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 مقدمة

انضـمت مجهوريـة ألبانيا إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبوجب               -١
 الصادر يف   ١٨، بناء على مرسوم رئيس اجلمهورية رقم        ١٩٩١أغسطس  / آب ٨ الصادر يف    ٧٥١١القانون رقم   

، ودخل العهد حيز ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٤ على العهد يف وقد جرى التصديق . ١٩٩١أغسطس  / آب ١٣
 .١٩٩٢يناير / كانون الثاين٤ من العهد يف ٢٧ من املادة ٢النفاذ بالنسبة أللبانيا عمالً بالفقرة 

وقـد تولـت وزارة اخلارجـية جتميع حمتويات هذا التقرير استناداً إىل إسهامات تقدمت هبا الوزارات                  -٢
 .حلكومية املختصة، عن طريق فريق اخلرباء الدائم التابع لوزارة اخلارجيةواملنظمات غري ا

، مع  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويتضمن التقرير معلومات عن تشريعات وممارسات تتعلق بالعهد حىت           -٣
 .ير الدوري املقبلوسُتقدم املعلومات املتعلقة بالتطورات اليت حدثت بعد ذلك التاريخ يف التقر. وجود استثناءات قليلة

 ١املادة 
 حق تقرير املصري

كما أهنا . وألبانيا دولة مستقلة ومجهورية برملانية. يطبَّق حق تقرير املصري تطبيقاً كامالً يف مجهورية ألبانيا -٤
وتتمثل األسس اليت . دولـة موحدة وغري مقسَّمة، يقوم فيها احلكم على أساس انتخايب حر وعادل وعام ودوري    

لـيها الدولـة يف اسـتقالهلا، وسالمة إقليمها، وكرامة أفرادها، وحقوق اإلنسان واحلريات، والعدالة               تقـوم ع  
االجتماعية، والنظام الدستوري، والتعددية، واهلوية الوطنية والتراث الوطين، والتعايش الديين، فضالً عن التعايش             

 .ايتهامع األقليات وفهمها، ومن واجب الدولة احترام تلك األقليات ومح

/  تشرين األول  ٢١يف  ) Kuvendi(وتتجسـد هـذه املبادئ يف أحكام الدستور اجلديد الذي وافق عليه الربملان               -٥
 .، بعد خضوعه الستفتاءات شعبية١٩٩٨ أكتوبر

 وقـد قدمـت مجهورية ألبانيا تقريرها األويل عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                 -٦
)CCPR/C/ALB/2004/1 (  ؛ ولالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن احلق يف تقرير          ٢٠٠٤فـرباير   /يف شـباط

 .املصري الذي تنص عليه هذه املادة من العهد، يرجى الرجوع إىل ذلك التقرير

 التصرف يف املوارد الطبيعية

يف حدود صالحياهتا  من الدستور، يف إطار األهداف االجتماعية، على أن تعمل الدولة          ٥٩تـنص املادة     -٧
الدستورية واإلمكانات املتاحة لديها، على أن هتيئ للمبادرات اخلاصة واملسؤولني من القطاع اخلاص بيئة صحية               
ومؤاتية إيكولوجياً من أجل األجيال احلاضرة واملقبلة، وعلى االستغالل الرشيد للغابات واملياه واملراعي وغريها من 

 .بدأ التنمية املستدامةاملوارد الطبيعية على أساس م
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كما . ولتنفـيذ املـبادئ املتأصلة يف الدستور، اعُتمد عدد من القوانني حلماية الطبيعة واملوارد الطبيعية               -٨
 .ُوضعت وُنفذت عدة مشاريع وطنية يف جمال محاية الطبيعة ومواردها، وقدم ماحنون خارجيون الدعم لبعضها

البيئة، رغم حداثة اعتماده، يف السنتني املاضيتني على األخص، نطاقاً وقد شكل اإلطار القانوين يف ميدان  -٩
ومع ذلك، فال تزال عملية إعداد وحتسني وتنفيذ اإلطار         . متكامالً من النصوص املعيارية القانونية ودون القانونية      

 :ويتمثل اإلطار القانوين يف جمال البيئة فيما يلي. القانوين املذكور أعاله مستمرة

 ص القانونية الساريةالنصو

 ، الذي يشكل اإلطار   "بشأن محاية البيئة  ) "٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٥الصادر يف    (٨٩٣٤القـانون رقم     )أ( 
 القانوين حلماية البيئة؛

، الذي  "بشأن محاية اهلواء من التلوث    ) "٢٠٠٢مايو  / أيار ١٦الصادر يف    (٨٨٩٧القانون رقم    )ب( 
ياة يف جو خاٍل من التلوث، من خالل محاية صحة الناس واحليوان و النبات يهدف إىل ضمان حق املواطنني يف احل

وُيفترض حتقيق ذلك من خالل التعرف إىل مصادر التلوث . والقيم الطبيعية والثقافية للبيئة األلبانية من تلوث اهلواء
، وااللتزامات واملسؤوليات العامة وتصنيف امللِوثات، واملؤشرات املتعلقة بنوعية اهلواء، واحلد من االنبعاثات اجلوية

للعاملني يف جمال محاية اهلواء، وتقدمي الشهادات البيئية فيما يتصل باألنشطة املسببة لتلوث اهلواء، فضالً عن التدابري 
 اإلدارية واجلنائية الالزمة؛

من التلوث بشأن محاية البيئة البحرية ) "٢٠٠٢يونيه / حزيران٦الصادر يف  (٨٩٠٥القانون رقم  )ج( 
، الذي يهدف إىل محاية البيئة البحرية يف مجهورية ألبانيا من التلوث والضرر النامجني عن األنشطة البشرية "والضرر

يف املناطق الساحلية اليت تؤثر على نوعية املياه، واملوارد البحرية، واحليوان والنبات، وصحة الناس، كما يهدف إىل 
 شطة يف هذه املناطق؛تصعيب النمو الطبيعي هلذه األن

، الذي يهدف   "بشأن املناطق احملمية  ) "٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٦الصادر يف    (٨٩٠٦القانون رقم    )د( 
إىل حفـظ وإدارة وتنظـيم املناطق احملمية ومواردها الطبيعية والبيولوجية واستخدامها مبا يكفل هلا االستدامة،                

ة، واإلعالم، وتثقيف اجلماهري، حتقيقاً ملصلحة السكان احملليني        وحتسني الظروف فيما يتصل بتنمية السياحة البيئي      
 والقطاعني اخلاص والعام بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛

، "بشأن تقييم األثر البيئي   ) "٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٣الصادر يف    (٨٩٩٠القـانون رقم      )ه( 
قت املناسب لألثر البيئي املترتب على املشاريع أو        التقييم العام واملتكامل ويف الو    : الـذي يشـمل نطاقه ما يلي      

األنشـطة اليت يتعني تنفيذها، عن طريق منع اآلثار السلبية على البيئة والتخفيف من حدهتا؛ وإجراء عملية تقييم                  
علنـية وحمـايدة، مـن خـالل مشاركة املنظمة غري احلكومية البيئية، ومدير املشروع، واألشخاص االعتباريني          

 ني املتخصصني يف هذا امليدان؛والطبيعي

بشأن النظام الضرييب يف ) "٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢الصادر يف    (٨٩٧٧القـانون رقم     )و( 
ضريبة الكربون على الوقود : الذي أصبحت الضرائب الوطنية تتضمن مبوجبه للمرة األوىل ما يلي" مجهورية ألبانيا
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براميل، وزجاجات من البالستيك، (لسوائل يف العبوات البالستيكية والـبرتين واجلـازولني، وضريبة على تعبئة ا      
اليت تتم تعبئتها أو إنتاجها يف ألبانيا واليت جيري استريادها من أجل املنتجات ) وعلب من البالستيك خمتلفة املقاييس

زيوت الصاحلة لألكل   املياه، واملشروبات املثلجة، وعصائر الفاكهة واخلضراوات، واللنب ومنتجاته، وال        : التالـية 
 والتزليق، واملنظفات؛

 ".بشأن اإلدارة البيئية للنفايات الصلبة) "٢٠٠٣فرباير / شباط١٣الصادر يف  (٩٠١٠القانون رقم  )ز( 

  قرارات جملس الوزراء-اللوائح 

بشأن الرصد البيئي يف    ) "٢٠٠٢مارس  / آذار ٣١الصادر يف    (١٠٣قـرار جملـس الوزراء رقم        )أ( 
 ؛"لبانيامجهورية أ

 ؛"٢٠٠٠-١٩٩٩بشأن التقرير البيئي عن الفترة "قرار جملس الوزراء  )ب( 

 ؛"بشأن املوافقة على خطة العمل البيئية الوطنية"قرار جملس الوزراء  )ج( 

 ؛"بشأن معايري االنبعاثات اجلوية"قرار جملس الوزراء  )د( 

بشأن إعالن ) "٢٠٠٢ ديسمرب/لكانون األو ٢٠الصادر يف  (٦٧٦قـرار جملـس الوزراء رقم      )ه( 
 ؛"اآلثار الطبيعية األلبانية

بشأن إعالن  ) "٢٠٠٢ أكتوبر/تشرين األول  ٣١الصادر يف    (٥٣١قـرار جملـس الوزراء رقم        )و( 
 ؛"بوترينت منطقةً خاضعة التفاقية رامسار

 خطة  بشأن املوافقة على  ) "٢٠٠٢ يوليه/متوز ١٨الصادر يف    (٣٦٤قـرار جملس الوزراء رقم       )ز( 
 ؛"إدارة املنطقة الساحلية

 ؛"بشأن إنشاء معهد البيئة"قرار جملس الوزراء  )ح( 

 ؛"بشأن إدارات املناطق احملمية) "٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٤الصادر يف  (٢٦٦قرار جملس الوزراء رقم  )ط( 

 ؛"احملمية والعازلةبشأن قواعد املناطق ) "٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٤الصادر يف  (٢٦٧قرار جملس الوزراء رقم  )ي( 

بشأن إصدار الشهادات   ) "٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٤الصادر يف    (٢٦٨قرار جملس الوزراء رقم      )ك( 
 ؛"من األخصائيني لتقييم األثر البيئي واملراجعة البيئية

 ؛"بشأن وثائق الترخيص البيئي وعناصره"قرار جملس الوزراء  )ل( 

 ".ملؤقتة لالنبعاثات اجلويةبشأن املعايري ا"قرار جملس الوزراء  )م( 
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 ١اجلدول 

 قاعدة بيانات املشاريع اليت مولتها كلياً أو جزئياً جهات ماحنة أجنبية حلماية الثروات واملوارد الطبيعية

 الرقم املشروع املؤسسة املالية مدة املشروع/حالة امليزانية اهلدف

وحــدة  ٤٠٠ ٠٠٠ إعداد االستراتيجية الوطنية للمياه
 بيةنقد أورو

ــته ــام ىان  يف ع
١٩٩٧ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

 -١ االستراتيجية الوطنية للمياه

إعـداد خطة وطنية إلدارة النفايات      
الصلبة يف املناطق احلضرية والصناعية 
ويف املستشـفيات، تغطـي أيضاً      
إصـالح مدافن القمامة القائمة غري      

د ومعدات من أجل املعه   . املراقـبة 
 .التكنولوجي الكيميائي

وحــدة  ٤٠٠ ٠٠٠
 نقد أوروبية

ــته ــام ىان  يف ع
١٩٩٦ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

اخلطـة األلبانـية الوطنية     
 إلدارة النفايات

٢- 

إعداد وتنفيذ سياسات وطنية مناسبة  
بشـأن مجع مياه الصرف واجملاري      
ومعاجلـتها، بغـية احلد من تلوث       

املياه بسبب التصرف غري    الـتربة و  
املراقـب مـن النفايات، وحتسني      

 .ظروف النظافة والصحة

وحــدة  ٤٩٢ ٤٠٠
 نقد أوروبية

ــته ــام ىان  يف ع
١٩٩٧ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

دراسـة جدوى وتصميم    
مشروع حملطة معاجلة مياه    
ــاري يف  ــرف واجمل الص

 فلورا، بألبانيا

٣- 

راِدك واجملتمعات  تـزويد بلدية بوغ   
احمللية املقيمة بطول اخلط الساحلي     
بأسلوب مناسب جلمع مياه الصرف     

 ومعاجلتها

ــدة ٢٩٩ ٤٠٠ وح
 نقد أوروبية

ــته ــام ىان  يف ع
١٩٩٦ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

دراسـة جدوى وتصميم    
مشروع حملطة معاجلة مياه    
ــاري يف  ــرف واجمل الص

 بوغراِدك، بألبانيا

٤- 

وحدة نقد   ٥٠ ٠٠٠ .التحقق من نظافة الشاطئ
 أوروبية

ــام   ــتهى يف ع ان
١٩٩٧ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

 تنظيف شاطئ غوليم

 

٥- 

توفـري مبادئ توجيهية الستخدام     
املـوارد الطبيعـية مبـا يكفل هلا        
االسـتدامة يف منتزه داجيت الوطين،      

ة وتقـدمي مـثال على وجود أنشط      
 .اقتصادية بشرية مراعية للطبيعة

وحدة نقد   ٥٠ ٠٠٠
 أوروبية

ــته ــام ىان  يف ع
١٩٩٧ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

خطة رئيسية حلفظ وإدارة    
 منتزه داجيت الوطين

٦- 

إدارة بركة كارافاستا حلماية التنوع     
البيولوجي ولتحقيق أرباح اقتصادية    

 .للمجتمعات احمللية

وحــدة  ٣٤٦ ٢٢٤
 نقد أوروبية

ــام   ــتهى يف ع ان
١٩٩٦ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

 -مشـروع إدارة الربكة     
ــبة يف   ــي الرط األراض

 كارافاستا

٧- 

املساعدة يف تنفيذ خطة العمل البيئية      
 .الوطنية وإعداد املشروع

وحدة  ٦٩٥ ٨٣٠,٦
 نقد أوروبية

ــام   ــتهى يف ع ان
١٩٩٥ 

ل من أجل   برنامج العم 
التحول االقتصــادي  

AL9306 

الـتعزيز املؤسسي للجنة    
 محاية البيئة

٨- 
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 الرقم املشروع املؤسسة املالية مدة املشروع/حالة امليزانية اهلدف

تعزيز جلنة محاية البيئة على الصعيد      
احملـلي مبساعدة موظفي الوكاالت     
البيئـية اإلقليمية يف تنمية وحتسني      

 فيما يتصل   معـارفهم ومهـاراهتم   
برصد البيئة وإدارة البيانات؛ وتنمية     
املعارف وحتسني املهارات يف جمال      
التقيـيم البيئي والرصد البيئي، وال      
سـيما فـيما يتصل باإلمداد باملياه       
والصرف الصحي، وتنمية املهارات    
يف العملـيات اليت يشملها الرصد      

 .واإلبالغ البيئيان

٩٢ ٢١١,٤٢ 

 وحدة نقد أوروبية
ــتهى ــام ان  يف ع
١٩٩٧ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

دعـم موظفي الوكاالت    
البيئية اإلقليمية على صعيد    

 احملافظات

٩- 

جتهـيز مكاتـب الوكاالت البيئية      
 اإلقليمية

وحدة نقد  ٩٨ ٣١٦
 أوروبية

ــام   ــتهى يف ع ان
١٩٩٨ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

ية للوكاالت  معدات إضاف 
 البيئية اإلقليمية

١٠- 

قـياس مستوى التلوث وحجمه يف      
حقـل الـنفط يف الوقت الراهن؛       
وحتديـد تدابـري اإلصالح املمكنة      
وتكالـيفها؛ واقتراح تدابري إلزالة     
الـتلوث احلايل وتكاليفها؛ واقتراح     
بـرنامج مسـتمر للرصد؛ واقتراح      
تدابـري منخفضة التكاليف لتقليل     

 عن العمليات الراهنة    التلوث الصادر 
 .إىل أدىن املستويات

ــام    ــتهى يف ع ان
١٩٩٧ 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

AL9306 

استقصـاء مرجعي بيئي    
كـامل إلصـالح حقل     

ــاتوس   ــنفط يف ب  -ال
 ماريرتي

١١- 

ــتكامل  ــلوب م ــتحداث أس اس
وأسلوب منهجي لتقييم أثر ختفيض     
اخلصـوم مـن اليورانيوم يف بلدان       

وشرق أوروبا على الصحة    وسـط   
العامـة والتطبيق امليداين البيئي هلذا      
األسـلوب لتقـيم تـأثري خصوم       

 .اليورانيوم يف ألبانيا

وحـدة   ١٢٥ ٠٠٠
 نقد أوروبية

ــانون األول / كـ
 ١٩٩٩ديسمرب 

  شهرا١٦ً

الربنامج املتعدد البلدان   
ربنامج العمل  الـتابع ل  

مـن أجـل التحول     
 االقتصادي

ــلوب   ــتحداث أس اس
 وأسلوب منهجي   متكامل

لتقييم أثر ختفيض اخلصوم    
مـن اليورانيوم وتطبيقاته    
عـلى اآلثـار اإلشعاعية     
الـنامجة عن التنقيب عن     

 .اليورانيوم يف ألبانيا

١٢- 

معـدات ملعـاهد البحوث ومواد      "
يف إطار  " كيميائية للتحاليل املختربية  

بـرنامج رصـد مياه ساحل البحر       
معهد األرصاد  (األبـيض املتوسط    

ــية، إدارة  اجل ــة املائــ ويــ
الكيمياء العضوية، كلية   /التحالـيل 

 ).العلوم الطبيعية

 دوالر من   ٤٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات 

 املتحدة

الربنامج الطويل األجل    انتهى
ملراقبة ودراسة التلوث   
ــيض  ــبحر األب يف ال

برنامج األمم  /املتوسط
 املتحدة للبيئة

معـدات ملعاهد البحوث    
العملـية ومواد كيميائية    

 لتحاليل املختربيةل

١٣- 

يشـمل مشـروع تنفيذ األهداف      
مدافـن القمامـة يف ست بلديات       

 .ألبانية

وحــدة  ٥٩١ ٠٠٠
 نقد أوروبية

ــام   ــتهى يف ع ان
١٩٩٩ 

 ملرفق  ٩٦املشـروع   
املـبادرة احمللية للبيئة    

 LIFE 96احلضرية 

تنظـيم إدارة النفايات يف     
املناطق احلضرية يف ست    

: بلديـات ألبانية رئيسية   
ذج قابل للتطبيق على    منو

مــدن الــبلدان النامــية 
 األخرى

١٤- 
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 الرقم املشروع املؤسسة املالية مدة املشروع/حالة امليزانية اهلدف
دراسـة احلالـة البيئية واالقتصادية      

 فايين،  -واالجتماعية يف برك كوين     
كجـزء مـن تقرير عن األراضي       
الرطـبة تصدره البلدان املشتركة يف      

 وتونس واجلزائر   ألبانيا(املشـروع   
وإعداد منهجية لدراسة   ) واملغـرب 

 .األراضي الرطبة

ــام    ــتهى يف ع ان
١٩٩٨ 

مـرفق املبادرة احمللية    
جلنة /للبيـئة احلضرية  

األراضـي الرطبة يف    
البحر األبيض املتوسط   

 يف اجتماعها الثاين

حفـظ األراضي الرطبة    
املطلة على البحر األبيض    
املتوســط واســتخدامها 

ع إىل الدول   التوس(الرشيد  
غـري األعضاء يف االحتاد     
األورويب مبوجب برنامج   
مرفق املبادرة احمللية للبيئة    
احلضرية التابع للمفوضية   

 األوروبية

١٥- 

إعداد استراتيجية التنوع البيولوجي،    
 .وخطة العمل، وتقرير وطين

ــته دوالر ٩٦ ٠٠٠ ــام ىان  يف ع
١٩٩٩ 

/ مـرفق البيئة العاملية   
 البنك الدويل

تيجية وخطة عمل   اسـترا 
حلماية التنوع البيولوجي   

 يف ألبانيا

١٦- 

حفـظ القـيمة الطبيعـية والتنوع     
البيولوجي لبحرية أوهريد، والتعاون    
بـني ألبانـيا ومجهوريـة مقدونيا       
اليوغوسالفية السابقة من أجل إدارة     
مسـتجمعات املياه إدارة مشتركة     

 .وفعالة

دوالر ١ ٧٨٠ ٠٠٠
 من أجل ألبانيا

/ مـرفق البيئة العاملية    ٢٠٠٢-١٩٩٨
 البنك الدويل

مشـروع حفـظ حبرية     
 أوهريد

١٧- 

بـناء القدرات وتيسري عملية أخذ      
قضايا تغري املناخ يف االعتبار تدرجييا      
يف ألبانـيا، ليتمكن البلد بذلك من       

 .مواجهة تغري املناخ وآثاره الضارة
اإلسهام يف اجلهود العاملية الرامية إىل      

زات الدفيئة  حتسـني فهم مصادر غا    
ومصـارفها، واآلثار احملتملة املترتبة     

 .على تغري املناخ

ــرين األول دوالر ٢٧٨ ٠٠٠ / تشـ
 ١٩٩٨أكتوبر 
 سنتان

/ مـرفق البيئة العاملية   
 الربنامج اإلمنائي

متكـني ألبانيا من إعداد     
ــين األول  ــا الوط بالغه
استجابة اللتزاماهتا مبوجب 

 اتفاقية تغري املناخ

١٨- 

اجلري احلي،  (ات السامة   إزالـة النفاي  
من منطقة  )  والكربيت ٦والكـروم   

 .الشركات، وختزينها يف مكان آمن

 دوالر مــن ٧ ٦٣٠
دوالرات الواليــات 

 املتحدة 

: إزالـة النفايات السامة    حكومة إيطاليا انتهى
، ٦اجلري احلي، والكروم    

والكـربيت مـن منطقة     
شركات املواد الكيميائية   
يف دوريـس، وختزينها يف     

ـ   -بيشت  (ان آمـن    مك
 )بايل

١٩- 

مواصلة تعزيز املؤسسات املشاركة    
يف احلمايـة البيئـية، ودعم إعداد       

 .وإنفاذ اللوائح البيئية

وحــدة  ٢٠٠ ٠٠٠
 نقد أوروبية

ــام   ــتهى يف ع ان
١٩٩٩ 

 ) أشهر٩(

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

COP 96 

إطـار العمـل اإلقليمي     
 للتعزيز البيئي واملؤسسي

٢٠- 

دعـم حكومة ألبانيا يف تنفيذ خطة       
عمـلها البيئية الوطنية، مع التركيز      
خباصة على وضع وتنفيذ سياسات     
بيئية شاملة تيسر التحول إىل التنمية      

 .املستدامة

وحــدة  ٣٠٠ ٠٠٠
 نقد أوروبية

/ حزيرانانـتهى يف    
 ٢٠٠١يونيه 

برنامج العمل من أجل    
التحول االقتصــادي  

COP 97 

ي وإعداد  الـتعزيز املؤسس  
 املشاريع

٢١- 
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إرساء االستخدام املستدام للموارد 
الطبيعية، ومحاية التنوع البيولوجي 

وتتمثل األعمال البسيطة . يف ألبانيا
التحويط السليم للغابات : فيما يلي

من أجل محايتها؛ والصـرف مـن 
وات القائمـة؛ وبـرج مراقبة؛ القن

 .ومركز معلومات للزوار

وحــدة  ٤٠٠ ٠٠٠
 نقد أوروبية

برنامج العمل من أجل     ٢٠٠١
التحول االقتصــادي  

COP 97 

أعمـال بسيطة يف بركة     
 كارافاستا

٢٢- 

حفـظ األنواع املهددة باالنقراض     
عـلى الصـعيد العاملي وموائلها،      
واالعـتراف لصون الطبيعة بكونه     

 يتجزأ من التنمية البشرية     جـزءا ال  
املســتدامة، مــع حتســني قــدرة 
الوكاالت احلكومية وغري احلكومية    
عـلى تـناول قضايا حفظ التنوع       

 .البيولوجي

ــيون دوالر ١,٧  مل
ــن دوالرات  مــ
الواليات املتحدة من   
 مرفق البيئة العاملية،

 دوالر  ١٥٠ ٠٠٠و
 من حكومة ألبانيا

نوفمرب /تشرين الثاين 
١٩٩٩ 

 ) سنوات٥(

/ مـرفق البيئة العاملية   
برنامج األمم املتحدة   
للبيـئة، جلنة األراضي    
الرطبة يف منطقة البحر    
األبـيض املتوسط يف    

 اجتماعها الثالث

حفـظ األراضي الرطبة    
ــية  ــنظم اإليكولوج وال
الساحلية يف منطقة البحر    

 األبيض املتوسط

٢٣- 

حتديث عملية حتديد القضايا البيئية     
ولويــات؛ الرئيســية؛ وحتديــد األ

واإلسـهام يف وضـع سياسة بيئية       
وحتديد مقترحات  . وطنـية شاملة  

 .حقيقية فيما يتعلق بالتدابري الفورية

  دوالر من  ٢٠٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات 

 املتحدة 

 ٢٠٠٠سبتمرب/أيلول
 ؛) أشهر٨(

/ انـتهى يف حزيران   
 ٢٠٠١يونيه 

برنامج املساعدة التقنية 
البيئية يف منطقة البحر    

البنك /توسطاألبيض امل 
 الدويل

حتديث خطة العمل البيئية    
  تدابري فورية-الوطنية 

٢٤- 

 ٢املادة 
 حظر التمييز

وترد يف  . من العناصر الرئيسية للدميقراطية الدستورية يف ألبانيا وضع حدود معينة حلق الدولة على الفرد              -١٠
قائمة باحلقوق والضمانات اليت يتمتع     " ساسيةحبقوق اإلنسان واحلريات األ   "اجلزء الثاين من الدستور الذي يتعلق       

 . هبا كل فرد، ألبانياً كان أم أجنبياً، يف مواجهة تدخل الدولة يف حياته الشخصية

فال جيوز التمييز بال مربر ضد أحد    .  مـن الدستور تضمن املساواة بني اجلميع أمام القانون         ١٨واملـادة    -١١
 الدين، أو االنتماء اإلثين، أو اللغة، أو املعتقدات السياسية أو الدينية أو ألسباب تتعلق بنوع اجلنس، أو العنصر، أو

كما ال جيوز التمييز ضد أحد      . الفكـرية، أو احلالـة االقتصـادية، أو التعليم، أو احلالة االجتماعية، أو النسب             
 .لألسباب املذكورة أعاله إذا مل تكن لذلك أسباب قانونية معقولة وموضوعية

ق واحلريات األساسية والواجبات املنصوص عليها يف الدستور للمواطنني األلبانيني تسري أيضاً            واحلقـو  -١٢
على األجانب وعدميي اجلنسية املقيمني يف إقليم مجهورية ألبانيا، باستثناء احلاالت اليت يربط فيها الدستور حتديداً                

 احلقوق واحلريات األساسية والواجبات     كما تسري أيضاً  . ممارسـة حقـوق وحـريات معينة باملواطنة األلبانية        
املنصـوص عليها يف الدستور على األشخاص االعتباريني ما داموا يتصرفون وفقاً لألغراض العامة اليت أُنشئ من                 

 ).١٦املادة (أجلها هؤالء األشخاص االعتباريون، ووفقاً ملضمون هذه احلقوق واحلريات والواجبات 
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وز تقييد احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور إال مبوجب القانون حتقيقاً ، ال جي١٧وعمالً باملادة  -١٣
وال جيوز أن خترق . وجيب أن يكون التقييد متناسباً مع احلالة اليت أملته. ملصـلحة عامة أو محايةً حلقوق اآلخرين    

ها يف االتفاقية األوروبية    هـذه القـيود جوهر احلقوق واحلريات، وال جيوز حبال أن تتعدى القيود املنصوص علي              
 . حلقوق اإلنسان

ويسمح بطرد األفراد يف ظل ظروف      .  من الدستور، حيظر الطرد اجلماعي لألجانب      ٣٩ووفقـاً للمادة     -١٤
 . ، لألجانب احلق يف املأوى يف ألبانيا مبا يتفق وأحكام القانون٤٠ووفقاً للمادة . حيددها القانون

، واملعدل ١٩٩٥يوليه / متوز ١٢ الصادر يف    ٧٩٦١ من قانون العمل     ٩ادة  ويـرد تعـريف التمييز يف امل       -١٥
 .٢٠٠٣ ويف عام ١٩٩٦مارس / آذار١٣ الصادر يف ٨٠٨٥بالقانون رقم 

وعمـالً هبذا القانون، يتمثل التمييز يف أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل استناداً إىل العنصر أو اللون، أو                    -١٦
و االعتقاد السياسي، أو اجلنسية، أو األصل االجتماعي، أو العالقات األسرية، أو اجلـنس، أو العمر، أو الدين، أ     

 .اإلعاقة الذهنية أو البدنية، ينتهك حق الفرد يف املساواة يف العمل واملعاملة

على نطاق واسع مدى اكتمال مبدأ عدم التمييز،        " نظام التعليم السابق للتعليم اجلامعي    "ويعكس قانون    -١٧
لفرد من التمييز، ومعاملته يف ظل احترام األحكام واملبادئ واملعايري املذكورة يف االتفاقات الدولية املتعلقة ومحاية ا

 .حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف جمال التعليم

ويكفـل هـذا القانون حق مواطين مجهورية ألبانيا يف مجيع مستويات التعليم السابق للتعليم اجلامعي،                 -١٨
لـنظر عن احلالة االجتماعية، واجلنسية، واللغة، واجلنس، والدين، واآلراء السياسية، واحلالة الصحية،             بصـرف ا  

، وحق األقليات الوطنية يف التعليم بلغاهتم األم، ويف دراسة تارخيهم وثقافتهم   )٣املادة  (واملسـتوى االقتصـادي     
 ). ١٠املادة (الوطنية 

ومع ذلك،  . من تعريفاً قانونياً للتمييز أو تعريفاً للتمييز املباشر وغري املباشر         ومثة قوانني ألبانية أخرى ال تتض      -١٩
 :يليفوفقاً ألحكام الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اخلدمة املدنية على التوايل، يتمثل التمييز فيما 

 عدم املساواة أمام القانون؛ •

 عدم تساوي احلقوق أثناء اإلجراءات اجلنائية؛ •

 .ختالف القواعد واإلجراءات للقبول يف اخلدمة املدنيةا •

 من القانون املدين، يفرض على الشخص الذي يسبب ضرر، بنفسه أو بسبب          ٦٠٨وعمالً بأحكام املادة     -٢٠ 
، حيق للشخص الذي ٦٢٥ووفقاً للمادة . خطـأ ارتكـبه، لشخص آخر أن يدفع تعويضاً عن الضرر الذي سببه     

 . رر الواقع على املمتلكات، أن يطالب بالتعويض إذا كان الضرر قد مس صحته أو شرفهيتعرض لضرٍر خبالف الض

، املعدل  "بالرباءة والعفو ورد االعتبار للمدنيني واملضطهدين ألسباب سياسية       "ووفقـاً للقـانون املتعلق       -٢١ 
، ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٩، والقانون الصادر يف     ١٩٩٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ الصادر يف    ٧٦٦٠بالقانون رقم   
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تصرف تعويضات لألشخاص الذين ثبتت براءهتم ومشلهم العفو ورد االعتبار عما حلقهم من أضرار جراء التمييز                
ضـدهم بسبب معتقداهتم السياسية، كما تصرف هلم تعويضات من أجل احلياة يف ظروف معيشية طبيعية، وفقاً                 

وحيق هلم استعادة ما    . م اخلاصة، ومبا يتفق مع املعايري الدولية      للقواعـد اليت جرت املوافقة عليها مبوجب األحكا       
ويستحقُّ التعويَض عما حلق هبم من أضرار األقارُب . سبقت مصادرته من ممتلكاهتم أو احلصول على تعويض عنها

دام أو الورثة الشرعيون للمضطهدين السابقني غري األحياء، وكذلك أقارُب األشخاص الذين نفذ فيهم حكم اإلع           
 . دون قرار من احملكمة، أو األشخاص الذين توفوا دون أن تصدر حمكمة حكماً ضدهم

وعمـالً بأحكـام صـناديق املعاشات فإن أقارب األشخاص الذين نفذ فيهم حكم اإلعدام، وأقارب                 -٢٢ 
 األشـخاص الذيـن فرضت عليهم عقوبات بدون قرار من احملكمة، وكذلك أقارب األشخاص الذين يتوفون يف               

   )).ه(و) ح) (د(و) د(٥املادة (السجون دون حكم من احملكمة بسجنهم، حيق هلم التمتع مبعاشات تقاعدية 

ووفقـاً للقـانون املذكور أعاله، حيق لألشخاص الذين سبقت إدانتهم يف قضايا سياسية احلصول على                 -٢٣ 
 أو يف معسكرات العمل، عمالً باألنظمة تعويضات ومعاشات اعتباراً من تاريخ اإلدانة، عن مدة العقوبة يف السجن

وتستحق هذه احلقوق أيضاً ألبناء األشخاص الذين سبقت        . املنشأة مبوجب أحكام خاصة تتفق مع املعايري الدولية       
ويستحق أيضاً أقارب   . إدانـتهم يف قضـايا سياسـية، إذا كانوا يواصلون دراستهم، بصرف النظر عن عمرهم              

 يف قضايا سياسية احلصول على تعويضات عن كامل مدة عقوبتهم يف السجن أو              األشخاص الذين سبقت إدانتهم   
وعندما يتوىف األشخاص الذين سبقت إدانتهم، فإن أقارهبم يستحقون احلصول على بقية            . يف معسـكرات العمل   

حكام ويتمـتع هؤالء باحلق يف احلصول على تعويض عن املمتلكات املصادرة أو يف استعادهتا عمالً بأ               . املعـاش 
 . القوانني أو اللوائح ذات الصلة

كما أن نص العهد متاح على موقع       . ١٩٩٤وقد قامت جلنة هلسنكي األلبانية بنشر نص العهد يف عام            -٢٤ 
وغالبية املؤسسات التعليمية والوكاالت احلكومية والشركات اخلاصة       . وزارة اخلارجـية عـلى شـبكة الويب       
 . ا ميكنها من سهولة االطالع على الوثائق الدولية مبا فيها العهدواملنظمات متصلة بشبكة اإلنترنت، مم

 املساواة يف معاملة أصحاب اإلعاقات املختلفة، أو األسر اليت هلا عدد كبري من األطفال

 ١٩٩٣مايو  / أيار ١٨ الصادر يف    ٧٧١٠ترد شروط منح االستحقاقات املتعلقة باإلعاقة يف القانون رقم           -٢٥
بشأن "، ١٩٩٦مارس / آذار٢٨ الصادر يف ٨٠٩٨، والقانون رقم "الجتماعية والرعاية االجتماعيةبشأن املعونة ا"

بشأن وضع العاجزين املصابني     "٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٢ الصادر يف    ٨٦٢٦، والقانون رقم    "وضـع املكفوفني  
 .، فضالً عن جمموعة من النصوص دون القانونية"بشلل نصفي أو رباعي

تشـريعات املذكورة أعاله، تتمثل الرعاية االجتماعية اليت تقدمها الدولة عن طريق الدائرة             وامتـثاالً لل   -٢٦
وتدفع استحقاقات اإلعاقة نقداً بأسلوبني بوصفها      . احلكومـية لـلخدمات االجتماعية يف خدمات نقدية وعينية        

 الطبية - اخلدمات االجتماعية وتقدم الرعاية االجتماعية العينية عرب. مدفوعات من أجل اإلعاقة ومن أجل الرعاية
 . يف املراكز العامة واخلاصة ومراكز اإلقامة اليومية



E/1990/5/Add.67 
Page 12 

 

وتستحق األسر اليت لديها عدد كبري من األطفال واليت تستويف املعايري احملددة يف األحكام القانونية ذات                 -٢٧
صل على خدمات مؤسسية يف     الصـلة معونة اقتصادية نقدية، يف حني أن األسر اليت تواجه صعوبات اجتماعية حت             

 . جمال اإلقامة تقدمها الدولة، ولو مل تكن هذه األسر مستوفية للمعايري القانونية

 ليكاً  ٣٣٠ ٧٧١ مبلغاً سنوياً قدره     ٢٠٠٣وقد رصدت الدائرة احلكومية للخدمات االجتماعية يف عام          -٢٨
وتستفيد من املعونة االقتصادية . ددة يف القانون أسرة استوفت املعايري احمل١٢٩ ٩٥٨من أجل تقدمي الدعم املايل ل  

 .٢٠٠٣ ليكات هلذا الغرض خالل عام ١١٦ ٦٠٨وقد رصدت .  أسرة هبا أكثر من ستة أفراد٣٩ ٣٥٧

 معوقاً على مساعدة مالية من نظام املعونة االجتماعية، مولت مببلغ ٤٣ ٨٨٠، حصل ٢٠٠٣وخالل عام  -٢٩
املؤسسية للرعاية  وتتألف الشبكة   .  ليكات شهرياً  ٧ ٠٠٩ على حنو    وقـد حصل كل معوق    .  لـيكاً  ٥٤٠ ٣٦٨

 . عميال١ً ٠٣٨ مؤسسة عامة إقليمية تقدم خدمات اجتماعية ورعاية اجتماعية لنحو ٢٤االجتماعية من 

 املساواة يف معاملة املسنني

يف تريانا، وكافايا، وفيري،    تـتوىل الدائـرة احلكومية للخدمات االجتماعية إدارة مخسة مراكز إلسكان املسنني              -٣٠
وباإلضافة إىل ذلك   .  مسناً يعانون من مشاكل اجتماعية متنوعة      ٢٦٥ تقدم خدمات ل       ودجريوكاسـتر وشكودرا،  

 .  مسنا٧٠ًيوجد مركزان هناريان متعددا األغراض يف ساراندا وكاميز، يرتادمها حنو 

 خدماهتم يف مراكز اإلسكان واملركزين       من األخصائيني االجتماعيني، يقدمون    ١٠٢ويوجـد إمجـاالً      -٣١
وتتمثل أولويات االستراتيجية املتعلقة باملسنني يف املستقبل يف        . الـنهاريني املذكورين أعاله يف خمتلف أحناء البلد       

تقـدمي خدمـات اجتماعية داخل اجملتمعات جلميع الفئات اليت حتتاج إليها، بغرض إدماجهم يف اجملتمع، وتنظيم                 
ة، وتقدمي خدمات متخصصة وخدمات شخصية يف املنازل، والقيام بأنشطة إسداء املشورة جملتمع             أنشـطة ترفيهي  

 .املسنني، وإنشاء مراكز هنارية جديدة

على " بشأن قانون العمل يف مجهورية ألبانيا "١٩٩٥يوليه / متوز١٢ الصادر يف ٧٩٦١وينص القانون رقم  -٣٢
وال تنص األحكام القضائية املتعلقة بالشؤون االجتماعية       . جلنسعدم التمييز ضد األشخاص بسبب السن ونوع ا       

وعمالً باألحكام ذات الصلة، يتمتع مجيع األشخاص الذين    . عـن أي متييز يف االستفادة من اخلدمات االجتماعية        
 . اقتصادية باحلق يف احلصول على اخلدمات االجتماعية-يالقون صعوبات اجتماعية 

دمات االجتماعية املقدمة للمسنني موحدة إىل حد كبري، بفضل تزايد التعاون بني            وقد أصبحت اليوم اخل    -٣٣
وُيعترب . السلطات املركزية والسلطات احمللية من جهة واملنظمات غري احلكومية احمللية واألجنبية من اجلهة األخرى             

غاية، وال سيما فيما يتعلق مبسألة دور املنظمات غري احلكومية يف جمال تقدمي اخلدمات االجتماعية للمسنني مهماً لل
 .إدماج املسنني يف احلياة االجتماعية

وفـيما يـتعلق مبا سبق ذكره، ميكن القول إن السنوات األخرية شهدت إنشاء عدد من املراكز النهارية              -٣٤
وهناك للمسنني، مثل مركَزّي باالشي يف دوريس والباسان، ومركز يوشوا، اليت تقدم خدمات اجتماعية وصحية، 

اجملتمع األلباين جلميع "وتتوىل منظمة . أيضاً مشاريع يتوىل فيها القطاع اخلاص تقدمي اخلدمات االجتماعية للمسنني
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اإلشراف على املنظمات غري احلكومية اليت تقدم خدمات للمسنني، وذلك يف إطار منهاج             ) ASAG" (األعمـار 
املراكز املذكورة أعاله، يوجد أيضاً مركزان إسكانيان       وإىل جانب   ". إقامـة جمتمع جلميع األعمار    "يدعـو إىل    

 ".إرساليات العمل اخلريي"تتوىل إدارهتما رابطة ) للنساء والرجال(للمسنني 

 ٣املادة 
 املساواة بني الرجال والنساء

ور يشـكل مـبدأ املساواة بني الرجال والنساء جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين األلباين، أرساه الدست                 -٣٥
وال جيوز التمييز ضد .  من الدستور تنص على أن الناس مجيعاً سواسية أمام القانون١٨فاملادة . والتشريعات احمللية

أحد ألسباب مثل نوع اجلنس، أو العنصر، أو الدين، أو األصل اإلثين، أو اللغة، أو املعتقدات السياسية أو الدينية     
 .تعليم، أو الوضع االجتماعي، أو النسبأو الفكرية، أو الظروف االقتصادية، أو ال

 :ومجهورية ألبانيا طرف يف الصكوك الدولية التالية -٣٦

 اتفاقـية القضـاء عـلى مجـيع أشكال التمييز ضد املرأة، املصدق عليها مبوجب القانون رقم                 �
 ؛٧٧٦٧/١٩٩٣

 ١٧ الصادر يف ٩٠٥٢والربوتوكول اإلضايف امللحق باالتفاقية، املصدق عليه مبوجب القانون رقم  �
بشأن االنضمام إىل الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية القضاء على مجيع           "٢٠٠٣أبريل  /نيسان

 ؛"أشكال التمييز ضد املرأة

واتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع              �
 ساء واألطفال امللحق هبا؛ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة الن

 ؛١٩٦٠يوليه / متوز٢٧واتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، املصدق عليها يف  �

 ؛١٩٥٥مايو / أيار١٢واتفاقية احلقوق السياسية للمرأة، املصدق عليها يف  �

 املصدق والربوتوكول املعدِّل التفاقية منع االجتار بالنساء واألطفال، واتفاقية منع االجتار بالنساء، �
 ؛١٩٤٩يوليه / متوز٢٥عليها يف 

/  تشرين األول  ١٣واالتفاقـية الدولية املتعلقة مبنع االجتار بالنساء واألطفال، املصدق عليها يف             �
 ؛١٩٢٤أكتوبر 

نوفمرب / تشرين الثاين  ٦واتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، املصدق عليها يف            �
  منها؛٢٢ادة ، مع التحفظ على امل١٩٥٨

 ٦والربوتوكول اخلتامي التفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، املصدق عليها يف              �
 .١٩٥٨نوفمرب /تشرين الثاين
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 .ويف هذا اإلطار، فإن مجهورية ألبانيا طرف أيضاً يف عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية

نظمات غري احلكومية العاملة يف جمال محاية حقوق املرأة فريقاً عامالً ويف اآلونة األخرية، أنشأ عدد من امل       -٣٧
وقد أيده أيضاً   " بشأن جمتمع يتمتع باملساواة بني اجلنسني     " مشروع قانون    ٢٠٠٤فرباير  /قدم إىل الربملان يف شباط    

ا تنص على ذلك    والغرض من هذا القانون هو ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق كم            . عدد من النواب  
 من دستور مجهورية ألبانيا، ووضع تدابري للترويج لتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء هبدف القضاء               ١٨املـادة   

بصـورة مباشرة أو غري مباشرة على التمييز بسبب نوع اجلنس يف احلياة العامة داخل البلد، وحتديد مسؤوليات                  
وينص . ات هتدف إىل الترويج جملتمع يتمتع باملساواة بني اجلنسني        اإلدارة املركـزية واإلدارة احمللـية لوضع سياس       

مشروع القانون أيضاً على تدابري ملموسة هتدف إىل تعزيز تكافؤ الفرص بني اجلنسني، بغية القضاء بشكل مباشر                 
 .٢٠٠٤يوليه / متوز١وقد اعتمد الربملان األلباين هذا القانون يف . أو غري مباشر على التمييز

 ق القضائيةالسواب

وبصرف النظر . ليست لدى السلطات األلبانية معلومات عن السوابق القضائية املتعلقة بتنفيذ مواد العهد            -٣٨
عن هذه احلقيقة، فإن دراسة قصرية األجل أجرهتا جلنة تكافؤ الفرص ستهدف إىل حبث هذا املوضوع مع مراعاة                  

لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت صدرت بعد أن هذه املسألة كانت أيضاً واحدة من توصيات جلنة ا
 .تقدمي ألبانيا لتقريرها األول املوحد عن تنفيذ االتفاقية

 البحوث يف جمال القضايا اجلنسانية

تتوىل حالياً وكاالت ومؤسسات حكومية إجراء حبوث عن القضايا اجلنسانية من خالل دراسات خاصة               -٣٩
وتركز البحوث بصفة أساسية على قضايا حمددة تتصل باملرأة، .  تتعلق بالقضايا اجلنسانيةهبذا املوضوع أو مشاريع

 .كالرعاية الصحية والتعليم والعمل وما إىل ذلك

ويف الوقـت نفسـه، ُتجري جلنة تكافؤ الفرص دراسات خمتلفة بصفة دورية بغرض مجع معلومات عن                  -٤٠
ية عن املرأة الريفية، ودراسات إحصائية دورية، ودراسات عن         حقـيقة الوضع، ومن ذلك دراستان يف غاية األمه        

 .عدد النساء املتقلدات ملناصب قيادية، واحلياة العامة والسياسية، وحتليل اآلليات احلكومية املعنية باملرأة، وما إىل ذلك

تريانا، ومن بني   وقـد أُنشـئ معهـد للقضايا اجلنسانية يف إطار كلية العلوم االجتماعية التابعة جلامعة                 -٤١
. تدعيم هذا املعهد  " تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   "األهـداف الرئيسية ملشروع الربنامج اإلمنائي املعروف باسم         

وإىل جانب ما سبق، تضطلع بعض املنظمات غري احلكومية مبشاريع متنوعة هتدف إىل تنفيذ مبادرات حبثية يف جمال 
 .لبلدالقضايا اجلنسانية يف مجيع أحناء ا

 التعاون الوطين والدويل

تتعاون جلنة تكافؤ الفرص تعاوناً وثيقاً مع املؤسسات احلكومية املركزية واحمللية، واحملافظات، والبلديات              -٤٢
ويؤدي هذا التعاون إىل إزكاء الوعي بشأن إدراج سياسات         . يف تنفـيذ مشاريع خمتلفة تتعلق بالقضايا اجلنسانية       
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نسني داخل املؤسسات، وتنظيم أنشطة مشتركة، وإجراء دراسات إحصائية مشتركة بشأن مراعية للفوارق بني اجل
ونظراً لالفتقار إىل التمويل الكايف من ميزانية الدولة، فإن جلنة تكافؤ الفرص            . القضـايا اجلنسانية، وما إىل ذلك     

 . تلجأ كثرياً إىل اجلهات املاحنة الوطنية واألجنبية طلباً ألموال إضافية

 وحده، نظمت اللجنة أنشطة متنوعة عن املرأة وحقوقها ٢٠٠٤وخـالل األشهر الثالث األوىل من عام         -٤٣
 :وتتضمن املشاريع اجلارية ما يلي. واملشاكل اليت تواجهها، وغري ذلك

 حلقات دراسية حملية    ٤عقد  ، ومن املقرر يف إطاره      "تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف احلكومة احمللية      " �
 ،٢٠٠٤يونيه /فرباير إىل حزيران/ كورسـا، ودوريـس، وسـاراندي، وكوكيس، خالل الفترة من شباط      يف

 بدعم مايل من مؤسسة فريدريك إيبري؛

الذي ُتعّد جلنة   " تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   "ومشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنون        �
ملشروع ملدة سنة واحدة يزمع خالهلا إنشاء تكـافؤ الفرص واحداً من أهم شركائه، وسيستمر ا    
 .جهات اتصال رئيسية على صعيد احلكومة املركزية

 ٤املادتان (ولالطالع على مزيد من التفاصيل عن املساواة بني اجلنسني يف مجهورية ألبانيا وتقييد احلقوق  -٤٤
 ).CCPR/C/ALB/2004/1(، انظر التقرير األويل املقدم من ألبانيا ) من العهد٥و

 ٦املادة 
 احلق يف العمل

وبكوهنا دولة  . ١٩٥٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤أصـبحت مجهورية ألبانيا عضواً يف األمم املتحدة يف           -٤٥
عضـواً، تلتزم مجهورية ألبانيا التزاماً شديداً بأحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص يف مادته الثالثة                 

 .لعمل ويف حرية اختيار عملهوالعشرين على حق كل شخص يف ا

 :ومجهورية ألبانيا طرف يف الصكوك التالية -٤٦

، املصدق ١٩٥٨، )يف االستخدام واملهنة(بشأن التمييز ) ١١١رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية  �
 ؛١٩٩٧عليها يف عام 

 واالتفاقية الدولية املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ �

 اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛واتف �

 ٢٥، املصدق عليها يف     ١٩٣٠بشأن العمل اجلربي،    ) ٢٩رقم  (واتفاقـية منظمة العمل الدولية       �
 ؛١٩٥٧يونيه /حزيران

