الفرص املتاحة          عن ا  ةالصادر
فــرص املتاحــة يف املنــاطق  اخلــدمات مقارنــة مــع التلــكيف املنــاطق الريفيــة للحــصول علــى 

ــتمني إىل      احلــضرية مــن البلــد، وإىل تكثيــف اجلهــود املتــصلة بالنــساء والفتيــات اللــوايت ين
وتطلب اللجنة تعزيز وتوسيع نطاق اجلهود املبذولـة لرفـع مـستوى            . أقليات لغوية وعرقية  

لضمان  و،الوعي بشأن احلصول على وسائل منع احلمل بأسعار معقولة يف مجيع أحناء البلد
 واملنتميـات إىل األقليـات اللغويـة والعرقيـة لعراقيـل      ،عدم تعرض النساء يف املناطق الريفيـة   

وتوصــي . حتــول دون حــصوهلن علــى خــدمات يف جمــال تنظــيم األســرة ومعلومــات بــشأهنا 
 املراهقـات   وبتوجيه اجلهـود صـوب    اللجنة أيضا بتعزيز التثقيف اجلنسي على نطاق واسع         

 ويف ،نـع احلمـل املبكـر، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة         مبء اهتمام خـاص     قني، مع إيال  واملراه
ــة       ــة، ومكافحــة األمــراض املنقول ــة والعرقي ــات اللغوي ــات إىل األقلي ــساء املنتمي صــفوف الن

 بغيــة منــع انتقــال ،اإليــدز/باالتــصال اجلنــسي، مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
بذل املزيد أن توتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل .  بوجه خاصالفريوس من األم إىل الطفل

مـــن اجلهـــود الراميـــة إىل التـــصدي للتمييـــز ضـــد املـــرأة املـــصابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة   
   .صمها واستبعادها اجتماعياالتصدي لواإليدز و/البشرية

  
  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية    

االسـتبعاد االجتمـاعي، ال سـيما يف املنـاطق     الفقر وإزاء ازدياد تعرب اللجنة عن قلقها      - ٣٦
حيـث   ، اإلصالحات السياسية واالقتصادية اليت أُدخلت يف ألبانيـا يف التـسعينات           نتيجةالريفية،  
 يف املائـة مـن   ٧٠مـع أن حـوايل    ، يف املائـة مـن املـزارع   ستةدرن سوى ال ميلكن أو يُ  إن النساء 

 العديـد مـن النـساء        وأصبح ، األسرة يفالسكانية  وقد أثرت التغريات    . النساء يعملن يف الزراعة   
، رغـم أن تـسجيل أي سـند ملكيـة           ممتلكـات  يف املائة فقط من النـساء        مثانيةولدى  . ربات أسر 

  .باسم الزوج فقط غري قانوين
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 اجلانــبتــأثري دى وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن جتــري بانتظــام حتلــيالت ملــ   - ٣٧
. ماعية واالقتصادية والتدابري الرامية إىل احلد من الفقـر         يف مجيع السياسات االجت    ايناجلنس

وتوصي اللجنة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري تـصحيحية حمـددة اهلـدف تـشمل تعزيـز                      
فرص حصول النساء على املمتلكـات والقـروض واالئتمانـات، وتـوفري العـدد الكـايف مـن                  

 ،تمني إىل أقليــات عرقيــةدور احلــضانة لألطفــال، حــىت يتــسىن للنــساء، وخاصــة الــاليت ينــ  
الاليت يعشن يف املناطق الريفية أو املناطق النائية، وكـذلك النـساء الـاليت يرأسـن أسـرا،          أو

 مـن النمـو االقتـصادي واحلـد مـن           ، وعلى قـدم املـساواة مـع الرجـل         ،االستفادة بشكل تام  
 الـذي   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، دون تأخري، مشروع القانون          . الفقر

ــة،      ــة الزراعي ــة املــستهلك بــشأن اجلمعيــات التعاوني ــة ومحاي ــه وزارة الزراعــة واألغذي أعدت
 بأسلوب يراعي ٢٠١٣ إىل ٢٠٠٧فترة عن الوكذلك على تنفيذ استراتيجيتها الزراعية 

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تقــدم، يف تقريرهــا الــدوري . االعتبـارات اجلنــسانية 
ــانون األســرة فيمــا ي  عــنفــّصلة املقبــل، معلومــات م  ــزواج    تطبيــق ق ــاء ال ــة أثن تعلــق بامللكي

  .فسخه وبعد
  

  املسنات    
الـسكان   اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات مـصّنفة حـسب نـوع اجلـنس عـن                  يساور  - ٣٨