، املصدق عليها يف ١٩٥٧بشأن إلغاء العمل اجلربي، ) ١٠٥رقم (واتفاقية منظمة العمل الدولية   �
 ؛١٩٩٧فرباير / شباط٢٧
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، املصدق  ١٩١٩ بشأن عمل األحداث ليالً يف الصناعة،        ٦واتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        �
 ؛١٩٣٢مارس / آذار١٧عليها يف 

وقد صدقت مجهورية ألبانيا على االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت حتظر العمل القسري أو العمل                -٤٧
صدق برملان اجلمهورية على امليثاق االجتماعي األورويب املنقح، ،  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ويف  . اإللزامي

 .٢٩، و٢٨، و٢٦-١٩، و١١، و٨-١املواد 

 مستويات العمالة واجتاهاهتا

، تتمثل  )إدارة سياسات العمالة  (وفقاً للبيانات اإلحصائية الواردة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية           -٤٨
 :حالة العمالة فيما يلي

  شخصاً؛٣٩٥ ٢٧٨: ٢٠٠٢ديسمرب /لعاملني يف كانون األولجمموع ا � 

 شخصاً يف   ١٨٩ ٧٣٩ شخصاً، من بينهم     ٣٩٦ ٩٨٣-٢٠٠٣مارس  /جمموع العاملني يف آذار    �
 ٥٢٦ ٣٤٧وإىل جانب هؤالء، يعمل     .  شخصاً يف القطاع اخلاص    ٢٠٧ ١٩٩القطاع العام، و  

 .شخصاً يف القطاع الزراعي

، يف حني أن أجزاء أخرى من   ) شخص ١٧٩ ٠٠٠حوايل  (لعمالة يف تريانا    وقد ُسجلت أعلى مستويات ا     -٤٩
ومن األمثلة على ذلك أن عدد العاملني يف        . الـبلد، مقارنة بالعاصمة، تشهد مستوى منخفضاً نسبياً من العمالة         

 . شخص، إخل٢٠ ٠٠٠ شخص، ويف الباسان حوايل ٢٥ ٠٠٠دوريس يبلغ حوايل 

 "جية العمالة والتدريب املهينباستراتي"حتليل العمالة عمالً 

، كان نشاط مكاتب العمل يتمثل بصفة رئيسية يف إظهار فرص العمل اجلديدة املنشأة              ١٩٩٧حىت عام    -٥٠
ورغم أنه كان هناك خالل تلك الفترة . نتيجة للتنمية االقتصادية يف املناطق، ويف التدخل لصاحل الباحثني عن عمل

وياً، فقد كان البحث عن عمل والتدخل لصاحل الباحثني عن عمل أقرب             فرصة عمل جديدة سن    ١٦ ٠٠٠حوايل  
 .إىل النشاط العفوي منه إىل اهلدف املخطط

، أصبحت مكاتب العمل هي اجلهة اليت تنفذ برامج األنشطة اجلديدة يف سوق العمل،              ١٩٩٧وبعد عام    -٥١
وخالل . ١٩٩٩ف الذي بدأ يف عام      ، وبرنامج التوظي  ١٩٩٩-١٩٩٨مـثل برامج العمل احلكومية خالل الفترة        

 وظيفة ١١ ٠٠٠ شخصاً لبعض الوقت من خالل برامج العمل احلكومية، أي ما يعادل ٤٧ ٢٩٧هذه الفترة، مت توظيف 
ويرجع .  يف املائة  ٣٠وخالل الفترة نفسها، الحظت مكاتب العمل اخنفاض عدد الوظائف اجلديدة بنسبة            . سنوياً

 تركز يف عملها بصفة رئيسية على إنشاء وظائف جديدة من خالل برامج ذلـك إىل أن هـذه املكاتـب كانت        
 . األنشطة، مهملة بعض الشيء ما ثبت إنشاؤه من وظائف جديدة بفضل التنمية االقتصادية اإلقليمية

 شخص وجدوا وظيفة يف هذه السنة ٥ ٧٠٠، أن ٢٠٠٢ويتضـح من حتليل ديناميات التوظيف يف عام          -٥٢
 يف ٣٥حصلوا على وظائف نشأت نتيجة لتطوير األعمال التجارية، ونشأ )  يف املائة٦٠أي (هم ومعظم. التقوميية
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وتنعكس األرقام  .  وظـيفة شاغرة، من خالل دور الوسيط الذي تضطلع به مكاتب العمل            ٢ ٠٠٠املائـة، أي    
سبتمرب /املائة يف أيلول   يف   ١٣,١وقد بلغ هذا املؤشر     . املذكـورة أعاله يف معدالت البطالة اليت تنخفض تدرجيياً        

 .٢٠٠١ يف املائة عن املعدل املسجل يف هناية عام ٠,٤ حمققاً اخنفاضاً بنسبة ٢٠٠٢

 البطالة

لوحـظ من خالل التحليل الذي أجرته استراتيجية التوظيف والتدريب املهين وجود مستوى مرتفع جداً          -٥٣
 ٤٦٧ ٠٠٠، حيث كان    ١٩٩٣روته يف عام    ، مع بلوغ هذا املستوى ذ     ١٩٩٣-١٩٩٠من البطالة خالل الفترة     

وهلذا صلة وثيقة مبا جرى من      . وكان مخسون يف املائة من العاطلني من النساء       . عاطالً يتلقون استحقاقات البطالة   
 . إغالق وإعادة هيكلة وخصخصة ملؤسسات عديدة كانت تشغِّل عدداً كبرياً من النساء

 كان هناك   ١٩٩٦فخالل عام   . لة ينخفض اخنفاضاً ملحوظاً   ، بدأ معدل البطا   ١٩٩٣واعتـباراً من عام      -٥٤
وقد جاء هذا بصفة رئيسية نتيجة الستبعاد       .  عـاطل مسجلني يف مكاتب العمل يف مجيع أحناء البلد          ١٥٨ ٠٠٠

وُتبيِّن بيانات مكاتب . السكان الريفيني من خمطط البطالة، وتكييف جزء آخر من العاطلني مع الواقع اجلديد، إخل          
 .  عاطل من إمجايل عدد العاطلني١ ٩٠٠ أن كل شهر خالل تلك الفترة سجل خروج ما يقرب من العمل

 ١٤ يف املنطقة الوسطى من البلد اليت يوجد هبا          ١٩٩٦-١٩٩٣وقد ُسجل أعلى معدل للبطالة يف الفترة         -٥٥
 .لريفية إىل املناطق احلضريةويرجع هذا إىل اهلجرة الداخلية الكثيفة من املناطق ا. يف املائة من القوة العاملة

فنتيجة الهنيار عدة ُنظم . وحتدث هذه التقلبات بصفة رئيسية يف اجتاه مدينيت تريانا ودوريس وضواحيهما        -٥٦
 . ارتفاعاً ملحوظا١٩٩٨ً-١٩٩٧التربُّح اهلرمية، ارتفع مستوى البطالة يف الفترة 

 ٢٣٥ ٠٠٠ وصل إىل ١٩٩٨اطلني املسجلني يف عام ولتوضيح هذه احلقيقة، ميكن اإلشارة إىل أن عدد الع -٥٧
 أعلى مما كان عليه يف ١٩٩٨وكان مستوى البطالة يف عام .  يف املائة من جمموع القوة العاملة١٦,٦شخص، أي 

، ومعظمها تدابري   ١٩٩٩-١٩٩٨وملواجهة هذا الوضع، اعُتمدت جمموعة من التدابري خالل الفترة          . ١٩٩٧عام  
 .لت إنشاء دائرة العمل الوطنيةتشريعية وإدارية، مش

، طُبقت للمرة األوىل برامج األنشطة على جمال التوظيف، ومنها برامج األشغال            ١٩٩٩واعتباراً من عام     -٥٨
 . وبفضل هذه التدابري، بدأت معدالت البطالة تنخفض. العامة وبرامج التوظيف

وقد انعكست  .  من الباحثني عن عمل    ٧ ٦٦٠، اخنفض عدد العاطلني عن العمل بواقع        ١٩٩٩وخـالل عـام      -٥٩
 عاطل يف عام  ٢١٥ ٠٠٠النتائج اإلجيابية هلذه الربامج يف حدوث اخنفاض ملحوظ يف عدد العاطلني عن العمل، الذي بلغ                

 . يف املائة من إمجايل القوة العاملة١٣,٥، أي ٢٠٠١ عاطل يف عام ١٨٠ ٠٠٠، بينما بلغ هذا الرقم ٢٠٠٠

عدل البطالة عن طريق مقارنة هذه الظاهرة يف خمتلف املقاطعات، ميكن مالحظة أن مقاطعات              وبإجـراء حتليل مل    -٦٠
دوريس، وفيري، ودجريوكاسترا، وتريانا، وفلورا لديها أدىن معدالت التوظيف، يف حني أن مقاطعات كوسوفا، والسي،               

يل الشرقي من البلد، لديها معدالت       يقع يف اجلزء الشما    وكوكيس، ومريديتا، وبوكا، وتروبويا، وشكودرا، ومعظمها     
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غري أن هذه املعدالت كانت أقل قليالً مما كانت عليه يف السنة            . توظيف أعلى من متوسط هذه املعدالت يف البلد       
 ).٢٠٠٢(السابقة 

ويرجع .  يف املائة  ١٨,٤وُتسـجل أعلى معدالت البطالة يف اجلزء الشمايل الشرقي من البلد، حيث تبلغ               -٦١
دة عوامل أمهها إمكانات التنمية احملدودة نسبياً، واملستوى املنخفض إلنشاء األعمال التجارية، واهليكل ذلك إىل ع

ومثة عوامل أخرى   . العـام لألعمال التجارية الذي هتيمن عليه بصفة رئيسية املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم            
تجارية من تلك املنطقة، واملشاكل االجتماعية اليت       طـرأت يف هذه املناطق، تتمثل يف االجتاه إىل نقل املشاريع ال           

 .حدثت بعد اإلصالح الزراعي، مما عرقل تسجيل العديد من األفراد كباحثني عن عمل

 ١٣، أي ٢٠٠٢ شخص يف عام ١٧٢ ٠٠٠وباإلشارة إىل بيانات إحصائية، بلغ عدد الباحثني عن عمل  -٦٢
 ركز توريد اخلدمات النشطة يف سوق العمل بصفة رئيسية على           وقد. يف املائـة من جمموع القوة العاملة النشطة       

تيسري التوظيف، وتنفيذ برامج التوظيف، مما أسهم يف زيادة عدد الباحثني عن عمل املسجلني يف مكاتب العمل يف 
 .مجيع أحناء البلد

 ٢اجلدول 
 ٢٠٠١-١٩٩٠عدد العاطلني خالل الفترة 

١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

جمموع عدد العاطلني عن  ١٥٠,٧ ١٣٩,٨ ٣٩٤ ٣٠١ ٢٦١,٨ ١٧١ ١٥٨,١ ١٩٣,٥ ٢٣٥ ٢٤٠ ٢١٥ ١٨١ ١٧٢
 )باآلالف(العمل 

 أكثر الناس والفئات واملناطق تضرراً من البطالة

 :األشخاص والفئات األكثر تضرراً من البطالة هم -٦٣

  من العمر؛النساء فوق اخلامسة والثالثني �

 واملعوقون؛ �

 والنساء املتاجر هبن؛ �

 واألشخاص املستفيدون من املخططات االجتماعية؛ �

واألشـخاص الذين فقدوا عملهم بسبب اخلصخصة أو اإلصالح أو إعادة اهليكلة اليت جرت يف          �
 املشاريع أو املؤسسات احلكومية؛

 واألمهات الشابات غري العامالت؛ �
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 يت يواجهن مشاكل اقتصادية؛واملطلَّقات الال �

 واملهاجرون العائدون إىل البلد مبشاكل اقتصادية؛ �

 وحديثو التخرج الذين مل يتعرفوا بعد على سوق العمل؛ �

 والسجناء السابقون؛ �

ِعلَْن أطفاالً؛ �  والنساء الاليت ُي

 واألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛ �

 ة؛والعاطلون عن العمل منذ فترة طويل �

 .وأفراد األسر اليت تعيش حتت خط الفقر �

 يف املائة؛ وكوكيسي،    ٤٥,٥ يف املائة؛ والسي،     ٢٨,٦وأكـثر املـناطق تعرضاً للمشاكل املتعلقة بالبطالة هي كوسوفا،           
 .ائة يف امل٢٨,٨،  يف املائة؛ وشكودرا٤٢ يف املائة؛ وتروبايا، ٣٤,١ يف املائة؛ وبوكا، ٢٦,٢ يف املائة؛ ومريديتا، ٢٨,٩

 مكاتب العمل ودورها

 ٣٩٨ ٣٩٢استناداً إىل معلومات وردت من مكاتب العمل يف البلد، بلغ عدد األشخاص العاملني يف اجلمهورية                 -٦٤
 ٢٠٧ ٩٥٣ شخصاً يعملون يف القطاع احلكومي، يف حني أن ١٩٠ ٤٣٩، من بينهم ٢٠٠٣مـايو   /شخصـاً يف أيـار    

 .عيشخصاً يعملون يف القطاع اخلاص غري الزرا

 يف املائة، ويف نظام الرعاية الصحية، ٢٠ويتمركز التوظيف يف القطاع احلكومي بصفة رئيسية يف التعليم،  -٦٥
ويف الوقت نفسه، يتمركز .  يف املائة، إخل١٠ يف املائة؛ ويف الفندقة،  ٢٠ يف املائة؛ ويف قطاع الوقود والطاقة،        ١٣

 يف املائة؛   ١٦ يف املائة؛ وصناعات التجهيز،      ١٧ملائة؛ والتشييد،    يف ا  ٢٨التوظيف يف القطاع اخلاص يف التجارة،       
 . يف املائة، إخل١٣والفندقة والسياحة، 

 يف املائة من إمجايل     ١٢,٥٤ باحثاً عن عمل، أي      ١٦٦ ١٢٦، ُسجل وجود    ٢٠٠٢مايو  /ويف هناية أيار   -٦٦
 يف املائة؛ ٢١ن العمل يف منطقة شكودرا، ، ُسجلت أعلى نسبة من العاطلني ع٢٠٠٢مايو /ويف أيار. القوة العاملة

 يف املائة، بينما ُسجلت أدىن نسبة هلم يف مناطق فلورا، وتريانا، ودجريوكاسترا،             ٢٢,١ يف املائة؛ وليزا،     ٢٠وكوكـيس،   
 يف املائة،   ٤٧ األرقام املذكورة أعاله فيما يتعلق بالباحثني عن عمل املسجلني، شكلت النساء             ومن بني . ودوريس

 . يف املائة من أرباب األسر أو من املعيلني٤٤ا كان بينم

من الباحثني عن العمل هم البالغون )  يف املائة٥٠(وفيما يتعلق باهليكل العمري، فأصحاب النسبة الكربى  -٦٧
وتشكل الفئة  . ويرجع هذا إىل أن سوق العمل تبحث عن فنيني شبان، مدرَّبني ومؤهلني           .  عاماً ٤٥أكـثر مـن     
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أكثر الفئات ضعفاً، وهي حتتاج إىل دعم من خالل برامج          )  عاماً فأكثر  ٥٠( من هؤالء األشخاص     األكـرب سناً  
 .خاصة للتوظيف والتدريب لكي يتيسر إدماجها يف سوق العمل

 يف املائة من جمموع عدد الباحثني عن عمل مل يكملوا سوى مثاين             ٥٢ومـا يؤكد هذه االستنتاجات أن        -٦٨
وتزيد هذه البيانات من .  يف املائة فقط منهم قد خترجوا يف إحدى الكليات٢حني أن سـنوات مـن التعليم، يف     

وقد اعُترب هذا . الصعوبات اليت تعترض جهود مكاتب العمل الرامية إىل إدماج الباحثني عن العمل يف سوق العمل
 عمل منذ أكثر من سنة واحداً من أسباب ظهور ما يسمى بالباحثني عن عمل منذ فترة طويلة، وهم الباحثون عن

 .أما اجلزء اآلخر فيبدو أنه يف حركة مستمرة.  يف املائة من اجملموع٦٨وميثل هؤالء بالنسبة املئوية . واحدة

 يف املائة منهم    ٤٠:  باحث عن عمل يسجَّلون شهرياً     ٣ ٦٠٠وُتبّين بيانات مكاتب العمل احمللية أن حنو         -٦٩
 يف املائة منهم ٣ائة منهم قادمون من أسر تستفيد من املعونة االقتصادية، و يف امل٣٥بسبب تقليص عدد العاملني، و

 .  يف املائة منهم ألسباب أخرى٢٢من اخلرجيني، و

 يف ١٥ شخص من خمطط مكاتب التوظيف شهرياً، ويفعل ذلك        ٥ ٠٠٠ويف الوقت نفسه، خيرج حوايل       -٧٠
ن اهتمامهم باحلصول على مساعدة مـن هذه املكاتب،  يف املائة لفقدا٤٠املائة منهم بسب حصوهلم على عمل، و

ويف .  يف املائة حلصوهلم على دورات تدريبية، واجلزء املتبقي لقيامه بتحركات دميغرافية داخلية أو خارجية، إخل٣و
 عاطالً يستفيدون من املعونة االقتصادية أو استحقاقات البطالة، بناء          ١٤١ ٠٥٣، كان   ٢٠٠٣أبريل  /هناية نيسان 

 .لى قرارات خاصة أصدرها جملس الوزراءع

وتوظـيف هذه الفئة من األفراد صعب جداً بسبب قلة فرص العمل املناسبة اليت تستطيع مكاتب العمل                  -٧١
تقدميهـا هلم، واليت، مىت ُوجدت، كان بعضها ُيرفض بسبب اخنفاض املرتب، أو ظروف العمل غري املرضية، أو                  

سباب املذكورة أعاله، يفضِّل الباحثون عن عمل الدعم احلكومي، أو تلبية           ونظراً لأل . املركـز غـري املناسـب     
 .احتياجاهتم بالعمل بعض الوقت، أو اللجوء إىل الوسائل غري النظامية، أو غري ذلك

 توظيف األجانب

انيا، أن يتعني على العاملني األجانب يف ألبانيا، مبن فيهم املستثمرون األجانب الذين يعتزمون العمل يف ألب -٧٢
، وأن حيصلوا بعد ذلك على      "بشأن اهلجرة  "٧٩٣٩يـتقدموا بطلب الستخراج تصاريح عمل وفقاً للقانون رقم          

، قبل شهر من بدء     )الصاحل ملدة سنة والقابل للتجديد    (وجيب تقدمي طلب استخراج تصريح العمل       . تصريح إقامة 
 :وتوجد ثالثة أنواع من تصاريح العمل هي. العمل

 لمستثمرين األجانب الذين خيططون لالستثمار يف ألبانيا؛تصريح ل � 

 وتصريح ألصحاب املهن احلرة الذين يقصرون أنشطتهم على منطقة جغرافية حمددة؛ � 

 .وتصريح عمل للعمال األجانب املومسيني � 
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ب تقدمي وجي. ويقـدَّم طلـب تصريح العمل إىل إدارة اهلجرة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية            -٧٣
 :الوثائق التالية إىل السلطات املذكورة أعاله من أجل احلصول على تصريح العمل

 طلب مكتوب؛ �

ومىت كان مقدم الطلب موظفاً، تقرير من صاحب العمل عن نشاطه يف ألبانيا؛ أو مىت كان مقدم  �
 الذي يسجَّل   الطلب مستثمراً أجنبياً من أصحاب األعمال احلرة، نسخة موثقة من قرار احملكمة           

 مبوجبه مقدم الطلب كشخص طبيعي أو كصاحب أسهم يف شركة ألبانية؛

 جواز سفر صاحل أو نسخة موثقة منه؛ �

 وتأشرية سفر صاحلة إىل ألبانيا؛ �

 والشهادة املهنية احلاصل عليها مقدم الطلب؛ �

 ومىت كان مقدم الطلب موظفاً، عقد استخدام موقع؛ �

 لطوعي يف نظام الضمان االجتماعي؛ومستند يثبت اشتراكه ا �

 وشهادة من السلطات املختصة يف موطن مقدِّم الطلب بصحيفة احلالة اجلنائية؛ �

 وشهادة طبية؛ �

 ومخس صور فوتوغرافية من احلجم املطلوب جلوازات السفر؛ �

 .ورسوم تقدمي الطلب غري القابلة لالسترداد �

 العمل، حتيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية األوراق ذات وعقب املوافقة على طلب استصدار تصريح -٧٤
 .الصلة إىل وزارة النظام العام إلصدار تصريح اإلقامة

 تعزيز العمالة

 . تتضمن التدابري األساسية اليت اختذهتا حكومة ألبانيا سياسات إجيابية وأخرى سلبية يف جمال تعزيز العمالة -٧٥

ويشكل هذا  . فذهتا مكاتب العمل يف هذا امليدان برنامج استحقاقات البطالة        ومـن الربامج األوىل اليت ن      -٧٦
وللربنامج . الـربنامج جـزءاً من سياسات سوق العمل، وهو يقدم استحقاقات مالية ملن فقدوا أعماهلم مؤخراً               

قاقات وتقدمي دعم نشط للمستفيدين من استح     ) ب(زيادة دخول العاطلني عن العمل،      ) أ: (غرضان رئيسيان مها  
 .البطالة من أجل مساعدهتم يف احلصول على عمل يف أقرب وقت ممكن
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وتـتألف السياسات النشطة اليت تنتهجها مكاتب العمل وتنفذها من دوائر خدمات التوظيف، وبرامج               -٧٧
 .تعزيز العمالة، والتدريب املهين

.  العامة عن سوق العمل وحالتها     أما دوائر التوظيف، فاهلدف منها أن تكون مصدراً أساسياً للمعلومات          -٧٨
ويف الوقت  . وتضم املعلومات اليت جتمعها هذه اإلدارات بيانات عن فرص العمل املتاحة ومن ميكن ترشيحهم هلا              

نفسـه، تسـاعد هـذه الدوائر خمتلف املرشحني يف اختيار وظائفهم، وتساعد غريهم يف إعادة حتديد مستقبلهم           
علومات عن فرص التدريب، وتشكل واحداً من املصادر الرئيسية للتعيني يف           كما تقدم هذه الدوائر م    . الوظـيفي 

وعالوة على ذلك، فهذه الدوائر تشكل مصدراً مهماً للمعلومات عن . الوظائف الشاغرة اليت يطلبها أرباب العمل
 . التطورات يف سوق العمل، ولصياغة السياسات املتعلقة بسوق العمل وتنفيذها

َعدُّ واحداً من أكثر الربامج نشاطاً؛ وهو يؤثر على طلبات التوظيف عن طريق تقدمي وأما تعزيز ال -٧٩ عمالة، فُي
وتستطيع مكاتب العمل، من خالل هذا      . وظـائف مؤقـتة، مما يؤدي بطريقة مباشرة إىل تقليل معدالت البطالة           

 النشط مع أرباب العمل، عن      الـربنامج، أن تتدخل مبوضوعية وفعالية يف تعزيز ودعم إنشاء الوظائف، بالتعاون           
طريق التمويل املباشر جلزء من األجور واشتراكات التأمني اإللزامية اليت يسددها أرباب العمل، وما يقدمونه من                

 يف إطار السياسات احلكومية اليت      ١٩٩٩وقد بدأ تنفيذ هذا الربنامج للمرة األوىل يف عام          . تدريب مهين وتأهيل  
واعُترب الربنامج ناجحاً نظراً ألنه     .  يف املائة  ١٧,١ لتقليل البطالة اليت بلغ معدهلا آنذاك        تركز على التدابري النشطة   

 ١٣ وظيفة جديدة، مما أسهم يف ختفيض معدالت البطالة إىل ٢٩ ٠٠٠ وحدها ٢٠٠١-١٩٩٩أنشأ خالل الفترة 
 .١٩٩٩ عام  يف املائة عما كانت عليه يف٤، أي ختفيضها بنسبة ٢٠٠٠يف املائة يف هناية عام 

وأمـا التدريب املهين، فيستهدف العاطلني عن العمل، لالرتقاء مبهاراهتم املهنية إىل مستوى احتياجات               -٨٠
وتتألف منظومة . وتوجه مكاتب العمل العاطلني إىل املهن املناسبة هلم وفقاً الحتياجات سوق العمل. سوق العمل

 .، وكذلك شبكة القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية)ة مراكز عام٨(التدريب املهين من الشبكة الوطنية 

وتـتوىل وزارة العمل والشؤون االجتماعية، من خالل الدائرة الوطنية للتوظيف، تنفيذ بعض السياسات               -٨١
 : وهذه السياسات هي. الرئيسية ملساعدة اجلميع، دون متييز، يف إجياد عمل

 ؛٢٠٠٣ وانتهت يف عام ١٩٩٩ برامج تعزيز العمالة، اليت بدأت يف عام � 

والـتدخل يف جمـال التوظيف، الذي جرى بفضله خالل األشهر اخلمسة األوىل فقط من عام                 �
 تدخالً يف   ٢ ٢٣٥ تدخالً يف القطاع العام و     ٣٨٩ تدخالً حقيقياً، كان منها      ٢ ٦٢٣،  ٢٠٠٣

أيضاً يف إنشاء   وإىل جانب األرقام املذكورة أعاله، أسهم تدخل مكاتب العمل          . القطاع اخلاص 
  وظيفة بفضل النمو االقتصادي الذي حققه البلد؛٥ ٦٨٩

 متدرباً على شهادات من مراكز      ٣ ٤٧٧وبـرنامج التدريـب املهـين الذي حصل من خالله            �
 عاطالً عن   ٢ ١٨٠، ومن بينهم    ٢٠٠٣التدريـب املهين خالل األشهر اخلمسة األوىل من عام          

 ١ ٨٩٦وضوع الدورات التدريبية، ميكن اإلشارة إىل أن وفيما يتعلق مب.  سيدة٣ ٤١٦العمل، و
 متدرباً حصلوا على شهادة الكفاءة يف ٨٣٩متدرباً حصلوا على شهادات يف اللغات األجنبية، و   
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 متدرباً حضروا   ١٦٤ متدرباً حصلوا على شهادات يف التفصيل، و       ٢٨٩علـوم احلاسـوب، و    
 .دورات تدريبية يف أعمال السكرتارية

لزيادة يف مستوى القدرات املؤسسية والتدريب املهين من خالل النظامني العام واخلاص، ويتأثر             وحتدث ا  -٨٢
 . هذان النظامان نفسهما باحتياجات السوق

 التدريب الفين واملهين

يضـطلع بالتدريـب الفـين واملهين نظامان منفصالن يعمالن بالتوازي، مها نظام التدريب العام ونظام                 -٨٣
 وإذا كان النظام العام يتخذ حىت اآلن بصفة أساسية شكل مراكز التدريب املهين، فإن النظام                .التدريـب اخلاص  

 .اخلاص يتسم بروح أكثر حترراً، نظراً لسياسة الترخيص املفتوح املتبعة يف قطاع املنظمات غري احلكومية

. وريس، والباسان، وكورسي، وتيبيلينا   ويوجد حالياً مثانية مراكز للتدريب املهين، تعمل يف شكودير، وتريانا، ود           -٨٤
 ، ُيعتزم "بشأن التعليم والتدريب املهنيني يف مجهورية ألبانيا      "ومـن ناحية أخرى، ومع اعتماد القانون الذي صدر مؤخراً           

 :إعادة تنظيم شبكة املؤسسات العامة ملراكز التدريب املهين من أجل حتقيق اهلدفني األساسني التاليني

 ات سوق العمل بتوفري أفراد مؤهلني؛تلبية احتياج � 

وزيـادة التعاون مع املشاريع التجارية اخلاصة يف جمال التدريب املهين وإسداء املشورة، توخياً               �
 .لتلبية احتياجات األعمال التجارية

وتـنظم مراكز التدريب العامة دورات تدريبية قصرية األجل يف خمتلف املهن والتخصصات، مثل اللغات     -٨٥
جنبـية، واملهـارات احلاسوبية، وأعمال السكرتارية، وصيانة املركبات، والتجميل، واحلياكة، واإلصالحات            األ

 .الكهربائية يف املنازل، وصناعة األحذية، والسباكة، وإصالح أجهزة اإلذاعة والتلفزيون، واللّحام، إخل

ز يف تزايد، رغم عدم حدوث أي       وميكـن اخللوص من اإلحصاءات إىل أن عدد املتدربني يف هذه املراك            -٨٦
وميكن أن يقال الشيء نفسه عن عدد املتدربني يف النظام          . زيـادة يف األموال املخصصة من امليزانية هلذا الغرض        

اخلاص للتدريب املهين، وهذه حقيقة تشري بوضوح إىل تزايد احتياجات السوق إىل أشخاص مدربني على خمتلف                
 .املهن خالل فترة زمنية قصرية

وعـالوة عـلى ذلك، فإن نظام التدريب املهين مييل إىل النمو يف اجتاهني، أوهلما يتمثل يف توسع أفقي،                    -٨٧
وميكن اإلشارة يف هذا اإلطار إىل هدف قريب . وثانـيهما يف توسيع نطاق ما يقدمه حالياً من تنوع يف الدورات       
 .ا، والباسان، ودجريوكاسترا، وليزااألجل يتمثل يف إعادة بناء املراكز املوجودة يف فلورا، وشكودر

وفـيما يـتعلق بزيادة احتياجات سوق العمل، جيري حالياً التخطيط إلعداد دورات تدريبية جديدة يف                 -٨٨
اجملـاالت االقتصادية ذات األولوية كالسياحة واألعمال التجارية يف جمال الزراعة، والسياحة الزراعية، والتشييد،    

 .واحلرف اليدوية
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 :ما يتعلق بالتدريب املهين، فيجري متويله من ميزانية الدولة بالطريقتني التاليتنيوفي -٨٩

 ؛)العاطلني عن العمل(أوالً من خالل متويل مراكز التدريب املهين، استناداً إىل عدد املتدربني  � 

 يكون فيها   وثانياً من خالل متويل الكيانات القانونية اليت تقدم التدريب املهين، يف احلاالت اليت             �
 يف املائة على األقل من املشتركني يف دورات التدريب مضموناً بعد إمتامه، أو يف احلاالت                ٢٠توظيف  

 .اليت ُيعّين فيها أرباب العمل أشخاصاً عاطلني عن العمل من أجل تدريبهم من خالل املمارسة العملية

تدريب املهين وتعزيز العمالة مترابطة ترابطاً      وبصرف النظر عن اختالف األساس القانوين، ُتعترب برامج ال         -٩٠
 .وثيقاً بصفة أساسية

 :يف مراكز التدريب املهين العامة مها) املتدربني(وتوجد أساساً طريقتان لتعيني املشتركني  -٩١

 عن طريق مكاتب العمل اليت تقدم إليها العاطلني عن العمل املسجلني لتدريبهم؛ � 

ون من هذه املخططات قد حيتاجون إىل تدريب مهين نظراً لتغري           وبصورة مستقلة، أشخاص آخر    �
 .شروط املهنة

وُيعتـرب تكثـيف األنشطة اجلارية داخل املؤسسات العامة للتدريب املهين، واالرتقاء بكفاءاهتا، وإزالة               -٩٢
 من األمور األساسية املركزية عنها، فضالً عن اغتنام فرصة إقامة عالقات استنسابية مع املشاريع التجارية اخلاصة،

 .لتلبية االحتياجات املتزايدة إىل التدريب املهين، ولزيادة قدرات املوارد البشرية

 الصعوبات املواَجهة يف الوفاء باألهداف املتعلقة بالعمالة

 :ميكن اعتبار ما يلي أكثر ما يتكرر من الصعوبات اليت تعترض حتقيق األهداف املتعلقة بالعمالة -٩٣

 ٧٩٩٥ة تأسيس صندوق وطين للعمالة، كما هو منصوص على ذلك يف القانون رقم              اسـتحال  �
فهذا القانون ينص على أن الصندوق      ". بشأن تعزيز العمالة   "١٩٩٥سبتمرب  / أيلـول  ٢٠الصـادر يف    

وقد .  والتربعات، إخل  سيموَّل من مصادر خمتلفة أمهها ميزانية الدولة، وصندوق الضمان االجتماعي،         
نشاء الصندوق كان سيتيح مجع األموال من أجل برامج العمالة النشطة، ومن مث ختفيض قُدِّر أن إ

 معدالت البطالة؛ 

ومن الصعوبات األخرى املواَجهة يف هذه الفترة امليل إىل ختفيض املساعدات املقدمة من ميزانية               �
 .الدولة إىل برامج تعزيز العمالة

 اإلثنية، أو الدينية، أو غريها من األقليات،        -لوطنية، أو اللغوية    وال توجـد بيانات عن أفراد األقليات ا        -٩٤
الذين تلقوا تدريباً يف مراكز التدريب املهين يف ألبانيا، نظراً ألن وزارة العمل والشؤون االجتماعية تعترب مجع هذه 

 .اإلحصاءات مسألة يكتنفها طابع متييزي
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، اللتني تنصان على التساوي يف الوضع القانوين بني املواطنني  من الدستور١٨ و١٦وباإلشارة إىل املادتني  -٩٥
وتسجيل املتدربني يف هذه    . األلبانـيني، واألجانب، وعدميي اجلنسية، مل يالَحظ أي متييز يف جمال التدريب املهين            

زم أبداً اإلدالء   ، وبالتايل فهو ال يستل    "بالوضع املدين "املراكـز يتطلب الوثائق املنصوص عليها يف القانون املتعلق          
 .ببيانات عن العنصر أو اللون أو الدين أو األصل الوطين

 التعاون الدويل

 :يف إطار املساعدة الدولية، ُنفذت بعض برامج املساعدة يف جمل سوق العمل على النحو التايل -٩٦

 وق العمل؛ُنفذ مشروع للبنك الدويل خالل السنوات األخرية، وكان هدفه التقييم القصري األجل لس �

 وُنفذ مشروع آخر للبنك الدويل، هدفه األخذ بنظام معلومات لسوق العمل؛ �

برنامج وعالوة على ذلك، قُدمت مساعدة ضخمة لتحسني تقييم سوق العمل من خالل مشروع  �
وقد أتاح هذا املشروع استعراض ووضع مبدأ توجيهي        . VET95 العمـل من أجل التحول االقتصادي     

ـ      اطلني عـن العمل يف مكاتب العمل احمللية، مما أدى إىل االرتقاء مبا يصدر من               بشـأن تسـجيل الع
 مكتب عمل يف حمافظات معينة، مث       ١٢وقد ُنفذت هذه التقنية أوال يف       . إحصاءات ميكن التعويل عليها   

 مت التوسع يف تنفيذها ليشمل إقليم البلد بكامله، مع اعتزام توحيد هذه التقنية؛

 تـدمي الدعم لربامج VET 95 برنامج العمل من أجل التحول االقتصاديع ومن مكونات مشرو �
وهكذا، قدم املشروع الدعم واملساعدة ووفر املناهج واألدوات        . التدريـب والتأهـيل املهنيني    

  يف تريانا؛٤التعليمية ملركز التدريب املهين رقم 

 املتحدة من إنشاء شبكة ألبانية ملراكز ومكَّن مشروع مولته وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات �
 .التدريب املهين

وإىل جانب التدريب املهين العام، تقدم هذه اخلدمة أيضا منظمات غري حكومية وطنية ودولية، ومؤسسات غري                 -٩٧
 ة كافة ورغم أن املؤسسات العامة تقدم خدمات رفيعة املستوى، فال ميكن افتراض أن بإمكان النظام حاليا تلبي               . حكومية

وإجنازاهتا يف سوق العمل    . احتـياجات سوق العمل من التدريب املهين بالقدر املرضي من حيث الكمية والنوعية            
تأيت بصفة عامة كنتيجة لالحتياج اهلائل الذي تولده السوق إىل املعارف اليت ميكن حتديدها بسهولة، مثل أعمال                 

 .ات األجنبية، إخلالسكرتارية واملهارات احلاسوبية، والتجميل، واللغ

وتواجه اهلياكل العامة واخلاصة ومؤسسات التدريب بصفة عامة نقصا يف متويل أنشطتها، يعرب عنه نقص                -٩٨
األموال الكافية إلعداد القدرات التدريبية واستمرارها يف العمل، وكذلك نقص يف قدرة السكان املتوقع تدريبهم               

 .على دفع رسوم التدريب) القطاع اخلاصمن خالل الدورات التدريبية اليت يقدمها (

وميكـن تقسيم املسائل املتعلقة بإصالح نظام التدريب املهين إىل مسائل تتصل بقضايا امللكية، والتبعية،                -٩٩
 .والتوجيه، ومتويل مراكز التدريب املهين، فضال عن إنشاء خمطط للتمويل، يدعم التدريب املهين
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مشاكل املذكورة أعاله يف املقام األول حاجة سوق العمل األلبانية املاسة           وجيب أن يليب أي حل يقدم لل       -١٠٠
ويف الوقت نفسه، ينبغي أال يتطلب احلل استثمارات ضخمة أو    . إىل التدريـب املهين، من حيث النوعية والكمية       

ن احلل جاذبا   وينبغي أن يكو  . خاملـة، وعلـيه أن يفيد من املوارد البشرية واللوجستية وهياكل املرافق القائمة            
للجهات اليت ُيحتمل تقدميها للرعاية يف شكل مايل، وسلطاهتا املركزية أو احمللية، والربامج أو الوكاالت الدولية،                

 .وجيب أن يكون أيضاً مِرناً وقابالً للتكيف

 ٧املادة 
 احلق يف شروط عمل عادلة ومؤاتية

 :مة العمل الدوليةصدقت مجهورية ألبانيا على االتفاقيات التالية ملنظ -١٠١

 ؛١٩٩٨فرباير / شباط١٦، صدق عليها يف )١٩٧٣(١٣٨اتفاقية احلد األدىن لألجر رقم  •

 ؛١٩٥٧يونيه / حزيران٣، صدق عليها يف )١٩٥١(١٠٠اتفاقية املساواة يف األجور رقم  •

 ؛)١٩٦٩(١٢٩رقم ) الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل  •

 ).١٩٨١(١٥٥اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني رقم  •

، انضمت مجهورية ألبانيا إىل االتفاقيات التالية ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٣ املؤرخ ٨١٨٥ومبوجب القانون رقم 
، ١٩٧١ لسنة ١٣٥، واتفاقية ممثلي العمال رقم ١٩٤٧ لعام   ٨١اتفاقية تفتيش العمل رقم     : ملنظمة العمل الدولية  

ومل تتلق اهليئات املختصة التابعة ملنظمة العمل الدولية        . ١٩٧٥ لسنة   ١٤١واتفاقية منظمات العمال الريفيني رقم      
 .حىت اآلن أي تقرير بشأن تنفيذ االتفاقيات املشار إليها أعاله

 من الدستور على أن املواطنني يتمتعون على قدم املساواة باحلق يف الرعاية الصحية اليت               ٥٥وتنص املادة    -١٠٢
اق سلطاهتا الدستورية والوسائل اليت توجد حتت تصرفها، إىل استكمال          وتسعى الدولة، يف نط   . تـزودها الدولة  

 ).٥٩املادة (مبادرة القطاع اخلاص ومسؤوليته يف جمال توفري العمل بشروط مؤاتية جلميع األشخاص القادرين على العمل 

. يري العمل وشروطهوتتوىل هيئة تفتيش العمل مراقبة املقتضيات القانونية يف ما خيص عالقات العمل ومعا         -١٠٣
، هو ضمان   "هيئة تفتيش العمل  "، بشأن   ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٣، املؤرخ   ٧٩٨٦واهلدف الرئيسي للقانون رقم     

 .تنفيذ األحكام القانونية املتعلقة بالعمل من جانب أرباب العمل وموظفيهم

 األجور

، "املختصة بتحديد األجور  اجلهات  "، بشأن   ١٩٩٩مايو  / أيار ١٣، املؤرخ   ٨٤٨٧يـنص القانون رقم      -١٠٤
وطبقاً . ، على مستوى األجور ويعني حدودها     ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٢ املؤرخ   ٨٩٣٥واملُعـدَّل بالقانون رقم     

للقانون، ختول للربملان وجملس الوزراء والوزارات واملؤسسات املستقلة املركزية، وأجهزة احلكومة احمللية، واهليئات 
 .ية أو الطبيعية األخرى صالحية حتديد مستويات األجوراحلكومية، والكيانات القانون
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ويف القطاع العام املموَّل من ميزانية الدولة، حتدد اهليئات احلكومية مستويات األجور وفقاً للصالحيات               -١٠٥
ميزانية اليت خيوهلا هلا القانون، يف حني حيدد جملس الوزراء احلد األدىن واحلد األقصى يف القطاعات غري املمولة من            

 .أما يف املؤسسات املستقلة، فإن هيئاهتا اإلدارية هي اليت حتدد األجور. الدولة

وحتدَّد األجور عموماً من خالل املقارنة بني الوظائف، غري أن وزارة العمل والشؤون االجتماعية بصدد                -١٠٦
 .ول تقييم املنصب يف العملالنظر يف بعض املبادرات املتعلقة بتطبيق أسلوب للتقييم يراعي يف املقام األ

 احلد األدىن لألجور

اجلهات املختصة بتصنيف أجور "، بشأن ١٩٩٩مايو / أيار١٣، املؤرخ ٨٤٨٧عمالً بأحكام القانون رقم  -١٠٧
بعض التعديالت املدخلة على القانون     "، بشأن   ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٢، املؤرخ   ٨٩٣٥، والقانون رقم    "العمل
 :الوزراء، بناء على اقتراح من وزارة العمل والشؤون االجتماعية، ما يلي، أقر جملس "٨٤٨٧رقم 

احلد األدىن لألجر الشهري، الذي ُيعترب إلزامياً وواجب التطبيق من جانب أي شخص طبيعي أو  •
 قانوين، سواء أكان من مواطين البلد أو أجنبياً؛

 هيكل األجور اخلاص مبوظفي اإلدارة املركزية العامة؛ •

ـ  • دد الفـئات، واحلد األعلى لألجور، والعالوة اليت ُتحسب على أساس كل فئة من الفئات،               ع
 تشرين  ١١، املؤرخ   ٨٥٤٩بالنسـبة إىل موظفي اإلدارة العامة الذين ال يشملهم القانون رقم            

 ؛"مركز موظفي اخلدمة املدنية"، بشأن ١٩٩٩نوفمرب /الثاين

ريات املتوقعة يف األرقام القياسية ألسعار االستهالك،       معدل األرقام القياسية لألجور، حسب التغ      •
 .والقواعد املتعلقة بتطبيقه

 ٨٠٨٥، املُعدَّل بالقانون رقم     ١٩٩٥يوليه  / متوز ١٢، املؤرخ   ٧٩٦١ من القانون رقم     ١١١تنص املادة    -١٠٨
األجر عن احلد األدىن    ، على أنه ال جيوز أن يقل        "قانون العمل جلمهورية ألبانيا   "،  ١٩٩٦مارس  / آذار ١٣املؤرخ  

 :وحيدَّد احلد األدىن لألجور باالستناد إىل ما يلي. لألجور املقرر مبوجب قرار جملس الوزراء

 العوامل االقتصادية، ومتطلبات التنمية االقتصادية، واخنفاض معدل البطالة، ومنو اإلنتاج؛ )أ( 

لعام والدخل املتأيت من التأمني االجتماعي،      احتـياجات املوظفني وأسرهم، بالنظر إىل مستوى املعيشة ا         )ب( 
 .املستوى املعيشي للفئات االجتماعية املختلفةو

 :وتشمل قرارات جملس الوزراء املتعلقة باألجور ما يلي -١٠٩

بعض التعديالت املدخلة " بشأن ٢٠٠٢يونيه / حزيران١١ املؤرخ   ٤٢٤قرار جملس الوزراء رقم      •
أجور ` بشأن   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٧٢٦عـلى قـرار جملس الوزراء رقم        
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 يف ٨، الذي يقضي بزيادة عامة يف األجور بنسبة    "`موظفي املؤسسات املمولة من ميزانية الدولة     
 ؛٢٠٠١يوليه / متوز١ويسري هذا القرار بأثر رجعي اعتباراً من . املائة

ملُعدِّل لقرار جملس الوزراء رقم     ، ا ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٤، املؤرخ   ٣٧٨قرار جملس الوزراء رقم      •
 ٢١ املؤرخ   ٧٢٦امللغى مبوجب قرار جملس الوزراء رقم        (١٩٩٢سبتمرب  / أيلول ٣ املؤرخ   ٣٩٣

، الذي يقضي بزيادة أجور موظفي املؤسسات املمولة من ميزانية          )٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول 
 . يف املائة يف املتوسط١٠الدولة بنسبة 

بعض التعديالت املدخلة "، بشأن  ١٩٩٨مارس  / آذار ٢٨، املؤرخ   ٢١٤ قرار جملس الوزراء رقم    •
مكافأة عمل  "، بشأن   ١٩٩٢أغسطس  / آب ١٠، املؤرخ   "٣٤٥عـلى قرار جملس الوزراء رقم       

 ليك، وأن ٥ ٨٠٠، الذي ينص يف بنده األول على أن احلد األدىن لألجر األساسي يبلغ "املوظف
ب، على /١وينص القرار نفسه، يف البند . ١٩٩٨أبريل /ن نيسا١آثاره املالية تسري اعتباراً من 

زيادة متوسط أجور العاملني يف اهليئات احلكومية واملؤسسات احلكومية غري املمولة من امليزانية             
  يف املائة، إضافة إىل التعويضات؛٢٠أو املمولة جزئياً منها بنسبة تصل إىل 

تصنيف متوسط األجر "، بشأن ٢٠٠١يونيه /ن حزيرا١١، املؤرخ ٤٢٣قرار جملس الوزراء رقم  •
، الذي ينص بوضوح على أن احلد األدىن لألجر األساسي بالنسبة إىل املوظفني يف كافة "الشهري

وباإلضافة إىل ذلك، أُلغي مبوجب القرار املشار إليه أعاله، قرار          .  ليك ٧ ٥٨٠أحنـاء البلد هو     
، الذي  "زيادة احلد األدىن لألجور   " بشأن   ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٤ املؤرخ   ٢٤جملس الوزراء رقم    

  ليك؛٧ ٠١٨يتوخى حداً أدىن لألجور قدره 

، الذي "زيادة إعانة البطالة"، بشأن ٢٠٠٠يوليه / متوز١٤، املؤرخ ٣٨٢قرار جملس الوزراء رقم  •
  ليك؛٣ ١٠٠، أن يبلغ مقدار إعانة البطالة يف البلد ١يتوخى، يف البند 

تصنيف وجتميع  "، بشأن   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧، املؤرخ   ٥٥١قم  قرار جملس الوزراء ر    •
الوظـائف يف وحدات احلكومة احمللية ألغراض حتديد األجور، وكذلك تصنيف احلد األعلى لألجور              

، الذي ُيلغي اجلزء املتعلق بوحدات احلكومة احمللية من         "بالنسـبة إىل موظفـي وحدات احلكومة احمللية       
 ليك،  ٩ ٠٠٠وحسب هذا القرار، يتقاضى خرجيو املدارس الثانوية أجراً قدره          . ٧٢٦القـرار رقـم     

 يف املائة عن كل سنة عمل حىت السنة اخلامسة والعشرين، وُتحسب            ٢وُتقـدَّر عالوة األقدمية بنحو      
 من القرار املشار إليه أعاله على ١٥وينص البند . هذه العالوة على أساس األجر الذي ينطبق على الفئة       

 من  ١٦وينص البند   .  ليك ٢٥ ٠٠٠ األجر األقصى للموظفني العاملني يف اخلدمـة املدنيـة، هو          أن
القـرار عـلى أن أجور املوظفني اآلخرين غري احلاصلني على مؤهالت عليا العاملني يف اخلدمة                
املدنـية لوحدات احلكومية احمللية ُتحدَّد مبوجب قرار جملس الوزراء ذي الصلة يف حدود مبلغ               

 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١وبدأ سريان مفعول هذا القرار يف .  ليك٢٠ ٠٠٠قصى ب  أ
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، يف  "٢٠٠٣ميزانية الدولة لعام    "، بشأن   ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٨٩٨٣وينص القانون رقم     -١١٠
 ليك يف ٩ ٤٠٣ هو ، على أن احلد األدىن لألجور ألغراض سداد اشتراكات التأمني االجتماعي والصحي،٢مادته 

وتزداد األجور . وحيدد جملس الوزراء أجوراً جديدة بعد إجراء الزيادة    . الشـهر، إىل أن تـتم زيادة هذه األجور        
سنوياً تبعاً للفرص املالية احلقيقية، وفقاً للتقديرات الواردة يف ميزانية الدولة على أن تعطى األولوية للحد األدىن                 

  .يف احلد األدىن لألجور تكون أكرب نسبياً من التغري يف الرقم القياسي ألسعار االستهالكلذلك، فإن الزيادة . لألجور

 استقصاء احلد األدىن للمعيشة بالنسبة للفرد واحلد األدىن         ٢٠٠٢وجرى يف دراسة اضطلع هبا خالل عام         -١١١
غة السياسات املتعلقة   وأتاحت هذه الدراسة أداة لصيا    .  أفراد ٤الـالزم لـلموظف، وكذلك ألسرة مكونة من         

وباالستناد إىل نتائج هذه الدراسة، قُدر احلد       . بـاألجور عموماً، ولتحديد احلد األدىن لألجور على نطاق البلد         
 . ليك يف الشهر١٣ ٤٠٤األدىن الالزم للمعيشة للموظف مببلغ قدره 

. مجاعية بني الشركاء االجتماعيني   وحيدَّد احلد األدىن لألجور يف خمتلف فروع االقتصاد مبقتضى اتفاقيات            -١١٢
 ٢٠٠وقد أُسند دور خاص يف جمال حتديد احلد األدىن لألجور للمجلس الوطين للعمل، املُنشأ عمالً بأحكام املادة 

من قانون العمل جلمهورية ألبانيا، نظراً ألن اللجنة املعنية باألجور تعترب من أهم اللجان يف هيكل اجمللس الوطين                  
 أعضـاء منتخبني ١٠ مرشحاً، منهم ٢٥و) أعضاء منتخبون( عضواً ٢٥ف اجمللس الوطين للعمل من ويتأل. للعمل

 مرشحني آخرين ميثلون املوظفني، يف حني ميثل ١٠ أعضاء منتخبني و   ١٠ مرشـحني ميثلون أرباب العمل، و      ١٠و
 . احلكومة األعضاء العشرة املتبقون من األعضاء املنتخبني واملرشحني

 من قانون العمل على ١١١/١لذلك، تنص املادة . ام القانونية املتعلقة باحلد األدىن لألجور إلزاميةواألحك -١١٣
أن رب العمـل الذي يطبق أجوراً أدىن من تلك اليت تنص عليها األحكام القانونية، ُيعّرض نفسه لغرامات مالية                   

وى املرفوعة ضد األشخاص املقيمني يف أراضي       وتقام الدعا .  شهراً ٣٠تصل قيمتها إىل ما يعادل احلد األدىن ملدة         
وهيئة تفتيش العمل هي . اجلمهورية أمام حمكمة املكان الذي يوجد فيه املوطن القانوين للمّدعى عليه أو حمل إقامته

 . السلطة املختصة اليت تشرف على تنفيذ القواعد املنصوص عليها يف قانون العمل فيما خيص محاية املوظفني

 ور، واجتاه مستوياهتاتصنيف األج

 ٨٩٣٥، املعدل بالقانون رقم     ١٩٩٩مايو  / أيار ١٣ املؤرخ   ٨٤٨٧يسـتند تصـنيف األجور إىل القانون رقم          -١١٤
واجلهات املختصة بتصنيف   ". اجلهات املختصة بتصنيف أجور العمل    "، بشأن   ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٢املـؤرخ   

لس الوزراء والوزارات واملؤسسات املركزية ووحدات احلكومات أجور العمل، وفقاً هلذا القانون، هي الربملان وجم
 .احمللية واهليئات احلكومية وسائر األشخاص القانونيون الطبيعيني، سواء أكانوا من مواطين البلد أو من األجانب

ملنصوص ويف القطاع املموَّل من ميزانية الدولة، تتوىل هياكل الدولة تصنيف األجور وفقاً لالختصاصات ا -١١٥
عليها يف القانون، يف حني يتوىل جملس الوزراء تصنيف احلد األدىن واحلد األقصى لألجور يف القطاع غري املمول                  

 .أما املؤسسات األخرى، فتندرج ضمن اختصاصات هياكلها اإلدارية. من ميزانية الدولة

 ى األجور ارتباطاً وثيقاً بإمكانات    ويرتبط مستو . والوسـيلة الرئيسـية لتصنيف األجور، هي مقارنة الوظائف         -١١٦
 . ميزانية الدولة وازدياد الرقم القياسي ألسعار االستهالك
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 من القانون رقم    ٥ويصنَّف نطاق احلد األدىن لألجور مبقتضى قرار يصدره جملس الوزراء بناء على املادة               -١١٧
 وطبيعي، سواء أكان من مواطين وهذا التصنيف إلزامي لكل شخص قانوين. ١٩٩٩مايو / أيار١٣ املؤرخ ٨٤٨٧

وجيـري حالياً حتديد احلد األدىن لألجور عن طريق املفاوضة اجلماعية بني الشركاء        . الـبلد أو مـن األجانـب      
 . االجتماعيني، وال جيوز أن يقل جدول احلد األدىن لألجور على نطاق البلد

شهد تغريات متواصلة خالل السنوات     ويشـكل األجر عنصراً هاماً جداً يف سوق العمل، ولذلك فلقد             -١١٨
، كان ١٩٩٠وحىت عام .، كان األجر ُيعترب املصدر الوحيد لدخل السكان   ١٩٨٩وحىت هناية عام    . العشر األخرية 

وكان هذا النظام يقوم على دفع      . نظـام األجور هو النظام الوحيد غري القابل للتغيري الذي تقوم الدولة بتحديده            
 .مل ونوعيتهاألتعاب تبعاً لكمية الع

وقد بدأ تنفيذ برنامج شديد التعقيد إلعادة هيكلة االقتصاد األلباين وإصالحه وقت كان البلد يواجه فيه                 -١١٩
ويف ظل هذه األوضاع، كان ال . عجزاً شديداً يف امليزانية من ناحية واخنفاضاً يف اإلنتاج احمللي من الناحية األخرى

 شديد األمهية يف السياسة النقدية، وعامالً بالغ األمهية يتسم باحلساسية           بـد من تعديل األجور، بوصفها عنصراً      
 .الشديدة من الناحية االجتماعية كي تتوافق مع األوضاع اجلديدة

، على إثر حترير اجلهات املختصة بتحديد ومراقبة        ١٩٩١وحدثـت الزيادة األوىل يف األجور خالل عام          -١٢٠
وشكل النظام اجلديد . ذلك آثار سلبية ألهنا مل تؤد إىل زيادة يف اإلنتاجوقد صاحب . األجـور داخل املؤسسات  

 .لألجور نقطة البداية لنظام يقوم على التمايز بني أجور العمال املهرة وغري املهرة

وباالستناد إىل برنامج تنمية    . ٤ إىل   ١، كانت نسبة أدىن أجر إىل أعلى أجر         ١٩٩٣وحبلـول هناية عام      -١٢١
، َتقرر استعراض أجور موظفي القطاع احلكومي مرتني يف السنة          ١٩٩٤ إىل   ١٩٩٢ل الفترة من    االقتصـاد خال  

وللمرة األوىل أضيف خبالف التحسن الكمي يف مستوى األجور، عنصر . وفقاً للرقم القياسي لألسعار االستهالكية
كهربائية، وهو أمر كان يتوقف على جديد، وهو حتديداً التعويض عن تكلفة الغذاء، مث عن تكلفة الوقود والطاقة ال

.  عن بعض النتائج يف سوق العمل١٩٩٤ومتخضت هذه التغيريات اليت حتققت يف هناية عام . التحرير التام لألسعار
. ١٩٩٠ مرات باملقارنة مع عام ٨، ارتفع متوسط األجر الشهري ملوظف القطاع احلكومي ١٩٩٤ففي هناية عام 

. ١٩٩٠ مبقدار ثالث مرات ونصف تقريباً مقارنة بعام         ١٩٩٤لألجور يف هناية عام     وازداد احلـد األدىن الرمسي      
 .وبلغ متوسط أجر املدير ضعف أجر مرؤوسه تقريباً

.  يف املائة مقارنة بالسنة السابقة٦٠ملوظفي قطاع امليزانية بنسبة ) ١٩٩٤(وازداد متوسط األجر الشهري  -١٢٢
 مرات، بينما ازدادت أسعار السلع االستهالكية       ٨ ١٩٩٤ إىل   ١٩٩٠ن  كما ازداد متوسط األجر خالل الفترة م      

 . مرات تقريبا١٠ًمبقدار 

، ازداد متوسط ١٩٩٧ويف هناية عام . ، مل يطـرأ أي تغيري على مستوى األجور   ١٩٩٧وخـالل عـام      -١٢٣
قيقي يف عام  مرة؛ وهكذا اخنفض األجر احل١٩، بينما ارتفعت األسعار ١٩٩٠ مـرة مقارنة بعام     ١٧املرتـبات   

 .وقد كان هلذا االخنفاض تأثري مباشر يف احندار مستوى معيشة السكان.  يف املائة تقريبا١٧ً بنسبة ١٩٩٧
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ويف هناية عام .  يف املائة٢٠، ارتفـع متوسط األجور يف القطاع احلكومي بنحو  ١٩٩٨وخـالل عـام      -١٢٤
 .١٩٩٠عام  مرة تقريباً مقارنة مع ٢٠، ارتفعت األجور واألسعار ١٩٩٨

 يف  ١٥,١، و ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٧,٧، و ١٩٩٩ يف املائة تقريباً يف عام       ١٠وارتفع متوسط األسعار بنسبة      -١٢٥
، ظلت أسعار   ٢٠٠٣ إىل عام    ١٩٩٩وخالل الفترة من عام     . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٠,٥، و ٢٠٠١املائـة يف عـام      

 يف  ١٠وهكذا، سجلت األجور احلقيقية ارتفاعاً بنسبة       .  يف املائة  ٤,٣ و ١ني  االستهالك ثابتة تقريباً مع ارتفاع تراوح ما ب       
 .٢٠٠١ يف املائـة يف عام ١١,٦، و٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام ١٧,٧، و١٩٩٩املائـة يف هناية عام 

ن وباإلضـافة إىل التدابري املتخذة لتحرير األجور، وجهت احلكومة اهتمامها إىل احلد األدىن لألجور، ع               -١٢٦
وباملقارنة مع الوضع يف . طـريق زيادته باستمرار والعمل على خفض عدد املوظفني الذين يتقاضون األجر األدىن            

 مرة تقريباً، بينما اخنفض بسرعة عدد املوظفني الذين ٢٤، جند أن احلد األدىن لألجور قد ازداد مبقدار ١٩٩٩عام 
، ميثل عدد موظفي القطاع احلكومي الذين يتقاضون        )٢٠٠٣(ويف الوقت الراهن    . يتقاضون احلد األدىن لألجور   

، شهد احلد األدىن لألجور على املستوى الوطين زيادة بنسبة ٢٠٠٢ويف عام .  يف املائة فقط٣احلد األدىن لألجور 
 . يف املائة تقريبا١٠,٥ً يف املائة، بينما ازدادت األجور بشكل عام بنسبة ٢٥

األدىن لألجور، منحت األولوية لزيادة أجور املوظفني غري احلاصلني على وإىل جانـب الـزيادة يف احلد         -١٢٧
 يف املائة، والتمييز بينهم وبني املوظفني احلاصلني على تعليم متوسط والذين ارتفعت         ١٢مؤهـالت جامعية بنحو     

وعقب .  الصحي ومشلت زيادة األجور أيضاً العاملني يف النظام      .  يف املائة  ١٧ و ١٣أجورهم بنسبة تتراوح ما بني      
 من املوظفني احلاصلني على تعليم عاٍل والعاملني يف ٣ ٢٦٩ يف املائة، استفاد     ١٢الـزيادة العامـة يف األجـور بنسـبة          

 . يف املائة٢٦املستشفى اجلامعي ويف مستشفيات املقاطعات ووحدات طب األطفال من زيادة يف األجور تقدر بنحو 

جور، وال سيما يف القطاعات غري املمولة من امليزانية والقطاع اخلاص، ويف جمـال السياسـة املتعلقة باأل     -١٢٨
لوحظ تعاون جيد بني العاملني وأرباب العمل هبدف التوصل إىل تفاهم اجتماعي كي تصبح األجور عنصراً حامساً 

مل والشؤون  ويتحقق ذلك من خالل الوساطة اليت توفرها وزارة الع        . لتعزيز األنشطة االقتصادية واحلد من الفقر     
 .االجتماعية للعاملني وأرباب العمل، ومن خالل عمل اللجنة املعنية باألجور داخل اجمللس الوطين للعمل

 املساواة يف األجور عن العمل املتساوي

 :يتكون األساس القانوين لنظام األجور يف ألبانيا بصفة رئيسية من الصكوك القانونية التالية -١٢٩

 ية ألبانيا؛قانون العمل جلمهور �

 القانون اخلاص باجلهات املختصة بتحديد األجور؛ �

القـانون اخلـاص مبركز موظفي اخلدمة املدنية، وكذلك اللوائح األخرى اليت اعتمدت لتطبيق               �
 .القوانني املشار إليها أعاله
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، ٩٥ و ٥٢ و ٢٦ وتنـبين التشريعات املشار إليها أعاله برمتها على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم             -١٣٠
 ".املساواة يف األجور" بشأن ١٩٥١ لسنة ١٠٠واالتفاقية رقم 

املساواة يف األجور عن العمل " من قانون العمل صراحةً بوجوب       ١١٥وباإلضافة إىل ذلك، تقضي املادة       -١٣١
، واملؤهالت  غري أن الفوارق يف األجور اليت تقوم على معايري غري متحيزة، مثل جودة العمل وكميته              ". املتساوي

 .املهنية، وعدد سنوات العمل، ال تعترب متييزية بصرف النظر عن نوع اجلنس

وتشكل قرارات جملس . وحتدد أجور موظفي املؤسسات املمولة من امليزانية مبوجب قرار من جملس الوزراء -١٣٢
 :الوزراء التالية أهم اللوائح شبه القانونية يف هذا اخلصوص

هيكل ومستويات األجور   " بشأن   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ؤرخ   امل ٧٢٦القـرار رقم     �
 ؛"داخل مؤسسات اإلدارة املركزية للرئاسة والربملان وجملس الوزراء

، والقرارات األخرى   "أجور موظفي املؤسسات املمولة من امليزانية     "قـرار جملس الوزراء بشأن       �
 .رطة، إخلاملتعلقة بأجهزة خاصة مثل القوات املسلحة وقوات الش

ويف مـا يتعلق بشركات املسامهة والشركات التجارية والشركات اخلاصة، حتدد األجور مبوجب اتفاقية               -١٣٣
احلد "مجاعية أو فردية، ومتتثل امتثاالً تاماً للحدود الدنيا والقصوى املنصوص عليها يف قرار جملس الوزراء بشأن                 

 ".أجور العاملني"زراء بشأن وقرار جملس الو" األدىن لألجور على نطاق البلد

واسـتناداً إىل مـا سبق ذكره، حيدد جملس الوزراء مستويات األجور آخذاً يف االعتبار يف املقام األول                   -١٣٤
 .مناصب الوظيفة ومواصفات الوظيفة، والشروط املطلوبة بصرف النظر عن نوع اجلنس

 يف  ١٠٠اليت حتوز فيها الدولة     (ة من امليزانية    وتراقـب الدولة األجور يف الشركات احلكومية غري املمول         -١٣٥
املائة من رأس املال، وكذلك يف الشركات اململوكة للقطاع اخلاص عن طريق اإلشراف الدائم الذي تقوم به اهليئة 

ومل تالحظ لدى مراقبة عقود العمل الفردية أي حالة متييز ذات صلة باحلد األدىن لألجور . احلكومية لتفتيش العمل
كما أن هيئة التفتيش مل تسجل حىت اآلن أي شكوى تتعلق حبالة متييز . اختالف يف األجور عن العمل املتساويأو 

وعمالً بالقانون املتعلق باهليئة احلكومية لتفتيش العمل، حيق هلذه اهليئة أن تتخذ تدابري             . استهدفت نساًء أو رجاال   
 .إدارية بشأن أي كيان، سواء أكان حكومياً أو خاصاً

وتقيم الدولة تعاوناً نشطاً مع العاملني وأرباب العمل، وال سيما يف القطاع غري املمول من ميزانية الدولة  -١٣٦
والقطاع اخلاص، يف سبيل التوصل إىل حتقيق تفاهم اجتماعي فيما يتعلق بصياغة سياسات األجور، والقيام حقيقة 

وقد أُقيم هذا التعاون من خالل      . ة االقتصادية واحلد من الفقر    بتقييم دور األجور بوصفها عنصراً هاماً يف التنمي       
وكذلك من خالل التدابري    . الوساطة اليت قامت هبا وزارة العمل والشؤون االجتماعية بني أرباب العمل والعاملني           

 .اليت اختذهتا اللجنة املعنية باألجور التابعة للمجلس الوطين للعمل
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 ٣اجلدول 
 ر للفتـرة املشمولة بالتقريرإحصاءات تتعلق باألجو

 متوسط األجر الشهري يف القطاع العام واحلد األدىن الرمسي لألجور 
 )بالليكات (٢٠٠١-١٩٩٠خالل الفترة 

١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 القطاع العام ٥٧٠ ٧٢٧ ١ ٧٨٣ ٣ ٠٨٤ ٤ ٧٧٨ ٦ ٤٠٦ ٨ ٦٣٨ ٩ ٥٥٨ ١١ ٥٠٩ ١٢ ٧٠٨ ١٤ ٩٦٣ ١٧ ٢١٨

 احلد األدىن الرمسي ٣٤٥ ٦٧٥ ٨٤٠ ١ ٢٠٠ ٢ ٤٤٠ ٣ ٤٠٠ ٤ ٤٠٠ ٤ ٤٠٠ ٥ ٨٠٠ ٦ ٣٨٠ ٧ ٠٠٠ ٧ ٥٨٠

   لألجور

 .٢٠٠١-١٩٩٣احلولية اإلحصائية  :املصدر

 ٤اجلدول 
 )بالنسبة املئوية(زيادات األجور يف القطاع العام 

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 التغريات يف األجور الشهرية ٢٧,٥ ١٤٥,٣ ٧٢,٨ ٥٤,٩ ٣٤,١ ٣٤,٨ ١٠,٦ ٢٠,٤ ١٠,٤ ١٧,٧ ١٥,١

 التغريات يف األسعار ٣٥,٥ ٢٢,٦ ٨٥,٠ ٢٢,٥ ٧,٨ ١٢,٧ ٣٣,٢ ٢٠,٦ ٠,٣٩ ٠,٠٠ ٣,١٠
   االستهالكية

 قيقي يفاالخنفاض احل/االرتفاع ٥,٩- ٢٤,٨- ٦,٦- ٢٦,٤ ٢٤,٤ ١٩,٦ ١٦,٩- ٠,١٧- ٩,٩ ١٧,٧ ١١,٦
   األجور

 .٢٠٠١-١٩٩٣احلولية اإلحصائية  :املصدر 

 ٥اجلدول 
 متوسط األجر الشهري للموظف، حسب فئات املهن الرئيسية

 )بالليكات(يف القطاع العام 

١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 :ألجر الشهري للفئات التاليةمتوسط ا ٣ ٠٨٤ ٤ ٧٧٨ ٦ ٤٠٦ ٨ ٦٣٨ ٩ ٥٥٨ ١١ ٥٠٩ ١٢ ٧٠٨ ٢٤ ٤٣٧ ٢٩ ٠٤٣

 املدراء ٤ ٥٩٥ ٧ ٥٠٣ ١٠ ١٠٥ ١٤ ٠٦٧ ١٦ ١٢٩ ١٩ ٤٥٠ ٢٢ ٧٥٠ ٢٤ ٤٣٧ ٢٩ ٠٤٣
 املوظفون الفنيون ٣ ٤٤٧ ٥ ٣٣٤ ٧ ٧٤٧ ١٠ ١٥٨ ١١ ٥٥٤ ١٣ ٨٧٧ ١٥ ٩١٣ ١٨ ١٥٩ ٢٠ ٢١٧
 املوظفون الكتابيون ٢ ٩٠٥ ٤ ٦٧٤ ٦ ١١٦ ٧ ٦٤٥ ٨ ٨٤٣ ٩ ٦٠٣ ١٢ ٨٢٩ ١٤ ٤١٥ ١٥ ٦٣٧
 العمال ٢ ٨٣٣ ٤ ٢١٥ ٥ ٧٠١ ٧ ٢٤٢ ٧ ٩٧٤ ٩ ١١٩ ٨ ٦٠٥ ١٢ ٣٩٤ ١٣ ٨٤٦

 .٢٠٠١-١٩٩٣احلولية اإلحصائية  :املصدر 
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 ٦اجلدول 
 متوسط األجر والراتب الشهري للموظف يف القطاعني

 )بالليكات) (١٩٩٨-١٩٩٧العام واخلاص (

 السنة
١٩٩٧ ١٩٩٨ 

 النشاط االقتصادي

 الصناعة ٩ ٤١١ ١٠ ٧٩٢
 التشييد ٨ ٣٤٠ ١٠ ٦١٧
 النقل واالتصاالت ٩ ٣٥٠ ١١ ٧٤٤
 التجارة ٨ ٨١٩ ٩ ٦٥٣
 اخلدمات ٧ ٨١٤ ١١ ٨٥٦
 جملموعا  ٩ ٠٦٣ ١٠ ٨٩٤

 .، معهد اإلحصاءات١٩٩٨ و١٩٩٧االستقصاء اهليكلي السنوي للمؤسسات التجارية والصناعية،  :املصدر 

 ظروف العمل اآلمنة والصحية

 ،٧٥ إىل   ٣٩، يف املواد    "سالمة الصحة ومحايتها  "قانون العمل جلمهورية ألبانيا بشأن      حيـدد الفصل الثامن من       -١٣٧
 .بوضوح شديد ظروف العمل اليت ينبغي ضماهنا يف سبيل محاية صحة العاملني

ويتضمن هذا الفصل أيضاً أحكاماً تتعلق مبسؤولية رب العمل، ومستوى تأهيل املوظف، ومكان العمل،               -١٣٨
مستوى الضوضاء واالهتزازات، واحملركات اخلطرة، وخطر احلريق، واحلماية من الظروف اجلوية،           وبيئة العمل، و  

 .واملعدات الشخصية، واملرافق الصحية، واإلسعافات األولية، إخل

وُتستبَعد من احلماية يف مكان العمل مناصب املستشارين، وكذلك احلاالت اليت يؤدى فيها العمل طوعاً                -١٣٩
 . اجلوار أو داخل األسرةأو على أساس 

 حوادث العمل

 حادثاً ٧٣ إىل ٦٨، بلغ عدد احلوادث يف مكان العمل )٢٠٠٣-١٩٩٨(خالل السنوات اخلمس املاضية  -١٤٠
وتعزى هذه احلوادث عموماً إىل عدم      .  حادثاً ٥٧تقريـباً يف السنة، وبلغ جمموع احلوادث اليت تسببت يف الوفاة            

المة التقنية، وهتاون أرباب العمل يف تزويد موظفيهم مبا يلزم من معدات السالمة             مـراعاة العـاملني لقواعد الس     
 . اجلماعية والفردية

 موظفاً ُيقَبلون يف املستشفى سنوياً، وُتشخَّص حالة معظمهم         ٤٥٠ و ٤٠٠وُتبني اإلحصاءات أن ما بني       -١٤١
 جيدر بالذكر أن هذه اإلحصاءات تشمل       لكنه. بـأهنم يعانون من أمراض رئوية ودموية ذات صلة بالعمل املهين          

أيضاً احلاالت املزمنة للسنوات السابقة، وذلك ألن وزارة الصحة مل متيز بني احلاالت اجلديدة واحلاالت السابقة                 
 .١٩٩١ابتداء من عام 
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ويتبني من حتليل احلوادث أن معظمها يقع خالل فصل الصيف عندما تسجل درجات احلرارة يف أماكن                 -١٤٢
ـ  ويتضح أيضاً من التحليل أن هذه احلوادث أكثر تواتراً يف صفوف العاملني غري املدرَّبني              . ل ارتفاعاً شديداً  العم

ويؤدي مفتشو العمل دوراً هاماً يف التوعية       . وغري املؤهلني، وهي أسباب أدت يف بعض األحيان إىل نتائج وخيمة          
وإمهال هذه التدابري   . عمليات تفتيش متواصلة يف مكان العمل     بضرورة ضمان السالمة واحلماية الصحية عن طريق القيام ب        

ومن اإلحصاءات ميكن   . مـن جانب رب العمل واملوظف من شأنه أن يزيد من احتمال وقوع احلوادث يف مكان العمل                
 .استنتاج أن العدد األكرب من احلوادث اخلطرة وقع يف مواقع التشييد، وأن سببها الرئيسي هو السقوط من عٍل

ومن بني احلوادث املألوفة، قطع     ". احملفوفة باملخاطر "وقـد يعتـرب قطاع اإلنتاج من القطاعات األخرى           -١٤٣
 حالة من   ٣٩٢وسجلت السنوات اخلمس األخرية وحدها      . األصـابع والكسـور مبختلف أنواعها ووكز العينني       

عن اإلصابة بأمراض مهنية    وأفيد بصورة متكررة    . حاالت احلوادث اخلطرة، أسفرت عن عجز مؤقت عن العمل        
ال يتوفر أي عدد دقيق عن هذه الفئة من األمراض نظراً ألن معظمها      . ذات صلة بالعمل يف منشآت صنع األحذية      

 .ميثل حاالت سابقة ويشكل تغرياً متكرراً ملراكز العمل، سواء داخل املؤسسة أو خارجها

 أوقات العمل، وأوقات الراحة واإلجازة

 من قانون العمل على ساعات العمل اليومية، وأوقات العمل وفترات الراحة      ٩٧ إىل   ٧٦تـنص املـواد      -١٤٤
اليومية، واإلجازة، والعمل الليلي، وساعات العمل األسبوعية، واإلجازة والعطل األسبوعية، واإلجازة السنوية،            

 .وغريها من اإلجازات

 األعياد

 :لعطل الرمسية األلبانية التاليةحيق للعاملني يف كل سنة تقوميية احلصول على ا -١٤٥

 عيد رأس السنة امليالدية؛ •

 ؛)هناية شهر رمضان(عيد الفطر  •

 ؛)العيد األضحى(العيد الكبري  •

 ؛)الكاثوليكي واألرثوذكسي(عيد الفصح  •

 ؛)مارس/ آذار١٤(عيد الصيف  •

 ؛)عيد ديين(عيد النريوز  •

 مايو؛/عيد أول أيار •

 عيد األم ترييزا؛ •

 عيد االستقالل؛ •

 التحرير؛عيد  •

 .عيد ميالد املسيح •
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وإذا . ، يتم االحتفال به كما جرت العادة يف ألبانيا        )اجلمعة أو السبت  (إذا وافق يوم العيد هناية األسبوع        -١٤٦
وال يتقاضى املوظف أجراً عن أي عطلة إذا        . حل يوم العيد أثناء عطلة املوظف، ُيحسب يوم العيد باعتباره عطلة          

وإذا عمل املوظف يف يوم عطلة، حيق لـه أن يتمتع بيوم عطلة آخر من أيام . ة األجركـان يف إجازة غري مدفوع   
 .  مرة األجر العادي عن ساعات العمل يوم العطلة١,٢٥األسبوع، أو حيصل على تعويض إضايف على أساس أجر يساوي 

ت عملهم األسبوعية   ويتمـتع املوظفون الدائمون غري املتفرغني جبزء من العطلة، على أساس عدد ساعا             -١٤٧
وعلى سبيل املثال، حيصل املوظف الذي يعمل       . بالنسـبة إىل العدد القياسي لساعات العمل األسبوعية يف ألبانيا         

 . نصف الوقت على نصف األجر عن يوم العطلة

 اإلجازة السنوية

دفع للموظف، من   وُت.  يوماً ٢٨حيق للعمال احلصول على إجازة سنوية مدفوعة األجر ال تقل مدهتا عن              -١٤٨
خالل كشف املرتبات، قيمة اجلزء غري املستهلك من إجازته املتبقي يف هناية السنة التقوميية، يف موعد أقصاه ثالثة                  

 . ويتعني أن يوافق رئيس املوظف مسبقاً على اإلجازة. شهور بعد انتهاء السنة التقوميية

 اإلجازات األخرى

 أيام، إما للزواج أو يف حال وفاة أحد         ٥ثنائية مدفوعة األجر ملدة     حيق للموظف احلصول على إجازة است      -١٤٩
 أيام يف حال مرض أحد أفراد       ١٠وحيق لـه احلصول على إجازة استثنائية غري مدفوعة األجر ملدة           . أفراد أسرته 

 .األسرة، شريطة إثباته بتقرير طيب

.  يوماً بعد الوالدة   ٤٢لوالدة املتوقع، وملدة     يوماً قبل تاريخ ا    ٣٥وتـتوقف املرأة احلامل عن العمل ملدة         -١٥٠
وإذا كانت احلامل أماً لطفل واحد على األقل،        .  يوماً إذا كانت املرأة حامالً لطفل ثان       ٦٠وتكون الفترة األوىل    

وال تنتفع احلامل خالل فترة محلها باستحقاقات الضمان .  يوما٦٠ًتصـبح فترة االنقطاع عن العمل قبل الوالدة   
 .  شهراً على األقل١٢اعي إال إذا كانت قد دفعت اشتراكاهتا لصندوق الضمان االجتماعي عن االجتم

 ٩١٢٥ويسري مفعول القانون رقم  . وأقر الربملان األلباين مؤخراً بعض التعديالت اليت أدخلت على قانون العمل           -١٥١
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣، اعتباراً من "لعملبعض التعديالت املدخلة على قانون ا"، بشأن ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٩املؤرخ 

 :وقد أُدخلت تعديالت على املواد التالية من القانون فيما يتعلق بالقضايا املشار إليها أعاله -١٥٢

وحيدَّد عدد  .  ساعات ٨ على أنه ال جيوز أن يتجاوز عدد ساعات العمل اليومية            ٧٨تنص املادة    •
لوزراء يف عقد العمل اجلماعي أو الفردي، دون جتاوز ساعات العمل اليومية مبوجب قرار جملس ا

 احلد األقصى لعدد ساعات العمل األسبوعية؛

وحيدَّد هذا .  ساعة٤٠ على أنه ال جيوز أن يتجاوز عدد ساعات العمل األسبوعية ٨٣تنص املادة  •
 العدد مبوجب قرار جملس الوزراء يف عقد العمل اجلماعي أو الفردي؛
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تأجيل يوم العطلة إىل يوم العمل التايل إذا كان يوم العيد الرمسي يوافق هناية  على ٨٦تنص املادة  •
 ؛)السبت واألحد(األسبوع 

 بأن يعوض العمل الذي جيري االضطالع به يف هناية األسبوع أو أثناء العطل              ٨٧تقضـي املادة     •
لة تساوي املدة  يف املائة من األجر، أو احلصول على عط٢٥الرمسية بدفع مبلغ إضايف ال يقل عن 

 يف املائة من عدد ٢٥الـيت قضـيت إلجناز العمل، باإلضافة إىل عطلة إضافية ال تقل مدهتا عن          
 وُتمنح هذه العطلة قبل أو بعد االضطالع بالعمل بأسبوع؛. ساعات العمل

  أسابيع تقوميية؛٤ على أن مدة اإلجازة السنوية ال تقل عن ٩٢تنص املادة  •

اإلجازة السنوية ينبغي أن ُتمنح خالل سنة العمل أو يف غضون الربع األول من          على أن    ٩٣تنص املادة    •
 ؛السنة التالية، وال جيوز بأي حال من األحوال أن تقل مدة اإلجازة عن أسبوع تقوميي دون انقطاع

 يوماً قبل الوالدة     ٣٥ على وجوب أن تنقطع احلامل عن العمل ملدة          ١٠٥ و ١٠٤تنص املادتان    •
 ٦٠وإذا كانت املرأة حامالً يف أكثر من جنني واحد، تصبح املدة األوىل         . عدهـا  يومـاً ب   ٤٢و

 يوماً، تقرر املرأة إما أن تستأنف عملها ٤٢وبعد انقضاء مدة اإلجازة التالية للوالدة وهي . يوماً
 . أو أن تستفيد من نظام الضمان االجتماعي

أيضاً بعض العوامل اليت تؤثر يف اإلعمال الكامل للحقوق         وباإلضـافة إىل األمور املشار إليها أعاله، مثة          -١٥٣
 من هذا العهد، مثل النـزوح غري املنظم من املناطق الريفية، وقلة وعي الشركاء              ٧املنصـوص علـيها يف املادة       

 . االجتماعيني، وتدين املستويات االقتصادية ، إخل

 التعاون الدويل

ا يف هذه املادة يف إطار التعاون الدويل، تتعاون وزارة العمل           حرصـاً على إعمال احلقوق املنصوص عليه       -١٥٤
 ".القضاء على عمل األطفال"والشؤون االجتماعية يف الوقت الراهن مع منظمة العمل الدولية يف إطار مشروع 

 ٨املادة 
 احلق يف التنظيم النقايب

 :إن مجهورية ألبانيا طرف يف الصكوك التالية -١٥٥

 باحلقوق املدنية والسياسية؛العهد الدويل اخلاص  •

، )١٩٤٨( املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم        ٨٧اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         •
 ؛ ١٩٥٧املصدق عليها يف عام 

، املصدق )١٩٤٩( املتعلقة حبق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ٩٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 ؛١٩٥٧عليها يف عام 
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 ؛)١٩٧٨( بشأن عالقات العمل يف اخلدمة العامة ١٥١ة منظمة العمل الدولية رقم اتفاقي •

، قدمت وزارة العمل والشؤون االجتماعية تقارير عن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم              ٢٠٠٣ويف عام   
 . ١٣١ و٩٨ و٨٧

ىل نقابات العمال حلماية مصاحلهم يف       من الدستور، حيق للموظفني االنضمام إ      ٥١ و ٥٠ووفقاً ألحكام املادتني     -١٥٦
 اشتغال  وقد يضع القانون حتديدات لفئات خاصة من املوظفني، لضمان        . ويكفـل الدستور احلق يف اإلضراب     . العمـل 

 . املرافق العامة الضرورية

 عام واملعدل يف (١٩٩٥تنظم أنشطة نقابات العمال يف ألبانيا مبوجب أحكام قانون العمل املعتمد يف عام  -١٥٧
 من قانون العمل على الشروط املطلوبة إلنشاء نقابات         ١٧٩ إىل   ١٧٧وتـنص املواد    ). ٢٠٠٣ وعـام    ١٩٩٦
وتتبع ألبانيا مبادئ ليربالية فيما يتعلق بإنشاء نقابات العمال، كما أن عدد األعضاء املطلوب ضئيل جداً                . العمال

 .  شخصا٢٠ًإذ إنه ال يتجاوز 

وليس هناك أي . عمال لبعض القيود، وال سيما يف صفوف قوات الدفاع والشرطةوخيضع إنشاء نقابات ال -١٥٨
 .قيود تقوم على أساس العرق أو اجلنسية أو املواطنة أو اللغة فيما يتعلق بعضوية وتشكيل نقابات العمال

 شخصاً  ٢٠إلنشاء أي نقابة من نقابات العمال، يتعني أن يوقع على النظام األساسي لكل منظمة نقابية                 -١٥٩
وجيب أن يعني يف النظام األساسي اسم املنظمة وعنوان مقرها، ومقاصدها، وشروط قبول واستبعاد              . على األقل 

أعضائها، واحلقوق والواجبات الناشئة ألعضائها، وتركيبة هيئاهتا التنفيذية وسري أعماهلا، ومدة واليتها، واملشاركة 
 . الواجب اختاذها لدى حلهايف االحتادات أو الكونفدراليات، والتدابري 

وتقدم نقابات العمال، واالحتادات والكونفدراليات النقابية نظامها األساسي إىل حمكمة تريانا االبتدائية،             -١٦٠
 يوماً من تقدمي املستندات إىل حمكمة       ٦٠وتصبح املنظمة كياناً قانونياً بعد      . لالعـتراف هبا بوصفها كياناً قانونياً     

 ).١٧٨املادة (ة عدا احلاالت اليت تقرر فيها احملكمة خالف ذلك تريانا االبتدائي

وال جيوز للمحكمة إضافة مقتضيات أخرى، وال جيوز هلا بوجه خاص أن تفرض شروطاً ال تتماشى مع                  -١٦١
 . من قانون العمل١٨١حقوق اإلنسان األساسية اليت يكفلها الدستور وأحكام املادة 

ت اجتماعية، أسست بوصفها رابطات طوعية للعاملني، هبدف محاية ومتثيل          ونقابات العمال هي منظما    -١٦٢
وحيق ملنظمات أرباب العمل أو العاملني تأسيس       . احلقـوق واملصـاحل االقتصادية واالجتماعية واملهنية ألعضائها       

واً يف ولكل منظمة أو احتاد أو كونفدرالية احلق يف أن تكون عض      . احتـادات وكونفدرالـيات واالنضـمام إليها      
وجيوز للمتقاعدين والعاطلني عن العمل التسجيل يف منظمات   . املـنظمات الدولـية ألربـاب العمل أو العاملني        

 ). ١٧٦املادة (العاملني 
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 :، ُعدلت املادة املشار إليها أعاله على النحو التايل٢٠٠٣يوليه / متوز٢٩ املؤرخ ٩١٢٥ومبوجب القانون رقم  -١٦٣

واملنظمات املهنية ألرباب العمل    .  ورابطات أرباب العمل منظمات مهنية     تعتـرب نقابات العمال    •
والعاملني هي منظمات اجتماعية مستقلة أُسست بوصفها احتادات طوعية يتمثل هدفها يف محاية             

 .ومتثيل حقوق أعضائها ومصاحلهم االقتصادية واالجتماعية واملهنية

ويتكون االحتاد  . سيس احتادات وكونفدراليات واالنتماء إليها    وحيق ملنظمات أرباب العمل أو العاملني تأ       -١٦٤
وحيق . وتتكون الكونفدرالية من التجمع الطوعي الحتادين أو أكثر. من التجمع الطوعي لرابطتني مهنيتني أو أكثر   

 .ألي منظمة أو احتاد أو كونفدرالية االنضمام إىل عضوية املنظمات الدولية ألرباب العمل أو املوظفني

وتتصرف كل نقابة . وتتمتع أي نقابة للعمال حبرية التنظيم واإلدارة، وهي اليت تصوغ الربامج اخلاصة هبا -١٦٥
وجيوز ألي منظمة من منظمات املوظفني      ). ١٨١املادة  (وُيحظر التمييز إزاء ممثلي نقابات العمال       . للعمـال وفقاً للقانون   

 ). ١٨٢املادة (ة حلماية مصاحل أعضائها وتطبيق العقود اجلماعية املعترف هبا ككيان قانوين، أن تلجأ إىل احملكم

. وحيظر على السلطات احلكومية التدخل يف األمور اليت تتعلق بإنشاء نقابة العمال أو نشاطها أو إدارهتا                -١٦٦
 ). ١٨٤املادة (وتنطبق نفس القاعدة يف حالة رابطة أرباب العمل 

 احلاالت اليت ُتفرض فيها قيود على احلقوق املنصوص عليها يف املادة   وال تـتدخل السـلطة احلكومية يف       -١٦٧
وجيوز لنقابة العمال أن تتوجه إىل احملكمة كي متنع أي تدخل أو        .  مـن هذا القانون بسبب انتهاك القوانني       ١٨٢
 ).١٨٥املادة (هتديد 

وبناء على طلب من وزير . ساسيوجيوز وقف نشاط أي نقابة للعمال وفقاً لألحكام الواردة يف نظامها األ -١٦٨
العمـل أو أي سـلطة أخرى حيددها القانون، جيوز حملكمة قطاع تريانا أن تقرر إهناء نشاط نقابة عمال يف حالة       

 ).١٨٧املادة (حدوث انتهاكات واضحة للقوانني 

 العمال املستقلة يف    ويوجـد حالياً يف ألبانيا كونفدراليتان رئيسيتان لنقابات العمال، ومها احتاد نقابات            -١٦٩
 .  عضو٩٠ ٠٠٠ألبانيا، وكونفدرالية نقابات العمال يف ألبانيا، ويبلغ أعضاء كل منها حنو 

وقد أقام كل من احتاد نقابات العمال املستقلة يف ألبانيا وكونفدرالية نقابات العمال يف ألبانيا، وكذلك                 -١٧٠
.  مع منظمات نقابات العمال يف أوروبا ويف بلدان أخرىاملـنظمات األعضاء فيها، عالقات دولية واسعة النطاق    

 .واحتاد نقابات العمال احلرة يف ألبانيا عضو يف االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة

وميكن االطالع على املزيد من التفاصيل بشأن احلق يف التنظيم اجلماعي واإلحصاءات املتعلقة بنقابات العمال يف                 -١٧١
 املقدم من   CCPR/C/ALB/2004/1قرير األويل بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           ألبانـيا يف الت   
 .٢٠٠٤فرباير /ألبانيا يف شباط
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 احلق يف املفاوضة اجلماعية

وهلذا الغرض، أعدت الوزارة مشاريع     . تشجع وزارة العمل والشؤون االجتماعية على املفاوضة اجلماعية        -١٧٢
ات مجاعية متعددة، وحيضر أخصائيون يف عالقات العمل من وزارة العمل والشؤون االجتماعية بانتظام              التفاقـي 

 .املفاوضات اليت تعقدها األطراف املهتمة ويوقعون على االتفاقات اجلماعية واملعقودة بينها

 احلق يف اإلضراب

العمال اللجوء إىل اإلضراب لتلبية     وحيق لنقابات   . حق اإلضراب مكفول مبوجب الدستور وقانون العمل       -١٧٣
وال جيوز إرغام أحد . واملشاركة يف اإلضرابات طوعية. طلباهتا االجتماعية واالقتصادية وفقاً ألحكام قانون العمل

 .على املشاركة يف إضراب ضد إرادته

 .م اتفاق يتعلق بالعملوال جيوز ممارسة احلق يف اإلضراب إال بعد انتهاء جهود الوساطة واملصاحلة بغرض إبرا -١٧٤

وميكن االطالع على املزيد من التفاصيل واملعلومات واإلحصاءات بشأن احلق يف إنشاء نقابات العمال يف  -١٧٥
 . ألبانيا واالنضمام إليها واحلق يف اإلضراب يف التقرير األويل أللبانيا املشار إليه أعاله

 ٩املادة 
 احلق يف التأمني االجتماعي

ولذلك مل . ١٦٨ و١٣٠ و١٢٨ و١٢١ و١٠٢ا ليست طرفاً يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم ألباني -١٧٦
 .تقدم ألبانيا أي تقرير إىل اهليئات التابعة ملنظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ االتفاقيات املذكورة

 :وجيري يف ألبانيا تنفيذ خمططات التأمني االجتماعي التالية -١٧٧

 التأمني الصحي؛ •

 تأمني األمومة؛ •

 التأمني ضد األمراض املهنية واحلوادث اليت تقع يف مكان العمل؛ •

املعاشـات التقاعدية والتأمني ضد العجز، وتأمني املعاشات لصاحل املُعالني التابعني للطرف املؤمن      •
 عليه املتوىف؛

 .التأمني ضد البطالة •

 التأمني االمتاعي

 :ماعي العام على ما يلييشتمل نظام التأمني االجت -١٧٨
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 التأمني اإلجباري؛ �

 التأمني الطوعي؛ �

 التأمني التكميلي؛ �

 .املعاشات احلكومية اخلاصة �

وميوَّل املخطط من   . تقتصـر تغطـية الـنظام األلباين للتأمني االجتماعي على األشخاص العاملني فقط             -١٧٩
اص يف إطار ما ُيعرف بنظام خصم االشتراكات من املنبع اشتراكات العاملني وأرباب العمل، والعاملني حلساهبم اخل

ويضمن هذا املخطط االستحقاقات لألشخاص الذين ينقطع دخلهم بسبب املرض أو التقدم            . مما يكفل استمراره  
 .يف السن أو العجز أو البطالة أو التعرض حلادث يف مكان العمل أو احلمل أو وفاة العائل

  اليت ُتمنح بسبب املرضاستحقاقات الضمان االجتماعي

اهلـدف املنشـود من هذا النوع من التأمني هو تغطية الفقدان املؤقت للقدرة على العمل نتيجة للمرض     -١٨٠
وحيق جلميع األشخاص املؤمن عليهم الذين يثبت فقداهنم املؤقت . عموماً، وليس نتيجة حلادث عمل أو مرض مهين

ويبدأ دفع استحقاقات   . حلصول على استحقاقات يف إطار هذا املخطط      للقدرة على العمل مبقتضى إجازة مرضية ا      
وُتدفع االستحقاقات يف   .  يوماً على حدوث العجز عن العمل      ١٥الضمان االجتماعي بسبب املرض بعد انقضاء       

 .إطار هذا الفرع نقداً

 استحقاقات البطالة

دىن من مستوى املعيشة، وهو مبلغ ُيحدد       تشمل استحقاقات البطالة مبلغاً أساسياً يكفي لضمان احلد األ         -١٨١
وحيق جلميع األشخاص   . سـنوياً مبقتضى قرار يصدره جملس الوزراء، مع مراعاة الرقم القياسي السنوي لألسعار            

وال حيق .  شهراً احلصول على هذه االستحقاقات شرط إثبات تعطلهم عن العمل١٢املؤمن عليهم ملدة ال تقل عن 
 . حقاقات أخرى من خدمات الضمان االجتماعي، عدا اإلعانة املتعلقة بالعجز اجلزئيهلم احلصول على أي است

 استحقاقات األمومة

 يوماً قبل الوالدة    ٣٥ يوماً، مبا يف ذلك      ٣٦٥تـبلغ مدة احلصول على االستحقاقات عن إجازة األمومة           -١٨٢
وإىل جانب  . ع هذه االستحقاقات نقداً   وُتدف).  من قانون العمل   ١٠٤املادة  ( يوماً بعد الوالدة     ٤٢كحـد أدىن و   

احلمل، يشترط للحصول على االستحقاقات، أن تكون املرأة قد دفعت اشتراكاهتا يف إطار نظام التأمني االجتماعي 
 يف املائة من متوسط األجر اليومي ٨٠وحتصل املرأة العاملة خالل إجازة األمومة على  .  شهراً ١٢ملدة ال تقل عن     

 يوماً بعد الوالدة، على أساس      ١٥٠ يف املائة من متوسط األجر اليومي ملدة         ٥٠قة للوالدة و  عـن الفـترة الساب    
واستحقاقات إجازة األمومة بالنسبة للمرأة العاملة مساوية       . متوسط األجر الذي كانت تتقاضاه يف السنة السابقة       

 . احلد األدىن لألجر الشهري يف املائة من٥٠وتشمل االستحقاقات عن كل مولود . الستحقاقاهتا التقاعدية
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 استحقاقات التأمني االجتماعي الناشئة عن حوادث العمل

األشـخاص الذين حيق هلم احلصول على استحقاقات يف إطار خمطط التأمني هذا، هم األشخاص الذين                 -١٨٣
 :طط ما يليوتشمل االستحقاقات يف إطار هذا املخ. يتعرضون حلوادث يف مكان العمل ويعانون من أمراض مهنية

 الرعاية الطبية واإلعانات التكميلية املتعلقة بإعادة التأهيل؛ �

 االستحقاقات يف حالة العجز؛ �

 التعويض عن قدر معقول من األضرار؛ �

 .االستحقاقات يف حالة الوفاة �

على أساس   شهراً، وُيحسب    ١٢ يف املائة ملدة     ١٠٠ويف حالة العجز الدائم، يشمل املبلغ تغطية نسبتها          -١٨٤
 يف املائة من متوسط األجر اليومي للسنوات        ٨٠متوسـط األجر اليومي خالل السنوات الثالث املاضية، ونسبة          

 .الثالث املاضية، يف حالة العجز اجلزئي

 معاشات الشيخوخة والعجز واملعاشات العائلية

 التقاعدي الكامل عند بلوغ الستني من       عمالً باألحكام القانونية السارية يف ألبانيا، تتمتع املرأة مبعاشها         -١٨٥
 سنة ٣٥العمر، يف حني يتمتع الرجل هبذا احلق عند بلوغه سن اخلامسة والستني، شريطة االشتراك يف التأمني ملدة            

 ٣٥ عاماً ويتجاوز عمره     ٢٠وحيق لكل من اشترك يف التأمني ملدة تزيد عن          . وعـدم القيام بأي نشاط اقتصادي     
 . تقاعدي جزئيسنة احلصول على معاش

يثبت مبوجب شهادة (حيق جلميع األشخاص الذين ُيصابون بعجز نتيجة بتر األعضاء أو ضرر بدين جسيم  -١٨٦
خالل فترة التأمني احلصول على معاش العجز، عدا حاالت ) من اللجنة الطبية املسؤولة عن حتديد العجز عن العمل

 . حوادث العمل واملرض املهين

 القانونية املتعلقة بالتأمني االجتماعي أيضاً على احلق يف احلصول على معاش العجز             وتـنص األحكـام    -١٨٧
ويبلغ قيمة املعاش نصف املعاش الذي . اجلزئي، على افتراض أن املعوق بإمكانه العمل يف ظل ظروف عمل خاصة    

 .ُيدفع يف حالة العجز الكامل

ت أن الشخص املتوىف كان يعوله يف غضون        وحيـق ألي شخص أن حيصل على معاش عائلي بعد أن يثب            -١٨٨
السنة التقوميية التالية النتهاء التأمني، شريطة أن يكون الشخص املتوىف قد حصل خالل حياته على معاش تقاعدي 

 .أو استوىف الشروط املطلوبة للحصول على معاش العجز أو الشيخوخة
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 التأمني اإللزامي

 على االشتراكات اليت يدفعها رب العمل أو العامل حلسابه اخلاص أو       يقـوم الـتأمني اإللزامي يف ألبانيا       -١٨٩
وجيب أن يكون املوظف مؤمناً ضد العجز املؤقت بسبب املرض أو احلمل أو الشيخوخة أو القصور أو                 . املوظف

 .فقدان عائل األسرة أو حوادث العمل أو األمراض املهنية أو البطالة

ل حلسـابه اخلاص مشتركني يف تأمني يغطي إجازة األمومة،          وجيـب أن يكـون رب العمـل والعـام          -١٩٠
 ٧٧٠٣ويستند التأمني االجتماعي اإللزامي إىل القانون املعدل رقم         . والشيخوخة، والعجز، وفقدان عائل األسرة    