هتــدف إىل تلبيــة احتياجــات بوضــع مبــادرات  الدولــة الطــرف قيــام املــسنني، ممــا قــد يــؤدي إىل
  . املسناتتتعرض له دون مراعاة التمييز الذي ،رعاية مصاحلهمالسكان املسنني و

تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف تقريرهـا الـدوري املقبـل، صـورة                  و  - ٣٩
شاملة عن الوضع الفعلي للمـسنات، مبـا يف ذلـك بيانـات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس يف                      

تـدابري اخلاصـة املراعيـة لنـوع اجلـنس         مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، وأن تبلّغ عـن ال         
  .املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة بسبب سنها

  
  الفئات احملرومة من النساء    

  .املهاجرات معلومات عن وضع العامالت الدولة الطرف إزاء عدم تقدميتأسف اللجنة   - ٤٠
ت  معلومـــات عـــن وضـــع العـــامالأن تقـــدمتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل و  - ٤١

وحتــث اللجنــة الدولــة .  وعــن التحــويالت املاليــة الــيت تلقتــها الدولــة الطــرف ،املهــاجرات
سياسة هجرة تضمن سالمة العاملني يف جمال اخلدمات حلمايـة  أن ترسم الطرف أيضا على  

 بالنـساء املهـاجرات وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف التوصـية        املتعلقةحقوق اإلنسان   
   .للجنة عن اةادرالص ٢٦العامة رقم 
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باعتمـاد قـانون احلمايـة مـن التمييـز، الـذي حيظـر صـراحة           ترحـب   اللجنة  أن   ويف حني   - ٤٢
التمييز على أسـاس اهلويـة اجلنـسية وامليـل اجلنـسي، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء التمييـز ضـد                 

  . املرأة وأعمال العنف ضدها ألسباب من هذا القبيل
قـانون احلمايـة مـن التمييـز        بـشكل تـام     فـذ   نتأن  ف إىل   تدعو اللجنة الدولة الطـر    و  - ٤٣

 وذلك عرب توفري محاية فعالـة  ،فيما يتعلق بالتمييز على أساس اهلوية اجلنسية وامليل اجلنسي   
  . من التمييز والعنف ضد املرأة ألسباب من هذا القبيل

  
   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     

دخـل علـى     بقبـول التعـديل الـذي أُ       أن تعجـل  رف علـى    تشجع اللجنة الدولـة الطـ       - ٤٤
وقـد أشـارت الدولـة      .  من االتفاقية، بشأن موعـد اجتمـاع اللجنـة         ٢٠ من املادة    ١الفقرة  

الطرف يف هذا الصدد إىل أن هياكل وزارة خارجيتها تعمل حاليا علـى اختـاذ اإلجـراءات                 
  .الضرورية يف هذا الصدد

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة،        أن تعمـل، لـدى      ث اللجنـة الدولـة الطـرف،        حت  - ٤٥
على االستفادة الكاملة من إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة،                

  . تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا الشأنتدرج يفوتطلب إىل الدولة الطرف أن 
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
لتحقيـق  بالنـسبة  تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقيـة ضـروري      - ٤٦

املنظـور اجلنـساين    أن تـدمج    وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل          . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   
 بغية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ،وأحكام االتفاقية صراحة يف مجيع اجلهود اليت تبذهلا

  .يها أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلوتطلب إل
  

  التعميم    
علـى نطـاق واسـع يف ألبانيـا مـن      احلاليـة  تطلب اللجنة تعمـيم املالحظـات اخلتاميـة          - ٤٧

 ، والربملـــانيون، والـــسياسيون، املـــسؤولون احلكوميـــونمبـــن فـــيهمأجـــل توعيـــة الـــشعب، 
باإلجراءات اليت اتُّخذت لضمان املساواة     واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان،      

حبكم القانون وحبكم الواقع بني املرأة والرجل، فضال عن اإلجـراءات األخـرى الـيت جيـب       
. مستوى اجملتمع احمللـي   إىل   جهود التعميمِ    متتدتوصي اللجنة بأن    و. اختاذها يف هذا الصدد   

عات ملناقشة التقدم احملرز م سلسلة من االجتماتنظأن وتشجع اللجنة الدولة الطرف على 
، علـى نطـاق   أن تواصـل وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف     .  احلاليـة يف تنفيذ املالحظـات  
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 ونتائج ، وإعالن ومنهاج عمل بيجني،للجنةاالصادرة عن التوصيات العامة  تعميم  واسع،  
املـساواة  : ٢٠٠٠املرأة عام    ’’املعنونةالدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة       

 خـاص يف صـفوف      بوجـه ، و ‘‘بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين          
  .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