 .١٩٩٣مايو / أيار١١املؤرخ 

ن نظام التأمني االجتماعي وجيوز ألسباب موضوعية أن ُتدفع االشتراكات املتعلقة باالستحقاقات الناشئة ع -١٩١
، ١٩٩٣مايو / أيار١١ املؤرخ   ٧٧٠٣ من القانون رقم     ٣ويستند هذا إىل املادة     . اإللـزامي عـلى أساس طوعي     

التأمني الطوعي يف إطار مؤسسة التأمني      " بشأن   ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ املـؤرخ    ٩والقـانون رقـم     
 مؤسسة التأمني االجتماعي ١٩٩٢يونيه /نشئت يف حزيرانومبوجب قرار أصدره جملس الوزراء، أ    ". االجـتماعي 

 . إلدارة نظام التأمني االجتماعي اإللزامي

 النسبة املئوية لالشتراكات وأنواعها

 اشتراكات املستخدمني واملوظفني

مني  يف املائة بني رب العمل واملوظف حسب نوع التأ         ٣٨,٥ُيقسم االشتراك يف نظام التأمني االجتماعي وقدره         -١٩٢
يف حالة التأمني من املرض، وإجازة األمومة، والعجز، واملعاش العائلي، ومعاش الشيخوخة، يدفع رب العمل               : كمـا يلي  

 يف املائة من مرتبه     ٩,٥ يف املائة من املبلغ اإلمجايل الوارد يف كشف املرتبات، يف حني يدفع املوظف نسبة                ٢٣,٥نسـبة   
 ١٠ ٣٤٣ورة أعاله على املرتبات اليت تتراوح ما بني احلد األدىن للمرتبات وهو             وتنطبق النسب املئوية املذك   . اإلمجـايل 

وألسباب . ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١علماً أن املرتبات املشار إليها أعاله سارية منذ         ( ليك،   ٥١ ٠٠٠ليكاً احلد األقصى وهو     
 ).د األدىن واحلد األقصى للمرتباتتتعلق باشتراكات التأمني االجتماعي، حيدد جملس الوزراء سنوياً مبوجب قرار احل

 يف املائة من كشف املرتبات لتغطية حوادث        ٠,٥ورب العمل مسؤول قانوناً عن دفع اشتراكات قيمتها          -١٩٣
 .  يف املائة من كشف املرتبات يف حالة البطالة٥العمل واألمراض املهنية، و

 فرع التأمني ضد املرض

اخلاص بالتأمني االجتماعي، ُتمنح استحقاقات املرض لألشخاص املؤمَّن        عمـالً بأحكام القانون األلباين       -١٩٤
علـيهم شريطة أن يكونوا غري قادرين على العمل بصورة مؤقتة بسبب مرض عام وليس نتيجة حادث عمل أو                   

والشرط الرئيسي للحصول على استحقاقات املرض هو تقدمي شهادة طبية تثبت أن الشخص املطلوب . مرض مهين
 . وُتدفع االستحقاقات نقداً.  يوما١٥ًوفترة االنتظار .  عاجز عن العمل بصورة مؤقتة نتيجة مرض عامتأمينه
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وجيوز بصفة استثنائية متديد هذه الفترة لثالثة       . وال تتجاوز فترة االستحقاق ستة شهور من تاريخ الدفع         -١٩٥
عليه املعين سيتعاىف خالل تلك الفترة وأال ُتعلن     شهور أخرى، شريطة أن تشهد جلنة من اخلرباء الطبيني أن املؤمَّن            

 يوماً يف ما خيص العمال املومسيني واملؤقتني الذين استخدموا ملدة ٧٥وتصل مدة االستحقاق إىل . أنه أصبح عاجزاً
ومثة استحقاق آخر، وهو تعويض الدخل يف حالة        . ثالثة شهور على األقل خالل فترة االثىن عشر شهراً األخرية         

 .وال تدفع االستحقاقات املشار إليها أعاله إال لألشخاص املستخدمني فقط.  مكان العملتغيري

لذلك، فإن رب العمل هو الذي يدفع االستحقاقات        .  يوماً ١٤وفترة االنتظار وفقاً للتشريع األلباين هي        -١٩٦
، وبعد هذه الفترة،    )ل أيضاً على النحو املنصوص عليه يف قانون العم      (لـلموظف خالل األربعة عشر يوماً األوىل        

 .حيصل املوظف على استحقاقاته بانتظام من الضمان االجتماعي

 استحقاقات البطالة

 :تنص التشريعات األلبانية على الشروط التالية يف ما خيص استحقاقات البطالة -١٩٧

 ؛ شهرا١٢ً ال تقل عن ملدة للتأمني االجتماعي سدد اشتراكاتهجيب أن يكون الشخص املعين قد  �

جيـب أن يصدر املكتب املختص شهادة تثبت أن الشخص املعين عاطل عن العمل ويرغب يف                 �
 متابعة دورات للتدريب وإعادة التدريب؛

 .ال حيصل الشخص املعين على أي استحقاقات أخرى من التأمني االجتماعي، عدا معاش العجز اجلزئي �

ات موحدة مببلغ يضمن على األقل احلد األدىن من مستوى          تدفـع استحقاقات البطالة يف شكل استحقاق       -١٩٨
. املعيشة، وهو مبلغ حيدد سنوياً مبوجب قرار يصدره جملس الوزراء مع مراعاة الرقم القياسي لسلع أساسية خمتارة                

 .وجملس الوزراء هو الذي يقرر االستحقاقات املوحدة األساس

 سنة، إعانة عائلية موحدة تدفع لـه عن كل طفل   ١٥ إىل   ويتلقى املستفيد املعيل ألطفال تصل أعمارهم      -١٩٩
وختفض اإلعانة  .  يف املائة كحد أقصى    ٢٠ يف املائة من استحقاق البطالة وعلى أال تتجاوز          ٥معال، تبلغ نسبتها    
وتدفع .  يف املائة إذا كان أحد الوالدين مستخدماً أو حيق لـه احلصول على معاش كامل              ٥٠األسـرية بنسـبة     

 .ات البطالة لفترة تصل إىل اثين عشر شهراًاستحقاق

وتنص األحكام القانونية األلبانية على أن الشخص املستخدم هو الذي يتمتع باحلماية، ومبقتضى التشريع               -٢٠٠
 .  شهرا١٢ًاأللباين حيق للشخص املعين احلصول على استحقاق البطالة اعتباراً من أول يوم للبطالة وملدة 

 األمومة

 املتعلق بالتأمني االجتماعي، تدفع استحقاقات األمومة للمرأة شريطة أن          األلباين ألحكام القانون    وفقـاً  -٢٠١
 . وينص القانون على تعويض الدخل يف حالة تغيريها للعمل.  شهراً من التأمني االجتماعي١٢تكون قد اكتسبت 
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 حوادث العمل

 عمل أو يصابون مبرض لـه عالقة مبكان العمل احلصول          حيق لألشخاص املؤمَّن عليهم الذين يتعرضون حلادث       -٢٠٢
رعاية طبية إضافية وإعادة    ) أ: (وتشتمل االستحقاقات على ما يلي    . عـلى استحقاقات، بصرف النظر عن مستوى العمل       

 .التعويض عن األضرار املعقولة؛ واستحقاقات يف حالة الوفاة) ج(استحقاقات يف حالة العجز؛ ) ب(التأهيل؛ 

 يف املائة من متوسط األجر اليومي ١٠٠ حالة العجز املؤقت، يتلقى املوظف استحقاقات تساوي نسبة ويف -٢٠٣
ويف حالة العجز الدائم عن     .  شهراً ١٢للسـنوات الثالث األخرية، وتدفع لـه هذه االستحقاقات ملدة تصل إىل            

 يف املائة   ٨٠ل، تعادل االستحقاقات     يف املائة من القدرة على العم      ٦٧العمل، الذي يسبب فقدان ما ال يقل عن         
وتطبق نفس النسبة يف حالة العجز الدائم اجلزئي عن العمل، الذي . مـن متوسط األجر للسنوات الثالث األخرية     

ويتوقف هذا على درجة فقدان القدرة على       .  يف املائة من القدرة على العمل      ٣٣يسـبب فقـدان ما ال يقل عن         
وُيدفع مبلغ إمجايل مقطوع مرة واحدة يف حالة العجز . املائة من متوسط األجر يف ٥٠العمـل، على أال تقل عن   

 . يف املائة١٠ يف املائة ولكنه يزيد على ٣٣الدائم البسيط الذي يقل عن 

وتسـدد للشخص الذي يتكفل بنفقات جنازة املؤمَّن عليه الذي لقي حتفه نتيجة حادث عمل أو مرض             -٢٠٤
وإذا تويف الشخص املؤمَّن عليه، حيق ملن كان يعوهلم احلصول على معاش            . كبدهامهـين كافـة املصاريف اليت ت      

 .للباقني على قيد احلياة

 معاشات الشيخوخة والعجز واملعاشات العائلية

، حيق لألشخاص املؤمَّن عليهم احلصول على معاش أساسي         األلباينوفقاً للقانون   . معـاش الشـيخوخة    -٢٠٥
 سنة بالنسبة إىل النساء، وأن      ٦٠ سنة من العمر بالنسبة إىل الرجال و       ٦٥ بلغوا   كـامل، شـريطة أن يكونوا قد      

وحيصل كل شخص .  سنة، وتوقفوا عن النشاط االقتصادي٣٥يكونوا قد سددوا اشتراكاهتم لصندوق التأمني عن 
خلامسة  سنة، على معاش جزئي عند بلوغ سن ا٢٠ سنة، ولكن تزيد على ٣٥اكتسب سنوات تأمني ملدة تقل عن 

 .والستني بالنسبة إىل الرجال وسن الستني بالنسبة إىل النساء

على معاش العجز شريطة ) باالستناد إىل قرار جلنة اخلرباء الطبيني(يتلقى العاجز املؤمَّن عليه . معاش العجز -٢٠٦
ل أو األمراض   أن يكون قد اكتسب احلد األدىن من فترة التأمني وأصبح عاجزاً ألسباب أخرى غري حوادث العم               

وحيـق لـه احلصول على املعاش املشار إليه أعاله إذا أصبح عاجزاً عن القيام بأي نشاط اقتصادي، أو           . املهنـية 
وللتمتع مبعاش العجز، ينبغي أن تساوي فترة التأمني الدنيا ). مبا يف ذلك فقدان البصر(أُصيب بضرر بدين جسيم، 

 .ليه سن العشرين حىت تاريخ حصول العجزنصف الفترة املمتدة منذ بلوغ املؤمَّن ع

ُيمنح هذا املعاش عندما يكتسب الشخص احلد األدىن من فترة التأمني كما هو حمدد . معاش العجز اجلزئي -٢٠٧
أعاله، ويكمن الفرق بينه وبني معاش العجز الكامل يف أن الشخص املعين يصبح عاجزاً عن أداء آخر وظيفة لـه، 

 يف املائة من قيمة معاش      ٥٠ويساوي معاش العجز اجلزئي     . ى العمل يف ظروف عمل خاصة     ولكنه يظل قادراً عل   
 .العجز الكامل وُيحسب بنفس الطريقة اليت ُيحسب هبا معاش العجز الكامل
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وعـندما يفقـد املستفيد من معاش العجز قدراته البدنية أو ملكاته العقلية ويكون يف حاجة إىل الرعاية                 -٢٠٨
 يف املائة من قاعدة ١٥، ُتمنح لـه إعانة قدرها )على حنو ما تقرره جلنة اخلرباء الطبيني(خص آخر املستمرة من ش
 سنة، يتلقى عن كل طفل معال       ١٥وإذا كان الشخص العاجز معيالً ألطفال تصل أعمارهم إىل          . تقدير الضريبة 

وعندما .  يف املائة٢٠ز حداً أقصى قدره  يف املائة من معدل املعاش األساسي، على أال تتجاو  ٥إعانة عائلية بنسبة    
 .يبلغ املستفيد من معاش العجز سن التقاعد، حيق لـه أن خيتار معاش الشيخوخة، إذا كان هذا املعاش أنسب لـه

وحيـق لألشخاص الذين يعيلهم مؤمن عليه يفارق احلياة، احلصول على معاش عائلي، شريطة أن يكون                 -٢٠٩
متتع مبعاش الشيخوخة أو معاش العجز، أو كان من املفروض أن ينتفع بأحدمها، يف حبر السنة املؤمَّن عليه املتوىف قد 

ويشمل الورثة املستحقون للمعاش العائلي أرملة املؤمَّن عليه، شريطة أن تكون . التقوميية التالية النتهاء فترة التأمني
.  أن تكون عاجزة، أو بلغت سن اخلمسني سنوات كان يعوله الشخص املتوىف، أو٨حاضنة لطفل يصل عمره إىل 

ويستحق األرمل املعاش العائلي شريطة أن يرعى طفالً حىت سن الثامنة كان يعوله الشخص املتوىف، أو أن يكون                  
 سنة؛ أو ١٨واليتيم، إذا ثبت أنه كان معاالً من الشخص املتوىف، وجيب أن يكون دون . عاجزاً أو بلغ سن الستني

وحيق للوالدين التمتع باملعاش إذا . ن يتلقى الدراسة؛ أو ثبت أنه عاجز قبل بلوغ هذه األعمار سنة إذا كا٢٥دون 
ويتمتع هبذا املعاش أيضاً اجلد واجلدة، وزوج األم وزوجة األب،          . كانـا دون سن اخلامسة والستني، أو إذا كانا عاجزين         

ا أمكن إثبات أهنم كانوا يتقامسون نفس األسرة        عـند عدم وجود أي أشخاص آخرين يتحملون املسؤولية عن رعايتهم إذ           
 .املعيشية مع الشخص املتوىف ملدة سنة على األقل قبل الوفاة، وأن يكونوا قد بلغوا سن اخلامسة والستني، أو أُصيبوا بعجز

وحيق لألحفاد احلصول على . األحفاد شريطة أن يكون الشخص املتوىف يعوهلم ويتقامسون معه نفس املرتل -٢١٠
ويف هذه احلالة، يعتربون . املعاش، إذا كانوا معالني من الشخص املتوىف وكانوا يتقامسون معه نفس األسرة املعيشية

واملعاش العائلي هو جزء من . ويف حال الزواج، يسقط حق األرملة واألرمل يف احلصول على معاش الورثة. أيتاماً
 : املفروض أن يتلقاه، ويوزع كاآليتاملعاش الذي كان يتلقاه الشخص املتوىف، أو كان من

  يف املائة لألرملة أو األرمل؛٥٠ )أ( 

 . يف املائة لليتيم وأي معالني مؤهلني آخرين٢٥ )ب( 

وإذا كان . من هذه املادة) أ( يف املائة عند عدم حتصيل املعاش الوارد يف البند ٥٠ويصـبح معاش األيتام    -٢١١
 . يف املائة٢٥عاش العائلي، فإن نصيب كل منهم ال يتجاوز هناك أكثر من يتيم واحد يستحقون امل

وينبغي أال يتجاوز جمموع املعاش العائلي مقدار املعاش الذي كان يتلقاه أو كان من املفروض أن يتلقاه                  -٢١٢
أو يضطلع وحيق لليتيم احلصول على املعاش العائلي حىت إذا كان الوالد الباقي على قيد احلياة يعمل بوظيفة . املتوىف

 .بنشاط اقتصادي أو يتلقى معاشاً باعتباره حقه اخلاص

 يف املائة ٢٥ ويف هذه احلالة، يبلغ إمجايل املعاش املمنوح لأليتام أو غريهم من األشخاص املؤهلني اآلخرين   -٢١٣
يتيم الذي  وحيصل ال .  يف املائة من املعاش    ٥٠مـن املعاش الذي كان حيق للمتوىف احلصول عليه، على أال يتجاوز             

 .يفقد والديه كليهما على معاش اليتيم عن كل منهما
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وُتعطـى مـنحة للشخص املؤمَّن عليه أو صاحب املعاش يف حالة وفاة عضو معال من أفراد أسرته، أو                    -٢١٤
 .للشخص الذي تكفَّل برعاية الشخص املؤمَّن عليه املتوىف وتكبد مصاريف اجلنازة

وُيدفع املبلغ عن طريق مكتب الربيد      . عاش الشيخوخة األساسي الشهري   وتسـاوي منحة الوفاة قيمة م      -٢١٥
 .وتدفع االشتراكات عن طريق املصارف من الدرجة الثانية. (.Albanian Post Office S.A)األلباين 

ويسدد رب العمل، من خالل صندوق الضمان االجتماعي، االستحقاقات قصرية األجل املتعلقة باملرض              -٢١٦
املناطق  من الليكات يف ٦ ٧٢٨، يبلغ االستحقاق األساسي الشهري املوحد ٢٠٠٣يوليه / متوز١ومنذ . أو األمومة

 يف املائة من    ٥٠ويف حالة الوالدة، تتقاضى املرأة أجراً يقدَّر بنسبة         .  من الليكات يف املناطق الريفية     ٢ ٥٩٠احلضـرية، و  
 من  ١٠ ٣٤٣بلغ احلد األدىن للمرتب الشهري املعمول به        ، ي ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١ومنذ  . احلـد األدىن لألجـر الشهري     

 . ليك٣ ٣٠٠وتبلغ منحة البطالة الشهرية . لذلك، يساوي الراتب نصف األجر املشار إليه أعاله. الليكات

 اإلصالحات املنجزة يف إطار املخططات املختلفة

ة الضمان االجتماعي اليت ُيعتزم أن      تـتوىل مؤسسة التأمني االجتماعي يف الوقت الراهن تنفيذ استراتيجي          -٢١٧
وقد بدأت املؤسسة فعالً يف تنفيذ االستراتيجية اليت تتمثل أساساً يف إجراء إصالحات            . ٢٠٢٠تسـتمر حىت عام     

مـتعددة تتعلق خبفض سن التقاعد، وختفيض فترة االشتراك، والتوحيد التدرجيي لالشتراكات يف املناطق الريفية               
 .احلد األقصى ملعدالت االشتراكات من الثلث إىل اخلمس/ احلد األدىنواملناطق احلضرية، ورفع

وعمالً باالستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية، انصبت األنشطة اليت اضطلعت هبا وزارة              -٢١٨
 القدرات  يف ما خيص الضمان االجتماعي بالدرجة األوىل على تعزيز٢٠٠٣العمل والشؤون االجتماعية خالل عام 

اإلداريـة يف سـبيل ضـمان استدامة النظام، ومل تستهدف فحسب ضمان األداء اجليد للمخطط باالستناد إىل                  
 .االشتراكات، بل حرصت أيضاً على تنفيذ سياسات اجتماعية شاملة

 :وبناء على ذلك، ُتعترب األمور التالية مبثابة حتديات رئيسية يف املستقبل -٢١٩

 عالة، أساساً من خالل تكثيف اجلهود الرامية إىل زيادة عدد املشتركني           حتسـني معدل بدل اإل     �
 يف املخطط؛

احلـد من إمكانات التهرب من دفع االشتراكات وخفض اإلعانات املمولة من امليزانية إىل أدىن                �
 حد ممكن؛

ناطق الريفية  تنفـيذ املـرحلة الثالثة من اإلصالح بقصد املضي يف تقليص الفوارق بني املعاشات يف امل                �
 واملناطق احلضرية؛

 .حتسني النظام عن طريق إصالح األساس القانوين للتأمني االجتماعي وتشجيع البحث يف آن واحد � 

 :وترد فيما يلي النتائج اهلامة اليت حتققت لدى تنفيذ اإلصالح يف هذا اجملال -٢٢٠
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 ١٦ ٨١٥حلضرية زيادة قدرها ، سجل عدد املشتركني يف املخطط يف املناطق ا٢٠٠٣خالل عام  �
، ازداد عدد   ٢٠٠٣وخالل األشهر الستة األوىل وحدها من عام        ).  يف املائـة   ٥,٥(شخصـاً   

  شخص تقريباً؛١١ ٠٠٠املشتركني ليصل إىل 

 يف املائة، ومعاشات    ١٠، ازدادت املعاشات يف املناطق احلضرية بنسبة        ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١ويف   �
وُيتوقع أن تشهد   .  يف املائة  ٢٥ واملعاشات يف املناطق الريفية بنسبة        يف املائة،  ٢٠العجـز بنسبة    

 يف املائة ٢٠ يف املائة يف املناطق احلضرية و١٠ زيادة أخرى يف املعاشات ُتقدَّر بنسبة ٢٠٠٤سنة 
 يف املناطق الريفية؛

 شخص من اإلصالح املتعلق بتقليص الفارق يف مبلغ         ٢٢ ٠٠٠، استفاد   ٢٠٠٢وخـالل عام     �
، ُيتوقَّع أن يبلغ عدد     ٢٠٠٤وخالل عام   . ملعاشـات بـني املـناطق الريفية واملناطق احلضرية        ا

  مليون ليك تقريباً من ميزانية الدولة؛١٧٢ شخص، بتكلفة تقدَّر بنحو  ٩٥ ٠٠٠املستفيدين 

ويف إطار هذا اإلصالح، اعُتمدت عدة قرارات وأنظمة قانونية وتعديالت للقوانني، أو هي على               �
 ك أن ُتعتمد؛وش

.  حلقة دراسية وعدد من األنشطة الدولية١٦، ُنظمت يف إطار هذا اإلصالح ٢٠٠٣وخالل عام  �
وقـد شجع بعض هذه األنشطة املشار إليها أعاله على التعاون الدويل، مما أفضى إىل التفاوض                

 بشأن عدة بروتوكوالت تفاهم مع نظراء أجانب والتوقيع عليها؛

ح، جرى االضطالع بعدة مشاريع حبثية بشأن نظام التأمني يف البلد والنهج        ويف أثـناء اإلصـال     �
 املمكنة الكفيلة بتحسينه؛

 وُبذلت أيضاً بعض اجلهود للتشجيع على إنشاء مؤسسات التأمني اخلاصة؛ �

الناتج ، ُخفِّض العجز يف خمطط املعاشات يف املناطق احلضرية كنسبة مئوية من ٢٠٠٣وخالل عام  �
 يف املائة، بينما شهد ُمعاِمل االعتماد على النظام حتسناً          ٠,٢٥ يف املائة إىل     ٠,٣٢اإلمجايل من   احملـلي   
وقُدرت هذه النسبة . ويف هذا السياق، ازداد عدد املشتركني بالنسبة إىل عدد السكان العاملني    . كـبرياً 

يف املائة يف عام     ٠,٣٨، و ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٠,٣١، و ٢٠٠٠ يف املائـة يف عام       ٠,٢٦بـنحو     
 . كما مشل اإلصالح حىت اآلن إنشاء وافتتاح وكاالت تأمني جديدة من أجل حتسني اخلدمة. ٢٠٠٢

 ٧اجلدول 
 النسب املئوية من امليزانية الوطنية املنفقة ألغراض التأمني االجتماعي

 السنة النسبة املئوية
١٩٩٧ ٢٧,٣ 
١٩٩٨ ٢٢,٨ 
١٩٩٩ ٢٥,٤ 

   ٢٠٠٠ ٢٧ 
   ٢٠٠١ ٢٨ 

٢٠٠٢ ٢٥,٣ 
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 مليار ليك يف إطار التأمني االجتماعي ٣٧,٥٦ مبلغاً قدره ٢٠٠٣وبلغت ميزانية التأمني االجتماعي لعام  -٢٢١
وخالل السنة ذاهتا، بلغت ميزانية التأمني الصحي       .  مليار ليك يف إطار خمطط التأمني التكميلي       ٢,٩١اإللزامي، و 

 . مليار ليك٤,٥٥

نات التابع ملؤسسة التأمني االجتماعي وصندوق االحتياطي التابع ملؤسسة تأمني          ويغطـي صندوق الضما    -٢٢٢
ويتبيِّن من إحصاءات وزارة العمل     . الـرعاية الصـحية، العجز احملتمل يف صناديق التأمني االجتماعي والصحي          

 : ما يلي٢٠٠٣والشؤون االجتماعية لعام 

 ٤,٧ائة من الناتج احمللي اإلمجايل باملقارنة مع  يف امل٦أن نفقات صندوق التأمني االجتماعي متثل  �
 ؛٢٠٠٢يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل خالل عام 

 يف املائة ٢٧ للحماية االجتماعية والتأمني االجتماعي بلغت ٢٠٠٣أن األموال املخصصة يف عام  �
 من ميزانية الدولة؛

 يف املائة من الناتج     ١,٧أمني االجتماعي تعادل    أن األموال املنقولة من ميزانية الدولة ألغراض الت        �
 احمللي اإلمجايل؛

 يف املائة من الناتج احمللي ٤,٣أن اإليـرادات املتأتية من اشتراكات التأمني االجتماعي تصل إىل         �
 .اإلمجايل

 تأمني  ، غري أنه ال توجد أي شركة      ١٩٩٥ولقد صدر التشريع املتعلق بالتأمني االجتماعي اخلاص يف عام           -٢٢٣
وفيما يتعلق باملستفيدين، ميكن أن يشمل التأمني اخلاص كل شخص مؤمَّن عليه بصرف             . خاصة تعمل يف السوق   

 .النظر عن الفئة االجتماعية اليت ينتمي إليها

ويف إطـار التدابري املنهجية اليت اختذهتا احلكومة، سجلت املعاشات زيادة كل سنة، بل حىت زيادتني يف                  -٢٢٤
واختلف مقدار الزيادة من سنة إىل أخرى، علماً بأن الزيادات طُبقت بقدر أكرب على              . ١٩٩٢ عام   السـنة منذ  

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، سجلت املعاشات يف . املعاشات الصغرية، أو معاشات العجز أو املعاشات العائلية
 .املناطق الريفية زيادة أكرب منها يف املناطق احلضرية
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 علق باملعاشات احلكوميةإحصاءات تت
 ٨اجلدول 

 املشتركون يف خمطط التأمني االجتماعي
 )١٩٩٩-١٩٩٤متوسط العدد، (

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  
 :حسب الكيانات ٣٨٦ ٤٣٥ ٣٨١ ٨٩٦ ٣٤٣ ٠٤٦ ٣٠٦ ١٤٠ ٣٢٨ ٥١٨ ٣٨٩ ٦٠٩
 املمولة من امليزانية ١٤٥ ٥٨٨ ١٤٨ ٨٨٧ ١٤٥ ٠٨٣ ١٣٦ ٣٩٦ ١٤٤ ٩٠٧ ١٤٦ ٦٠٣
 غري املمولة من امليزانية ١٣١ ١٥٨ ١٠٩ ١٥٤ ٩٢ ٩٣٢ ٧٨ ٤٣٩ ٧٣ ٦٨٤ ٥٩ ٥٣٠
 الشركات اخلاصة ٣٤ ٤٢٨ ٤٧ ٧٦٤ ٤٩ ٤٨٢ ٥٠ ٠٤١ ٥٤ ٠٩١ ٥٣ ٧٤٣
 العاملون حلساهبم اخلاص ٣٢ ٩٣٣ ٣٢ ١٧٨ ٢٢ ١٧٢ ١٣ ٦٦٢ ١٣ ٩٦٨ ١٣ ٨١٥
 اخلاص يف املناطق الريفيةالعاملون حلساهبم  ٤٢ ٣٢٨ ٤٣ ٨٨١ ٣٢ ٥٦٣ ٢٦ ٧٢٣ ٣٨ ٥٣٧ ١١٣ ٨٩٤
 املشتركون يف خمطط التأمني الطوعي  ٣٢ ٨١٤ ٨٧٩ ٣ ٣٣١ ٢ ٠٢٤
 مدفوعة من ميزانية الدولة ٩٤ ٠٠٠ ٧٨ ٥٧١ ٨٩ ١٥٤ ٤١ ٨٩٨ ٣٣ ٨٧٩ ٣٣ ٣٣٤
 اجلنود ٤٣ ٠٠٠ ٣٢ ٥٧١ ٣١ ٠٠٠ ٩ ٤٣٦ ٧ ٧٦٦ ٧ ٥٢٥
 ن للحصول على األشخاص املؤهلو ٥١ ٠٠٠ ٤٦ ٠٠٠ ٥٨ ١٥٤ ٣٢ ٤٦٢ ٢٦ ١١٣ ٢٣ ٩٦٣

   استحقاقات البطالة
 األشخاص املشمولني بنظام املدفوعات املؤقتة      ٨٩
 العسكريون املشمولون بعملية اإلصالح      ١ ٧٥٧
 اجملموع  ٤٨٠ ٤٣٥ ٤٦٠ ٤٦٧ ٤٣٢ ٢٠٠ ٣٤٨ ٠٣٨ ٣٦٢ ٣٩٧ ٤٢٢ ٩٤٣

 ٩اجلدول 
 )١٩٩٩-١٩٩٤(األجور املدفوع عنها اشتراكات 

 )ليكات يف الشهر(

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  
 احلد األدىن  ٢ ٥٦٠ ٣ ١٨٠ ٤ ١٠٠ ٤ ٩١٠ ٦ ٠٤٠ ٦ ٦٤٥
 احلد األقصى ٧ ٦٨٠ ٩ ٥٤٠ ١٢ ٣٠٠ ١٤ ٧٣٠ ١٨ ١٢٠ ١٩ ٩٣٥

 ١٠اجلدول 
 )١٩٩٩-١٩٩٤(املعاشات اليت يتقاضاها سكان املناطق احلضرية يف إطار خمطط التأمني االجتماعي 

 هناية الفترة ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩
 املعاشات يف املناطق احلضرية      

 اجملموع ٣١٧ ٠٣٥ ٣٢١ ٢١٨ ٣٣١ ١٦٠ ٣٣٦ ٧٨٢ ٣٤٠ ٩٨٣ ٣٤٩ ٦٠٢
 اإلناث ١٢٧ ٥١٠ ١٣٠ ٥١٩ ١٣١ ٩٠٦ ١٣٣ ٨٧١ ١٣٦ ٨٤١ ١٣٨ ٧٨٦

 :ومنها      
 معاشات الشيخوخة      

 جملموعا ٢٤٧ ٣١٠ ٢٤٩ ٢٧٤ ٢٥٢ ٨٦١ ٢٥٤ ٥٨٨ ٢٥٧ ٧٧٥ ٢٦٥ ٩٦٤
 اإلناث ١١٥ ١٩٩ ١١٥ ٩٥٨ ١١٧ ٢٢٥ ١١٦ ٢١٩ ١١٨ ٥٤٨ ١٢١ ٧٤٣

 معاشات العجز      
 اجملموع ٢١ ٧٦٦ ٢٢ ٣٢٤ ٢٣ ١١٧ ٢٥ ٢٨٩ ٢٥ ٥٨٥ ٢٦ ٠١٥
 اإلناث ٧ ٨٢٤ ٨ ٤٤٩ ٨ ٠٢٣ ٨ ٦٠٧ ٩ ١٢٩ ٩ ٢٩٣

 معاشات الباقني على قيد احلياة      
 اجملموع ٤٦ ٢٥٨ ٤٧ ٧٦٩ ٤٨ ٧٠٣ ٤٩ ٨٦٣ ٥٠ ٩٨٦ ٥١ ٠٦٩
 اإلناث ٤ ٤٥٤ ٦ ٠٧٨ ٦ ٣٩٤ ٨ ٧٢٦ ٨ ٩٢٢ ٧ ٥٠٧

 معاشات أخرى      
 اجملموع ١ ٧٠١ ١ ٨٥١ ٦ ٤٧٩ ٧ ٠٤٢ ٦ ٦٣٧ ٦ ٥٥٤
 اإلناث ٣٣ ٣٤ ٢٦٤ ٣١٩ ٢٤٢ ٢٤٣
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 ١١اجلدول 
 )١٩٩٩-١٩٩٤(املعاشات اليت يتقاضاها سكان املناطق الريفية يف إطار خمطط التأمني االجتماعي 

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  

 املعاشات يف املناطق الريفية      
 اجملموع ١٥٦ ٢٥٨ ١٦١ ١١٨ ١٦٥ ٩٥٠ ١٦٩ ٣٩٤ ١٧٤ ٢٤٩ ١٧٧ ٢٠٥
 اإلناث ٨١ ٣٠٥ ٨٥ ٩٥١ ٨٥ ٩٧١ ٨٧ ٥١٣ ٩٠ ٣٤٩ ٩١ ٥٦٧

 :ومنها      
 معاشات الشيخوخة      

 اجملموع ١٣٠ ٣٠١ ١٣٤ ٨٨٨ ١٤٠ ٠٤٩ ١٤٣ ٠٩٨ ١٤٧ ٩٨٤ ١٥١ ٥٠٢
 اإلناث ٧٦ ١٩٢ ٧٩ ٧٢٧ ٨٠ ٥٦٦ ٨١ ٧٠٣ ٨٤ ٣٦٦ ٨٥ ٩٠٦

 معاشات العجز      
 اجملموع ٤ ٧٤٨ ٤ ٦٥٢ ٤ ٤٠٩ ٤ ٤٧٣ ٤ ٢٩٦ ٤ ٠٢٧
 اإلناث ٢ ٠٤٣ ٢ ٠١٩ ١ ٨٣٨ ١ ٦٧٦ ١ ٦٤٤ ١ ٥٤٥

 معاشات الباقني على قيد احلياة      
 اجملموع ٢١ ٢٠٩ ٢١ ٥٧٨ ٢١ ٤٩٢ ٢١ ٨٢٣ ٢١ ٩٦٩ ٢١ ٦٧٦
 اإلناث ٣ ٠٧٠ ٤ ٢٠٥ ٣ ٥٦٧ ٤ ١٤٣ ٤ ٣٣٩ ٤ ١١٦

 ١٢اجلدول 
 )١٩٩٩-١٩٩٤(مقدار معاشات الشيخوخة 

 )ليكات يف الشهر(

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  

 احلد األدىن للمعاشات الشهرية      
 املعاشات احلكومية ٢ ٢٠٠ ٢ ٧١٠ ٣ ٢٥٠ ٣ ٢٥٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٤٠٠

 ت يف املناطق الريفيةاملعاشا ٧٠٠ ٧٠٠ ٨٧٥ ٨٧٥ ١ ٠٥٠ ١ ١٥٥

 احلد األقصى للمعاشات الشهرية      
 املعاشات احلكومية ٣ ٨٤٠ ٤ ٤٠٠ ٥ ٤٢٠ ٦ ٥٠٠ ٨ ٠٠٠ ٨ ٨٠٠

 متوسط املعاشات الشهرية      
 املعاشات احلكومية ٢ ٢٤٠ ٢ ٨٤٠ ٣ ٣٨٠ ٣ ٥١٤ ٤ ٢١٢ ٤ ٦٥٣
 املعاشات يف املناطق الريفية ٧٠٠ ٧٠٠ ٨٧٥ ٨١٨ ٩٨٤ ١ ٠٥٨

 ١٣دول اجل
 )١٩٩٩-١٩٩٥(املعوقون املستفيدون من احلماية االجتماعية، واملبلغ اإلمجايل الستحقاقات العجز 

 هناية الفترة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩

 العدد اإلمجايل ١٦ ٧٣٩ ١٩ ١٥٩ ١٨ ٧٠٣ ٢٥ ٦٤٧ ٣٠ ٦٩٢

 يف البلديات ٦ ٠٤٩ ٦ ٧٣٣ ٨ ١٧٣ ١٠ ٩٨٣ ١٣ ٤٥٤

 يف الكوميونات ١٠ ٦٩٠ ١٢ ٤٢٦ ١٠ ٥٣٠ ١٤ ٦٦٤ ١٧ ٢٣٨

 املبلغ اإلمجايل     
 )آالف الليكات( ٢٧١ ١٩٦ ٥٨١ ٧١٨ ٧٤٦ ٨٨١ ١ ٣٤٧ ٤٢٧ ١ ٥١١ ٥١٨
 يف البلديات ١٠٠ ٦٦٨ ٢١٥ ٦٢٤ ٣٣٢ ١٢٣ ٦١٣ ١٦٢ ٦٦٦ ٢٧٦

 يف الكوميونات ١٧٠ ٥٢٨ ٣٦٦ ٠٩٤ ٤١٤ ٧٥٨ ٧٣٤ ٢٦٥ ٨٤٥ ٢٤٢
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 ١٤اجلدول 
 )١٩٩٩-١٩٩٢(استحقاقات البطالة 

 )بالليكات(

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  
 استحقاقات البطالة الشهرية ١ ١٨٠ ١ ٢٣٧ ١ ٩٢٠ ٢ ٢٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠

 ١٥اجلدول 
 )١٩٩٩-١٩٩٤(معدل االشتراك حسب التأمني االجتماعي 

 )بالنسبة املئوية(

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  
 املرض ١,٥ ١,٥ ١,٥ ١,٥ ١,٥ ١,٥
 األمومة ٢,٨ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٨
 معاشات الشيخوخة والعجز والباقني على قيد احلياة ٣١,٧ ٣١,٧ ٣١,٧ ٣١,٧ ٣١,٧ ٣١,٧
 اإلصابات املتعلقة بالعمل واألمراض املهنية ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥
 البطالة ٦,٠ ٦,٠ ٦,٠ ٦,٠ ٦,٠ ٦,٠
 موعاجمل  ٤٢,٥ ٤٢,٥ ٤٢,٥ ٤٢,٥ ٤٢,٥ ٤٢,٥

 ١٦اجلدول 
 ٢٠٠٢متوسط املعاشات الشهرية خالل عام 

 )ليكات(

 :املعاشات احلكومية 
 املعاشات التقاعدية ٦ ٤٤٦
 معاشات العجز ٤ ٨٤٢
 معاشات الباقني على قيد احلياة ٣ ١٧٦

 :املعاشات يف املناطق الريفية 
 املعاشات التقاعدية ١ ٥٧٥
 معاشات العجز ١ ٦١٧
 قني على قيد احلياةمعاشات البا ٧٣١

 .مؤسسة التأمني االجتماعي :راملصد 

 ١٧اجلدول 
 ٢٠٠٢احلد األدىن واحلد األقصى ملعاشات التقاعد الشهرية، 

 املناطق احلضرية 
 احلد األدىن للمعاشات  ٦ ١١٦
 احلد األقصى للمعاشات ١٢ ٢٣٢
 املناطق الريفية ٢ ١٥٨

 .مؤسسة التأمني االجتماعي :املصدر
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 ١٨ل اجلدو
 معاشات العجز ومعاشات الباقني على قيد احلياة املدفوعة من احلكومة

 ) هناية الفترة-٢٠٠٢سنة (نتيجة حوادث العمل واألمراض املهنية 

  اجملموع اإلناث
 العدد اإلمجايل ملعاشات العجز احلكومية ٢٧ ٢٩٠ ٦ ٨٤٨

  :ومنها  
 مل واألمراض املهنيةعدد معاشات العجز الناجتة عن حوادث الع ٢ ٨٩٢ ٢٨٧
 عجز دائم ٤٨٨ ٧٧
  يف املائة٣٢-١٠: نسبة العجز ٨٤ ٧

  يف املائة٦٦-٣٣: نسبة العجز ١ ٨١٨ ١٦٦
  يف املائة٦٧: نسبة العجز ٥٠٢ ٣٧
 العدد اإلمجايل للمعاشات احلكومية املمنوحة للباقني على قيد احلياة ٥٣ ٠٥٠ ٧ ٩٩١

  :ومنها  
 ادث اليت تقع يف مكان العملالناجتة عن احلو ٤٨٠ ٢٤

 .مؤسسة التأمني االجتماعي :املصدر

 التعاون الدويل
وهلذا فقد اتبع يف صياغتها أبرز املبادئ املنِظمة        . التشريعات األلبانية يف جمال التأمني حديثة العهد نسبياً        -٢٢٥

مي املساعدة لدى جتميع التشريعات     لقطـاع التأمني، كما دأبت املنظمات الدولية العاملة يف هذا امليدان على تقد            
واحلكومة األلبانية تأخذ على عاتقها االلتزام بأن تعمل على مواءمة التشريعات األلبانية يف جمال              . وعـند تنفيذها  

وهتدف التعديالت والتحسينات املتعددة للقانون املتعلق بالتأمني االجتماعي . التأمني حبيث تقارب املعايري األوروبية
ة عدد األشخاص املشمولني باملخطط، ورفع مستوى االستحقاقات وزيادة تنويعها، ومواءمة الشروط            إىل زيـاد  

 . القانونية حبيث تتوافق مع املعايري احلالية
ويرد فيما يلي بعض املشاريع . وما انفك املاحنون األجانب يقدمون مساعدهتم يف جمال التأمني االجتماعي -٢٢٦

 :ساعدةاملندرجة يف إطار هذه امل
 يف إطار املشروع    ١٩٩٨-١٩٩٣الذي ُنفِّذ خالل الفترة     " عنصر التأمني االجتماعي  "مشروع   �

 ٤,١الذي يضطلع به البنك الدويل بتمويل قدره " لتنمـية شبكة احلماية االجتماعية    "الضـخم   
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛

 سنة بشأن تنمية نظام     ٣٠ياغة استراتيجية ملدة    ساعدت هبة مقدمة من احلكومة اإليطالية يف ص        �
ورئي أن هذا التعاون جيسد جناحاً خاصاً، إذ إنه حقق تقدماً ملحوظاً يف             . التأمني االجتماعي يف ألبانيا   

. تدريب القدرات يف جمال املعاشات أدى إىل إجراء إصالح تشريعي لنظام التأمني االجتماعي يف البلد              
 بعض القضايا املتعلقة بالتأخري يف دفع االشتراكات، وتنظيم مؤسسة التأمني           ونوقشت يف إطار املشروع   

 االجتماعي وإعادة هيكلتها، وتوعية اجلمهور بنظام املعاشات؛

مـوَّل جملـس أوروبا يف السنوات األخرية مشروعاً إقليمياً يرمي إىل تقريب تشريعات التأمني                �
 .الحتاد األورويباالجتماعي من التشريعات السارية يف بلدان ا
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 ١٠املادة 
 احلق يف الزواج وتكوين أسرة

 :إن مجهورية ألبانيا طرف يف الصكوك التالية -٢٢٧

 لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ا �

 اتفاقية حقوق الطفل؛ �

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ �

، اليت صادقت عليها )١٩٧٣ (١٣٨ رقم لسنلأن احلد األدىن ة بشـاتفاقية منظمة العمل الدولي     �
 .١٩٩٨عام 

ولقـد قدمت مجهورية ألبانيا تقارير بشأن تنفيذ الصكوك الدولية املذكورة أعاله، ما عدا اتفاقية منظمة العمل                 
 .الدولية بشأن احلد األدىن للسن

رة، وحتظى مؤسستا الزواج واألسرة      من الدستور، حيق لكل شخص الزواج وتكوين أس        ٥٣وفقا للمادة    -٢٢٨
، الصادر  ٩٠٦٢القانون رقم   (وتنظم عقَد الزواج وفسَخه أحكام قانون األسرة        . برعاية خاصة من جانب الدولة    

 .وأحكام القانون املدين) ٢٠٠٣مايو / أيار٨يف 

ألخالقية والقانونية   من قانون األسرة، يقوم الزواج بوصفه معاشرة قانونية على املساواة ا           ١حسب املادة    -٢٢٩
وحتظى مؤسستا  . بـني الزوجني وعلى احملبة واالحترام والتفاهم على أساس متبادل بوصفها أسس وحدة األسرة             

 .الزواج واألسرة برعاية خاصة من جانب الدولة

 حقوق الطفل

 اليت يكتسب  سنة، وهي السن١٨الطفل يف التشريع األلباين هو أي كائن بشري ُوِلد حياً يقل عمره عن  -٢٣٠
عقب مولده، يتمتع الطفل تلقائياً باألهلية القانونية اليت تالزمه بقية  . بـبلوغها أهلـية التصرف القانونية الكاملة      

على أن األهلية القانونية    ) ٢املادة  (وفيما يتعلق حبماية حقوق األطفال قبل مولدهم، ينص القانون املدين           . حياته
 .ويتمتع الطفل، إن ُوِلد حيا، باألهلية القانونية فور مولده. تبدأ مبولد الشخص وتنقضي بوفاته

.  من القانون املدين على صون حق الطفل يف اإلرث إذ يكتسب ذلك احلق فور مولده٣٢٠وباملثل تنص املادة  -٢٣١
 . اإلرثوتنص هذه املادة بصريح العبارة على أنه ملن ُوِلد حياً قبل توزيع التركة أو قبل وفاة صاحبها احلق يف

ويتمتع بأهلية التصرف   .  عاماً، ال يتمتع إال باألهلية القانونية      ١٤مـا أن يولد الطفل وإىل أن يبلغ سن           -٢٣٢
 سنة من العمر القيام     ١٤وال جيوز للقاصر البالغ     .  عاماً من العمر   ١٨ و ١٤القانونـية اجلزئية لدى بلوغه ما بني        

ولكن، جيوز لـه االنضمام إىل منظمات اجتماعية والتصرف يف         . ة ويل أمره  مبعامالت قانونية إال بعد احلصول على موافق      
ومبوجب أحكام القانون املدين، ليس إنشاء . مـا يكسبه من عمله وإيداع أمواله يف حساب ادخار والقيام بإيداعها بنفسه   

 .ت تناسب اهتماماهتمومعىن هذا أن األطفال من حقهم أيضاً االنضمام إىل مجعيا. اجلمعيات مرهوناً بسن معينة
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وجيوز لـه أن يقوم مبعامالت قانونية      .  عاماً بأهلية التصرف   ١٤ال يتمـتع القاصـر الذي مل يبلغ سن           -٢٣٣
ويقوم ويل أمره جبميع املعامالت     . تناسـب سـنه وكذلك مبعامالت قانونية تدر عليه منافع وال توجب تعويضاً            

وال جيوز  .  عاماً ١٨ألسرة، حيق الزواج ألي ذكر أو أنثى بلغ سن          ومبوجب قانون ا  . القانونية األخرى نيابةً عنه   
وينهي الطفل  .  عاماً ما مل توجد مربرات هامة لذلك       ١٨حملكمـة املقاطعة أن تأذن بزواج من تقل أعمارهم عن           

 . عاماً حسب السن اليت بدأ فيها الدراسة١٥ أو ١٤مرحلة التعليم اإللزامي لدى بلوغه 

 ١٦ من قانون العمل، ُيسَمح لألطفال بالعمل لدى بلوغهم السن الدنيا وهي      ٩٩ و ٩٨ني  ومبوجب املادت  -٢٣٤
 عاماً للقيام بأعمال خفيفة أثناء اإلجازات       ١٨ و ١٤وجيـوز استخدام األطفال املتراوحة أعمارهم بني        . عامـاً 
 .ويعّرف جملس الوزراء املقصود باألعمال اخلفيفة وحيدد ساعات العمل. املدرسية

 من قانون العمل، ال جيوز إال للبالغني القيام باألعمال الشاقة أو تلك اليت قد يكون                ١٠٠ومبوجب املادة    -٢٣٥
 .ويعّرف جملس الوزراء املقصود باألعمال الشاقة أو اخلطرية. هلا خطر على صحة الشخص وشخصيته

، "تعلق باخلدمة العسكرية  وامل "١٩٩١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢، الصادر يف    ٧٥٢٧مبوجـب القانون رقم      -٢٣٦
 . عاما١٨ًجيوز للمواطنني الذكور االلتحاق باخلدمة العسكرية مبجرد بلوغهم 

، جيوز لألطفال اإلدالء بالشهادة أمام احملكمة بعد بلوغهم         )٣٥٦املادة  (مبوجب قانون اإلجراءات املدنية      -٢٣٧
الء بشهاداهتم يف كل إجراء يتعلق هبم حسب سنهم  من قانون األسرة، حيق لألطفال اإلد٦ووفقا للمادة .  عاما١٦ً

 .وقدرهتم على الفهم

. وال جيـوز رفـض طلب قاصر اإلدالء بشهادته أثناء خمتلف اإلجراءات ما مل تتوافر أسباب مقنعة للقيام بذلك                 -٢٣٨
 .ته االجتماعيةووجود عامل نفس إجباري يف كل إجراء يتعلق بالقاصرين لتقييم مزاعم الطفل حسب منوه الذهين وحال

وال جيوز أن   .  عاماً ١٦ عاماً وعن اجلرائم بعد بلوغه       ١٤والطفـل مسؤول جنائياً عن اجلنح بعد بلوغه          -٢٣٩
 عاماً وقت ارتكاهبم للجرمية نصف فترة       ١٨تتعدى مدة احلكم بالسجن على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن           

 ). من القانون اجلنائي٥١املادة (لغني العقوبة اليت ينص عليها القانون فيما يتعلق بالبا

 احلق يف الزواج وتقييد هذا احلق

 من الدستور، حيق لكل شخص الزواج وتكوين أسرة، وحتظى مؤسستا الزواج واألسرة             ٥٣وفقا للمادة    -٢٤٠
 .برعاية خاصة من جانب الدول

إدارة األحوال املدنية برضا  مـن قانون األسرة، ُيعقد الزواج أمام مسؤول يف      ٩ و ٨ووفقـا لـلمادتني      -٢٤١
 .وال جيوز للشخص املتزوج أن يتزوج مرة أخرى ما مل يتم فسخ زواجه السابق. العروسني

وال جيوز عقد زواج بني اآلباء وأبنائهم أو بني األخوات وأخواهتن أو بني الرجل وبنت أخته أو أخيه أو                    -٢٤٢
وجيوز للمحكمة أن تأذن بالزواج بني أبناء       . ان وأبناء أخواهتم  بني املرأة وابن أخيها أو أختها أو بني أبناء اإلخو         
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 ١٢ و ١١باإلضافة إىل ذلك، وعمال باملادتني      ). ١٠املادة  (اإلخوان وأبناء أخواهتم إذا توافرت أسباب تربر ذلك         
 .ربيبتهمن قانون األسرة، ال جيوز عقد زواج بني َحٍم وزوجة ابنه أو بني محاة وزوج بنتها أو بني زوج األم و

وال جيوز الزواج ال للمصابني بإعاقات نفسية حادة وال للمتخلفني عقليا إىل حد العجز عن إدراك املغزى  -٢٤٣
وحيظر الزواج بني الكافل واملكفول وكذلك بني املتبنِّي واملتبنَّى وفيما بني األبناء بالتبين وبني املتبىن وأبناء           . مـن الـزواج   

 . من قانون األسرة١٠إن مت تبنيه، الزواج من أقاربه البيولوجيني، وفق ما نصت عليه املادة وال جيوز لشخص، و. املتبنني

 ،٨٦فوفقا للمادة   . مسألة امللكية أثناء الزواج   ) ٨٧ و ٨٦املادتان   (١٩٩٤تنظم أحكام القانون املدين لعام       -٢٤٤
ل فترة الزواج، باستثناء احلاجات الشخصية، تعد األمالك املنقولة والودائع املصرفية ومجيع ما يقتنيه الزوجان خال"

وُيفتَرض يف امللكية املشتركة التساوي بني نصييب كل من الزوجني ما مل يتم إثبات عكس ذلك ". ِملكـا مشتركا  
وللزوجني حقوق متساوية يف اِمللك املشترك حىت يف احلاالت اليت يتفرغ فيها أحدمها للعمل              . باألدلـة املناسـبة   

إال أن الزوجة ال    .  حيز النفاذ  ١٩٨٢هذا احلكم القانوين مل يكن قائما قبل دخول قانون األسرة لعام            إن  . املرتيل
متلـك يف كثري من األحيان أي نصيب يف بيت الزوجية إذ تنتقل يف معظم احلاالت عقب الزواج إىل بيت الزوج                     

 ).الذي ال ُيمتلك، تبعاً لذلك، أثناء الزواج(

 القعدد الزجيات وحاالت الط

 ميكـن االطالع علـى التفاصيل املتعلقة بعدد الزجيـات وحاالت الطـالق فـي التقريـر األولـي             -٢٤٥
)CCPR/C/ALB/2004/1    حالة  ٨,٤ حالة طالق، أو     ٢ ١٦٨وباإلضافة إىل ذلك، حصلت     ). ٢٤، الصـفحة 

 ١٠٠طالق لكل    حالة   ١٠,٤ حالة طالق، أو     ٢ ٤٦٢ وما جمموعه    ٢٠٠٠ زجية، خالل عام     ١٠٠طالق لكل   
 .٢٠٠١زجية، يف عام 

 ١٩اجلدول 
 حاالت الطالق وعدد األطفال

 عدد األطفال
 السنوات جمموع حاالت الطالق أزواج بال أطفال طفل واحد طفالن ثالثة أطفال أربعة أطفال أو أكثر

١٩٩٠ ٦٧٥ ٢ ٢٨١ ١ ٧٠٦ ٤٥٠ ١٥٠ ٨٨ 
١٩٩١ ٢٣٦ ٢ ٠٥٧ ١ ٦٠٠ ٣٦٨ ١٤٥ ٦٦ 
- - - - - ١٩٩٢ ٤٨٠ ٢ 
١٩٩٣ ٢٥١ ٢ ٩٢١ ٧٠٠ ٣٩٢ ١٥٤ ٨٤ 
١٩٩٤ ١٠٨ ٢ ٨٧٧ ٥٤٥ ٤٣٦ ١٦٧ ٨٣ 
١٩٩٥ ٣٣١ ٢ ٩٧٨ ٦٤٦ ٤٧٥ ١٥٠ ٨٢ 
١٩٩٦ ٩٠١ ١ ٧٤٠ ٥٣٥ ٤٦٠ ١٠٩ ٥٧ 
١٩٩٧ ٤٣٠ ١ ٥٤٥ ٤٣٦ ٣٣٥ ٨٧   ٢٧ 
١٩٩٨ ٠٠٥ ٢ ٧٨٠ ٦١٥ ٤٣٣ ١١٧ ٦٠ 
١٩٩٩ ١١٤ ٢ ٨٠٥ ٦٥٨ ٤٤٤ ١٥٤ ٥٣ 

  ١٠٢  ٢٠٠٠ ١٦٨ ٢ ٧٥٤ ٥٦٩ ٥٥٧ ١٨٦ 
٢٠٠١ ٤٦٢ ٢ ٩٨٢ ٦٩٢ ٥٦٦ ١٤٨ ٧٤ 
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 ٢٠اجلدول 
 حاالت الطالق وسنوات احلياة الزوجية

 سنوات احلياة الزوجية

  سنوات١٠
 أو أكثر

مخس إىل تسع 
 سنوات

ثالث إىل أربع 
 إىل حدود سنة سنة أو سنتان سنوات

جمموع حاالت 
 السنوات الطالق

١٩٩٠ ٢ ٦٧٥ ٦٥٢ ٥٢٥ ٦٨٨ ٤٥٩ ٣٥١ 
١٩٩١ ٢ ٢٣٦ ٥١٨ ٥١٢ ٥٣٤ ٣٦٦ ٣٠٦ 
١٩٩٢ ٢ ٤٨٠ ٥٣٢ ٧٧٩ ٥٤٦ ٣٧٨ ٢٤٥ 
١٩٩٣ ٢ ٢٥١ ٤٤٢ ٥٨٠ ٥٧٢ ٣٨٥ ٢٧٢ 
١٩٩٤ ٢ ١٠٨ ٤٢٩ ٤٦٦ ٥٦٥ ٣٩٩ ٢٤٩ 
١٩٩٥ ٢ ٣٣١ ٥٢٨ ٦٢٣ ٥٤٠ ٣٤٢ ٢٩٨ 
١٩٩٦ ١ ٩٠١ ٥٢٦ ٤٥٢ ٤١٥ ٢٥٩ ٢٤٩ 
١٩٩٧ ١ ٤٣٠ ٣٣٧ ٣٧٠ ٣١٨ ١٨٢ ٢٢٣ 
١٩٩٨ ٢ ٠٠٥ ٣٦٧ ٤٣٩ ٤٦٣ ٣٧٢ ٣٦٤ 
١٩٩٩ ٢ ١١٤ ٣٦٨ ٤٣٦ ٤٧٣ ٤٤٣ ٣٩٤ 
٢٠٠٠ ٢ ١٦٨ ٣٧٧ ٤٢٩ ٤٥٨ ٤٨٤ ٤٢٠ 
٢٠٠١ ٢ ٤٦٢ ٥٠٨ ٥٠٤ ٥٧٦ ٤٦٩ ٤٠٥ 

 ٢١اجلدول 
 حاالت الطالق واملستوى التعليمي

 السنوات حاالت الطالق جمموع فئة األميني املدرسة األولية املدرسة االبتدائية املدرسة الثانوية التعليم اجلامعي

١٩٩٣ ٢ ٢٥١  ١٨١ ١ ١٤٨ ٨٣٣ ٨٩ 

١٩٩٤ ٢ ١٠٨  ٢١٦ ٩٨٩ ٧٩٢ ١١١ 

١٩٩٥ ٢ ٣٣١ ٨١ ١٤٧ ١ ١١٨ ٨٧٧ ١٠٨ 

١٩٩٦ ١ ٩٠١ ٩٥ ١٢٥ ٨٦٣ ٧٣٢ ٨٦ 

١٩٩٧ ١ ٤٣٠ ٤٦ ٢٠٠ ٥٤٤ ٥٨٦ ٥٤ 

١٩٩٨ ٢ ٠٠٥ ٨٨ ١٣٥ ٨٢١ ٨٣٤ ١٢٧ 

١٩٩٩ ٢ ١١٤ ٦٦ ١٥١ ٩٢٥ ٨٣١ ١٤١ 

٢٠٠٠ ٢ ١٦٨ ١٨ ٢١٠ ٩٥٨ ٧٩٣ ١٨٩ 

٢٠٠١ ٢ ٤٦٢ ١٤ ١٣١ ١ ١٥٣ ١ ٠١٣  ١٥١ 

 .)٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول( "Women and Men in Albania"املعهد األلباين لإلحصاءات  :املصدر 

 املساعدة املقدمة إىل األسر

حيـق جلميع من يعانون من الفقر من أسر أو أفراد االستفادة من هذه املساعدة شريطة استيفاء الشروط                   -٢٤٦
ا الربنامج دومنا متييز على أساس الِعرق أو املعتقد أو نوع اجلنس أو ما إىل وُتقدَّم املساعدات يف إطار هذ. القانونية
وعلى أية حال، ال بد من اإلشارة إىل أن بعض األسر الفقرية ال حيق هلا االستفادة من هذه املساعدة ألهنا ال . ذلك
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إال أهنا  . جرت مبحض اختيارها  وتتألف النسبة املئوية العليا من هذه الفئة من أسر ها         . تسـتويف الشروط القانونية   
كما أهنا ُمِنحت . تلقت مساعدات قصرية األجل وجزئية بعد ما شّخصتها املكاتب اإلقليمية للخدمات االجتماعية

برنامج األغذية األولويـة يف املساعدة املقدمة من برامج خمتلف املنظمات غري احلكومية ومنظمات دولية من قبيل            
 .الدولية ومنظمة كري الدوليةمؤسسة الرمحة  وغاثة الكاثوليكيةمنظمة خدمات اإل والعاملي

وهو القانون رقم   (تتمـثل مشكلة من أصعب املشاكل فيما يتعلق بالتأمني يف عدم توافق القانون احلايل                -٢٤٧
لذلك، تعكف مؤسسة   . مع ما ظهر من حتديات جديدة خالل تنفيذه       ) ١٩٩٣مايو  / أيار ١٨، الصادر يف    ٧٧١٠

الجتماعي يف الوقت الراهن على وضع مشروع قانون جديد يراعي التطورات الراهنة يف البلد واإلصالح الضمان ا
 .املتمثل يف إضفاء طابع الالمركزية على قطاع اخلدمات االجتماعية ومشاكل اجتماعية أخرى

 محاية األمهات قبل الوالدة وبعدها

املتعلق بالضمان االجتماعي يف مجهورية      "١٩٩٣مايو  / أيار ١١ الصادر يف    ٧٧٠٣يـنص القانون رقم      -٢٤٨
على أن التأمني اإللزامي نظام ال يستهدف الربح حلماية العامالت وغريهن من            ) يف صـيغته املعدلـة    " (ألبانـيا 

 ).٢املادة (أثناء فترة األمومة ) ربات العمل ومن يعملن حلساهبن اخلاص(الناشطات اقتصاديا 

 ١٢ للمرأة عن احلمل والوالدة شريطة اشتراكها يف الضمان االجتماعي لفترة            ُتدفع استحقاقات األمومة   -٢٤٩
.  يوما بعدها  ٤٢ يوما قبل الوالدة و    ٣٥ يوماً تقوميياً، تشمل ما ال يقل عن         ٣٦٥وتبلغ لفترة االستفادة    . شـهراً 

وميياً، تشمل ما ال يقل      يوماً تق  ٣٩٠وتبلغ فترة االستفادة فيما يتعلق باحلوامل الاليت لديهن أكثر من طفل واحد             
 . يوماً بعدها٤٢ يوماً قبل الوالدة و٦٠عن 

 :ومعدل استحقاقات األمومة للمرأة املشتركة يف الضمان االجتماعي هو -٢٥٠

  يف املائـة من املتوسط اليومي ألساس اشتراكات السنة التقوميية األخرية يف الفترة السابقة للوالدة               ٨٠ �
  يوما بعدها؛١٥٠ومدة 

 . يف املائة من املتوسط اليومي ألساس اشتراكات السنة التقوميية األخرية يف بقية فترة االستفادة٥٠ �

وُتدفع استحقاقات األمومة يف مكان العمل من قبل رب العمل من أموال الضمان االجتماعي املخصصة                -٢٥١
 .ترب فترة األمومة الفترة اليت يغطيها التأمنيوألغراض احلماية االجتماعية، تع. هلذا الغرض وفق نصوص القوانني ذات الصلة

ويعـادل مـبلغ استحقاقات األمومة بالنسبة للمرأة النشطة اقتصاديا املبلغ األساسي الثابت من معاش                -٢٥٢
ويف حال مت تبين طفل يصل عمره إىل سنة، تستفيد األم بالتبين، إذا كانت فترة دفعها ألقساط التأمني ال                  . التقاعد

فال تبدأ االستفادة يف هذه     .  شهراً، من استحقاقات األمومة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه التبين           ١٢تقـل عن    
.  يوما٢٨ًوال تقل عن .  يوماً من تاريخ وضعه٣٣٠ يوماً قبل والدة الطفل، وال تتعدى فترة أقصاها ٤٢احلالة إال 

قية من استحقاقات األمومة إىل يوم وقوع التبين على         وعندما يتم تبين طفل أثناء إجازة األمومة، تستفيد أمه احلقي         
 ).٢٧املادة ( يوما بعد والدة الطفل ٤٢أال تقل فترة االستفادة عن 
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وُتمَنح استحقاقات األمومة للتعويض عن الدخل للمرأة املؤمَّن عليها اليت تضطر إىل تغيري العمل بسبب                -٢٥٣
طبيني، وُيشترط أن تكون قد أدت أقساط التأمني ملدة سنة كي حيق احلمل طبقا لقرار صادر عن جلنة من اخلرباء ال

ويعادل مبلغ تلك االستحقاقات الفارق بني األجر السابق واحلايل، على أال           . هلا االستفادة من تلك االستحقاقات    
 ).٢٨املادة (ة  يف املائة من املتوسط اليومي ألساس اقتطاعات التأمني للسنة التقوميية األخري٥٠يتعدى قدرا أقصاه 

وتقدَّم منحة والدة ألم أو أب مولود جديد شريطة أن يكون قد اشترك يف التأمني سنة واحدة قبل مولد                    -٢٥٤
ومنحة الوالدة مبلغ   . وتدفع تلك املنحة مرة واحدة فقط وتكون فيها األولوية لألم إذا كان لديها تأمني             . الطفل

 ).٢٩املادة (األدىن  يف املائة من األجر الشهري ٥٠ثابت يعادل 

 تساوي األطفال يف حق التمتع باحلماية

يهدف عمل مفتشية العمل بشكل عام والتعاون املشار إليه أعاله مع برنامج منظمة العمل الدولية للقضاء  -٢٥٥
عـلى عمل األطفال بشكل خاص إىل بلوغ الدرجات القصوى يف جمال منع عمل األطفال وخباصة استئجارهم                 

إن توعية مجيع اهليئات االجتماعية، احلكومية أو غري        . مال تضر بصحتهم وتشكل خطراً على حياهتم      للقـيام بأع  
 .احلكومية، واجلمعيات من شأهنا أن حتد من هذه الظاهرة السلبية يف جمتمعنا

 ١٦وحيدد الفصل العاشر من قانون العمل السن الدنيا للعمل اليت ال جيوز استخدام طفل دوهنا، وهي سن  -٢٥٦
 عاماً الذين جيوز هلم القيام بأعمال يسرية ١٦ و١٤ويستثىن من هذا حاالت التالميذ املتراوحة أعمارهم بني . عاماً

 .أثناء اإلجازات املدرسية الصيفية

 طفل عامل تتراوح أعمار أغلبهم      ٦٠٠حسب البيانات اإلحصائية الصادرة عن مفتشية العمل، مثة حنو           -٢٥٧
 .مل أغلبهم يف قطاع توريد األطعمة واخلياطة ومصانع األحذية وما إىل ذلك عاماً يع١٨ و١٦بني 

ومن البديهي أهنم كفئات اجتماعية أو أفراد       . يعمل األطفال يف خمتلف اجملاالت أو القطاعات االقتصادية        -٢٥٨
 .حمرومون كلياً أو جزئياً من حقوقهم يف التعليم واالستمتاع بطفولتهم

األلبانية، ال متارس دوائر اخلدمات االجتماعية متييزاً على أساس السن أو نوع اجلنس أو وفقا للتشريعات  -٢٥٩
واخلدمات االجتماعية املقدمة إىل األيتام . وتبعاً لذلك، ليست أي فئة من األطفال حمرومة من تدابري احلماية. العرق

 إىل تنشئتهم وتعليمهم على حنو جيد،       أو األطفـال املتخـلى عنهم أو األطفال احملرومني من أسرهم هتدف أوالً            
ويبقى مشكل استيعاب مراكز التأهيل الداخلية أو النهارية ). عن طريق التبين(وهتدف ثانياً إىل إجياد أسر دائمة هلم 

 .لألطفال املعاقني ذهنياً قائماً بسبب ضعف إمكانيات تلك املراكز

من ) املتوسط( يف مقررات ومناهج املستوى الثاين       ومت إدراج مـواد هتدف إىل تعريف األطفال حبقوقهم         -٢٦٠
 .وباإلضافة إىل ذلك، تقدم مجعيات خمتلفة من قبيل ما أشري إليه أعاله مسامهات مفيدة يف هذا اجملال. التعليم األساسي

ولة رغم أن التشريعات األلبانية املتعلقة باجملال االجتماعي ُنِشرت وشاع العلم بوجودها، فإن دوائر الد              -٢٦١
لـلخدمات االجتماعـية تعقد دورات تدريب وحلقات عمل منتظمة ترمي إىل توعية اجليل احلايل من األطفال                 
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ويقـوم بالكثري من العمل يف هذا املضمار املفتشون االجتماعيون التابعون لدائرة املساعدة والرعاية              . حبقوقهـم 
وهكذا، وبالتعاون مع خمتلف    . ت االثنيت عشرة  االجتماعـية يف املكاتـب اإلقليمـية املوجودة يف مجيع املقاطعا          

 .املنظمات غري احلكومية، مت إعداد ملف وعدد من امللصقات للتعريف باخلدمات االجتماعية اليت توفرها الدولة

إن الصعوبات املطروحة يف جمال تعزيز حقوق الطفل نامجة عن عدم ضبط تنقالت األشخاص وتدين املستوى                 -٢٦٢
 .ما يف املناطق الريفية، وعدم كفاية ما يقوم به الشركاء االجتماعيون لتوعية األطفال حبقوقهماالقتصادي، ال سي

 يف التقرير   ١٠ميكـن االطالع على مزيد من املعلومات املفصلة عن األطفال وحقوقهم يف سياق املادة                -٢٦٣
 ويف التقرير األويل بشأن (CRC/C/11/Add.27)الدوري األويل جلمهورية ألبانيا بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

 .(CCPR/C/ALB/2004/1)تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 التعاون الدويل

 املشاريع املنفَّذة يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 للقضاء على برنامج منظمة العمل الدوليةيهدف مشروع مشترك بني وزارة العمل والشؤون االجتماعية و -٢٦٤
وسيساهم هذا املشروع يف القضاء     . ل إىل تعزيز قدرات الوزارة يف جمال مكافحة عمل األطفال يف ألبانيا           عمـل األطفا  

الـتدرجيي على تلك الظاهرة من خالل حتسني القدرة املؤسسية للوزارة وملفتشية العمل وإنشاء هيكل مؤسسي لتنفيذ                 
كما أن املشروع سيساهم يف القضاء على عمل األطفال يف ألبانيا من خالل             . برنامج وطين للقضاء على عمل األطفال     

منع تلك الظاهرة ومحاية األطفال العاملني وسحبهم من سوق العمل وإعادة تأهيلهم وتأمني خدمات استشارية مهنية                
 ٢٠٠٢فرباير  /طمن شبا ( شهراً   ١٨وقد استغرق املشروع    . وإجراءات ملموسة ومجع املعلومات ونشرها وما إىل ذلك       

 دوالرا  ١٨ ٢٨٥ويسَّر إجناَزه تربع من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال قيمته            ) ٢٠٠٣أغسـطس   /إىل آب 
 . املتعددة األهداف دوالر أمريكي من اجلمعيات التعاونية١٤ ٠٠٠قيمتها ) عينية(أمريكيا ومسامهة 

ل على مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال، سُتعقَد ويف إطار مشروع يهدف إىل تعزيز قدرة مفتشي العم -٢٦٥
دورة تدريبية هلؤالء املفتشني وممثلي املؤسسات املعنية بعمل األطفال لكي يكتسبوا ما يلزم من املعارف واملهارات   
 .لتحديد ورصد ظاهرة عمل األطفال، وذلك مبساعدة من املفتشني املدرَّبني يف مجيع مقاطعات البلد وخبري أجنيب

ومنح هذا املشروع األولوية ملسألة حتسني قدرات مفتشي العمل على مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال  -٢٦٦
وعاجل االحتياجات وساهم   . بطريقة منهجية وشاملة يف القطاعات الرمسية والقطاعات غري الرمسية على حد سواء           

 ٢٠٠٣مايو /من أيار( شهراً ١٢د استغرق وق. يف حتسني الوعي العام بالظروف الوطنية واإلقليمية على حد سواء
 دوالر ٢٢ ٧٠٠من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال قيمته     وأُِجنز بفضل تربع    ) ٢٠٠٤مايو  /إىل أيـار  
 .دوالر أمريكي من اجلمعيات التعاونية املتعددة األهداف ١٧٠٠٠ قيمته) عيين(تربع و أمريكي

ات احمللية املتعلقة بعمل األطفال ومواءمتها مع املعايري الدولية         ومتخضـت عـن مشروع لتنقيح التشريع       -٢٦٧
توصـيات لتحسني اإلطار القانوين املؤسسي فيما يتعلق بعمل األطفال ورفع مستوى ما يتمتعون به من احلماية                 

تشريعاتنا ويشكل هذا املشروع اخلطوة األوىل على درب مواءمة . القانونية وكفالة التحليل الشامل للحالة السائدة
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أكتوبر /من تشرين األول  ( أشهر   ٤وقد استغرق   . احمللية املتعلقة بعمل األطفال مع التنظيمات الدولية ذات الصلة        
ومت متويلـه بتربع من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال قيمته           ) ٢٠٠٤يناير  / إىل كـانون الثاين    ٢٠٠٣
 . دوالر أمريكي٢ ٠٠٠قيمته ) اليونيسيف(حدة للطفولة منظمة األمم املت دوالر أمريكي وآخر من ٣ ٥٠٠

ويهـدف مشـروع لرسم سياسات وطنية ملكافحة عمل األطفال والقضاء على أسوأ أشكاله إىل وضع                 -٢٦٨
سياسات وإصدار توصيات وخطة عمل تتعلق بتلك الظاهرة من شأهنا تيسري تنفيذ السياسات املشار إليها أعاله                

هات الفاعلة واملؤسسات اليت تقوم بأنشطة متعلقة بقضايا عمل األطفال على الصعيدين املركزي             عرب طائفة عريضة من اجل    
 واستراتيجية حمددة   وبتنفـيذ هـذا املشروع، سيتسىن احلصول على املعلومات الضرورية وإعداد تقرير وطين            . واحملـلي 

 .ملكافحة عمل األطفال وال سيما أسوأ أشكاله

 ١١املادة 
 ةمستويات املعيش

 مستويات معيشة السكان والتباينات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وفئات اجملتمع األخرى

، ١٩٩٨ مـن بني البحوث اليت أجريت بشأن مستوى الفقر دراسة استقصائية لقياس مستوى املعيشة يف عام                -٢٦٩
وألغراض . ٢٠٠١ يف عام ، وحبث علمي بشأن مستوى الفقر٢٠٠٠ودراسة استقصائية متعددة املؤشرات يف عام 

املنطقة : وقُسِّم البلد إىل أربعة مناطق هي     . البحـث، ُحدِّدت عتبة للفقر استنادا إىل تكلفة الضروريات األساسية         
 :وُمعامل الفقر بالنسبة لكل منطقة هو. الساحلية واملنطقة الوسطى واملنطقة اجلبلية وتريانا

 ٢٠,٦  املنطقة الساحلية �
 ٢٥,٦  املنطقة الوسطى �
 ٤٤,٥  املنطقة اجلبلية �
 ١٧,٨   تريانا �

 ٢٢اجلدول 

 مؤشرات الضروريات األساسية غري امللباة

 االحتياجات األساسية غري امللباة تريانا املنطقة احلضرية املنطقة الريفية اجملموع

 املياه وقلة االعتناء بالنظافة ٠,٥ ٢,٦ ٢٨,٦ ١٧,٥

 ري الالئقةظروف املعيشة غ ٨,٥ ٦,٣ ١٦,٥ ١٢,٥

 النقص يف اإلمداد بالطاقة الكهربائية  ١,٧ ٩,٠ ١٨,١ ١٣,٥

 )أكثر من ثالثة أشخاص لكل غرفة(االكتظاظ السكاين  ١٠,٣ ١٥,٦ ١٨,٦ ١٦,٧
 )أرباب األسر الذين أمتوا مثاين سنوات أو أقل من التعليمي(املستوى التعليمي  ٣٤,٧ ٤٧,٠ ٧٤,٨ ٦١,٢

 )اثنتان أو أكثر من الضروريات األساسية غري امللباة(ر الفق ١١,٥ ١٦,٦ ٤٧,٢ ٣٣,٨

 )ثالث أو أكثر من الضروريات األساسية غري امللباة(الفقر املدقع  ٢,٣ ٣,٢ ١٨,٣ ١١,٩

 ) امللباةواحدة أو ال شيء من الضروريات األساسية غري(األمن من الفقر  ٨٨,٥ ٨٣,٤ ٥٢,٩ ٦٦,٢
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 يف  ٢٠٠٢اس مستوى الفقر اليت أجراها املعهد األلباين لإلحصاءات عام          جنحت الدراسة االستقصائية لقي    -٢٧٠
 :حتديد جتليات الفقر وذلك باإلشارة إىل اخلصائص الرئيسية التالية

 يف املائة من الفقراء إىل أسر تتألف من سبعة ٤٠ينتمي حنو . يوجد الفقراء يف أسر كبرية وجديدة �
وينتشر الفقر  .  عاماً ٢١ املائة من الفقراء يف ألبانيا عن         يف ٥٠وتقل أعمار زهاء    . أفراد أو أكثر  

  يف املائة؛١٢بدرجة أقل يف أوساط كبار السن الذين يعيشون يف تريانا حيث تبلغ نسبته 

 يف املائة من سكان ٥٠يعاين حنو . أفقر املناطق هي املناطق الواقعة يف مشال البالد ومشاهلا الشرقي �
 عيش أكثر من مخسهم يف فقر مدقع؛هذه املناطق من الفقر وي

يعاين األطفال الفقراء الذين تقل     . أفقـر األشـخاص ال يستفيدون كثريا من اخلدمات الصحية          �
  سنوات من نقص يف التغذية؛٥أعمارهم عن 

 يشكل النشاط الزراعي والعمل مقابل أجر مصدري الدخل الرئيسيني؛ �

ونسبة أقل على املنتجات غري     )  يف املائة  ٦٧(اء  يـنفق الفقراء أكثر من نصف دخلهم على الغذ         �
 ). يف املائة١٧(الغذائية 

يف إطار حتسني برامج الرعاية االجتماعية وحتقيق األهداف املتوسطة األجل لالستراتيجية الوطنية للتنمية              -٢٧١
عية دراسة استقصائية   االجتماعية واالقتصادية واستراتيجية احلد من الفقر، أجرت دائرة الدولة للخدمات االجتما          

وحسب . قدم حتليال للمعايري واملؤشرات االجتماعية واالقتصادية اليت ُيستَند إليها حاليا يف منح املعونة االقتصادية             
هذه الدراسة، يالَحظ أن مستوى الفقر يتأثر بوجه عام بالفوارق الواضحة املوجودة بني الشمال واجلنوب واملدن                

والعوامل . فمستوى الفقر أعلى يف املناطق الشمالية والشمالية الشرقية للبلد        . والساحليةوالقرى واملناطق اجلبلية    
 .اليت أدت إىل تفاقم الفقر يف تلك املناطق معقدة، فهي إما تارخيية أو جغرافية وإما اجتماعية أو اقتصادية

ذ اخلطوات األوىل لتحديد وبالتعاون مع وكاالت ومنظمات غري حكومية، مت إجراء دراسات جزئية واختا        -٢٧٢
ترك الدراسة والفقر (واستناداً إىل بعض املؤشرات املتكاملة . العالقـة القائمـة بـني الفقر واإلقصاء االجتماعي     

 .، مت وضع خريطة للمؤشرات االجتماعية)ووفيات األطفال

اليت تشري إىل نسبة    عـلى أساس نظام مؤلَّف من نقاط، أُدِرجت املؤشرات املنتقاة حسب قيمة تصنيفها               -٢٧٣
واستنادا إىل املؤشرات املتكاملة،    ).  مقاطعة ٣٦تتألف بالدنا من    (اإلقصـاء االجتماعي على صعيد كل مقاطعة        

 : إىل أربع جمموعات هي٣٦ُصنِّفت املقاطعات ال  

تضم مقاطعات املنطقة الشمالية الشرقية ذات مؤشرات اإلقصاء االجتماعي         : اجملموعـة األوىل   �
 ؛)مثل كوكسي وديربا وبولقيزا(األعلى 

  مقاطعة؛١٩تضم : اجملموعة الثانية �
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  مقاطعات؛٧تضم : اجملموعة الثالثة �

وهي ديفويل وديلفينا   ( مقاطعات هبا أدىن نسبة من اإلقصاء االجتماعي         ٤تضم  : اجملموعة الرابعة  �
 ).وغجريوكاسترا وساراندا

وارد أعاله، يتبني أن مثة يف بعض احلاالت تبايناً بني احلالة           بتحلـيل املؤشـرات املعتمدة يف التصنيف ال        -٢٧٤
االقتصـادية واحلالـة االجتماعـية، ولكن تلك املؤشرات تظهر، إذا ُنِظر إليها بشكل عام، العالقة الوثيقة بني                  

ومتثلت إحدى االستنتاجات اليت خلصت إليها الدراسة يف أن مؤشرات          . مسـتويات الفقر واإلقصاء االجتماعي    
خلدمـات االجتماعية األساسية متدنية بصورة عامة حيث توجد أعلى مؤشرات الفقر، حبيث أن أفقر املقاطعات             ا

 .لديها أعلى مؤشرات اإلقصاء االجتماعي

 ٢٣اجلدول 

 )بالدوالر األمريكي (الناتج احمللي اإلمجايلنصيب الفرد من 

 السنة اجملموع
 ١٩٩٦ ٩٢١ 
 ١٩٩٧ ٦٧٣ 
 ١٩٩٨ ٨٤٢ 

١٩٩٩ ١ ٠٥٣ 
٢٠٠٠ ١ ١٢٨ 
٢٠٠١ ١ ٣٦٦ 
٢٠٠٢ ١ ٥٥٢ 
٢٠٠٣ ١ ٦٤٠ 

حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل مؤشر متوسط يؤخذ يف حسابه بعني االعتبار جمموع السكان بدون  -٢٧٥
 .متييز بني خمتلف طبقاهتم

 مستوى الفقر يف ألبانيا

 يف املائة منهم يف فقر ٥ويعيش أقل من . رحسب مجيع مؤشرات الفقر، يعاين ربع سكان ألبانيا من الفق -٢٧٦
ونسبة استفادة املناطق الريفية . وأبعاد الفقر غري النقدية حادة). على أقل من دوالر أمريكي للفرد يف اليوم(مدقع  

من اهلياكل األساسية واخلدمات متدنية جدا، كما أن نوعية تلك اخلدمات يف املناطق احلضرية تسبب تدنيا هائال                 
 .وى االستفادة منهايف مست

 يف ٥٠ يف املائة عن تريانا و٦٦يبلغ الفقر أعلى مستوى لـه يف املناطق الريفية حيث يزيد الفقراء بنسبة  -٢٧٧
وله عالقة بالبطالة حيث . والفقر أكثر تفشياً يف أوساط األسر املعيشية اجلديدة. املائة عن املناطق احلضرية األخرى

كما أن تدين مستوى التعليم يشكل أحد       .  سوق العمل تضعف حظوظ املرأة     توجـد فـوارق بـني اجلنسني يف       
 .األسباب الرئيسية للفقر
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حسب دائرة الدولة للخدمات االجتماعية، فإن احلد األدىن ملتطلبات املعيشة غري حمدد رغم أنه مت إجناز                 -٢٧٨
 .ى املعونة االقتصاديةدراسة يف هذا الشأن وهي ُتستخدم حالياً كمرجع يف الرفع التدرجيي ملستو

جيري التقييم الرمسي ملستوى الفقر بطريقة إدارية وذلك بقياس معدل احلد األدىن لألجور واحلد األدىن                -٢٧٩
 .للمعاشات وحصص املعونة االقتصادية

 املعهد األلباين   - ٢٠٠٢الدراسـة االستقصـائية لقياس مستوى املعيشة لعام         "بفضـل اسـتنتاجات      -٢٨٠
فقد خلصت تلك الدراسة إىل أن .  أصبح باإلمكان إجراء تقييم أكثر دقة وموضوعية ملستوى الفقر،"لإلحصاءات

أما نسبة الفقر املدقع اليت جيري حتديدها وفق مستوى املعيشة فهي متدنية إذ             . ربع سكان ألبانيا يعانون من الفقر     
 ١٨ الصادر يف ٧٧١٠القتصادية هو القانون واألساس القانوين لتقدمي املعونة ا.  يف املائة من السكان٥تقـل عن    

، "املتعلق باملعونة االقتصادية "٢٠٠٢مارس / آذار٣١ الصادر يف ١١٣ وقرار جملس الوزراء رقم ١٩٩٣مايو /أيار
 . أسرة احلصول عليها١٢٩ ٩٥٨اللذان حيق مبوجبهما لزهاء 

 املؤشرات االجتماعية واالقتصادية

 ٢٤اجلدول 

 ية لألسر املعيشية حسب الفئات يف أعوامنفقات االستهالك السنو

  معاِمالت امليزانية٢٠٠٠ و١٩٩٤ و١٩٩٣

 أمناط اإلنفاق ١٩٩٣ ١٩٩٤ ٢٠٠٠
 منتجات احلبوب ١٧,٠ ١٢,٩ ٨,٩
 اخلضر ٩,١ ١٠,٢ ٦,٢
 الفواكه ٥,٧ ٣,٤ ٤,٦
 اللحم ومشتقاته ١١,١ ١١,٧ ١١,٣
 الدجاج والبيض ٥,١ ٣,٨ ٢,٥
 األمساك ٠,٢ ٠,٣ ٠,٨
 احلليب ومشتقاته ١١,٧ ١٢,٣ ٧,٨
 منتجات أخرى ٦,٨ ٧,٧ ٤,٨
 املشروبات ٣,٤ ٣,٨ ٣,٣
 االستهالك خارج البيت ٠,٢ ٠,٥ ٤,٧
 املنتجات الغذائية ٧٠,٣ ٦٦,٣ ٥٤,٩
 املشروبات ٣,٤ ٣,٨ ٣,٣
 املنتجات الغذائية واملشروبات ما عدا التبغ ٧٣,٧ ٧٠,١ ٥٤,٩
 التبغ ١,٨ ٢,٠ ٢,٩
 املالبس واألحذية ٢,٨ ٢,٤ ٥,٣
 اإلجيار والطاقة الكهربائية واملاء ٢,٧ ٣,٢ ٦

 االعتناء باملرتل ٢,٩ ١,٩ ١,٢
 األثاث ٢,٥ ٣,٣ ١,١
 التجهيزات ٤,٤ ٤,٢ ٠,٨
 التأثيث ٠,٢ ٠,٤ ٣,٧
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 أمناط اإلنفاق ١٩٩٣ ١٩٩٤ ٢٠٠٠
 الصيانة ٠,٩ ٢,٣ ٠,٤
 التجهيز والتأثيث ١٠,٩ ١٢,١ ٧,٢
 الصحة ٠,٩ ٠,٩ ٢,٦
 السيارة ٢,٠ ٥,٣ ٤,٥
 النقل ١,٦ ١,٣ ١,٧
 اهلاتف والربيد ١,٢ ٠,٦ ١,٧
 النقل واالتصاالت ٢,٨ ١,٩ ٣,٤
 التجهيزات السمعية البصرية ٢,٧ ٣,٥ ٠,٥
 أوقات الفراغ والراحة ٠,٥ ٠,٠ ٢,٤
 التعليم ٠,٥ ٠,٤ ٢,٥
 التعليم والثقافة والترفيه ٣,٧ ٤,٠ ٥,٤
 االعتناء بالنفس ٠,٣ ٠,٨ ١,٩
 اجملوهرات ٠,١ ٠,٢ ٠,٤
 االعتناء بالنفس ٠,٤ ١,٠ ٢,٣
 نفقات أخرى ١,٧ ٠,٨ ٥,٥

 اجملموع  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 ٢٥اجلدول 

 ٢٠٠٠ميزانية األسرة املعيشية حسب املنطقة أو املدينة، عام 

 اجملموع
 نفقات
 أخرى

 االعتناء
 بالنفس

 التعليم،
 الترفيه

 النقل،
 االتصاالت

 الرعاية
 الطبية

 التجهيزات
 املرتلية

 املاء، ار،اإلجي
 الكهرباء

 املالبس،
 األحذية

 الطعام، التبغ،
  املشروبات

 بريات ٦٣,٣ ٤,٢ ٦,٢ ٦,٤ ٣,١ ٧,٢ ٤,٠ ١,٩ ٣,٧ ١٠٠

 ديرب ٦٢,٢ ٥,٧ ٥,٦ ٥,٩ ١,٩ ٦,٤ ٣,٣ ١,٠ ٧,٩ ١٠٠

 دورس ٦١,٩ ٤,٣ ٦,٥ ٥,٣ ٢,١ ٧,٤ ٣,٦ ٢,٣ ٦,٦ ١٠٠

 إيلباسان ٦٠,١ ٤,٥ ٦,١ ٧,١ ٢,٧ ٧,٣ ٥,٩ ٢,٢ ٤,١ ١٠٠

 غجريوكاستر ٥٥,٢ ٥,٦ ٥,٩ ٦,٥ ٣,٧ ٨,٩ ٨,٤ ١,٥ ٤,٣ ١٠٠

 فري ٥٣,٧ ٤,٣ ٧,١ ٦,٦ ٣,٤ ٩,٩ ٤,٧ ١,٨ ٨,٥ ١٠٠

 كورس ٥٩,٤ ٥,٢ ١١,٥ ٦,٢ ١,٣ ٤,٩ ٥,٣ ٢,٥ ٣,٧ ١٠٠

 كوكس ٥٧,٨ ٨,٤ ٣,٦ ٨,٣ ١,٧ ١٠,٧ ٤,٢ ٠,٩ ٤,٤ ١٠٠

 ليزه ٥٨,٥ ٦,٦ ٤,٥ ٧,٥ ١,٨ ٥,٨ ٤,٥ ٣,١ ٦,٨ ١٠٠

 شكودر ٥٩,٦ ٧,٢ ٢,٩ ٨,٢ ٢,٣ ٧ ٥,٢ ٣,٦ ٣,٨ ١٠٠

 تريانا ٥٥,٥ ٥,٤ ٨,٨ ٥,٢ ٢,٣ ٨,٣ ٥,٩ ٢,٥ ٦,٠ ١٠٠
 فلور ٦٠,٣ ٤,٥ ٤,٣ ٦,٤ ٣,٩ ١٠,٠ ٥,٠ ١,٧ ٣,٨ ١٠٠

 اجملموع ٥٧,٨ ٥,٣ ٦,٩ ٦,٣ ٢,٦ ٧,٩ ٥,٤ ٢,٣ ٥,٥ ١٠٠

 .٢٠٠٠-١٩٩٩الدراسة االستقصائية مليزانية األسرة املعيشية يف املناطق احلضرية،  :املصدر 
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 ٢٦اجلدول 
 أمناط إنفاق األسر املعيشية حسب اجملموعات الرئيسية

 بالنسبة املئوية) ٢٠٠٠، ١٩٩٤، ١٩٩٣(

  السنة
 النفقات ١٩٩٣ ١٩٩٤ ٢٠٠٠
 الغذاء، التبع، املشروبات ٧٢,١ ٦٨,٩٣ ٥٧,٨
 املالبس، األحذية ٢,٨ ٢,٣٩ ٥,٣
 اإلجيار، الكهرباء، املاء، الوقود ٦    ٤,٨٩ ٦,٩
 التجهيزات، األثاث ٧,٦ ١٠,٤٦ ٦,٣
 الرعاية الصحية ٠,٩ ٠,٩٣ ٢,٦
 النقل، االتصاالت ٤,٨ ٧,٢٥ ٧,٩
 التعليم، الترفيه ٣,٧ ٤,١٣ ٥,٤
 االعتناء بالنفس ٠,٤ ١,٠١ ٢,٣
 نفقات أخرى ١,٧ ٠,٠١ ٥,٥
 اجملموع  ١٠٠    ١٠٠    ١٠٠   

 .٢٠٠٠-١٩٩٣احلولية اإلحصائية، ، ٢٠٠٠-١٩٩٩ املعيشية يف املناطق احلضرية الدراسة االستقصائية مليزانيـة األسرة :املصدر

 احلق يف غذاء صحي

يشـكل إعمال احلق يف غذاء صحي والئق ومراعاة هذا احلق أحد األهداف الرئيسية ملا تقوم به وزارة       -٢٨١
هذا احلق إال بالتعاون الوثيق مع وحسب الوزارة، ال ميكن إعمال . الصحة، وال سيما إدارة الرعاية الصحية األولية

 .وزارات أخرى من قبيل وزارة الزراعة واألغذية ووزارة االقتصاد، إخل

هلـذا، عملت األجهزة املذكورة أعاله على إعداد خطة عمل وطنية للتغذية هي حالياً يف آخر مراحل                  -٢٨٢
 .وزارة الزراعة واألغذيةوقد وردت املعلومات عما أشري إليه أعاله من وزارة الصحة و. االعتماد

واملصدر الرئيسي للبيانات املتعلقة باملخزون الوطين من األغذية هو         . يكتسـي توفري الغذاء أمهية بالغة      -٢٨٣
 .وزارة الزراعة واألغذية

أجريـت أول دراسـة عن التغذية على صعيد األسر املعيشية بعد سقوط النظام الشيوعي خالل الفترة        -٢٨٤
وأُِخذ .  أسرة منتقاة عشوائياً يف تريانا     ٣ ١٧٩ ومشلت   ١٩٩٣أكتوبر  /غسطس إىل تشرين األول   أ/املمتدة من آب  

وعلى أساس  . ١٩٨٩بعـني االعتبار يف تلك الدراسة عدد األسر املعيشية واملساكن حسب تعداد السكان لعام               
، أجري  )مستويات الدخل احلالة الدميغرافية والسكن والتوظيف واهلجرة و     (الـتغريات االجتماعـية واالقتصادية      

 . أسر معيشية٨٠٧استبيان آخر أخذ يف االعتبار التفاوتات الطبقية ومشل 

 يف  ٧٢وأُنِفق منها   .  ليكا للشخص يف الشهر    ٣٥ ٢٤٤وتشـري نتائجه إىل أن النفقات السنوية بلغت          -٢٨٥
 .املائة على الغذاء
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بأن أطعمة األلبانيني ) SARA Program 1996-1997(وأفادت الدراسة اليت أجرهتا وزارة الزراعة واألغذية  -٢٨٦
ويناهز استهالك الشخص السنوي من    . حتـتوي على ما يكفي من السعرات احلرارية وتتكون بشكل رئيسي من الذرة            

وفيما سكان املناطق الريفية ينتجون أغذيتهم، فإن سكان املناطق احلضرية يعتمدون على األغذية .  كيلوغرام٢٠٠اخلبز 
وتقارب النفقات الشهرية يف املناطق احلضرية على األغذية اليت تنقسم إىل أربع فئات، هي احلبوب واللحوم                . ردةاملستو

 يف املائة من    ٧٢ إىل   ٧٠ دوالراً أمريكياً لألسرة املعيشية؛ وتنفق األسر املعيشية ما نسبته           ١٥٠والفواكـه واخلضـر،     
 .جيب لتوصيات منظمة الصحة العامليةواملؤشرات الواردة أدناه تست. دخلها على الغذاء

 ٢٧اجلدول 
 ١٩٩٦كم املغذيات للشخص يف اليوم يف عام 

 السنة ١٩٩٦

 السعرات
 احلرارية

 الربوتينات الدهنيات السكريات
 الغرامات
 يف اليوم

 الكيلوغرامات
 يف السنة

 املنتجات

 اللحم ٢٧,٢٧ ٧٤ ١٥,٣١ ٠,٧٤ صفر ٦٨,٠٨
 احلليب ١١٢,١٦ ٣٠٧ ٩,٥١ ١٠,٤٣ ١٤,٧٣ ١٨٧,٢٧
 الزبدة ٥,٣٦ ١٤ ٠,١١ ١١,٦٧ ٠,١٥ ١٠٦,١٢
 اجلنب ١٧,٧٥ ٤٨ ٥,٣٧ ١٢,٩١ ٢,٨٨ ١٤٨,٣٢
 البيض ١٥٤,٤٤ ٣٧,٦ ٤,٨٨ ٤,١٧ ٠,٣٧ ٥٨,٦٥
 الزيوت النباتية ١٦,٨٦ ٤٦ صفر ٤٦,٠ صفر ٤١٤,٠
 السكر ١٦,٥٧ ٤٥ صفر صفر ٤٦,٨ ١٧٦,٤٠
 بزاخل ١٧٩,٨٨ ٤٩٢,٨ ٣٦,٩٦ ٦,٤ ٢٦٥,١٢ ١ ١٩٧,٥٠
 الفواكه ٢٩,٥٣ ٨٠ ٠,٦   ٠,١٦ ٨,٦٤ ٣٩,٠٤
 البطاطس ٢٩,١٣ ٧٩ ١,٥٨ ٠,٠٧ ١٢,٦٤ ٥٩,٢٥
 اخلضر ١١٠     ٣٠١ ٧,٥٢ ٠,٧٥ - ٧٨,٢٦
 البقول ٩,٨٦ ٢٦ ٦٠١٣ ٠,٦٥ ١٣,٤٤ ٨٠,٨٦
٣٦٤,٧٧ ٢ ٦١٣,٧٥ 

٥٨,٢٩٪ 
٩٣,٩٥ 
٣١,١٥٪ 

٨٧,٩٧ 
١٢,٩٦٪ 

 اجملموع   

 .وزارة الزراعة واألغذية :املصدر

منذ بداية مرحلة االنتقال إىل اقتصاد السوق، وألبانيا تشكو من عجز يف منتوجاهتا الزراعية الرئيسية  -٢٨٧
 ١٩٨٠وارتفع إمجايل االحتياجات الغذائية خالل الفترة املمتدة من عام . وخباصة احلبوب والبذور الزيتية والسكر

كاين والتغريات اليت يعرفها اهلرم السكاين، ُيتوقع أن ونتيجة النمو الس.  يف املائة سنويا١,٣ بنسبة ١٩٩٣إىل عام 
ومن املتوقع أن يقع اجلزء األكرب من هذا . ٢٠١٠-١٩٩٣ يف املائة خالل فترة ١,٦ترتفع االحتياجات بنسبة 

 . يف املائة٣االرتفاع يف املناطق احلضرية بنسبة تناهز 

مة األغذية، مت بذل قصارى اجلهود وفقا لألحكام وفيما يتعلق باألمن الغذائي الذي له صلة مباشرة بسال -٢٨٨
ذات الصلة الواردة يف تشريعات االحتاد األورويب والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية 
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ويف نفس الوقت، تعكف وزارة الزراعة واألغذية . والزراعة، وروعي قدر اإلمكان يف هذا الصدد الدستور الغذائي
 .اغة توصيات ملموسة من أجل ضمان توازن غذائي صحي لسكان ألبانياعلى صي

 الفقر والتباينات يف ألبانيا

 ٢٨اجلدول 
 مدى الفقر يف ألبانيا

 تريانا املناطق احلضرية األخرى املناطق الريفية اجملموع
 فقر شديدفقر  فقر شديدفقر  فقر شديدفقر  فقر شديدفقر 

 

 )بالنسبة املئوية(الفقراء  ١٧,٨ ٢,٣   ٢٠,١ ٤,٨   ٢٩,٦ ٥,٢   ٢٥,٤ ٤,٧  
 فجوة العوز ٣,٨ ٠,٦   ٤,٧ ٠,٩   ٦,٦ ٠,٧   ٥,٧ ٠,٨  

 متوسط فجوة العوز ١,٣ ٠,٢٢ ١,٧ ٠,٢٤ ٢,١ ٠,١٦ ١,٩ ٠,١٩
 متوسط االستهالك الشخصي ٩ ٠٤٣ ٨ ٤٦٨ ٧ ٢١٢ ٧ ٨٠١

 معامل جيين ٠,٣٠ ٠,٢٨ ٠,٢٧ ٠,٢٨

 .عيشية فقرية إذا عجزت عن تلبية اثنتني أو أكثر من االحتياجات األساسيةُتعترب األسرة امل :مالحظة