  
  التصديق على معاهدات أخرى    

تالحــظ اللجنــة أن انــضمام الدولــة الطــرف إىل صــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة    - ٤٨
رياهتـا األساسـية يف مجيـع       حب هبـا و   ملتعلقة املرأة حبقوق اإلنسان ا    يعزز متتع  )١(الرئيسية التسعة 
ــاة ــة الطــرف علــى  وهلــذا تــش. جوانــب احلي ــة الدول  يف التــصديق علــى أن تنظــرجع اللجن

  .املعاهدة اليت ليست طرفا فيها بعُد، وهي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
 الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عـن            تطلب اللجنة إىل    - ٤٩

  . أعاله٣٥  و٢٧اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 
  املساعدة التقنية    

توصــي اللجنــة بــأن تــستفيد الدولــة الطــرف مــن املــساعدة التقنيــة يف جمــال وضــع    - ٥٠
وتطلـب  . الواردة أعاله واالتفاقية ككـل    وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات        

 تعزيــز تعاوهنــا مــع الوكــاالت املتخصــصة     أن تواصــلاللجنــة أيــضا إىل الدولــة الطــرف    
، )٢(والــربامج التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

 وصـندوق األمـم     ،فولةوصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمة األمم املتحدة للط        
 ، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ، ومنظمــة الــصحة العامليــة ،املتحــدة للــسكان

ــاملرأة     ــهوض بـ ــعبة النـ ــصاءات وشـ ــعبة اإلحـ ــابعتنيوشـ ــصادية  إل التـ ــشؤون االقتـ دارة والـ
  .)٢(ألمانة العامةا يفواالجتماعية 

__________ 
ــة        )١(   ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــة؛ والعهــد ال ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب العهــد ال

والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
تعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية  التمييــز ضــد املــرأة؛ واتفاقيــة مناهــضة ال 

املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛                       أو
  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

، سيـصبح صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وشـعبة النـهوض                 ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ١اعتبارا من     )٢(  
جهـاز األمـم   (باملرأة جزءا من جهاز األمم املتحدة املعين باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة املنـشأ حـديثا                  

  .٦٤/٢٨٩ ؛ انظر قرار اجلمعية العامة)املتحدة املعين بشؤون املرأة
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  إعداد التقرير املقبل    
مجيــع مــن رف أن تــضمن مــشاركة واســعة النطــاق  تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــ   - ٥١

ــف          ــع خمتل ــشاور م ــضال عــن الت ــل، ف ــا املقب ــداد تقريره ــة يف إع ــات العام ــوزارات واهليئ ال
  .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك املرحلة

ــدوري     - ٥٢ ــرد يف تقريرهــا ال ــة الطــرف أن ت ــة إىل الدول  املقبــل املقــدَّم  ،وتطلــب اللجن
ــ  علــى الــشواغل الــيت مت اإلعــراب عنــها يف املالحظــات   ، مــن االتفاقيــة١٨ادة مبوجــب امل
تقــدم تقريرهــا الــدوري املقبــل يف أن وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل .  احلاليــةاخلتاميــة
  .٢٠١٤يوليه /متوز
 املبادئ التوجيهية املنسَّقة املتعلقة بتقـدمي       أن تتبع وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        - ٥٣
قارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة                   الت

 ووثـائق خاصـة مبعاهـدات بعينـها، الـيت أُقـرت يف االجتمـاع           ،بتقدمي وثيقة أساسية موحـدة    
اخلامس املشترك بني جلان اهليئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان، املعقـود يف                  

ــران ــه /حزي ــن ات ). Corr.1  وHRI/MC/2006/3انظــر  (٢٠٠٦يوني ــد م ــادئ  وال ب ــاع املب ب
تقدمي تقارير خاصة مبعاهـدات بعينـها، الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا                املتعلقة ب التوجيهية  
، بــالتوازي مــع املبــادئ التوجيهيــة  ٢٠٠٨ينــاير / يف كــانون الثــاينالــيت عقــدتاألربعــني، 

ــسَّقة  ــة باملن ــة أساســ  املتعلق ــدمي وثيق ــدةتق ــادئ    . ية موح ــة املب ــادئ جمتمع ــذه املب ــشكل ه وت
تقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز       املتعلقة ب التوجيهية املنسَّقة   

 صـفحة، يف حـني      ٤٠وينبغـي أن تقتـصر الوثيقـة اخلاصـة مبعاهـدة بعينـها علـى                . ضد املرأة 
  . صفحة٨٠دَّثة ينبغي أالّ تتجاوز الوثيقة األساسية املوحدة احمل

  