 ٢٩اجلدول 
 االحتياجات األساسية غري امللباة

املناطق  اجملموع
 الريفية

املناطق 
 احلضرية

  تريانا

 *املياه وقلة املرافق الصحية ٠,٥ ٢,٦ ٢٨,٦ ١٧,٥
 **ظروف السكن غري الالئقة ٨,٥ ٦,٣ ١٦,٥ ١٢,٥
 ***النقص يف اإلمداد بالكهرباء ١,٧ ٩,٠ ١٨,١ ١٣,٥
 )أكثر من ثالثة أشخاص للغرفة(االكتظاظ  ١٠,٣ ١٥,٦ ١٨,٦ ١٦,٧
 )رب أسرة مل يتلق التعليم االبتدائي(التعليم  ٣٤,٧ ٤٧,٠ ٧٤,٢ ٦١,٢
 )اثنتان أو أكثر من االحتياجات األساسية غري ملباة(فقر  ١١,٥ ١٦,٦ ٤٧,٨ ٣٣,٨
 )ثالثة أو أكثر من االحتياجات األساسية غري ملباة(فقر شديد  ٢,٣ ٣,٢ ١٨,٣ ١١,٩
 )واحدة أو ال شيء من االحتياجات األساسية غري ملباة(يف مأمن من الفقر  ٨٨,٥ ٨٣,٤ ٥٢,٩ ٦٦,٢

 .هناك نقص يف املياه املتدفقة واملراحيض املزودة باألنابيب: النقص يف املياه وقلة االعتناء بالنظافة * 

 ).ظروف عيش غري الئقة، أو مرتل يف طور البناء(تقييم ذايت  ** 

 .انقطاع الكهرباء أكثر من ست ساعات يف اليوم: النقص يف الطاقة الكهربائية *** 
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 ٣٠اجلدول 
 سوء التغذية بدرجة متوسطة أو حادة لدى األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات

 غري مكتملي النمو زاليعانون من اهل يعانون من نقص يف الوزن
 بدرجة متوسطة بدرجة حادة بدرجة متوسطة بدرجة حادة بدرجة متوسطة بدرجة حادة

 

 ملناطقا      
 الريفية   ٣٤,٩ ١٨,٦ ١١,٨ ٢,٩ ١٥,٥ ١,٧
 احلضرية   ٣١,٤ ١٩,٣ ٨,٣ ١,٢ ١١,٣ ٠,٨

 نوع اجلنس      
   ذكور ٣٤,٤ ١٩,٤ ١٢,٢ ٢,٨ ١٧,٤ ١,٩
   إناث ٣٢,٩ ١٨,١ ٨,٥ ١,٧ ٩,٦ ٠,٦
     اجملموع ٣٣,٧ ١٧,٣ ١٠,٦ ٢,٣ ١٤,٠ ١,٤

 ٣١اجلدول 
 )النسبة املئوية(الفقر وظروف العيش واالستفادة من اخلدمات 

 فئات غري فقرية فئات فقرية

 اجملموع اجملموع
املناطق 
 الريفية

املناطق 
 اجملموع احلضرية

املناطق 
 الريفية

املناطق 
 احلضرية

 

 ياهامل       
 وجود شبكة املياه يف املساكن ٩٠,٣ ٢٧,٤ ٥٥,٧ ٧٣,٦ ١٣,٤ ٣٢,٧ ٤٩,٨
 وجود شبكة مياه خارج املسكن ٥,١ ٢١,٢ ١٤,٠ ١١,٤ ٣٠,٣ ٢٤,٢ ١٦,٥
 بدون شبكة مياه ٤,٧ ٥١,٥ ٣٠,٤ ١٥,١ ٥٦,٤ ٤٣,١ ٣٣,٦

 االعتناء بالنظافة       
  يف املساكنوجود املراحيض ٩٢,٠ ٤٨,٣ ٦٨,٠ ٨٠,٧ ٢٢,٩ ٤١,٤ ٦١,٢
 املراحيض اخلارجية املوصولة بشبكة الصرف الصحي ٥,٦ ١٣,١ ٩,٧ ١٠,٤ ١٤,٤ ١٣,١ ١٠,٦
 املراحيض اخلارجية غري املوصولة بشبكة الصرف الصحي ٢,٢ ٣٨,٤ ٢٢,١ ٨,٦ ٦٢,٤ ٤٥,٢ ٢٨,٠

 اهلاتف       
 اهلواتف الثابتة والنقالة ٢٤,٥ ١,٤ ١١,٨ ٣,٩ ٠,٤ ١,٦ ٩,٢
 اهلواتف الثابتة فقط ٢٧,٦ ١,٧ ١٣,٤ ١٧,١ ٠,٠ ٥,٥ ١١,٣
 اهلواتف النقالة فقط ٢٥,١ ٤٣,٣ ٣٥,١ ٢٢,٣ ١٠,٦ ١٤,٣ ٢٩,٨
 بدون هاتف ٢٢,٨ ٥٣,٦ ٣٩,٧ ٥٦,٧ ٨٩,٠ ٧٨,٦ ٤٦,٦

 )ساعات انقطاعها(الطاقة الكهربائية        
 ال تنقطع على اإلطالق ٢٠,٥ ٧,١ ١٣,١ ٣٦,٣ ٥,٩ ١٥,٦ ١٣,٨
  ساعات٥-١ ٣٤,٦ ١٩,٠ ٢٦,٠ ٢٩,٧ ١٩,٤ ٢٢,٧ ٢٥,٢
  ساعة١٢-٦ ٣٧,٨ ٥٧,٠ ٤٨,٣ ٢٧,٥ ٥٤,٢ ٤٥,٦ ٤٧,٧
  ساعة١٢أكثر من  ٧,١ ١٧,٠ ١٢,٥ ٦,٦ ٢٠,٥ ١٦,١ ١٣,٤

 عدد األشخاص لكل غرفة       
 أقل من شخص واحد ٨,١ ٦,١ ٧,٠ ٠,٨ ٠,٥ ٠,٦ ٥,٤
 ثة أشخاصمن شخص واحد إىل ثال ٧٦,٢ ٦٩,٩ ٧٢,٦ ٥١,٠ ٥٠,٧ ٥٠,٨ ٦٧,٢
 أكثر من ثالثة أشخاص ١٥,٧ ٢٤,٠ ٢٠,٣ ٤٨,٢ ٤٨,٧ ٤٨,٦ ٢٧,٥

 املسافة إىل أقرب مركز طيب       
  دقائق أو أقل١٠ ٦٠,٥ ٤٤,٠ ٥١,٤ ٤٩,٠ ٢٩,٧ ٣٥,٨ ٤٧,٤
  دقيقة٢٩-١١ ٣٦,٢ ٣٦,٨ ٣٦,٦ ٤٨,٦ ٣٩,٧ ٤٢,٥ ٣٨,١
  دقيقة٥٩-٣٠ ١,٩ ٧,٠ ٤,٧ ١,٥ ٩,٦ ٧,٠ ٥,٣
 ساعة أو أكثر ١,٤ ١٢,٢ ٧,٤ ١,٠ ٢١,١ ١٤,٧ ٩,٢
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 ٣٢اجلدول 
 )النسبة املئوية(نفقات األسر حبسب املناطق 

  تريانا املناطق احلضرية األخرى املناطق الريفية اجملموع
 النفقات على الغذاء ٥٨,٥ ٥٩,١  ٦٦,٣  ٦٢,٨
 النفقات على أشياء أخرى غري الغذاء ٢٤,٨ ٢٤,٠  ٢١,٢  ٢٢,٦
 املرافق العامة ١٤,٦ ١٣,٧  ١٠,٨  ١٢,٣
 التعليم ٢,١ ٣,٢  ١,٧  ٢,٣

 اجملموع  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠

 ٣٣اجلدول 
 الفقر حسب الفئات العمرية واملناطق

النسبة املئوية  النسبة إىل الفقراء النسبة املئوية للفقراء من السكان
 تريانا ية األخرىاملناطق احلضر املناطق الريفية اجملموع للسكان

 الفئة العمرية

 أقل من مخس سنوات ٢٦,٩١ ٢٦,٦    ٣٨,٣٣ ٣٤,٢٦ ٨,٤٩ ١١,٤٥
  سنوات١٠-٥ ٢٧,١٦ ٢٤,٢٧  ٣٧,٤   ٣٢,٧٦ ١١,٩٨ ١٥,٤٦

  سنة٢١-١١ ٢١,٣٢ ٢٦,٤٧  ٣٣,٦   ٣٠,٣٥ ١٥,٠٣ ١٧,٩٧
  سنة٢٥-١٨ ١٨,٤٣ ٢٠,٠١  ٢٦,١١ ٢٣,٥٥ ١٠,٩٦ ١٠,١٧

  سنة٤٥-٢٦ ١٨,٣٩ ٢٠,٥٥  ٢٩,١٤ ٢٥,٦ ٢٦,٧٣ ٢٦,٣٨

٥٥-٤٦ ٩,٢٦ ١١,٩٤  ٢٢,١   ١٦,٨ ١٠,٢٩ ٦,٨١ 
  سنة٥٥أكثر من  ١٢,٣٣ ١٣,٧٣  ٢١,٧٣ ١٨,٠٧ ١٦,٥٢ ١١,٧٦

 اجملموع ١٧,٨٣ ٢٠,١٣  ٢٩,٦   ٢٥,٣٩ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

 ٣٤اجلدول 
 املميزات الرئيسية للفقراء

 فقراء غري فقراء اجملموع

 اجملموع
املناطق 
 الريفية

املناطق 
 اجملموع تريانا ةاحلضري

 املناطق
 الريفية

 املناطق
 اجملموع تريانا احلضرية

 املناطق
 الريفية

 املناطق
 تريانا احلضرية

 

 متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة ٥,٣ ٥,٤ ٥,٨ ٥,٧ ٣,٦ ٣,٧ ٤,٢ ٤,٠ ٣,٨ ٤,٠ ٤,٦ ٤,٣

 ملائة وأكثر يف ا٦٠نسبة  ١٣,٢ ٩,٧ ١٠,٠ ١٠,٢ ١٩,٤ ١٩,٥ ١٩,٩ ١٩,٧ ١٨,٦ ١٨,١ ١٧,٦ ١٧,٨

عـدد األفراد الذين تقل أعمارهم       ١,٨ ١,٩ ٢,٢ ٢,١ ٠,٨ ٠,٩ ١,٢ ١,٠ ٠,٩ ١,١ ١,٤ ١,٢
  سنة١٥   عن 

 مستوى اإلعالة ١,٠٤ ١,٠٦ ١,١٦ ١,١٢ ٠,٦٦ ٠,٧٣ ٠,٨٣ ٠,٧٧ ٠,٧١ ٠,٧٨ ٠,٩١ ٠,٨٤

سر املعيشية اليت   النسـبة املئوية لأل    ١٠,٥ ١٢,١ ٨,١ ٩,٣ ١٨,٠ ١٣,٥ ١١,٦ ١٣,١ ١٧,٠ ١٣,٣ ١٠,٧ ١٢,٤
    تعيلها امرأة

 سن رب األسرة ٤٩,١ ٤٩,٠ ٤٧,٨ ٤٨,٢ ٥٣,٤ ٥١,٧ ٥١,٤ ٥١,٨ ٥٢,٨ ٥١,٣ ٥٠,١ ٥١,١

 سنوات التعليم اليت أمتها رب األسرة ٦,٨ ٦,٧ ٦,٠ ٦,٢ ١٠,١ ٨,٦ ٦,٩ ٧,٩ ٩,٥ ٨,٣ ٦,٦ ٧,٤

 املني يف األسرةمتوسط عدد الع ١,٠ ١,٠ ٢,٣ ١,٩ ١,١ ١,١ ٢,٠ ١,٦ ١,١ ١,١ ٢,١ ١,٦
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 ٣٥اجلدول 
 امتالك أرض زراعية وحجم األرض

 املناطق الريفية املناطق احلضرية اجملموع

 اجملموع
فئات 
 فقرية

فئات 
اجملموع غري فقرية

فئات  فقريةفئات 
اجملموع غري فقرية

فئات 
 فقرية

غري فئات 
 فقرية

 

 ية لألسر اليت متلك أرضاً زراعيةالنسبة املئو ٨٧,٥ ٩١,٠ ٨٨,٣ ٧,٨ ٥,٩ ٧,٦ ٤٨,٩ ٦٢,٤ ٥١,٥

 

 املناطق الريفية
 غري فقرية فقرية اجملموع

 

 )باألمتار املربعة(متوسط حجم األرض اليت متلكها كل أسرة  ٧ ٦٣٤ ٦ ٠٣٨ ٧ ٢٦١

 )باألمتار املربعة(متوسط حجم األرض اليت ميلكها كل فرد  ١ ٨١٢ ١ ٠٣٩ ١ ٥٨٣

 ٣٦اجلدول 
  الفقراء حبسب نوع اجلنسمستوى التعليم يف صفوف

 الذكور اإلناث اجملموع

  غري الفقراء الفقراء غري الفقريات الفقريات غري الفقريات الفقريات

 بدون تعليم ٤,٧ ٨,٦ ٩,٩ ١٥,٣ ٧,٤ ١٢,١

  أربع سنوات من التعليم االبتدائي ١٢,٥ ١٧,١ ١٤,٦ ١٤,٨ ١٣,٦ ١٥,٩
 ات من التعليم االبتدائيمثاين سنو ٣٦,٦ ٤٩,٨ ٣٩,٦ ٥٣    ٣٨,٢ ٥١,٥

 الثانوية ١٥,٧ ١١,٣ ١٥    ١٠,٨ ١٥,٣ ١١   

 )سنتان من التعليم(الثانوية  ١٩,٣ ١٢,١ ١٤,١ ٥,٥ ١٦,٥ ٨,٦

 اجلامعة أو أكثر ١١,١ ١,٢ ٦    ٠,٦ ٨,٩ ٠,٩

ة اليت  لـيس مثة ما يكفي من اإلحصاءات أو الدراسات عن السياسات أو القوانني أو املمارسات الوطني                -٢٨٩
 . تأثري سليب على توفري الغذاء الكايف ملختلف الفئات احملرومة٢٠٠٣-١٩٩١كان هلا يف الفترة 

 التدابري اليت اختذهتا وزارة الصحة لضمان الغذاء املالئم والصحي ملختلف الفئات احملرومة يف املناطق األكثر تضرراً

عرِّف األهداف امللموسة للتدابري اليت يتعني على وزارة        يقدم مشروع خطة العمل الوطنية للغذاء والتغذية وي        -٢٩٠
إليه السكان من غذاء مالئم     الصـحة أن تـتخذها بالـتعاون مع قطاعات اقتصادية أخرى من أجل تلبية ما حيتاج                 

 ).٢٠٠٨(وترد هذه األهداف يف استراتيجية حتدد بشكل واضح ألجل أقصى إلعمال هذا احلق . وصحي
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 الغذائي يف ألبانيانظرة عامة عن األمن 

مل يتم بعد وضع تعريف واضح لألمن الغذائي يف ألبانيا إن على صعيد األسرة املعيشية أو على الصعيد                   -٢٩١
ولكـن األمن الغذائي على صعيد األسرة املعيشية يعين قدرهتا على إنتاج أو شراء ما يلزم من البضائع                  . الوطـين 

 .ات أفرادهاواملواد الغذائية السليمة لتلبية احتياج

وعـلى الصعيد الوطين، يتمثل أفضل تعريف يف حتقيق توازن مقبول بني العرض والطلب واحلفاظ على                 -٢٩٢
له عالقة وثيقة   ) أو انعدامه (وكما هو واضح، فإن استتباب األمن الغذائي الوطين         . مسـتوى معقول من األسعار    

 .يق مجيع األشخاص لقدر معقول من األمن الغذائيبضمان الغذاء جلميع األسر املعيشية وال يتحقق إالّ بتحق

وحىت لو حتقق األمن الغذائي على أحد األصعدة، فإن ذلك ال ييسر بالضرورة حتقيقه على مجيع الصعد                  -٢٩٣
كما أن بلداً ينعم بنوع من األمن الغذائي قد تكون به أسر معيشية أو مجاعات من السكان تعيش حالة                . األخرى

إن النقص يف األمن الغذائي يعود يف معظم احلاالت إىل الفقر، وتعزيُز األمن الغذائي . يف الغذاءمـن النقص احلاد    
 .معناه بعبارة أخرى زيادة كمية ونوعية ملقدار الغذاء املتاح للفقراء

املوقع اجلغرايف؛ واحلالة الدميغرافية لألسر     : وخيـتلف مسـتوى األمن الغذائي والفقر يف ألبانيا حبسب          -٢٩٤
 .املعيشية؛ والتعليم والتوظيف؛ وأمناط االستهالك؛ وامتالك اإلمكانيات

. يف عهد النظام السابق، عرفت ألبانيا توجهاً قوياً حنو االكتفاء الذايت يف إنتاج املواد الغذائية األساسية                -٢٩٥
ق املرحلة االنتقالية،   ومنذ انطال . واستلزم هذا األمر تقدمي إعانات ضخمة إىل املستهلكني واعتماد نظام احلصص          

 عـندما طـرأت تغريات هائلة على القطاع الزراعي، عانت ألبانيا من عجز هيكلي يف السلع الزراعية الرئيسية،                 
 .وال سيما احلبوب والزيوت والسكر

ففي حني تتمتع املناطق    . إالّ أن مسـتوى االكـتفاء الذايت خيتلف إىل حد كبري حسب فئات السكان              -٢٩٦
ودخل .  هائل من االكتفاء الذايت، يعتمد سكان املناطق احلضرية أكثر على املواد الغذائية املستوردة             الريفية بقدر 

 ). يف املائة٧٥حيث تناهز (األسر املعيشية متدن نسبياً؛ والنسبة املنفَقة منه على الغذاء مرتفعة 

ات الغذائية األساسية عن طريق     ويف الوقت الراهن، يتم سد العجز الوطين يف احلبوب وغريها من املنتج            -٢٩٧
والقمـح ودقيقه مها السلعتان الغذائيتان الرئيسيتان املستوردتان، وتراوحت الواردات يف السنوات            . الـواردات 
 . طن يف السنة، وكانت مسامهة برنامج املعونة الغذائية فيها زهيدة٤٠٠ ٠٠٠ و٢٠٠ ٠٠٠األخرية بني 

غذية، بلغ ما حتتم استرياده من احلبوب برسم السنة التسويقية        وحسـب تقديـرات وزارة الزراعة واأل       -٢٩٨
 طن ٨١ ٠٠٠ طن من القمح و٣٧٣ ٠٠٠ طن مشلت ٤٨٠ ٠٠٠ قرابة ٢٠٠٠يونيه / حزيران-١٩٩٩يوليه /متوز

 . طن من احلبوب األخرى١٠ ٠٠٠ طناً من األرز و١٧من الذرة و

عيشية حتسناً هائالً منذ مطلع التسعينات من       عـلى العموم، عرف األمن الغذائي على مستوى األسر امل          -٢٩٩
 .القرن املاضي وتتوافر اآلن تشكيلة أكرب من األغذية يف مجيع أرجاء البالد بأسعار مستقرة وموحدة نسبياً
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مـع ذلـك، ال يزال األمن الغذائي على مستوى األسر املعيشية يطرح مشكلة بالنسبة لألسر املعيشية                  -٣٠٠
إن العديد من املواد الغذائية الالزمة . ليت تعيش يف املناطق اجلبلية الشمالية والشمالية الشرقيةاملعوزة، وخباصة تلك ا

لتغذية متنوعة وصحية وإن كانت متوافرة يف األسواق، إال أهنا تتجاوز من حيث األسعار اإلمكانيات املالية ملعظم 
 .املدناألسر املعيشية اليت تعيش يف املناطق الريفية ويف بعض ضواحي 

وال يعـود عدم حتقق األمن الغذائي يف أوساط تلك األسر املعيشية بالدرجة األوىل إىل وجود شح أو                   -٣٠١
 .نقص يف اإلمدادات الغذائية بل إىل عدم حصوهلا على ما يكفي من الغذاء بسبب دخوهلا املتدنية جداً

فك هذا العدد يتزايد بوترية متدنية يف        وما ان  ١٩٩٨ ماليني نسمة يف عام      ٣,٣٥بلغ عدد سكان ألبانيا      -٣٠٢
وحسب البيانات الواردة يف كشف التوازن الغذائي الذي تعده منظمة األمم املتحدة لألغذية          . السـنوات األخرية  

وهذه أرقام صدرت    (١٩٩٧والـزراعة، بلغـت السعرات احلرارية لألغذية اليت كانت متاحة يف ألبانيا يف عام               
ي للشخص يف اليوم، كان القمح مصدر نصفها ومل ميثل فيها اللحم وغريه من               كـيلوكالور  ٢ ٩٦١) مؤخـراً 

 .املنتجات احليوانية إال نسبة ضئيلة جداً

ويشيع استهالك البطاطس والفاصوليا    . يطغـى القمح يف شكل اخلبز على نظام التغذية األلباين العادي           -٣٠٣
وكنتيجة ملا يتسم به    . ك اخلضر املورقة واحلمضيات   والكرمب والباذجنان والطماطم والبصل يف حني يندر استهال       

قياساً إىل مستوى (توافـر اإلمـدادات الغذائـية من تقلبات وخصائص مومسية وكنتيجة أيضاً الرتفاع األسعار        
 .، فإن نظام التغذية تغلب عليه الرتابة حبيث ال يستهلَك سوى عدد قليل من املواد يف فترة زمنية معينة)الدخل

 يف املائة من الفقراء يعيشون يف املناطق الريفية ٨٣ب بيانات البنك الدويل املتعلقة بالفقر، فإن حنو وحس -٣٠٤
ويعيش معظم  .  يف املائة منهم يف املناطق اجلبلية الشمالية والشمالية الشرقية واجلنوبية الشرقية           ٥٨ويعـيش زهاء    

 .لزراعةعلى ا)  يف املائة من الفقراء٦٠(هؤالء الفقراء الريفيني 

  سنوات أو أقل من التعليم     ٨( يف املائة من أرباب األسر الفقرية متدن         ٨٠واملسـتوى التعلـيمي ملا يربو على         -٣٠٥
 ). سنة٣٦إذ تقل أعمارهم عن (وثلث تلك األسر لديها أكثر من مخسة أطفال وأرباهبا من الشبان ) األساسي

متوسط حجمها  ( مزرعة أسرية صغرية جداً      ٤٦٠ ٠٠٠يـتوىل اإلنتاج الزراعي يف الوقت الراهن حنو          -٣٠٦
ما متوسطه أربعة تقسيمات لكل مزرعة، وقد تضم األراضي املخصصة          (وجمّزأة جداً   )  هكـتار لـلمزرعة    ١,١

وتنتشر املزارع الصغرية احلجم على وجه      . وال تزال اإلنتاجية متدنية جداً    ) للـزراعة بقعاً تبعد كثرياً عن املسكن      
 .اء الشمالية من البالداخلصوص يف األجز

. إن عدم حتقق األمن الغذائي ال يعود إىل وجود نقص يف اإلمدادات الغذائية بل إىل تدين مستوى الدخل -٣٠٧
 دوالر أمريكي للفرد    ١,٣ دوالر أمريكي أو حنو      ٢ ٥٠٠أي زهاء   ( ليك   ٣٥٠ ٠٠٠فمتوسط دخل املزرعة هو     

 ).يف اليوم بالنسبة ألسرة مؤلفة من مخسة أفراد

. وتوجد تباينات كبرية يف مستوى الدخل بني مزارعي مناطق السهول ومزارعي مناطق التالل واجلبال              -٣٠٨
اإلمكانات الزراعية وفرص العمل يف     : وتتمـثل العوامـل الرئيسـية وراء تلك التباينات بني املناطق يف ما يلي             
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وحالة اهلياكل األساسية الريفية    ) دن الكربى وال سيما امل  (القطاعـات غري الزراعية والقرب من املناطق احلضرية         
ويف املناطق اجلبلية الشمالية والشمالية الشرقية، يعيش ثلث السكان حتت عتبة الفقر            . والزراعـية ومـا إىل ذلك     

 هكتار لألسرة وتتكون من أجزاء متباعدة       ٠,٥تقل مساحتها عن    (وربعهـم يف مزارع ذات أحجام صغرية جداً         
ونظراً لعدم وجود فرص للعمل يف القطاعات غري . ن كسب قوهتم من األنشطة الزراعية وحدهاوال يستطيعو) جداً

٢ ٠٠٠الذي يناهز (الزراعية، فإن الدخل السنوي العادي ألسرة مزارعة مؤلفة من مخسة أفراد يف املناطق اجلبلية 
 .يقل عن نصف الدخل السنوي العادي ملثيلتها يف مناطق السهول) دوالر أمريكي

ويتأتى الثلث الباقي من . من الزراعة)  دوالر أمريكي٢ ٥٠٠(يـتأتى ثلثا متوسط دخل األسر الريفية         -٣٠٩
إال أن مبيعات منتجات املاشية     .  يف املائة من اإليرادات النقدية لألسر املعيشية       ٧٠األنشـطة غـري الزراعية اليت توفر حنو         

 . تساهم على حنو متزايد يف دخل األسر املعيشية املزارعةواخلضر والفواكه والعنب واملنتجات املعاجلة أضحت

حنو )  دوالر أمريكي لألسرة املعيشية الريفية يف السنة٥٠٠ومتوسطها (ومتثل احلواالت الربيدية السنوية  -٣١٠
املائة  يف ٨٠نصف الدخل غري الزراعي بالنسبة لألسر املعيشية اليت لديها أقارب يعملون يف اخلارج ويرتفع إىل حنو 

وبصورة عامة، فإن فرص العمل يف      . من الدخل بالنسبة لألسر املعيشية اليت متلك مزارع صغرية يف املناطق اجلبلية           
القطاعات غري الزراعية يف معظم املناطق الريفية حمدودة جداً وجزء هائل من دخل األسر املعيشية الفقرية ُينفَق على 

 . املائة من إمجايل هذا الدخل يف٧٥املواد الغذائية اليت تلتهم حنو 

 يف املائة من سكان املناطق احلضرية حتت عتبة الفقر على ما يعادل دوالراً واحداً من   ١٨يعـيش زهاء     -٣١١
وخيتلف مدى انتشار الفقر يف املناطق احلضرية اختالفاً هائالً . دوالرات الواليات املتحدة األمريكية للفرد يف اليوم

ولـه صلة وثيقة مبستوى البطالة والتعليم واحلواالت الربيدية وسائر الفرص االجتماعية           . مـن مدينة إىل أخرى    
 .واالقتصادية

 يف املائة منه على الطاقة ١٢ يف املائة من دخلها على الغذاء وحنو ٧٠تنفق األسر املعيشية احلضرية زهاء  -٣١٢
لدخل، فال وجود الختالف كبري يف جمال االستفادة ورغم أن امتالك البيوت واألراضي يرتفع بارتفاع ا. الكهربائية

 .من اخلدمات يف املناطق احلضرية بني الفقراء وغري الفقراء

 يف املائة من األسر املعيشية إمجاالً على برنامج للمساعدة ٢٠ و١٥وعلى الصعيد الوطين، يعتمد ما بني  -٣١٣
ويف الشمال . وهلا لتلبية احلد األدىن من متطلبات املعيشةاالجتماعية يقدم دفعات نقدية إىل األسر اليت ال تكفي دخ

 دوالراً ٤٠ و٢٥ يف املائة من األسر على هذه اإلعانات اليت تتراوح بني ٣٠والشمال الشرقي، يعتمد ما يربو على 
 .أمريكياً يف الشهر حسب حجم األسرة املعيشية

 .١٩٩٨ إلمجايل أمناط استهالك سكان األرياف للغذاء يف عام  أدناه بيان األمهية اخلاصة١ويرد يف الرسم البياين  -٣١٤

ال تزال ألبانيا بلداً زراعياً بالدرجة األوىل حيث تشكل الزراعة حمرك النمو االقتصادي منذ بدء املرحلة                 -٣١٥
. األخرية يف املائة يف السنوات      ٥٣ و ٥٠ مبسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل تراوحت بني         ١٩٩١االنتقالـية يف عام     

 . يف املائة من جمموع السكان٥٤وتشغِّل الزراعة أغلبية األلبانيني الذين يعيشون يف املناطق الريفية والذين ميثلون حنو 
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 ١الرسم البياين 
 استهالك سكان األرياف لألغذية

 

وتتصدر .  العمل  يف املائة من إمجايل فرص     ٧١حنو  ) ١٩٩٩يف عام   (ومـثَّل العمل يف القطاع الزراعي اخلاص         -٣١٦
ويساهم فيه قطاع   .  يف املائة من الناتج الزراعي اإلمجايل      ٤٠احملاصيل الغذائية واألشجار املثمرة اإلنتاج الزراعي مبا يقارب         

 .ويساهم فيه العلف ومنتجات الغابات بالنسبة املتبقية.  يف املائة٦ يف املائة والبستنة بنسبة ٣٠تربية املاشية بنسبة 

ؤخراً تقديرات مفادها أن اإلنتاج احمللي، باملستوى احلايل لإلنتاجية يف قطاع الزراعة واألغذية، صدرت م -٣١٧
ومع ذلك، يشكل امليزان التجاري الزراعي عنصراً رئيسياً يف العجز          .  يف املائة من الطلب احمللي     ٧٠يلـيب حنـو     

 .١٩٩٨ مليون دوالر أمريكي يف عام ١٩٨,٢التجاري الوطين الذي بلغ 

 يف املائة من جمموع الصادرات يف حني تتراوح         ١٦ومتـثل الصادرات الزراعية يف الوقت الراهن زهاء          -٣١٨
 . يف املائة من جمموع الواردات٣٠ و٢٥الواردات الزراعية بني 

فال يزال املزارعون ميارسون    . إن الزراعة يف أرياف ألبانيا ال تزال إىل حد كبري تراوح مستوى الكفاف             -٣١٩
ة معيشية يف مزارع متنوعة وشاسعة جداً يف ظل واقع يتسم باهنيار خدمات الدولة األساسية وبُضعف صيانة               زراع

. وحيظى باألولوية سد االحتياجات األساسية مع فائض ضئيل جداً من احملصول ميكن تسويقه            . اهلياكل األساسية 
ومن حيث املساحة، يعد . البطاطس والفاصولياواخلضر و) وخباصة القمح(واحملاصيل الغذائية الرئيسية هي احلبوب 

، ) يف املائة من مساحة املزارع ُتخصَّص لزراعة القمح املوجه لالستهالك٤٠إذ إن نسبة تناهز (القمح أهم حمصول 
 يف املائة من مساحة     ١٦حنو  ) الذرة والفصة (وتشغل حماصيل العلف    . ولكنه يساهم حبصة ضئيلة يف دخل املزارع      

 .داد تلك املساحة اتساعاً باملوازنة مع التحول من زراعة احلبوب إىل زراعة حماصيل العلفاملزارع، وتز

 يف املائة من األراضي الصاحلة للزراعة مروياً، وهو ما أتاح           ٧٠قـبل بدء املرحلة االنتقالية، كان حنو         -٣٢٠
تدهور نظام الري خالل العقد     وعلى إثر   . الفرصـة إلنـتاج ما بني حمصولني وثالثة حماصيل من اخلضر يف السنة            

 

اللحم+البيض  
22 %  

الدهنيات
3٪ 

األلبان+احلليب
22٪ 

الفواكه
4٪ 

اخلضروات  
14 %  

املعجنات
35٪ 
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وتوجد قيد اإلجناز مشاريع إلصالح شبكة الري .  يف املائة٥٠األخري، اخنفضت نسبة املساحة املروية مبا يربو على 
 .وصرف املياه بقصد إعادهتا إىل ما كانت عليه من اجلودة والعمل طيلة الوقت

 هكتار ُزِرعت أساساً    ٢٠ ٠٠٠حو  ، ارتفعـت املساحة املزروعة بن     ١٩٩٩ و ١٩٩٨خـالل عـامي      -٣٢١
وتضاعفت املساحة املغروسة باألشجار املثمرة والكروم      . باحلـبوب والـبطاطس والفاصـوليا وحماصيل العلف       

واإليرادات النقدية املتأتية من الزراعة جد ضئيلة، . واحلمضيات باملقارنة مع السنوات السابقة من املرحلة االنتقالية
 .تاج الفواكه واخلضر أكثر األنشطة املدرة لإليرادات النقدية جذبا للمزارعنيوتعد تربية املاشية وإن

فقد مت إحراز تقدم هام يف جماالت اإلصالح        . ١٩٩١عـرف قطـاع الزراعة تغريات جذرية منذ عام           -٣٢٢
تمتع الـزراعي وخصخصة املزارع اجلماعية السابقة ومؤسسات معاجلة املنتجات الزراعية وإقامة إطار للحوافز ي             

، عرف منو اإلنتاج ركودا وتباطأت معدالت النمو املرتفعة املسجلة          ١٩٩٥إال أنه، ومنذ عام     . بقدر هائل من حرية القرار    
واستعاد . ١٩٩٧ يف املائة يف عام ١ و١٩٩٦ يف املائة يف عام ٨ إىل ١٩٩٥ يف املائة يف عام    ١٣سابقاً حيث تراجعت من     

 .١٩٩٩ يف املائة يف عام ٦ يف املائة وبنحو ٤ حيث منا بنسبة ١٩٩٨ عام اإلنتاج الزراعي شيئاً من عافيته يف

  ١٩٩١(بعـد االخـتالل الذي ُسجل يف جمال إنتاج احلبوب يف السنتني األوليني من املرحلة االنتقالية                  -٣٢٣
بري  طن يف السنة وأقل إىل حد ك٦٥٠ ٠٠٠ إىل ٦٠٠ ٠٠٠، ظل اإلنتاج على العموم مستقرا يف حدود )١٩٩٢و

، كانت كميات هائلة من البذور   ١٩٩٠وقبل عام   . مـن مستوى ما قبل املرحلة االنتقالية الذي ناهز مليون طن          
 .الزيتية وقصب السكر والتبغ ُتنَتج ألغراض االستهالك احمللي والتصدير

أنسب احملاصيل  ورغـم أن التـبغ ال يزال حمصوالً نقدياً هاماً، فإن اخلضر وحماصيل الفواكه مفضلة بوصفها                  -٣٢٤
وأدى إدراك أن إنتاج اخلضر والفواكه حيقق عائدات أعلى إىل انتشار سريع للمستنبتات             . النقدية للزراعة الصغرية السائدة   

 .وإىل زيادة يف زرع اخلضر الصيفية يف األماكن اليت تكون فيها خدمات الري مضمونة) األنفاق البالستيكية(البالستيكية 

وقع من تغريات عميقة يف قطاع الزراعة األلباين، والظرف الذي كانت جتتازه البالد،             بالـنظر إىل ما      -٣٢٥
 من بني أهداف    ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٩جعلـت احلكومة األلبانية اجلديدة اليت تولت السلطة عقب انتخابات           

 .برناجمها وضع استراتيجية للتنمية الزراعية

األلبانية مبباشرة املهمة اجلسيمة املتمثلة يف إقامة نظام اقتصادي         ويـندرج هذا اهلدف ضمن تعهدات احلكومة         -٣٢٦
ويف هذا السياق، وإدراكاً من احلكومة لألمهية اليت حيظى هبا القطاع الزراعي يف االقتصاد . يعكس رغبة السكان وتطلعاهتم

 ").الستراتيجية اخلضراءا("الوطين، وضعت وزارة الزراعة واألغذية استراتيجية للتنمية الزراعية ُتعَرف باسم 

إنشاء هياكل على : وهتدف هذه االستراتيجية اليت تعتمد أساسا على املزارع األسرية اخلاصة إىل ما يلي -٣٢٧
قـدر مـن املتانة والكفاءة ورفع اإلنتاج الزراعي؛ واحلفاظ على استقرار األسواق الداخلية للمنتجات الزراعية                

زراعية وخفض واردات املنتجات الغذائية؛ وحتسني رفاه املزارعني وتعزيز   وتسـويقها؛ وزيادة حجم الصادرات ال     
 .االقتصاد األلباين برمته؛ ومحاية البيئة وإدارة موارد البلد الطبيعية، وتسهيل انضمام ألبانيا إىل االحتاد األورويب
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ختصني ينتمون إىل    فريق من امل   ١٩٩٧سبتمرب  /بـدأ العملَ على وضع االستراتيجية اخلضراء يف أيلول         -٣٢٨
وزارة الـزراعة واألغذيـة وكلـية الـزراعة جبامعة تريانا ومؤسسات أخرى، وذلك بصياغة األفكار األساسية                 

 .وكنتيجة لذلك، مت إعداد مشروع وثيقة تتضمن خمطط االستراتيجية. لالستراتيجية

رعياً تولت صياغة السياسات  فريقاً ف٣٣ أفرقة عاملة مقسمة إىل ٧وعلى أساس هذا املخطط، مت إنشاء  -٣٢٩
وأتيح لألفرقة العاملة االطالع على خمتلف الورقات اليت أُِعدت خالل السنوات           . والسياسات الفرعية ذات الصلة   

األربـع أو اخلمس األخرية مبساعدة من البنك الدويل واالحتاد األوريب ومؤسسات دولية أخرى، فضالً عن مناذج            
رقية األخرى يف جمال السياسات الزراعية واإلمكانات واآلفاق والقضايا املتصلة          اسـتراتيجيات بلدان أوروبا الش    

 .والبيئة، وما شابه ذلك ،مصائد األمساكبإنتاج احملاصيل، وتربية املاشية، والصناعة الغذائية، و

زراعة وخالل هذه الفترة، ُعِقدت مشاورات موسعة مع علماء من مجيع ميادين القطاع الزراعي وكلية ال -٣٣٠
ة ومصائد األمساك وممثلي اجلمعيات والنقابات اليت       واحلراجومعهـد البحوث الزراعية وقطاعات صناعة األغذية        

ومت عرض مشروع ورقة االستراتيجية ألول مرة وإخضاعه للنقاش يف مؤمتر خمصص لذلك             . تعمل يف هذه امليادين   
 .١٩٩٨أبريل /الغرض ُعِقد يف نيسان

ِقدت مشاورات منتظمة مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة األمم           ويف نفـس الوقت، عُ     -٣٣١
 والوكاالت  املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة ملنطقة البحر األبيض املتوسط        املـتحدة لألغذية والزراعة و    

 .الدولية األخرى اليت أُخذت اقتراحاهتا بعني االعتبار يف وضع الصيغة النهائية للورقة

الطويل األجل، ولكنها تأخذ يف     /وثيقة تستشرف املنظور املتوسط   " اسـتراتيجية التنمـية الزراعـية     "و -٣٣٢
وناقشت جلنة السياسات االقتصادية    . احلسـبان يف نفـس الوقت اإلجراءات اليت يلزم اختاذها يف املدى القصري            

 .املشتركة بني الوكاالت بدورها مشروع ورقة االستراتيجية

 )املتعلقة بالغذاء(لرئيسية األهداف ا

 :تتمثل األهداف الرئيسية الستراتيجية التنمية الزراعية يف ما يلي -٣٣٣

توفـري مسـتوى عيش مرٍض لسكان األرياف، وال سيما من خالل زيادة الدخل الفردي ملن                 �
 يعملون مباشرةً يف قطاع الزراعة؛

 .ضمان األمن الغذائي يف البلد نوعا وكما �

 عة األغذيةقطاع صنا

 مصنع ووحدة إنتاج معظمها عبارة عن مؤسسات جتارية صغرية          ١ ٩٠٠يضـم قطاع صناعة األغذية       -٣٣٤
بينما يرتفع االستهالك احمللي للمواد الغذائية . وإنتاج قطاع صناعة األغذية متدنٍّ على العموم. ومتوسـطة احلجم  

فجميع فروع هذا القطاع تقريباً     . ذائية وصغار مصدريها  وألبانيا من بني كبار مستوردي املواد الغ      . عاما بعد عام  
 .لديها ميزان جتاري سليب
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. ارتبطـت فـترة املـرحلة االنتقالية يف بالدنا بتراجع هائل يف اإلنتاج ودمار جزء من وحدات اإلنتاج                  -٣٣٥
 :وتسببت يف تراجع اإلنتاج العوامل التالية

 املنافسة من الواردات؛ �

زء هائل من املنتجات الزراعية مباشرة إىل املستهلكني ومعاجلة املزارع األسرية تسويق املزارعني جل �
 نفسها جلزء من املواد؛

 توقف نشاط املؤسسات الصناعية بسبب ِقدم وسائلها التكنولوجية؛ �

عدم توافر ما يكفي من الوسائل املالية للقيام باإلصالحات التكنولوجية الالزمة فضال عن النقص  �
 .س األموال الالزمة ملباشرة أنشطة جديدةيف رؤو

. مع ذلك، كان قطاع جتهيز املنتجات الزراعية يف طليعة فروع اقتصاد البلد اليت خضعت للخصخصة                -٣٣٦
ولكن املؤسسات مل تستعد مجيعها     . ١٩٩٨ يف املائة من اإلنتاج يف عام        ٩٠فقـد استحوذ القطاع اخلاص على       

 .مستواها السابق من النشاط

املسـتثمرون األلـبان هم أصحاب االستثمارات الرئيسية يف قطاع صناعة األغذية، أما االستثمارات               -٣٣٧
وال جياري إنتاجه   . ويف الوقت الراهن، مثة قطاع جتهيز يتألف من وحدات صغرية ومشتتة          . األجنبـية فُتعد ضئيلة   

 .بعد نوعاً وال كّماً مستوى العرض واملنافسة السائدين يف السوق

وقد . يتمثل االجتاه العام يف العمل تدرجييا، حسب اإلمكانيات املالية، على تأمني مزيد من املواد األولية     -٣٣٨
وقطاع ) وال سيما زيت الزيتون(مت حتديد قطاع مطاحن الدقيق وقطاع املعّجنات واخلبز وقطاع الزيوت والدهون 

ومن جهة أخرى، يأيت القدر . طاعات حتظى باألولويةمعاجلة احلليب والصناعات املرتبطة مبا بعد احلصاد بوصفها ق
 .األكرب من العائدات من إنتاج التبغ واجلعة واخلمر واملشروبات الكحولية

 األهداف

ترميم القطاع الصناعي وذلك بغرض جذب مزيد من االستثمارات : تتمثل األهداف الرئيسية يف ما يلي -٣٣٩
قانوين مالئم وخلق بيئة يف األسواق قوامها أنظمة شفافة وقادرة على           اجلديدة؛ ومواصلة العمل على إنشاء إطار       

 .الصمود يف وجه التحديات وحتسني كفاءة هيئة مراقبة األغذية

 جتهيز املواد الغذائية

 :العمل فورا على زيادة االستثمارات هو الوسيلة الرئيسية لرفع مستوى املعيشة ويهدف إىل ما يلي -٣٤٠

ويف هذا .  التنمية ودعم عملية إعادة تنشيط الفروع اهلامة من قطاع األغذية         حتديـد أولويـات    )أ( 
السياق، ستتم دراسة بعض شبكات اإلنتاج وإمكانية تنمية هذا القطاع يف بعض مناطق البالد أو مجيعها واإلجناز                 

 أو مجيعها؛التدرجيي لإلطار القانوين ووضع برامج لتنمية بعض فروع هذا القطاع يف بعض مناطق البالد 
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فبتحسني النظام املصريف واستئناف النشاط الطبيعي لنظام القروض . دعم االستثمار بتوفري قروض )ب( 
الزراعية ومن خالل تقدمي قروض مشجعة لقطاعي الزراعة وتربية املاشية يف بعض احلاالت، سيتسىن خلق الظروف 

وسُتوجَّه هذه االستثمارات بشكل رئيسي حنو      . التجهيزاملالئمـة لـتأمني املـواد األولية حملياً بغية إمداد قطاع            
 .القطاعات اليت حتظى باألولوية مثل معاجلة احلليب ومشتقاته وحفظ احلبوب وإنتاج الزيوت وما إىل ذلك

 مراقبة املواد الغذائية

 :ستقوم الدولة مبراقبة شديدة وصارمة وفعالة لألغذية من خالل -٣٤١

  القانوين؛اإلجناز التدرجيي لإلطار �

 حتسني مراقبة نوعية األغذية أثناء إنتاجها ويف اجلمارك؛ �

 تعزيز شبكة املختربات اليت تقوم بتحليل املواد الغذائية؛ �

يسوِّقون منتجات سليمة وذات نوعية /التجار الذين ينتجون/تقدمي حوافز وتشجيعات إىل املنتجني �
 وتشجيع ودعم مجعية املستهلكني وحتسني مستوى وحتفيز إنشاء مجعيات املنتجني والتجار. عالية

 اإلعالم العام؛

 . تقدمي املساعدة التقنية إىل املنتجني والتجار �

ويف مجـيع اقتصـادات السـوق، تتوىل الدولة مسؤولية محاية صحة مواطنيها وضمان سالمتهم ومحاية مصاحل                 
، سيجري العمل على إمتام صياغة القوانني ذات        ومن أجل هذه الغاية   . املسـتهلكني ومحاية البيئة واحلفاظ عليها     

 .الصلة اليت ستتم مواءمتها تدرجييا مع قوانني االحتاد األورويب

وسـتتركز مراقبة الدولة لنوعية األغذية بالدرجة األوىل على تلك اليت ُتنَتج حملياً وعلى عملية إنتاجها                 -٣٤٢
حتسني كفاءة مراقبة النوعية يف مكاتب اجلمارك هبدف القيام وبالدرجة الثانية على املنتجات املستوردة حيث سيتم 

 .يف املدى الطويل مبراقبة النوعية يف املنشأ

من أجل هذه الغاية، سُتبذَل جهود لتمكني هيئة مراقبة األغذية من تفتيش مؤسسات اإلنتاج وشبكات                -٣٤٣
جهة أخرى، سيجري العمل على إنشاء      ومن  . وسيتم أيضاً حتسني عملية مراقبة األسواق     . الـتخزين والـتوزيع   

ووزارة العدل ووزارة الداخلية والسلطات     ) الضرائب والرسوم اجلمركية  (مؤسسـات مشتركة مع وزارة املالية       
 .وسيتم أيضاً زيادة مستوى التعاون مع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة هبذا امليدان. احمللية والتعاون والتنسيق معها

 إصالح املختربات اليت حلقها الدمار واليت ُزوِّدت مبعدات جديدة، وأنشئ أول           ١٩٩٨عام  وقـد مت يف      -٣٤٤
 .ومت كذلك تعزيز معهد حبوث األغذية، وهو مركز وطين ملراقبة األغذية) يف دورس(خمترب إقليمي ملراقبة األغذية 

ستراتيجية أن توَضع تشريعات    وتؤكد وزارة الزراعة واألغذية أنه من املهم واألساسي جداً ألغراض اال           -٣٤٥
 .لدعم هذه السياسات
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 احلق يف السكن

ترافقـت التغريات اليت عرفها النظام السياسي يف التسعينات من القرن املاضي بإصالحات هيكلية متثل                -٣٤٦
وكان لتلك اإلصالحات أيضاً أثر على قطاع السكن وجتلت بشكل        . اهلـدف منها يف إنشاء آليات السوق احلرة       

سي يف خصخصة املساكن اململوكة للدولة، وكان لعملية حترير اإلجيار ولدخول اخلواص قطاع البناء أثر هائل              رئي
 .على القطاع غري الرمسي

هي تلك اليت مل تستفد " بال مسكن"األسر اليت حيق هلا االستفادة من السكن الذي توفره الدولة على اعتبار أهنا   -٣٤٧
 ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٣ الصادر يف ٧٦٥٢ وفقاً للقانون رقم ١٩٩٣عام مـن عملـية خصخصة املساكن يف      

 أشكال  ، أو تلك اليت خضع املبىن الذي كانت تسكنه للخصخصة يف إطار           "خصخصـة املـباين التابعة للدولة     "بشـأن   
املتعلق  "١٩٩٣يناير  / كانون الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٤٩ويعرِّف قرار جملس الوزراء رقم      (اخلصخصـة القائمة حينئذ     

 .)عبارة بال مسكن" بوضع معايري لتحديد من هم بال مسكن

 :تتمثل مربرات تدخل الدولة يف هذا الشأن خالل الفترة املذكورة يف ما يلي -٣٤٨

 مسكن مملوك   ٢٢٠ ٠٠٠احلاجـة إىل إقامة سوق سكن خاص، وهو ما حتقق عرب خصخصة              �
 للدولة وتبين سياسة لربالية جتاه السوق احلرة؛

خفض اإلعانات اليت توفرها الدولة لصيانة املباين وخلق ظروف لتحسني مستوى الصيانة، وذلك  �
 بتمليك املباين لألسر؛

معايري أخالقية وسياسية جرت وفقها خصخصة املباين جماناً تقريباً، وتعهد الدولة برعاية األسر              �
 .اليت مل تتسنَّ هلا االستفادة من عملية خصخصة املساكن

 :لقد أدت تلك السياسات إىل ما يلي -٣٤٩

 ازدهار السوق اخلاصة بالنظر إىل أن املالك اجلديد بإمكانه بيع أو تأجري أو رهن بيته؛ �

ازدهار سوق السكن غري الرمسية كنتيجة للسياسات الليربالية املتبناة جتاه القطاع اخلاص واهلجرة  �
 اجلماعية للسكان؛

ذلك أن األسر اليت أصبحت مالكة هلا مل تتعود .  جراء النقص يف الصيانةتدهور حالة املباين املخصخصة �
عـلى ذلـك الوضع ومل تكن مهّيأة له، كما أن العديد من تلك األسر مل يكن لديها من اإلمكانيات    

 االقتصادية ما يلزم للوفاء بااللتزامات امللقاة على عاتق املالك ومن بينها االلتزام بالصيانة؛

ـ    � اع يف أسعار املساكن يف السوق احلرة يف املدن الرئيسية كنتيجة لتزايد الطلب             حـدوث ارتف
 وحمدودية العرض؛

حمدودية فرص احلصول على سكن بالنسبة لشرائح اجتماعية خمتلفة من قبيل األسر املنشأة حديثا  �
 .والفئات املهّمشة، إخل

وُعلِّقت عقود .  أسرة وعرضها للبيع٩ ٢٢٧ شقة سكنية إليواء     ١١ ٠٠٠خـالل هذه الفترة، مت بناء        -٣٥٠
 . شقة بسبب اإلجراءات القضائية أو احليازة أو العجز املايل وما إىل ذلك٢ ٢٧٤
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ميزانية الدولة يف شكل ) أ: ( تتمثل يف ما يلي٢٠٠٣-١٩٩٢كانت مصادر متويل السكن خالل الفترة  -٣٥١
 .ستثمرون اخلواصامل) ب(االستثمار يف مبان جديدة وتقدمي إعانات مالية، و

 املساواة يف جمال السكن

حتظى مجيع فئات من هم بال مسكن يف سياسة السكن الراهنة مبعاملة متساوية بصرف النظر عن وضعها  -٣٥٢
يف املعاملة فيما يتعلق بالسكن لألسر اليت مل        " املساواة"وأساس تلك السياسة هو كفالة      . االقتصادي واالجتماعي 
وال بد من اإلشارة إىل أنه مت       . ويف إطار تلك السياسة، مل يطل التهميش أي جمموعة        . باينتستفد من خصخصة امل   

اعتماد بعض القوانني املعيارية اليت تنص على منح امتيازات يف املعاملة للفئة الثانية املؤلفة ممن لديهم وضع خاص                  
 .من قبيل األيتام واملكفوفني والعجزة

 ٣٧اجلدول 
 )٢٠٠٣( الئق عدد األشخاص بال سكن

عدد األسر واألشخاص 
علـى قوائم االنتظار 
 للحصول على سكن

عدد األسر اليت تعيش يف 
 مبان غري مرخصة

عدد األسر واألشخاص بال 
 ّممن يبحثون(مسكن 

 )عن مسكن أوسع

 عدد األسر واألشخاص
بال مسكـن، حسب 

 الرقم اهليئات احلكومية احمللية الوحدات احمللية
   األسر األشخاص األسر األشخاص األسر األشخاص األسر األشخاص

 -أوالً منطقة غجريوكاستر ١ ٠٢٣ ٣ ٠٦٠ ٥٣٠ ١ ٧٢٧ ٢٠ ٢٧  
 ١ غجريوكاستر. م   ٥٠٩ ١ ٧٢٧    
 ٢ بريميت. م ٤٠٦    ٥   
 ٣ تيبيلني. م ٢٨٠ ١ ٣٨٠   ٨   
 ٤ ميمالياج. م ٣٠٧ ١ ٥٣٠      
 ٥ ليبوهوف. م ٣٠ ١٥٠ ٢١  ٧ ٢٧  

 -ثانياً منطقة بريات ٣ ٦٢١ ١٣ ١٨٠ صفر صفر ٣٩٣ ١ ٦٠٢ ٢ ٥٦٧ ٩ ٨٠١
 ١ بريات. م ١ ٧٥٦ ٧ ٠٢٤   ٢٢٤ ٨٩٦ ١ ٧٥٦ ٧ ٠٢٤
 ٢ كوتسوف. م ٧٦٣ ٢ ٥٧٣   ١٢٠ ٥٠٠ ٧٦٣ ٢ ٥٧٣
 ٣  فاجغورور-أورا . م ٥٠ ١٩٣   ٢٧ ١١٢ ٢٧ ١١٢
 ٤ تسوروفود. م ٤٤٥ ١ ٤٥٠   ١٢ ٤٤ ٦ ٣٠
 ٥ بوليسان. م ٦٠٧ ١ ٩٤٠   ١٠ ٥٠ ١٥ ٦٢
 -ثالثاً منطقة ديرب ١ ٧١٢ ٧ ١٧٠ صفر صفر صفر صفر صفر ٧ ٠٢٠
 ١ بيشكويب. م ٦٧٢ ٢ ٨٠٠      ٢ ٦٥٠
 ٢ بولقيز. م ٤٣٠ ١ ٧٢٠      ١ ٧٢٠
 ٣ كلوس. م ١٣٠ ٥٥٠      ٥٥٠
 ٤ بوريل. م ٤٨٠ ٢ ١٠٠      ٢ ١٠٠
 -ابعاًر منطقة إيلباسان ٢ ٤٧٧ ٩ ٩١٢ صفر صفر صفر ٨ ٠١٤ صفر صفر

 ١ إيلباسان. م ١ ١٤٠ ٤ ٥٦٤      
 ٢ سرييك. م ١٨١ ٧٢٤      
 ٣ غرامش. م ٥٦٧ ٢ ٢٦٨      
 ٤ بيقن. م ١٣١ ٥٢٤      
 ٥ ليربازهد. م ٢٩٩ ١ ١٩٦      
 ٦ برينجاس. م ١٥٩ ٦٣٦      
-خامساً منطقة كوكس ٢ ١٤٤    ٣٧   
 ١ كوكس. م ١ ١٩٩       
 ٢ بيكاج. ج ١٠       
 ٣ مالزي. ج ٦       
 ٤ أومجيشت. ج ١٢       
 ٥ تريثور. ج ٦       
 ٦ شيشتافيك. ج ١٠       
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 )تابع (٣٧اجلدول 

عدد األسر واألشخاص 
علـى قوائم االنتظار 
 للحصول على سكن

عدد األسر اليت تعيش يف 
 مبان غري مرخصة

عدد األسر واألشخاص بال 
ّممن يبحثون عن (مسكن 

 )سعمسكن أو

 عدد األسر واألشخاص
بال مسكـن، حسب 

 الرقم اهليئات احلكومية احمللية الوحدات احمللية

   األسر األشخاص األسر األشخاص األسر األشخاص األسر األشخاص

 ٧ توبوجان. ج ٢٠       

 ٨ بوشترس. ج ١٨       

 ٩ غرايك كاج. ج ١٣       
 ١٠ كاليس. ج ٩       
 ١١ أرين. ج ٥       
 ١٢ كولش. ج ٦       
 ١٣ كروم. م ٣٤٠       
 ١٤ غوالج. ج ٣٠       
 ١٥ فاجز. ج ١٧       
 ١٦ غجيناج. ج ٤       
 ١٧ كوري. ب. م ٣٤٠       
 ١٨ فريز. ج ٢٦       
 ١٩ ليكبيباج. ج ١٣       
 ٢٠ مارغيغاج. ج ١١       
 ٢١ لوغاج. ج ٨       
 ٢٢ نبوجا. ج ١٢       
 ٢٣ بيتيت. ج ١٢       
 ٢٤ تروبوج. م ١٧       
-سادساً منطقة شكودر ٤ ٤١٢       
 ١ مقاطعة شكودر ٣ ٠٣٢       
 ٢  دجيس-مقاطعة الت فاو  ١٦٦       
 ٣ مقاطعة بوك ٤٢٣       
 ٤  أرس-مقاطعة فوش  ٥٤٤       
 ٥  ماده-مقاطعة مالسي  ٢٤٧       
 ٦  شينكول.م     ١٨ ١٤  

 -سابعاًً مقاطعة تريانا ٢ ٤٤٨ صفر ١ ٣٦٥ صفر ٨٨١ صفر ١٠٣ صفر
 ١ تريانا. م ٢ ٤٤٨      ١٠٣ 
 ٢ ١الوحدة رقم    ١١٣  ٧   
 ٣ ٢الوحدة رقم    ١٣٢  ٢٦٩   
 ٤ ٣الوحدة رقم    ٩٥  ٨   
 ٥ ٤الوحدة رقم    ١١٦  ١   
 ٦ ٥الوحدة رقم    ١٨٦  ٨٠   
 ٧ ٦دة رقم الوح   ٨٤     
 ٨ ٧الوحدة رقم    ١٢٤  ٤٥   
 ٩ ٨الوحدة رقم    ١٥٥  ١٨٧   
 ١٠ ٩الوحدة رقم    ١٤٥  ١٣٣   
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 )تابع (٣٧اجلدول 

عدد األسر واألشخاص 
علـى قوائم االنتظار 
 للحصول على سكن

عدد األسر اليت تعيش يف 
 مبان غري مرخصة

عدد األسر واألشخاص بال 
 ّممن يبحثون عن(مسكـن 

 )سكن أوسع

 عدد األسر واألشخاص 
بال مسكـن، حسب 

 الرقم اهليئات احلكومية احمللية الوحدات احمللية

   األسر األشخاص األسر األشخاص األسر األشخاص األسر األشخاص

 ١١ ١٠الوحدة رقم    ٩٨  ١٥١   
 ١٢ ١١الوحدة رقم    ١١٧     
 ١٣ شينغجري غج. ج  ٦    ٢  
 ١٤ )كافاج(سينيج . ج ١٠     ١٣  

 -ثامناً منطقة كورت ٣ ٧٣٨ ٢ ١٦٤ صفر صفر ٤٦٥ صفر ٣ ٨٦١ صفر
 ١ كورت. م ٢ ٨٢٠    ٤١٠  ٢ ٨٢٠ 
 ٢ بوغراديك. م ٤٥٣ ١ ٨١٢     ٤٥٣ 
 ٣ إيرسيك. م ٢٤٥      ٢١٤ 
 ٤ بيليشت. م ١٢٠    ١٥  ١٠ 
 ٥ ماليق. م ٨٨ ٣٥٢   ٤٠  ٣٥٢ 
 ٦ ليسكوفيك. م ١٢      ١٢ 
 -تاسعاً منطقة دورس ١٠ ٧٠٠ صقر صفر صفر ٦ ٢٤٤ صفر ٩ ٣١٠ رصف
 ١ دورس. م ٨ ٢٦٠    ١ ٤٨٢  ٨ ٣٧٠ 
 ٢ شيجاك. م ٣٠٢    ١٤٢  ١٨ 
 ٣ سوكث. م ٢٥٠    ٤٧٠   
 ٤ مانز. ج ٢٤    ٩٦  ١٢٠ 
 ٥ راشبول. ج ٩٠    ٥  ٨ 
 ٦ غزافزوتاج. ج ١٢٠    ٨٩  ٨٧ 
 ٧ يكاتوند إي ر. ج ٢٥٠    ١٨٧  ٢٠ 
 ٨ غجيباالج. ج ٤٧٨    ٧٣١   
 ٩ ماميناس. ج ١٤    ٣٠٤  ٢٧ 
 ١٠ إيشيم. ج ٥    ١٠٧  ١٤ 
 ١١ كروج. م ٤٥٦    ٦٥  ٥٨٩ 
 ١٢  كروج-فوش . م ١٥٧    ٨٧٠   
 ١٣ نيكيل. ج ٨٦    ٤٨٣   
 ١٣ نيكيل. ج ٨٦    ٤٨٣   
 ١٤ بوبق. ج ٦    ١٣   
 ١٥ ثومان. ج ٢٠٠    ١ ٢٠٠  ٥٠ 
 ١٦ كودهي. ج ٢      ٧ 

 -عاشراً منطقة فلور صفر ٨ ٢١٦ صفر صفر صفر ٢ ٦٠٢ صفر ٧ ٣١٤
 ١ فلور. م  ٤ ١٦٨      ٤ ١٦٨
 ٢ هيمار. م  ١٧    ٥٠  ٣٤
 ٣ أوريكوم. م  ٣٤٠    ٤٣٠  ٤١
 ٤ سيلينيس. م  ١٤٧    ٤٠  
 ٥ قيندر. ج  ٧٠    ٤٠  ١٠
 ٦ نوفوسيل. ج  ١١    ١٥  ١١
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 )تابع (٣٧اجلدول 

عدد األسر واألشخاص 
علـى قوائم االنتظار 
 للحصول على سكن

عدد األسر اليت تعيش يف 
 مبان غري مرخصة

عدد األسر واألشخاص بال 
 ّممن يبحثون عن(مسكن 

 ) مسكن أوسع

 عدد األسر واألشخاص
بال مسكـن، حـسب 

 الرقم اهليئات احلكومية احمللية الوحدات احمللية

   األسر األشخاص األسر األشخاص األسر ألشخاصا األسر األشخاص

 ٧ شوشيس. ج  ١٩    ١٦  ١١
 ٨ أرمني. ج  ١٢    ٣٢١  
 ٩ فالهني. ج  ٦    ٢٠  ٦
 ١٠ كوت. ج  ٤٠    ٣  ٢٣
 ١١ براتاج. ج      ٣٠  
 ١٢ فرانيشته . ج      ١٠  

 ١٣ ساراند. م  ١ ٥٨٤      ٨٠٠
 ١٤ كونيسبول. م  ١٥    ٣٠  ١٥
 ١٥ كساميل. ج  ١ ٦٠٠    ٩٣٠  ١ ٩٦٠

 ١٦ ليفادهجا. ج  ١٠      
 ١٧ أليكو. ج  ٨    ٥  ٢٨
 ١٨ لوكوف. ج  ١٢    ٦٠٠  ٦٠
 ١٩ ديلفني. م  ١٤٧    ٥٥  ١٤٧

 ٢٠ فينيق. ج  ٨    ٧  
 ٢١ فريغو. ج  ٢      

 -حادي عشر منطقة فري ٣ ٧٦٤ ١٢ ٠٧٥ صفر صفر ٢ ٢٩٢ ٦ ٢٩٤ ١ ٣٦٥ ٤ ٥١٢
 ١ فري. م ٦٦٩ ٢ ٠٠٠     ٣٦ ١٥٠
 ٢ لوشنج. م ١ ٠٨٠ ٣ ٢٠٠   ٩٩٧  ١ ٠٨٠ ٣ ٢٠٠
 ٣ باتوس. م ١ ٣٠٠ ٣ ٩٠٠     ٥٦ ١٦٨

 ٤ بالش. م ٣٦٩ ١ ٦٦٠   ١٦٠ ٧٣٣  
 ٥ روسكوفيك. م ١٦٢ ٤٨٦     ١٦ ٤٨
 ٦ بوبوليم. ج ٣ ٦    ١ ٠٠٠ ١ 
 ٧ غراجبان. ج ١٠ ٤٨    ٦٨  
 ٨ هيسغجوكاج. ج     ٧ ٢١  

 ٩ دوشك. ج ٥٢ ٢١٦   ٥٦ ٢١٠ ١٣٩ ٧٤٥
 ١٠ تريبوف. ج ٥ ١٥   ٧٥٠ ٢ ٧٥٠  
 ١١ بالغات. ج ١ ٣     ١ ٢
 ١٢ فريشيغان. ج ٥٠ ٢٠٠   ٣٢٠ ١ ٥٠٠ ٣ ٨
 ١٣ كاربونار. ج ٣ ١١     ٣ ١١
 ١٤ سيليت. ج ٣٠ ١٨٠   ٢ ١٢ ٣٠ ١٨٠

 ١٥ فراتار. ج ٣٠ ١٥٠      
 -ثاين عشر منطقة ليزه ٣ ٢٦٣ ١٣ ٥٤٥ صفر صفر صفر ٤٣ ٩٨٦ ١٣ ١٦٩ صفر

 ١ ليزه. م ٩١٠ ٣ ٦٨٢    ٦ ٥٤٣ ٣ ١٥٠ 
 ٢ شينغجني. ج ٢١١ ٨٧٤    ١ ٩٤٠ ١ ٢١٠ 
 ٣ شينكول. ج      ٥ ٧١١  
 ٤ زجيمني. ج      ٣ ٠٧٠  
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 )تابع (٣٧اجلدول 

عدد األسر واألشخاص 
علـى قوائم االنتظار 
 للحصول على سكن

 عدد األسر اليت تعيش
  مبان غري مرخصةيف

عدد األسر واألشخاص بال 
 ّممن يبحثون عن(مسكن 

 ) مسكن أوسع

 عدد األسر واألشخاص
بال مسكـن، حسب 

 الرقم اهليئات احلكومية احمللية الوحدات احمللية

   األسر األشخاص األسر األشخاص األسر األشخاص األسر األشخاص

 ٥ كولش. ج      ٣ ١٢٥  
 ٦ لدربا. ج      ٣ ٠١٥  
 ٧ داجت. ج      ١ ٢٥٠  
 ٨ بلينيشت. ج      ٥٣٧  
 ٩ كامليت. ج      ٢٣٤  
 ١٠ أونغريج. ج        
 ١١ الت. م ١ ٠٧٠ ٤ ١٢٣    ٧ ٣٢٩ ٤ ١٣٥ 
 ١٢ ماموراس. م ٦٥٤ ٢ ٨٣١    ٥ ٥٣٢ ٢ ٨٣٤ 
 ١٣ ميلوت. ج ١٣٢ ٦٣٤    ٢ ٤٠٩ ٦٠٢ 
 ١٤ كوق. ف. ج      ٢ ٩٠٤  
 ١٥ ريشني. م ٢١٣ ١ ٠٧٤    ٣١٧ ٩٣٤ 
 ١٦ روبيك. م ٧٣ ٣٢٧    ٧٠ ٣٠٤ 
 ١٧ كاتينار. ج        
 ١٨ كذيل. ج        
 ١٩ سيليت. ج        
 ٢٠ فان. ج        
 ٢١ أوروش. ج        

  اجملموع ٤٧ ٥١٨ ٦١ ١٠٦ ١ ٨٩٥ ١ ٧٢٧ ١٢ ٩٣٤ ٥٩ ٩٢٣ ٣٧ ٦٨٩ ٢١ ٣٣٣
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 ٣٨اجلدول 
 إليها املساعدة يف جمال السكنعدد األسر اليت قُدمت 

 عدد األسر املستفيدة

عدد األسر واألشخاص بال 
 سكن الئق

عدد األسر واألشخاص 
الذين يعيشون يف املساكن 
 الرقم اهليئات احلكومية احمللية العامة واخلاصة واملستأجرة

األسر اليت وفرت له السكن 
 اهليئة الوطنية للبناء

األسر املستفيدة من 
   األسر األشخاص األسر األشخاص اجملموع فيةقروض مصر

 -أوالً منطقة غجريوكاستر   ٥٢ صفر ١١١ ٤٠ ٢٧

 ١ غجريوكاستر. م ٢٣٢ ٩٢٠   ٦٣ ٤٠ ٢٣
 ٢ بريميت. م   ٤٠  ٢٩  ٤
 ٣ تيبيلني. م     ٥  
 ٤ ميمالياج. م   ١٢  ١٠  
 ٥ ليبوهوف. م     ٤  

 -ثانياً برياتمنطقة  ١٠٦ ٤٥٢ ١ ١٠٢ ٤ ٤٥٩ صفر صفر صفر
 ١ بريات. م ٤٠ ١٦٥ ١ ٠١٩ ٤ ٠٧٦   
 ٢ كوتوف. م ٢٠ ٨٠ ٤ ١٨   
 ٣  فاجغورور-أورا . م ٢٨ ١٤٠ ٤٧ ٢٢٥   
 ٤ كوروفود. م ٣ ١٥ ٢٥ ١١٠   
 ٥ بوليتان. م ١٥ ٥٢ ٧ ٣٠   
 -ثالثاً منطقة ديرب صفر صفر ٤١٠ ١ ٥٤٠ صفر صفر ٢٣
 ١ بيشكويب. م   ١٠٠ ٤٢٠   
 ٢ بولقيز. م   ١٥٠ ٦٣٠   
 ٣ كلوس. م   ٦٠ ٨٠   
 ٤ بوريل. م   ١٠٠ ٤١٠   

 -رابعاً منطقة إيلباسان ١٣٩ ٥٩٥ صفر صفر صفر صفر صفر
 ١ إيلباسان. م ١١٦ ٤٦٤     
 ٢ سرييك. م       
 ٣ غرامش. م       
 ٤ بيقن. م ٢١ ٩٢     
 ٥ ليربازهد. م ٢ ٣٩     
 ٦ برينجاس. م       
-خامساً منطقة كوكس       
 ١ كوكس. م       
 ٢ بيكاج. ج       
 ٣ مالزي. ج       
 ٤ أومجيشت. ج       
 ٥ تريثور. ج       
 ٦ شيشتافيك. ج       
 ٧ توبوجان. ج       
 ٨ بوشتريس. ج       
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 )تابع (٣٨اجلدول 

 عدد األسر املستفيدة

عدد األسر واألشخاص بال 
 سكن الئق

 األسر واألشخاص الذين عدد
يعيشون يف املساكن العامة 

 الرقم اهليئات احلكومية احمللية واخلاصة واملستأجرة

األسر اليت وفرت له السكن 
 اهليئة الوطنية للبناء

األسر املستفيدة من 
   األسر األشخاص األسر األشخاص اجملموع قروض مصرفية

 ٩ غرايك كاج. ج       

 ١٠ كاليس. ج       
 ١١ أرين. ج       
 ١٢ كولش. ج       
 ١٣ كروم. ج       
 ١٤ غوالج. ج       
 ١٥ فاجز. ج       
 ١٦ غجيناج. ج       
 ١٧ كوري. ب. م       
 ١٨ فريز. ج       
 ١٩ ليكبيباج. ج       
 ٢٠ مارغيغاج. ج       
 ٢١ لوغاج. ج       
 ٢٢ بوجان. ج       
 ٢٣ بيبيت. ج       
 ٢٤ تروبوج. م       
-سادساً منطقة شكودر     ٩٣٣  
 ١ مقاطعة شكودر     ٧٤٣  
 ٢  دجيس-مقاطعة الت فاو      ٤٢  
 ٣ مقاطعة بوك     ٤٥  
 ٤  أرس-مقاطعة فوش      ٤٩  
 ٥  ماده-مقاطعة مالسي      ٥٤  
 ٦ شينكول. ج       

 -سابعاً طقة تريانامن صفر صفر ٢٣٧ صفر صفر ٣٣٨ صفر
 ١ تريانا. م   ٢٣٧   ٣٣٨ 
 ٢ ١الوحدة رقم        
 ٣  ٢الوحدة رقم        
 ٤ ٣الوحدة رقم        
 ٥ ٤الوحدة رقم        
 ٦ ٥الوحدة رقم        
 ٧ ٦الوحدة رقم        
 ٨ ٧الوحدة رقم        
 ٩ ٨الوحدة رقم        
 ١٠ ٩الوحدة رقم        
 ١١ ١٠الوحدة رقم        
 ١٢ ١١الوحدة رقم        
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 )تابع( ٣٨اجلدول 

 عدد األسر املستفيدة

عدد األسر واألشخاص بال 
 سكن الئق

عدد األسر واألشخاص الذين 
يعيشون يف املساكن العامة 

 الرقم اهليئات احلكومية احمللية واخلاصة واملستأجرة

األسر اليت وفرت له السكن 
 ية للبناءاهليئة الوطن

األسر املستفيدة من 
   األسر األشخاص األسر األشخاص اجملموع قروض مصرفية

 ١٣ شينغجريغج. ج   ٧٢    

 ١٤ )كافاج(سينيج . ج       
 -ثامناً منطقة كورت ٣١٠ ٦٨٤ ٤٥٥ ٨٥٩ صفر صفر صفر

 ١ كورت. م   ٢٢٠    
 ٢ بوغراديك. م ١٤٦ ٦٨٤ ٩٤ ٤٧٠   
 ٣ كإيرسي. م ١٣٥  ١٥    
 ٤ بيليشت. م ١٠  ٢٠    
 ٥ ماليق. م ١٩  ٩١ ٣٨٩   
 ٦ ليسكوفيك. م   ١٥    

 -تاسعاً منطقة دورس 1E+05 صفر ١١ ٨٧٢ صفر صفر صفر صفر
 ١ دورس. م ٥٢ ٦٨٩  ٣ ٧٩٠    
 ٢ شيجاك. م ٣ ٠١٢  ١٦    
 ٣ سوكث. م ٤ ٢٣٧  ١٥١    
 ٤ مانز. ج ٣ ٢٠٠  ٣٦    
 ٥ بولراش ٥ ٢١٤  ٤٥٠    
 ٦ غزافزوتاج. ج ٣ ٣٨٩  ١١٥    
 ٧ كاتوند إي ري. ج ٤ ١٠٠  ٢ ٥٠٠    
 ٨ غجيباالج. ج ٣ ٢٦٠  ٣ ٠٧٠    
 ٩ ماميناس. ج ٣ ٢٦٠  ٢٤    
 ١٠ إيشيم. ج ٣ ٠٠٠  ١٨    
 ١١ كروج. م ٣ ٧٨٦      
 ١٢  كروج-فوش . م ٧ ٠٠٠  ٥٠٩    
 ١٣ نيكيل. م ٣ ٨٠٠  ٣٧٥    
 ١٤ بوبق. م ٢ ٣٤٠  ٦٨٠    
 ١٥ ثومان. ج ٤ ٢٠٠  ١٢٠    
 ١٦ كودهي. ج ١ ٥٠٠  ١٨    

 -عاشراً منطقة فلور صفر ٦ ٤٠١ صفر ٥ ٣٥٠ صفر صفر صفر
 ١ فلور. م  ٢٤٨     
 ٢ هيمار. م  ٥  ٤٠   
 ٣ أوريكو. م  ١٨  ١ ٠٠٠   
 ٤ سيلينيس. م  ٢٠  ١ ٢٠٠   
 ٥ قيندر. ج  ١٠  ٦٠   
 ٦ نوفوسيل. ج  ١٣  ٥٥   
 ٧ شوشيس. ج  ٣٥  ٣٩   
 ٨ أرمني. ج    ٣٥٩   
 ٩ فالهني. ج  ٦     
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 )تابع( ٣٨اجلدول 

 عدد األسر املستفيدة

عدد األسر واألشخاص بال 
 سكن الئق

عدد األسر واألشخاص 
الذين يعيشون يف املساكن 
 الرقم اهليئات احلكومية احمللية العامة واخلاصة واملستأجرة

 اليت وفرت له السكن األسر
 اهليئة الوطنية للبناء

األسر املستفيدة من 
   األسر األشخاص األسر األشخاص اجملموع قروض مصرفية

 ١٠ كوت. ج  ٤٣  ٣٥   

 ١١ براتاج. ج  ٣  ٢٥   
 ١٢ ه  فرانيشت. ج  ٣     
 ١٣ ساراند. م    ٤٧٠   
 ١٤ كونيسبول. م  ٧٨٢     
 ١٥ اميلكس. ج  ٢ ٠٢٠  ١ ٩٦٠   
 ١٦ ليفادهجا. ج  ٢٠  ٢٥   
 ١٧ أليكو. ج  ٢ ٠٥٨  ٢٨   
 ١٨ لوكوف. ج  ١ ٠٠٠  ٢٠   
 ١٩ ديلفني. م  ١١٧  ١٩   
 ٢٠ فينيق. ج    ١٠   
 ٢١ فريغو. ج    ٥   

 -حادي عشر منطقة فري ٢ ١٥٨ ٨ ٠٥٠ ٢ ٥١٨ ٩ ٦٣٢ صفر صفر صفر
 ١ فري. م ١٧١ ٥٠٠ ٣٩ ١٥٦   
 ٢ لوشنج. م ١ ٤     
 ٣ باتوس. م ١ ٠٢٥ ٣ ٠٧٠ ٢٧٥ ٨٢٥   
 ٤ بالش. م ٤٥٠ ١ ٦٦٠ ٦٧ ٢٨٢   
 ٥ روسكوفيك. م ٣٦ ١٠٨ ٣٠ ٩٠   
 ٦ بوبوليم. ج   ١٥٠ ٨٠٠   
 ٧ غراجبان. ج  ٣٤ ٨٠ ٢٥٠   
 ٨ هيسغجوكاج. ج       
 ٩ دوشك. ج ١٧ ٥٤ ٢٦٨ ١ ٠٧٠   
 ١٠ تريبوف. ج ٣٠ ١٠٥ ٨٠٠ ٣ ١٠٠   
 ١١ باالغات. ج   ٣٠ ١٠٥   
 ١٢ فريشيغان. ج ٥٠ ٢٥٠ ١٥٠ ٨٠٠   
 ١٣ كاربونار. ج   ٤٥٠ ١ ٢٠٠   
 ١٤ سيليت. ج ٣٧٥ ٢ ٢٥٠ ٥٩ ٣٥٤   
 ١٥ فراتار. ج ٣ ١٥ ١٢٠ ٦٠٠   

 -ثاين عشر منطقة ليزه صفر ٢ ٠٣٤ ٢ ٩٢٥ ١٥ ٩٦٦ صفر صفر صفر
 ١ ليزه. م  ٢٧٥ ٤٣٠ ١ ٦٣٤   
 ٢ نيشينغج. ج  ١٢٢ ٨٢ ٣١٤   
 ٣ شينكول. ج   ١٢٥ ٧١٠   
 ٤ زجيمني. ج   ٨٨ ٣ ٠٧٠   
 ٥ كولش. ج   ١٢٧ ٥١١   
 ٦ بالدر. ج  ١٨٥ ٢١٥ ٩٨٥   
 ٧ داجت. ج  ١٢٧ ٢١٢ ١ ٥١٣   
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 )تابع( ٣٨اجلدول 

 عدد األسر املستفيدة

عدد األسر واألشخاص بال 
 سكن الئق

عدد األسر واألشخاص 
الذين يعيشون يف املساكن 

 الرقم اهليئات احلكومية احمللية امة واخلاصة واملستأجرةالع

األسر اليت وفرت له السكن 
 اهليئة الوطنية للبناء

األسر املستفيدة من 
   األسر األشخاص األسر األشخاص اجملموع قروض مصرفية

 ٨ بلينيشت. ج  ١٣٢ ١٢٤ ٨٣٥   
 ٩ كامليت. ج  ١٢٠ ٩٧ ٤٣٢   
 ١٠ أونغريج. ج   ٣٠ ٢٢٧   
 ١١ الت. م  ٣٢٤ ٥٣٢ ١ ٩٢٧   
 ١٢ ماموراس. م  ٢٠٢ ٣٧٢ ١ ٢١٦   
 ١٣ ميلوت. ج  ١٤٣ ٩٣ ٣٦٣   
 ١٤ كوق. ف. ج   ٨٢ ٣١٥   
 ١٥ ريشني. م  ١٤٠ ٦٣ ٣٤٧   
 ١٦ روبيك. م  ٢٦٤ ٤٠ ١٨٩   
 ١٧ كاتينار. ج   ٤٠ ٢٣٤   
 ١٨ كذيل. ج   ٣٢ ٢١٥   
 ١٩ سيليت. ج   ٣١ ٢١٢   
 ٢٠ فان. ج   ٦٠ ٤٠٢   
 ٢١ أوروش   ٥٠ ٣١٥   
١١ ٨١٥ ٢٤ ٩٢١ ٣٢ ٤٥٦ ١ ٠٤٤ ٣٧٨ ٥٠ 1E+05 اجملموع  

 األوضاع السكنية

وهذا الرقم .  أسرة٤٦ ٠٠٠يبلغ إمجايل األسر املسجلة بدون مأوى وفقاً للقوانني املعيارية السارية حوايل  -٣٥٣
 من هذه األسر    ١٠ ٠٠٠ومتكنت حوايل   . ى خصخصة البنايات  ثابـتاً وغري متقلب وُيعزى إىل النتائج املترتبة عل        

 :وُتقّسم هذه األسر من حيث العدد والفئات على النحو التايل. املذكورة أعاله من احلصول على مسكن

 ١ ٢٥٣ أسرة منها    ٥ ٥٢٧ عددها اإلمجايل    -األسر املستأجرة يف بنايات كانت خاصة سابقاً         •
 أسرة مت إسكاهنا؛

 . أسرة٩ ٢٢٧ األسر اليت ُمنحت مسكنا بلغ إمجايل • 
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 ٣٩اجلدول 
 عدد األسر واألفراد الذين يفتقرون إىل املسكن املالئـم وإىل سبل
 الوصول إىل اخلدمات األساسية مثل املاء والتدفئة واإلصحاح

 كما يشمل اجلدول األفراد الذين يعيشون يف مساكن شديدة االكتظاظ(
 )ظروف أخرى خطرةوذات هياكل غري ثابتة، أو يف 

 ألبانيا 

 :تعداد السكان  نسمة٣ ٠٦٩ ٢٧٥اإلمجايل 
 :البنايات ٥١٢ ٣٨٧اإلمجايل 
 :متوسط عدد املساكن يف البناية ١,٥٣
 : غرف نوم٣ إىل ٢املساكن املكونة من   يف املائة٧٦
 :املساكن املكونة من غرفة نوم واحدة  يف املائة١٢
 : غرف نوم أو أكثر٤ من املساكن املكونة  يف املائة١٢

  يف املائة٥٠,٣
 ) أفراد يف الغرفة٣اليت تأوي أكثر من (

 :املساكن شديدة االكتظاظ

 :املساكن املزودة مبطبخ  يف املائة٥٨
 اإلمداد باملاء 

 :داخل املبين  يف املائة٤٦,٩
 :خارج املبين  يف املائة٢٨,٦
 :من بئر أو خزان  يف املائة١٢,٩
 :بدون إمداد باملاء ائة يف امل١١,٧

 احلمامات ودورات املياه 
 :محام ودورة مياه داخل املسكن  يف املائة٥٥,١
 ):بدون دورة مياه وتوجد دورة مياه يف اخلارج(بدون محام   يف املائة٤٤,٩
 :بدون دورة مياه  يف املائة٠,٩

 التدفئة 
 :تدفئة مركزية  يف املائة١

 :تقلةتدفئة مس  يف املائة٩٥,١
 :بدون تدفئة  يف املائة٣,٩

 :اإلمداد باملاء 
 :اإلمداد باملاء داخليا   يف املائة٨٦

 املعلومات غري متاحة عن خدمات الربيد والكهرباء 

 )٢٠٠١سجل عام (INSTAT  البيانات مأخوذة عن :املصدر
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 عدد األشخاص الذين يعيشون يف بنايات غري مسجلة

شخاص الذين يعيشون يف مساكن جديدة ومل يقوموا بتحويل بيانات احلالة املدنية،     فـيما يتعلق بعدد األ     -٣٥٤
 ٢٢وبناًء على البيانات اليت ُجمعت من . ميكـن إعطاء أرقام تقريبية مستمدة من بيانات مكاتب األحوال املدنية         

 مكاتب  غري مسجلة يف  )  شخصاً ٣٣ ٧٢٥حوايل  ( أسرة   ٦ ٧٤٥، هنالك   ) مقاطعة ٣٦مـن إمجايل    (مقاطعـة   
 . األحوال املدنية للمساكن اجلديدة

 خبصخصة البنايات اليت كانت متتلكها الدولة، أُغلق قطاع البنايات احلكومية           ١٩٩٣ومع القيام يف عام      -٣٥٥
.  يف املائة من احلاالت هي ملكية البنايات       ٩٨والصيغة السائدة يف الوقت الراهن بالنسبة ل          . املعروضـة لإلجيـار   

أجري املساكن، ال سيما يف املدن الرئيسية اليت يهاجر إليها السكان داخل البلد، وال تتوفر بيانات                ونشأت سوق ت  
وُيعزى هذا األمر إىل عدم اإلعالن عن هذه البنايات       . دقيقة حول النسبة املئوية أو عدد البنايات املعروضة لإلجيار        

 .ار يف القطاع اخلاصوال تقوم الدولة مبراقبة أو تنظيم اإلجي. تفادياً للضرائب

 اإلطار القانوين

وينص دستور مجهورية ألبانيا على توفري املسكن للمواطنني        . ال يوجد قانون ينص على احلق يف املسكن        -٣٥٦
 . على أنه أحد األهداف االجتماعية للدولة وينبغي حتقيقه حسب اإلمكانيات احلالية للدولة ومبادرة القطاع اخلاص

بشأن املسامهة املقدمة من الدولة      "١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٨٠٣٠ رقم   وُيعـد القانون   -٣٥٧
والتعديالت اليت أُدخلت عليه، والقوانني التشريعية الثانوية، الوثائق األساسية اليت تنص " لألسر احملرومة من املسكن

ة نقل هذه املسامهة لألسر اليت أصبحت       عـلى التزام الدولة املايل جتاه احملرومني من املسكن، كما تنص على كيفي            
بشأن خصخصة  "١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ  ٧٦٥٢حمرومة من املسكن بسبب تطبيق القانون رقم        

 . والقوانني التشريعية الثانوية اليت صدرت إلنفاذ هذا القانون" البنايات اململوكة للدولة

دم من الدولة لألسر احملرومة من املسكن بناًء على إمجايل سن كما ينص هذا القانون على شكل الدعم املق -٣٥٨
األسـرة وعـدد أفرادها، فضالً عن شكل التمويل الذي يتم توفريه هلذه األسر من خالل إجياد فرص متكنها من                    

ص والتشريعات السارية فيما يتعلق باملسكن، واألشخا. االستفادة من السوق املفتوحة يف جمال األراضي والبنايات
 : احملرومني من املسكن، والشركات التابعة للبلديات تشتمل أيضاً على ما يلي

بشأن خصخصة البنايات    "١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املـؤرخ    ٧٦٥٢القـانون رقـم      •
 ؛"اململوكة للدولة

بشأن املسامهة املقدمة من الدولة      "١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٨٠٣٠القانون رقم    •
 ؛" األسر احملرومة من املسكنإىل

بشأن بعض التعديالت اليت أدخلت على       "٢٠٠٠يوليه  / متوز ٢٤ املؤرخ   ٨٦٤٧القـانون رقم     •
 ؛"١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٥ املؤرخ ٨٠٣٠القانون رقم 
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بشأن حتديد املعايري اليت جيب  "١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٩ املؤرخ ٤٩قرار جملس الوزراء رقم  •
 ؛"تنطبق على من ال مأوى هلمأن 

بشأن إجراءات العمليات املالية     "١٩٩٦أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٤٩قرار جملس الوزراء رقم      •
املتعلقة بالتسليف واإلعانات املقدمة من الدولة اليت جيب أن يقوم هبا بنك االدخار وفقاً للقانون               

 ؛ "مة من املسكناخلاص باملسامهة املقدمة من الدولة إىل األسر احملرو

بشأن اإلجراءات واألولويات يف  "١٩٩٦أبريل / نيسان١٦ املؤرخ ٢٥٠قرار جملس الوزراء رقم  •
 بشأن املسامهة املقدمة من     ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٨٠٣٠إنفـاذ القانون رقم     

 ؛"الدولة لألسر احملرومة من املسكن

بشأن إجراءات العمليات املالية     "٢٠٠١مارس  /آذار ٢٢ املؤرخ   ١٥٣قرار جملس الوزراء رقم      •
 املُعّدل بالقانون رقم    ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٨٠٣٠املتعلقة بإنفاذ القانون رقم     

 ؛ "٢٠٠٠يوليه / متوز٢٤ املؤرخ ٨٦٤٧

 بشأن املوافقة على توزيع األموال حبسب "١٩٩٩يوليه / متوز٥ املؤرخ ٣٢١قرار جملس الوزراء    •
املقاطعـات، وإجـراءات املوافقة على األسر املستفيدة من شروط التسليف من القرض اليوناين       

 ؛ "اخلاص باإلسكان

بشأن طريقة دفع قيمة املسكن للمكفوفني من الفئة األوىل بواسطة  "٦٣٢قرار جملس الوزراء رقم  •
 ؛ "اإلدارة الوطنية لإلسكان

بشأن كيفية التعامل مع األيتام يف  "٢٠٠٢يوليه /وز مت٤ املؤرخ   ٣١٦قـرار جملس الوزراء رقم       •
 ؛ "جمال اإلسكان

بشأن كيفية التعامل يف جمال " ٢٠٠٢أغسطس / آب ٢٩ املؤرخ   ٤٠٧قـرار جملس الوزراء رقم       •
 ؛"اإلسكان مع املعوقني واملصابني بالشلل النصفي واملصابني بالشلل التام

وتوزيعها، ونزع ملكيتها، والتعويض عنها، وختطيطها      التشـريعات املـتعلقة باسـتخدام األراضـي،          -٣٥٩
 : واإلجراءات املتعلقة مبشاركة اجملتمع، تتضمن ما يلي

 ؛ "بشأن ختطيط املدن "١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٧ املؤرخ ٨٤٠٥القانون رقم  •

بشأن عمليات نزع ملكية األراضي واستغالل املمتلكات الشخصية بصفة          "٨٥٦١القانون رقم    •
 ؛"حتقيقاً للمصلحة العامةمؤقتة 

والتشريعات املتعلقة حبق املستخدمني يف ضمان ملكيتهم، ومحايتهم من الطرد من املسكن، وبشأن متويل اإلسكان          
 : ومراقبة نظام التأجري، وإمكانيات اإلسكان، تتضمن ما يلي
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  من دستور مجهورية ألبانيا تكفل حق امللكية؛٤١١املادة  •

بشأن صياغة وإنفاذ ميزانية     "١٩٩٨يوليه  / متوز ٢٩ املؤرخ   ٨٣٧٩انون رقم   الق: متويل املسكن  •
 ؛"الدولة يف مجهورية ألبانيا

 ال يوجد قانون ملراقبة نظام اإلجيار؛ •

 : التشريعات املتعلقة باملدونات، وضوابط البناء، واملعايري واألحكام اخلاصة باهلياكل األساسية تتضمن ما يلي

 قرار بشأن املدونات؛ ال يوجد قانون أو  •

بشأن  "١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ١٠ املؤرخ   ٨٤٠٢وبالنسـبة لضوابط البناء، هنالك القانون رقم         •
بشأن مراقبة   "٢٠٠١فرباير  / شباط ١٥ املؤرخ   ٣، واألمر رقم    "مراقـبة وتنظـيم أعمال البناء     

 ". وتصديق أعمال البناء

ة إلدارة األحوال املدنية فحسب، هي عدم وجود عناوين يف          واملسألة اليت ُتعد مشكلة كبرية، ليس بالنسب       -٣٦٠
، "بشأن تنظيم وعمل هيئات احلكومة احمللية      "٢٠٠٠يوليه  / متوز ٣١ املؤرخ   ٨٦٥٢ووفقاً للقانون رقم    . املـدن 
ومع ذلك، وبالرغم من الطلبات املتعددة، . ب، حتدد إدارات احلكومة احمللية مسميات املناطق/١/٧ الفقرة ٨املادة 

وباإلضافة إىل ذلك، ليس من املؤكد وجود إلزام قانوين بوضع أرقام الشقق يف البنايات        . مل ُيمـارس هـذا احلق     
 . وتواجه إدارة األحوال املدنية مشكلة كبرية يف عدم وجود عناوين للشوارع. اجلديدة

على أنه  . احلماية تقليدياً والتشريعات احلالية ال تستقصي أو متارس التمييز ضد فئات رمبا مل تكن حتظى ب              -٣٦١
ويوفر القانون، على وجه    . ليس هناك، من ناحية أخرى، قانون ميكن أن ييسري حصول هذه الفئات على املسكن             

 . اخلصوص، احلماية ضد التمييز بالنسبة لفئات ذات أوضاع خاصة من مكفوفني وأيتام ومعوقني

 .وال يوجد قانون أو قرار حيظر الطرد من املسكن -٣٦٢

 اإلصالح التشريعي الراهن الناتج عن إعمال احلق يف املسكن

ُيعّدل القوانني احلالية وحيمي احلق يف " اإلسكان يف املناطق احلضرية"صـيغ يف هذا اإلطار قانون يتعلق ب       -٣٦٣
 وال يزال هذا  . املسـكن بالنسبة للمواطنني من أصحاب الدخول املتدنية والذين يعيشون يف ظروف سكنية سيئة             

 . القانون يف مرحلة التنقيح

وال يوجد تشريع يقّيد املضاربة يف جمال اإلسكان أو املمتلكات، وال سيما عند ما تؤثر سلباً على إعمال                   -٣٦٤
وأحد التدابري املتعلقة بتقنني البنايات اليت ال ختضع للوائح تنظيمية . احلق يف املسكن بالنسبة جلميع قطاعات اجملتمع

 . ون املتعلق بتقنني عمليات البناء اليت متت دون مراعاة اللوائح التنظيميةهو صياغة القان
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 الربامج واالستراتيجية الوطنية بشأن املسكن

تسـتهدف الـتدابري املتخذة إجياد إمكانيات يف إطار اجملتمع احمللي والقطاع غري الرمسي من أجل تشييد                  -٣٦٥
ل املتصلة باستراتيجية اإلسكان الوطنية عدة برامج إلدارة        وتتضمن خطة العم  . مسـاكن وتوفـري خدمات مماثلة     

 :األراضي يف املناطق احلضرية جيري تنفيذها من ِقبل وزارة تنظيم األراضي والسياحة مبساعدة البنك الدويل

 :اجلوانب القانونية للربنامج - 

ألراضي واخلدمات  واملوافقة عليها فيما يتعلق مبساحات ا     ) الواقعية(حتديد املعايري الدنيا     •
 املتصلة باهلياكل األساسية؛

 وضع األساس القانوين إلعادة تقسيم األراضي؛ •

  استعراض ووضع خمتلف أشكال ضمان امللكية فيما يتعلق بالشروط واالحتياجات؛ •

 :اجلوانب املالية للربنامج - 

. زية واحمللية إنشاء صندوق مستقل لصيانة البنايات يساهم فيه السكان والسلطات املرك          •
 ؛ واجلمع بني مشاريع التحسني والقدرة على الشراء واللجوء إىل سائر املوارد املالية العامة

 .توفري خمتلف تسهيالت التسليف لألسر واجملتمعات حبسب الظروف واالحتياجات •

 تنظيم األراضي من خالل وزارة(وتقوم الدولة . وللمنظمات اليت هتدف إىل توفري املساكن حرية التصرف -٣٦٦
 .باملساعدة من خالل متويل املشاريع اليت ستنفذها املنظمات وال تكون لفائدة املنظمات نفسها) والسياحة يف هذه احلالة

وختصص أموال من ميزانية الدولة كل عام لتشييد بنايات لفائدة الفئات احملرومة من املسكن، حيث تقوم  -٣٦٧
 .  عاما٢٥ً بأقساط طويلة األجل على مدى األسر بشراء املساكن ودفع قيمتها

ومـن التدابري املعتمدة للتنازل عن األراضي غري املستغلة، سواء كانت غري مستغلة بالكامل أو مستغلة                 -٣٦٨
وتتضمن التدابري املالية اليت أقرهتا ". تقنني البنايات املشيدة بطريقة غري قانونية"بصورة سيئة، صياغة قانون يتعلق ب  

 : لة يف جمال اإلسكان ما يليالدو

 ؛٣٥٠ ٠٠٠ ):بآالف الليكات(إمجايل االستثمارات  •

 ؛١٨٣ ٢٠١ :االستثمارات يف تشييد البنايات •

 .١٦٦ ٧٩٩ :حيازة املساكن •
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وختصـص مبالغ كل عام من ميزانية الدولة، والبلدات واملناطق من أجل إعداد دراسات عمرانية تشمل                 -٣٦٩
.  من الليكات١١٤ ٥١٠ ٠٠٠، بلغت هذه األموال ٢٠٠٣ويف عام  .  املدن، وما إىل ذلك    دراسـات إلصـالح مراكز    

 . وال يوجد أساس قانوين حيظر الطرد التعسفي من املسكن. وتتدخل السلطات احمللية إلجراء التحسينات العمرانية

ان وضع تدابري لتطوير املناطق ويف االستراتيجية الوطنية للتنمية احلضرية اليت متت صياغتها، أُخذ يف احلسب -٣٧٠
 .احلضرية والريفية الصغرية واملتوسطة، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية

 الصعوبات اليت ووجهت لدى إعمال احلق يف املسكن، والتدابري املتخذة من أجل حتسني الوضع

ى التبعات املترتبة على الفترة كانت سياسة اإلسكان اليت ُنفذت خالل السنوات العشر املاضية رد فعل عل -٣٧١
واستجابت هذه السياسة إىل هذه العملية واملشاكل الناشئة عنها، مثل خصخصة البنايات اململوكة             . االنتقالـية 

للدولة، وتقدمي الدعم املايل لألسر اليت ال تستطيع امتالك مسكن خاص ألسباب خمتلفة، وأسر السجناء السياسيني         
 . قدت املسكن بسبب اهنيار املشاريع اهلرمية، وما إىل ذلكالسابقني، واألسر اليت ف

وقـد استهدفت السياسات العامة اليت صيغت إجياد حل عاجل حيث إهنا مل تصمم من أجل إجياد حلول     -٣٧٢
وهلذا السبب، فإن العديد من األسر املسجلة يف قوائم احملرومني من املسكن ال تستطيع              . طويلـة األجـل ودائمة    

روض نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة على املساكن، كما أن العديد من األسر األخرى املسجلة يف هذه                تسديد الق 
 . القوائم ال حتصل على مساكن بأسعار معقولة سواء كان ذلك عن طريق الشراء أو اإلجيار

دين املايل وستكون أهداف سياسات اإلسكان خالل السنوات القادمة هي إجياد جمال تشريعي، على الصعي -٣٧٣
واملؤسسـي، ميكّن خمتلف طبقات اجملتمع من احلصول على املسكن بسعر معقول، وذلك من خالل موائمة احلق                 

 . العاملي لإلنسان يف املسكن الالئق مع الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية للبلد

خرى مثل قطاع   وسـوف يـتحقق ذلك عن طريق دمج سياسات اإلسكان مع سياسات القطاعات األ              -٣٧٤
االقتصاد، وتنمية سوق العمل، وزيادة التوظيف من خالل التشجيع على تشييد املساكن اخلاصة، واحلد من الفقر              
عـن طـريق تعزيز املنافسة يف القطاع اخلاص ومن خالل التنسيق بني سياسات املساعدة االجتماعية وباملساعدة             

 . ية املهمشةاملقدمة يف جمال اإلسكان إىل الطبقات االجتماع

 التعاون الدويل

 مليون من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية من        ٢٠ قرضاً بقيمة    ١٩٩٣قـدم البنك الدويل يف عام        -٣٧٥
وال يوجد تقييم هنائي عن مدى حتقيق أهداف هذا املشروع، وإن           . أجل متويل بناء مساكن كانت شبه مهجورة      
 . ضاً من حيث فعالية استغالل القرضكان قد مت االعتراض على هذا املشروع أي

 مليون من دوالرات    ١٦( باليني درامخة    ٥واتفقـت حكومـتا ألبانيا واليونان على متويل قرض بقيمة            -٣٧٦
وجيري تنفيذ هذا   . لفائدة األسر احملرومة من املسكن بسبب اهنيار املشاريع اهلرمية        ) الواليـات املتحدة األمريكية   

 .س مؤشرات الرصد اليت حددهتا وزارة العمل والشؤون االجتماعيةالربنامج بصرامة على أسا
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 ١٢املادة 
 احلق يف الرعاية الصحية العامة

ُتعـد الدراسات وتقييم احلالة الصحية من خالل مؤشرات إحصائية جزءاً من التقييم العام لنظام الرعاية              -٣٧٧
وقد تسببت الفترة االنتقالية يف حدوث      . خدماهتاالصحية يف ألبانيا، واهلدف النهائي من ذلك هو تعزيز وحتسني           

ومع ذلك، تبّين املؤشرات األساسية وجود اجتاه ثابت يف . صعوبات ومشاكل يف نظام الرعاية الصحية بشكل عام
وامليزة اإلجيابية اليت يتمتع هبا السكان يف       . حتسـن الرعاية الصحية األولية وخدمات املستشفيات على حد سواء         

 عاماً للنساء ٧٤ عاماً، ومتوسط العمر املتوقع ٢٩ أن معظمهم من الشباب حيث يبلغ متوسط األعمار  ألبانيا هي 
 .  عاماً للرجال، وهو ما يعادل تقريباً املؤشرات املتوسطة يف البلدان اجملاورة٦٨و

األولية مثل واخنفـض خـالل العقد املاضي العدد اإلمجايل للمؤسسات العامة اليت تقدم الرعاية الصحية          -٣٧٨
مراكز الرعاية الصحية، والعيادات الشاملة، واملراكز االستشارية للنساء واألطفال، ومراكز تنظيم األسرة وما إىل              

وُيعزى ذلك إىل إعادة تنظيم هذه اخلدمات، وإنشاء مرافق جديدة . ذلك، كما اخنفضت كثافة أنشطتها األساسية
وقد شهد القطاع اخلاص توسعاً .  عن إنشاء القطاع اخلاص وتعزيزهأكثر مالئمة ، وحتسني نوعية اخلدمات، فضالً

فقد أصبحت مجيع الصيدليات وعيادات األسنان تقريباً تابعة للقطاع اخلاص، وباتت           . كـبرياً يف اآلونة األخرية    
 . العيادات اخلاصة تضطلع بدور متنام يف جمال خدمات التحاليل والفحوص الطبية

ت العامة والبيانات اليت ُجمعت من خالل هذه اخلدمات معلومات هامة تشكل نقطة             وتوفـر املستشفيا   -٣٧٩
كما .  املتعلقة باألوبئة، وإحصاءات الوفيات، واملوارد البشرية وما إىل ذلك         -االنطالق لتقييم املؤشرات الصحية     

ل تركيزها يف   أن اإلصـالح املسـتمر يف قطـاع خدمات املستشفيات ُيحّسن نوعية وتنّوع اخلدمات من خال               
وبالرغم من ذلك، فإن األوضاع غري مرضية . املستشفيات اإلقليمية الرئيسية حيث تتوفر املنشآت واملعدات احلديثة

أمراض جهاز التنفس، واجلهاز اهلضمي، واملعوية املعدية، والبولية        (فـيما يـتعلق مبجموعات معينة من األمراض         
 ). بات القلبية والدماغيةالتناسلية، ومشاكل الدورة الدموية، والنو

وما زال نظام الرعاية الصحية العام غري قادر على تلبية احلاجة لتوفري خدمات جيدة النوعية بسبب افتقاره  -٣٨٠
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الوضع أكثر خطورة يف املناطق الريفية، وبالذات املناطق            . إىل املنشآت واملعدات املناسبة   

فقد انتقل معظم املوظفني املؤهلني تأهيالً      . لق باملنشآت فحسب، بل وباملوظفني املؤهلني أيضاً      النائية، ال فيما يتع   
ويتضح من البيانات ذات الصلة أن ميزانية نظام الرعاية الصحية تزداد         . مناسبا إىل تريانا واملراكز احلضرية الكبرية     

 .عاما بعد عام يف إطار امليزانية الشاملة لإلنفاق العام

وهنالك العديد من   . وتبدو األوضاع الصحية للسكان أكثر صعوبة، وبصورة أساسية يف املناطق الريفية           -٣٨١
العدد احملدود من األطباء واملالك الطبيني يف هذه املناطق، وُبعد املسافة عن       : العوامـل الـيت تسببت يف ذلك مثل       

، وتدين املستوى التعليمي، فضالً عن )املناطق اجلبليةال سيما يف (املراكـز الطبية، واالفتقار إىل اهلياكل األساسية      
 .  االجتماعية يف هذه املناطق-أوضاع النظافة العامة واحلالة االقتصادية 
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وال تـزال دوائر الصحة العامة تواجه مشاكل يف توفري املنشآت واملعدات الضرورية لتلبية االحتياجات                -٣٨٢
ال سيما يف املناطق النائية، إىل توفري املراكز الطبية واألطباء الذين يوجد وتوجد حاجة ظاهرة يف القرى، و. الراهنة

 . معظمهم يف تريانا وغريها من املدن الرئيسية

، وتعاطي العقاقري )حوادث السري(وعموماً، يتسبب التدخني، وتعاطي الكحول، والسري يف الطرق بإمهال  -٣٨٣
وقد اخنفضت األمراض املُْعِدية خالل العشر سنوات . ن الوفيات احملظـورة، وسوء التغذية يف حدوث عدد كبري م        

 .املاضية بشكل عام

وُيعزى ذلك إىل األساليب اليت استخدمت يف       . كمـا اخنفض معدل الوالدة يف املناطق الريفية واحلضرية         -٣٨٤
 . طفال، وما إىل ذلكتنظيم األسرة، واهلجرة داخل وخارج البالد، وتوعية األزواج الشباب بأساليب تنظيم عدد األ

، (Saranda)، وساراندا   (Delvina)وفـيما يـتعلق بالوفـيات، فقد أُشري إىل ارتفاع معدالهتا يف أقاليم ديلفينا                -٣٨٥
 ذلك عن تفشي األمراض وارتفاع      ونتج. (Gjirokastra)، وجريوكاسترا   (Kolonja)، وكولوجنـا    (Korcha)وكورشـا   

واألمراض الرئيسية اليت تتسبب يف أكرب      . وأدى ذلك إىل شيوخة السكان    ). بابخصوصاً يف أوساط الش   (معـدل اهلجرة    
 يف املائة من الوفيات تقريباً بسبب مشكالت ٣٢وحتدث .  وفيات يف ألبانيا هي أمراض الرئتني والدم املزمنة معدل

ن أمراض األنيميا املوضعية،  يف املائة بسبب النوبات القلبية وغريها م٢٠، و)االسكيمية(دماغية واألنيميا املوضعية 
 .  يف املائة بسبب قصور عضلة القلب وغري ذلك من أمراض القلب٣٧و

 (Hasi)، وهاسي   (Tropoja)ومعـدل وفيات األمهات هو األعلى يف املقاطعات الشمالية، ال سيما يف تروبوجا               -٣٨٦
 للوالدة، والتسمم احلملي، واألمراض     واألسـباب الرئيسية للوفيات هي حاالت الرتيف التالية       . (Kukesi)وكوكيسـي   

 . املُْعِدية، وتذبذب ارتفاع ضغط الدم خالل فترة احلمل، وحاالت اإلجهاض

ويـدل ارتفاع معدل وفيات النساء احلُّمل يف األجزاء الشمالية من البالد على تدين وصول سكان هذه                  -٣٨٧
، وُبعد املسافة عن املراكز الطبية      )ت الطارئة وخصوصاً يف احلاال  (املقاطعـات إىل خدمات طب النساء والتوليد        

 . ، فضالً عن سوء أحوال النظافة العامة يف املنطقة الشمالية)ال سيما يف املقاطعات الشمالية(وسوء حالة الطرق 

، بيكيين (Gramshi)غرامشي : يف املقاطعات التالية  ) دون السنة (وترتفع معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة        -٣٨٨
(Peqini)    بولكـيزا ،(Bulqiza)   ليربازدي ،(Librazhdi)   الباساين ،(Elbasani) .  ومالالكاسترا(Mallakastra) . وتشري

اإلحصاءات اليت أجريت خالل السنوات األخرية إىل أن وفيات األطفال حديثي الوالدة يف املناطق الريفية هي ضعفها يف                  
وأسباب هذه الوفيات   .  االجتماعية وامتدادها اجلغرايف   -حوال االقتصادية   ويرتبط ذلك يف الغالب باأل    . املـناطق احلضرية  

 . هي أمراض الرئتني، واألمراض اليت تصيب حديثي الوالدة، والتشوهات اخللقية

وبتوزيع ذلك جغرافيا يتبّين ارتفاع هذه احلاالت يف مجيع أحناء ألبانيا . وال يـزال عدد حاالت اإلجهاض مرتفعاً   -٣٨٩
، وبريمييت (Berati)، وبريايت (Durresi)، ودوريسي (Devolli)، وديفويل (Mati)، ومايت (Tirana)أكثر يف تريانا وبصورة 

(Permeti) وكولوجنا ،(Kolonja)) عموماً حيث تكون كثافة السكان عالية .( 

 .كما ارتفع عدد احلوادث بصورة ملحوظة -٣٩٠
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أو احليوانات املرتلية، املصدر الرئيسي النتقال العدوى       /حيوانات املزارع و  وُتعد األمراض املنقولة من احليوانات،       -٣٩١
، وتيبيلينا  (Gjirokastra)جريوكاسترا  : واملـناطق األكثر تأثرا هي املقاطعات اجلنوبية واجلنوبية الشرقية مثل         . إىل البشـر  

(Tepelena)    وسـاندرا ،(Sandra)    ودلفيـنا ،(Delvina)    وبريمـييت ،(Permeti) لورا  ، وف(Vlora)   وفيريي ،(Fieri)  ، 
، )تأثرت يف اآلونة األخرية    ((Korça)، وكورسا   (Kucova)، وكوسوفا   (Berati)، وبريايت   (Mallakastra)ومالالكاسترا  

 ،Malesi e Madhe)(ماليسيا ومادهي : بيـنما املقاطعـات األقـل تأثرا هي الواقعة يف اجلزأين األوسط والشمايل من ألبانيا مثل   
إن مواجهة السكان ملثل هذه األنواع   . (Laci)، والسي   (Peqini)، وبيكيين   (Elbasani)، والباساين   (Shkodra)درا  وشكو

  .من األمراض  هلو دليل قاطع على التدين النوعي والقصور الكمي يف عمل الدوائر البيطرية العامة

، ويعين ذلك   "املنطقة املوبوءة "جود ما يسمى ب       كمـا أن االنتشار اجلغرايف ألمراض اإلسهال يقدم الدليل على و           -٣٩٢
، (Berati)، وبريايت   (Durresi)، ودوريسي   (Tirana)وجـود منطقة حتدث فيها هذه اإلصابات بصورة مرتفعة مثل تريانا            

، (Kocova)، وكوسوفا   (Librazdi)، وليـربازدي    (Elbasani)، والباسـاين    (Peqini)، وبيكـيين    (Kavaja)وكفاجـا   
ـ  ، (Lezha)، وليزها   (Shkodra)، وشكودرا   (Kolonja)، وكولوجنا   (Devolli)، وديفـويل    (Pogradeci)ي  وبوغراديش

وتتمثل أعمال الوقاية أوالً وقبل كل شيء يف املراقبة املستمرة لنوعية مياه            .  وما إىل ذلك   (Mati)، ومايت   (Laci)والسـي   
 حتقيق احلد األقصى من املراقبة والتفتيش الصحي الوقائي         الشـرب، وحتسـني اهلياكل األساسية لإلمداد باملاء، فضالً عن         

 .ويف هذه األثناء، ُيعد رفع مستوى الثقافة الصحية بني السكان من العوامل الوقائية اهلامة األخرى. للمواد الغذائية

ومن . طق الريفية وتعـاين املناطق احلضرية من معدالت أعلى من اإلصابة بااللتهاب الكبد الفريوسي مقارنة باملنا              -٣٩٣
دلفينا (وهي  ) ُيشار هنا إىل السنتني املاضيتني    (، هنالك القليل فقط اليت يتدىن فيها مستوى اإلصابة          ٣٦بـني املقاطعات ال       

(Delvina)  ماليسـيا ومادهي ،(Malesi e Madhe) وبيكيين ،(Peqini) وشكودرا ،(Shkodra) ومايت ،(Mati) .( وتشري
والسبيل الوحيد إىل تقليل اإلصابة هبذا      . إىل ارتفاع معدالت اإلصابة بالتهاب الكبد الفريوسي      مجـيع املقاطعـات الباقية      

 .املرض هو استمرار حتسني نظم اإلمداد مبياه الشرب وتصريف مياه اجملارير، فضالً عن حتسني مستوى النظافة الشخصية
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 ٤٠اجلدول 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠ و١٩٩٦-١٩٩٥أمراض اإلسهال حبسب املقاطعات، 

 الرقم املقاطعات  نسمة١٠٠ ٠٠٠حاالت اإلصابة يف كل :  معدل اإلصابة
١٩٩٥ ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ٢٠٠١   
 ١ (Berat)بريات  ٢ ٤١٩,٧ ٢ ٧١٩,٥ ٢ ٢٣٨,٢ ١ ١٧٩,٣
 ٢ (Bulqize)بولكيز  ١ ١٣٩,٩ ١ ٦٨١,٢ ١ ٨٩٧,٦ ١ ٩١٥,٤
 ٣ (Delvine)ديلفني  ١٧٠,١ ١٢١,٧ ١٣٨,٨ ١٦٢,٤
 ٤ (Devoll)ديفول  ٣ ٠٤٨,٨ ٢ ٨٠٩,٤ ١ ٠٥١,٠ ١ ٤٤٩,٤
 ٥ (Diber)ديرب  ٣ ٥١٠,١ ٥٩٢,٨ ٧٠٦,٩ ٤٤٩,٩
 ٦ (Durres)دوريس  ٢ ٥٧٩,٧ ٢ ٦٣١,٢ ٢ ٢٩٤,٦ ٣ ٢٥٥,١
 ٧ (Elbasan)الباسان  ٢ ٥٠١,٢ ٣ ٤٥٩,٨ ١ ٤٧٢,٣ ١ ٠٤٤,٩
 ٨ (Fier)فيري  ٩٤٣,٦ ٧١٣,٧ ٨٠١,٥ ١ ٣٦٥,٠
 ٩ (Gramsh)غرامش  ٥٣٧,٥ ٩٥٢,٤ ٣ ٠٣٩,٥ ٢ ٣٨٦,٠
 ١٠ (Gjirokaster)جريوكاستر  ٨٩٣,٤ ٩٥٣,٦ ١٢٢,٧ ١٦٢,١
 ١١  (Has)هاس ٥٦٢,٨ ٦٢١,٢ ٣ ٢٨٨,٧ ٣ ٨٢٥,٣
 ١٢ (Kavaje)كافاجي  ٢ ٦٨١,٢ ٢ ٤٢٠,٧ ٣ ٩٥٤,٥ ٢ ٩٢٨,٤
 ١٣ (Kolonje)كولوجني  ١ ٨٣٩,٩ ٢ ٤٧٨,٨ ١ ٣٣٧,٤ ١ ٣١٦,٧
 ١٤  (Korçe)كورسي ١ ٩٧٢,٤ ٢ ١٨٠,٣ ٢ ١٦٤,٦ ٢ ٤٤١,٧
 ١٥ (Kruje)كروجي  ٢ ٩٣١,٧ ١ ٤٠٩,٦ ٤٢٤,٥ ١ ٠١٤,١
 ١٦ (Kuçove)كوسويف  ٢ ٣٦٨,٨ ٢ ٢٤١,٣ ٣ ٠٠٤,٨ ٢ ٥١٠,٤
 ١٧  (Kukes)كوكس ٢ ٧٥٠,٣ ٣ ٥٣٨,٧ ٢ ٩٧٣,٩ ٢ ٣٦٦,٨
 ١٨ (Laç)الس  ١ ٩١٨,٦ ٢ ٥٢١,٤ ١ ٢٩٧,٢ ١ ٧٢٩,٠
 ١٩ (Lezhe)ليزهي  ٢ ٣٨١,٢ ٢ ١٦٩,٨ ١ ٥٩٥,٣ ١ ٤١٠,٢
 ٢٠ (Librazhd)ليربازد  ١ ١١٩,٦ ٢ ١٣١,٣ ٣ ٣٣٢,٢ ٣ ٧٦٩,٣
 ٢١ (Lushnje)لوشينجي  ١ ٥٨١,٣ ١ ٧٩١,١ ١ ٧١١,٣ ١ ٢٧٥,٩
 ٢٢ (Malesi e Madhe)ماليسي إي مادهي  ٢٤٢,٤ ٣٢١,٣ ٦٧٢,٨ ٩٩٩,٤
 ٢٣ (Mallakaster)مالالكاستر  ١ ٢٦١,٢ ١ ٢١٩,٨ ١ ١٦٢,٧ ٣٥٤,٦
 ٢٤  (Mat)مات ١ ٩١١,٤ ٣ ٠٦٠,١ ١ ٨٨٤,١ ٣ ٠٠٧,٣
 ٢٥ (Mirdite)مريديت  ١٥٥,٨ ٢٨٧,٥ ١ ٩٢٨,٣ ١ ٢٧٥,٩
 ٢٦  (Peqin)بيكني ٧٨١,٤ ١ ٤٢١,٣ ٣ ٠٦٤,٩ ٢ ٤١١,٧
 ٢٧ (Permet)بريميت  ٨٨٢,٧ ١ ٣٠٩,٨ ١ ٢٣٧,٧ ٩٦٧,١
 ٢٨ (Pogradec)بوغراديك  ٢ ٠٥٩,٦ ١ ٥٩٠,٠ ١ ٨٦٥,٢ ٢ ٤٠٤,٦
 ٢٩  (Puke)بوك ٧١١,٧ ٩٢٢,٥ ٦٧٥,٩ ٥٩٣,٦
 ٣٠ (Sarande)ساراندي  ١ ٠٢١,١ ٦٦٥,٤ ٤٢٢,٥ ٣٧٨,٣
 ٣١  (Skrapar)سكرابار ٢٤٣,٨ ٦٤٢,٩ ١ ٥٢٤,٨ ٩٩٣,٦
 ٣٢ (Shkoder)شكودر  ١ ٢٢٩,٦ ٦٤٧,٣ ٣٦٦,٠ ٣١٥,٤
 ٣٣  (Tepelene)تيبيليين ٣٦٢,٥ ٣٦٨,٩ ٢٦٣,٩ ٩٦٠,١
 ٣٤  (Tirane)ترياين ٨٧٥,٢ ١ ٥٢١,١ ١ ٩٣٢,٢ ١ ٦٩٢,٥
 ٣٥ (Tropoje)تروبوجي  ٣٥١,٧ ٥٣٢,٦ ١ ٦٢٣,٥ ٥ ٨٠٢,٩
 ٣٦  (Vlore)فلوري ١ ٤٦٠,٣ ١ ١٧٩,٨ ١ ١٧٥,١ ٨٤٤,١

 .بيانات إحصائية مستمدة من معهد الصحة العامة :راملصد
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 ٤١اجلدول 
 التهاب الكبد الفريوسي

 ٢٠٠١-٢٠٠٠ و١٩٩٦-١٩٩٥احلاالت حبسب املقاطعات، 

 الرقم اتاملقاطع  نسمة١٠٠ ٠٠٠حاالت اإلصابة يف كل :  معدل اإلصابة
١٩٩٥ ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ٢٠٠١   
 ١ (Berat)بريات  ١٦٦,١ ٧٣,٣ ١٠٢,٢ ٩٢,٦
 ٢ (Bulqize)بولكيز  ٥٧,٤ ٢٢,٤ ٣١,٨ ١١,٩
 ٣ (Delvine)ديلفني  ٨٧,٣ ٣٣,٨ ٤٥,١ ١٧,٤
 ٤ (Devoll)ديفول  ٦٥,٨ ٦٢,١ ١٣٥,٦ ٢٢,٦
 ٥ (Diber)ديرب  ١٠٩,٢ ٦٨,٧ ٣٢,٦ ١٥,٨
 ٦ (Durres)دوريس  ١٤٨,٧ ١٠٧,٠ ٧٩,٤ ٣٤,٤
 ٧ (Elbasan)الباسان  ١٥٩,١ ٨٩,٨ ١٣٧,٦ ٥٠,١
 ٨ (Fier)فيري  ١٩٢,٩ ٤٨,٤ ١٦٥,٤ ٧٤,١
 ٩ (Gramsh)غرامش  ١٥٤,٥ ١٣٧,٣ ١٦٣,٤ ١٣,٨
 ١٠ (Gjirokaster)جريوكاستر  ١٧٤,٣ ٣٩,٩ ١٤٠,٠ ٤٥,٦
 ١١  (Has)هاس ٩١,٨ ٩١,٥ ٩٨,٥ ١٣٧,٨
 ١٢ (Kavaje)كافاجي  ١١٣,٤ ٦٩,٤ ٣٨,٦ ٤٥,٤
 ١٣ (Kolonje)كولوجني  ٤٤٣,٣ ٣٧,١ ٢٥٦,٧ ٤١,٤
 ١٤  (Korçe)كورسي ١٠٤,٩ ٥٢,٨ ١١٥,٦ ٤٨,٢
 ١٥ (Kruje)كروجي  ١٦٣,٠ ٨٦,٥ ٥٣,٩ ٩٢,٦
 ١٦ (Kuçove)كوسويف  ٢١٦,٢ ١٠٧,٠ ٩٧,٨ ٢٣,١
 ١٧  (Kukes)كوكس ١٤٤,١ ٩٩,٣ ٥٤,٩ ٢٣,٣
 ١٨ (Laç)الس  ٨٧,٧ ٤٥,٩ ٦٧,٢ ٢٤,٧
 ١٩ (Lezhe)ليزهي  ٢٢٤,٥ ٨٦,٦ ٢١٩,٩ ١٥٧,٧
 ٢٠ (Librazhd)ليربازد  ٢١٤,٩ ١٠٨,٢ ١١١,٨ ١٠١,٨
 ٢١ (Lushnje)لوشينجي  ٢١٣,٤ ٨٢,٥ ١٢٠,١ ٦٩,٣
 ٢٢ (Malesi e Madhe)ماليسي إي مادهي  ٢٩,٦ ٣٦,٤ ٧٠,٢ ١٥,٩
 ٢٣ (Mallakaster)مالالكاستر  ١٦٨,٢ ٤٤,٢ ١٤٣,٣ ١٧٦,٢
 ٢٤  (Mat)مات ١٠٣,٢ ٧٨,٧ ٥١,٣ ٢٥,٧
 ٢٥ (Mirdite)مريديت  ٢٢٩,٤ ٧٩,٠ ٢٠,٦ ٥٢,٧
 ٢٦  (Peqin)بيكني ٦٢,٨ ٣٨,٥ ٢٢,٣ ٤١,٤
 ٢٧ (Permet)بريميت  ١٨١,٥ ٦٨,٢ ١١٢,٨ ٢٥,٣
 ٢٨ (Pogradec)بوغراديك  ١٩٨,٠ ١٣٣,١ ٨٢,٧ ٣٥,١
 ٢٩  (Puke)بوك ١٥٣,٢ ٦٩,٨ ١٢٣,٥ ٤,٨
 ٣٠ (Sarande)ساراندي  ١٠٥,٧ ١٠٩,١ ١٣,١ ٢٤,٥
 ٣١  (Skrapar)سكرابار ١٤٥,٣ ٩٣,٠ ٣٢,٦ ٢,٣
 ٣٢ (Shkoder)شكودر  ٤١,٣ ١٦,٧ ١٩,٠ ٧,٩

 ٣٣  (Tepelene)تيبيليين ٢٨٣,٩ ١٢٢,٥ ٩١,٠ ١٥٧,٠
 ٣٤  (Tirane)ترياين ٧٢,٩ ٤٣,٤ ٣٦,٨ ٢٥,٦
 ٣٥ (Tropoje)تروبوجي  ١٦٥,٢ ٧٧,٢ ٤٦,٧ ٢٢,١
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 ٤٢اجلدول 
 ٢٠٠١املؤشرات الصحية لعام 

 تعداد السكان
عدد حاالت 
 اإلجهاض

وفيات الرضع دون 
 عدد الوالدات سن عام واحد

وفيات الرضع دون 
 التسلسل املقاطعات سن عام واحد

 ١ (Berat)بريات  ٢٧ ٢ ١٣٨ ١٢,٦٣ ٢٩٥ ١٢٨ ٤١٠

 ٢ (Bulqize)بولكيز  ٢٩ ١ ٠٦٦ ٢٧,٢٠ ٢٠ ٩٨٥,٤٢

 ٣ (Delvine)ديلفني  صفر ٣٢٧ صفر  ١٠ ٨٥٩

 ٤ (Devoll)ديفول  ٦ ٧٢٥ ٨,٢٨ ١١٦ ٣٤ ٧٤٤

 ٥ (Diber)ديرب  ٢٣ ٢ ٠٧٦ ١١,٠٨ ٢٥ ٨٦ ١٤٤

 ٦ (Durres)دوريس  ٥٤ ٢ ٥٥١ ٢١,١٧ ٤٣٣ ١٨٢ ٩٨٨

 ٧ (Elbasan)الباسان  ٧٠ ٣ ٥٩٩ ١٩,٤٥ ٤٧٥ ٢٢٤ ٩٧٤

 ٨  (Fier)فيري ٢٧ ٣ ٧٨٩ ٧,١٣ ٢٨٤ ٢٠٠ ١٥٤

 ٩ (Gramsh)غرامش  ٢٠ ٦٩٦ ٢٨,٧٤ ٩٣ ٣٥ ٧٢٣

 ١٠  (Gjirokaster)جريوكاستر صفر ٩٩٥ صفر ٧ ٥٥ ٩٩١

 ١١ (Has)هاس  ٣ ٢٠٣ ١٤,٧٨ ٥ ١٩ ٨٤٢

 ١٢ (Kavaje)كافاجي  ١٩ ١ ٣٢٤ ١٤,٣٥ ٨٦ ٧٨ ٤١٥

 ١٣ (Kolonje)كولوجني  ١ ٢٤٦ ٤,٠٧ ٢١٢ ١٧ ١٧٩

 ١٤  (Korçe)كورسي ١٧ ٢ ٧٨٤ ٦,١١ ٢٣٨ ١٤٣ ٤٩٩

 ١٥ (Kruje)كروجي  ٩ ٤٥٦ ١٩,٧٤ ١١ ٦٤ ٣٥٧

 ١٦ (Kuçove)وسويف ك ٦ ٧٧٠ ٧,٧٩  ٣٥ ٥٧١

 ١٧  (Kukes)كوكس   ٥٤٠  ٦٤ ٠٥٤

 ١٨ (Kurbin)كوربان  ١٠ ١ ١٧٢ ٨,٥٣  ٥٤ ٥١٩

 ١٩ (Lezhe)ليزهي  ١١ ٩٤٩ ١١,٥٩ ٩٤ ٦٨ ٢١٨

 ٢٠ (Librazhd)ليربازد  ٢٧ ١ ٤٠٨ ١٩,١٨ ٤٣ ٧٢ ٥٢٠

 ٢١ (Lushnje)لوشينجي  ٣   ١٥٢ ١٤٤ ٣٥١

 ٢٢ )Malesi e Madhe(ماليسي إي مادهي  ٩ ٧٦٢ ١١,٨١ ٣ ٣٦ ٧٧٠

 ٢٣  (Mallakaster)مالالكاستر ١٤ ٨٩٥ ١٥,٦٤ ٣ ٣٩ ٨٨١

 ٢٤ (Mat)مات  ٨ ١ ٠٢٢ ٧,٨٣ ٢٠٦ ٦١ ٩٠٦

 ٢٥ (Mirdite)مريديت  ٨ ٧٨٣ ١٠,٢٢ ٧٩ ٣٧ ٠٥٥

 ٢٦  (Peqin)بيكني ١٤ ٦٠١ ٢٣,٢٩ ٢٣ ٣٢ ٩٢٠

 ٢٧ (Permet)بريميت  صفر ٣٥٧ صفر ٧٦ ٢٥ ٨٣٧

 ٢٨ (Pogradec)بوغراديك  ١٣ ١ ٢٤٠ ١٠,٤٨ ٤٩ ٧٠ ٩٠٠

 ٢٩  (Puke)بوك ٧ ٥٠٩ ١٣,٧٥ ٧٦ ٣٤ ٤٥٤

 ٣٠ (Sarande)ساراندي  ٧ ١ ٢٠٠ ٥,٨٣ ١ ٣٥ ٢٣٥

 ٣١  (Skrapar)سكرابار ٥ ٥٣٣ ٩,٣٨ ١٦ ٢٩ ٨٧٤

 ٣٢  (Shkoder)شكودر    ٣٤٧ ١٨٥ ٧٩٤

 ٣٣  (Tepelene)تيبيليين ١ ٥٧٧ ١,٧٣ ٢٨ ٣٢ ٤٦٥

 ٣٤  (Tirane)ترياين ٤٥ ٦ ٩٤٠ ٦,٤٨ ٤ ٣٦٨ ٥٢٣ ١٥٠

 ٣٥ (Tropoje)تروبوجي  ٤ ٥٣٢ ٧,٥٢  ٢٨ ١٥٤

 ٣٦  (Vlore)فلوري    ١ ٧٦٦ ١٤٧ ٢٦٧



E/1990/5/Add.67 
Page 103 

 ٤٣اجلدول 
 االجتاهات السكانية

 عدد الوفيات
معدل 
 معدل الوالدة معدل الوفيات اإلجهاض

وفيات األمهات 
 الشابات

الكثافة 
 التسلسل املقاطعات السكانية

 ١ (Berat)بريات  ١٣٦,٧  ١٦,٦٥ ٤,٣٢ ١٣٧,٩٨ ٥٥٥

 ٢ (Bulqize)بولكيز  ٩١,٦  ٢٤,٨٠ ٥,٣٥ ١٨,٧٦ ٢٣٠

 ٣ (Delvine)ديلفني  ٣١,٢  ٣٠,١١ ١٠,٧٧ ٠,٠٠ ١١٧

 ٤ (Devoll)ديفول  ٨١,١  ٢٠,٨٧ ٧,٦٦ ١٦٠,٠٠ ٢٦٦

 ٥ (Diber)ديرب  ٧٩,١  ٢٤,١٠ ٤,٣٣ ١٢,٠٤ ٣٧٣

 ٦ (Durres)دوريس  ٤٢٢,٧  ١٣,٩٤ ٠,٧٣ ١٦٩,٧٤ ١٣٤

 ٧ (Elbasan)الباسان  ١٦٣,٩  ١٦,٠٠ ٤,٧٤ ١٣١,٩٨ ١ ٠٦٧

 ٨  (Fier)فيري ٢٥٤,٩  ١٨,٩٣ ٤,٩٥ ٧٤,٩٥ ٩٩١

 ٩ (Gramsh)غرامش  ٥١,٤  ١٩,٤٨ ٥,٠١ ١٣٣,٦٢ ١٧٩

 ١٠  (Gjirokaster)جريوكاستر ٤٩,٢  ١٧,٧٧ ٦,٦٤ ٧,٠٤ ٣٧٢

 ١١ (Has)هاس  ٥٠,٥  ١٠,٢٣ ١,٧١ ٢٤,٦٣ ٣٤

 ١٢  (Kavaje)كافاجي ١٨٩,٣  ١٦,٨٨ ٥,٨٢ ٦٤,٩٥ ٤٥٦

 ١٣ (Kolonje)كولوجني  ٢١,٤  ١٤,٣٢ ٦,٦٩ ٨٦١,٧٩ ١١٥

 ١٤  (Korçe)كورسي ٨١,٩  ١٩,٤٠ ٧,٣٨ ٨٥,٤٩ ١ ٠٥٩

 ١٥ (Kruje)كروجي  ١٩٣,٣  ٧,٠٩ ٥,٠٧ ٢٤,١٢ ٣٢٦

 ١٦ (Kuçove)كوسويف  ٤٢٣  ٢١,٦٥ ٥,٢٩ ٠,٠٠ ١٨٨

 ١٧  (Kukes)كوكس ٦٨,٣  ٠,٠٠ ٠,٠٢  ١

 ١٨ (Kurbin)كوربان  199.4  ٢١,٥٠ ٤,٨٢ ٠,٠٠ ٢٦٣

 ١٩ (Lezhe)ليزهي  ١٤٢,٣  ١٣,٩١ ٥,٣٥ ٩٩,٠٥ ٣٦٥

 ٢٠ (Librazhd)ليربازد  ٧٠,٩  ١٩,٤٢ ٤,٢٥ ٣٠,٢٤ ٣٠٨

 ٢١ (Lushnje)لوشينجي  ٢٠٢,٦  ٠,٠٠ ٤,٦٤  ٦٧٠

 ٢٢ (Malesi e Madhe)ماليسي إي مادهي  ٦٦,٣  ٢٠,٧٢ ٥,٠٩ ٣,٩٤ ١٨٧

 ٢٣  (Mallakaster)مالالكاستر ١٠١,٥ ١١١,٧٣ ٢٢,٤٤ ٤,٨٤ ٠,٠٠ ١٩٣

 ٢٤ (Mat)مات  ١٠١,٥  ١٦,٥١ ٤,٤٧ ٢٠١,٥٧ ٢٧٧

 ٢٥  (Mirdite)مريديت ٤٢,٧  ٢١,١٣ ٥,٣٤ ١٠٠,٨٩ ١٩٨

 ٢٦  (Peqin)بيكني ٣٠٢,٩ ١٦٦,٣٩ ١٨,٢٦ ٣,٩٨ ٣٨,٢٧ ١٣١

٢٧ ٢٧,٨ ٩٧,٨  ١٣,٨٢ ٥,٥٠ ٢١٢,٨٩ ١٤٢ 

 ٢٨ (Pogradec)بوغراديك  ٩٧,٨  ١٧,٤٩ ٥,٧١ ٣٩,٥٢ ٤٠٥

 ٢٩  (Puke)بوك ٣٣,٣ ١٩٦,٤٦ ١٤,٧٧ ٣,١١ ٠,٠٠ ١٠٧

 ٣٠ (Sarande)ساراندي  ٤٧,١  ٣٤,٠٦ ٩,٠٠ ٠,٨٣ ٣١٧

 ٣١  (Skrapar)سكرابار ٣٨,٥  ١٧,٨٤ ٥,٣٩ ٣٠,٠٢ ١٦١

 ٣٢  (Shkoder)شكودر ٩٤,٢  ٠,٠٠ ٢,٧٢ ٣٠,٠٢ ٥٠٦

 ٣٣  (Tepelene)تيبيليين ٣٩,٧  ١٧,٧٧ ٥,٧٩ ٤٨,٥٣ ١٨٨

 ٣٤  (Tirane)ترياين ٤٢٢,٤  ١٣,٢٧ ٤,٥٨ ٦٢٩,٣٩ ٢ ٣٩٨

 ٣٥ (Tropoje)تروبوجي  ٢٧  ١٨,٩٠ ٥,٢٢ ٠,٠٠ ١٤٧

 ٣٦  (Vlore)فلوري ٩١,٥  ٠,٠٠ ٥,٦٢  ٨٢٨
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 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية

 حاالت إصابة بفريوس نقص     ١٠٤هبذا املرض حيث مت تشخيص      ال تـزال ألبانيا من الدول قليلة التأثر          -٣٩٤
وُتعترب نسبة تفشي . ٢٠٠٣مايو /والتبليغ عنها حىت أيار) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املـناعة البشرية  

من ومع مراعاة ِصغر سن السكان، والعدد الكبري .  يف املائة٠,٠٠٥اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية أقل من 
، وتزايد عدد من يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن         )يعيش سدس السكان خارج البالد    (املهاجـرين األلـبان     

أو ُيستغللن يف جتارة اجلنس خارج البلد، وتزايد /الوريدية، والعدد الكبري من الفتيات األلبانيات الاليت ُيتاجر هبن و
ولة عن طريق اجلنس، وما إىل ذلك، ميكن تقدير عدد املصابني عدد اللواطيني، وازدياد عدد األمراض األخرى املنق

 .مبا يصل إىل األلف) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /بفريوس نقص املناعة البشرية

ويبدو هذا التقدير موثوقاً إذا أخذنا يف االعتبار تزايد احلاالت اليت جرى تشخيصها والتبليغ عنها خالل                 -٣٩٥
متالزمة نقص / يف املائة من حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية٥٠تشخيص أكثر من (ة السنوات األخري

 ، ٢٠٠١ يف عام    ٢٠، و ٢٠٠٠ إصابات يف عام     ١٠ -خالل السنوات الثالث املاضية     ) اإليدز(املناعة املكتسب   
 ).٢٠٠٢ يف عام ٢٦و

ر والسلوكيات عالية اخلطورة منتشرة بني      وكما ورد يف تقرير صدر مؤخراً، فإن أوضاع التعرض للخط          -٣٩٦
وعالوة على ذلك، ذكر ثلث األلبان الذين أُجريت معهم مقابالت يف سياق دراسة استقصائية . مجيع فئات اجملتمع

متالزمة نقص املناعة   /بشـأن املعارف واملواقف واملعتقدات واملمارسات أن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية           
 .تأيت يف مقدمة املشاكل الصحية اليت تواجه ألبانيا يف الوقت الراهن) اإليدز(املكتسب 

من ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب  /وهلـذا السـبب، ُتعد اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية          -٣٩٧
، وعلى وجه   األولويـات يف سـياق االسـتراتيجية األلبانية املتعلقة بالصحة العامة وتعزيزها اليت أُِقرت مؤخراً              

وقد أكد وزير الصحة األلباين أولوية االهتمام مبسألة        . اخلصوص، يف إطار اخلطط السنوية لوزارة الصحة األلبانية       
، وذلك خالل االجتماع السنوي     )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /اإلصـابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

 وهو املؤسسة اليت حتتضن الربنامج الوطين ملكافحة فريوس -لعامة  يف املعهد الوطين للصحة ا٢٠٠٣املـنعقد عام    
 ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية

وجيري حاليا وضع استراتيجية وطنية مقترنة خبطة عمل ميوهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع                -٣٩٨
 .ريها من الوكاالت الوطنية والدولية العاملة يف هذه اجملاالت يف ألبانياأفرقة األمم املتحدة املواضيعية وغ

 حالة األمراض املنقولة عن طريق اجلنس

وقد وجد . البيانات املتاحة عن اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق اجلنس وتفشيها يف ألبانيا غري موثوقة -٣٩٩
٢٠٠١خالل التقييم الذي أُجري يف الفترة ) اإليدز(ناعة املكتسب الربنامج الوطين املعين مبكافحة متالزمة نقص امل

 أن مثة تفاوتاً ملحوظاً بني عدد احلاالت اليت ُشِخصت واحلاالت اليت تتلقى العالج وعدد حاالت اإلصابة ٢٠٠٢-
 .باألمراض املنقولة عن طريق اجلنس اليت مت التبليغ عنها
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 ٢الشكل 
 متالزمة نقص /ناعة البشريةعدد حاالت اإلصابة بفريوس نقص امل

 ٢٠٠٢-١٩٩٣حبسب السنة للفترة ) اإليدز(املناعة املكتسب 
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 متالزمة/توزيع حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
 حبسب طريقة انتقال العدوى) اإليدز(نقص املناعة املكتسب 
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 ٤الشكل 
 توزيع حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 ٢٠٠٣-١٩٩٣حبسب نوع اجلنس للفترة 

76%

24%

رجال
نساء

 

ولوحـظ يف واحدة من املقاطعات أن أحد األطباء االختصاصيني قّدم الرعاية الطبية خلمسة من املصابني               -٤٠٠
 .  ُيبلّغ فيها عن أي حاالت إصابة يف كل املقاطعةمبرض السيالن خالل نفس الفترة اليت مل

 . وهنالك عدم دقة بالرغم من أن معظم حاالت اإلصابة ُتشّخص بطريقة إكلينيكية -٤٠١

 .وُبلّغ مؤخرا عن حدوث حاالت عدوى ببكتريا الكالميديا -٤٠٢

 ٤٤اجلدول 
 احالة اإلصابة باألمراض الرئيسية املنقولة عن طريق اجلنس يف ألباني

. ١٩٩٥ وظهرت أول حالة جمددا يف عام        ١٩٧٠مت القضاء على الزهري يف ألبانيا عام        
 إىل  ١٩٩٥وبلغ إمجايل احلاالت اليت ُشِخصت وجرى التبليغ عنها خالل الفترة من عام             

 .  حالة١٣٥ حوايل ٢٠٠٣عام 

 الزهري

إصابة جرى  وكان أعلى معدل    . البـيانات املتعلقة مبرض السيالن متباينة وغري مكتملة       
، يتراوح عدد احلاالت املبلغ     ١٩٩٠وبعد عام   ).  حالة ٢٣٠ (١٩٨٢التبليغ عنه يف عام     

 .  حالة، إال أن ذلك ُيعزى إىل إغفال التبليغ٣٠عنها سنويا من بضع حاالت إىل 

 مرض السيالن

) التريكومونية(ال تتوفر بيانات جيدة من حيث الكم عن وجود إصابات بداء املشعرات             
 يف ٧٠ إىل ٥٠والتقارير النوعية اليت قدمها أطباء أمراض النساء والتوليد تبني أن    . ليةاملهب

املائـة مـن النساء الاليت يأتني إىل العيادات بأعراض ذات صلة بأمراض النساء والتوليد          
 .ومثة حاجة إىل املزيد من الدراسات لتحديد الوضع بدقة. يعانني من اإلصابة هبذا املرض

 )التريكومونية(ات داء املشعر
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واألمراض املنقولة ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /احملددات البيولوجية النتقال فريوس نقص املناعة البشرية
 عن طريق اجلنس

 الدراسات االستقصائية بغرض املراقبة

وسط الفئات   ٢٠٠١ إىل   ١٩٩٨أُجريـت ثـالث دراسات استقصائية بغرض املراقبة خالل الفترة من             -٤٠٣
 : الفرعية التالية من السكان

النسـاء الاليت حيضرن إىل عيادات أمراض النساء والوالدة بأعراض ذات صلة باألمراض املنقولة     •
 ؛ )اإلجهاض(عن طريق اجلنس ويلتمسن إهناء محلهن 

 اجملندون للخدمة العسكرية؛  •

بية من وحدة علم السموم التابعة      مـتعاطو املخدرات الذين يلتمسون احلصول على الرعاية الط         •
 ). العيادة الطبية الوحيدة اليت يتلقون فيها العالج املتخصص(للمستشفى العسكري املركزي 

ومل ُتشـّخص أي حالـة إصابة بفريوس نقص املناعة البشرية خالل كامل فترة الدراسات االستقصائية                 -٤٠٤
 .جود احلالة الوبائية الراهنةألغراض املراقبة، وأكدت هذه النتيجة إىل حد كبري و

وقام موظفو الربنامج الوطين لإليدز باستئناف الدراسات االستقصائية لغرض املراقبة بسبب التغيريات اليت  -٤٠٥
ازدياد عدد احلاالت املشخصة واملبلغ عنها، وتفشي اإلصابة باملرض بني متعاطي (طرأت مؤخرا على احلالة الوبائية 

 :، ومشلت الفئات التالية)لكاملخدرات، وما إىل ذ

 متعاطي املخدرات الذين يتلقون الرعاية الطبية ويشاركون يف برامج احلد من األضرار؛  � 

 النساء واألطفال املتاجر هبم ويعيشون يف مالجئ يف مجيع أحناء القطر؛  � 

 النساء العامالت يف جمال اجلنس؛ � 

 املراقبة املختربية ملرض الزهري،     (Vlora)، وفلورا   (Durres)، ودوريس   (Tirana)بـدأت يف تريانـا       �
 .وامليكروب املسبب ملرض السيالن، وبكتريا الكالميديا

 االستقصاءات فيما بني القطاعات

 :إن معظم البيانات الكمية املتعلقة بسلوكيات األلبانيني مستمدة من استقصاءين أُجريا فيما بني القطاعات -٤٠٦

 ؛)٢٠٠٠املعهد الوطين لإلحصاءات، (ؤشرات املتعددة االستقصاءات ذات امل � 

 دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف -املسائل املتصلة بالصحة اإلجنابية واألسرية يف ألبانيا  �
 ).٢٠٠٠املركز الدويل للهجرة والصحة، (واملعتقدات واملمارسات 
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واقف واملعتقدات واملمارسات فيما يتعلق بفريوس      وتـبني نتائج هذه الدراسات عدم مالءمة مستوى املعارف وامل         
وهذه الدراسات ال تتم بصورة منتظمة كما       ). انظر ما يلي  (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  

 . يوجد قدر كبري من التحيز وخطإ التبليغ فيما يتعلق بالنتائج اليت توصلت إليها الدراسات االستقصائية

 يف املائة من النساء الاليت أُجريت معهن مقابالت يف إطار االستقصاءات ذات             ٩٢كرت نسبة   وبيـنما ذ   -٤٠٧
 يف املائة فقط من الاليت أُجريت معهن        ٥٣املؤشرات املتعددة أهنن قد مسعن مبرض اإليدز، فإن هذه النسبة بلغت            

ومصادر املعلومات وفقاً هلذه    . مقـابالت يف سياق الدراسات بشأن املعارف واملواقف واملعتقدات واملمارسات         
 . الدراسات هي بترتيب تنازيل، التلفزيون واملذياع والصحف واألصدقاء

وخالل االستقصاءات ذات املؤشرات املتعددة، متكنت      . ومـع ذلك، يبدو أن مستوى املعرفة ليس كافياً         -٤٠٨
 التعرف بدقة على مجيع الطرق      من)  امرأة ٥ ٤٥٦أُجريت املقابالت مع    ( يف املائـة فقط من النساء        ٢٥نسـبة   

 يف املائة فقط من التعرف على ثالثة مفاهيم         ٠,٢الثالث النتقال فريوس نقص املناعة البشرية، بينما متكنت نسبة          
وخالل الدراسات اليت أُجريت بشأن املعارف واملواقف واملعتقدات        . خاطـئة فـيما يـتعلق بانـتقال الفريوس        

ائة من الذين أجابوا على األسئلة أن املصافحة ُتعِرض خلطر اإلصابة باملرض،             يف امل  ٢٠واملمارسات، ذكرت نسبة    
متالزمة نقص املناعة املكتسب    / يف املائة أن تقبيل شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية          ٥٠وذكرت نسبة   

 .صابة بالفريوس يف املائة أن التربع بالدم ينطوي على خطر اإل٨٣واعتقدت نسبة . يشكل خطراً كبرياً) اإليدز(

 الدراسات والتقديرات النوعية

 :أو عمليات تقييم نوعية يف ألبانيا/كانت هنالك حماوالت رئيسية إلجراء دراسات و -٤٠٩

معهد الصحة العامة (التقييم واالستجابة السريعان للشباب املعرضني للخطر على وجه اخلصوص  �
 ؛)٢٠٠٢واليونيسيف، 

املتعمقة اليت أُجريت بالنسبة لألشخاص املعرضني بصفة خاصة إىل         الـبحوث السلوكية النوعية      �
واألمراض املنقولة  ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    

 ).٢٠٠٣معهد دراسات الرأي العام، (عن طريق اجلنس 

يانات الوحيدة املتاحة نظراً إىل أن التقارير النهائية وتشكل املعلومات املستمدة من التقييم واالستجابة السريعني الب
 .عن الدراسة األخرية مل ُتعد حىت اآلن

 متعاطو املخدرات

مبا (لقد تبني أن أعدادا كبرية من متعاطي املخدرات يتشاركون استخدام اإلبر فيتعرضون ملشاكل صحية خطرية                 -٤١٠
 يف املائة من    ٥٠أكثر من   (، شركاء متعددون يف العالقات اجلنسية       ولديهم، عالوة على ذلك   ). يف ذلك اجلرعات املفرطة   

 ١٠-٦كانت لديهم عالقات جنسية مع       (Shkodra)مـتعاطي املخـدرات الذين أُجريت معهم مقابالت يف شكودرا           
 . ت، كما أهنم ال يستخدمون عوازل جنسية وكثرياً ما ميارسون اجلنس حتت تأثري املخدرا)شركاء خالل العام املاضي
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 العمل اجلنسي غري القانوين

متالزمة نقص املناعة   /العامالت يف جمال اجلنس لديهن القليل من الوعي عن فريوس نقص املناعة البشرية             -٤١١
 يف املائة منهن مل تستخدم العازل       ٩٠واألمراض املنقولة عن طريق اجلنس، كما أن نسبة         ) اإليـدز (املكتسـب   

 يف املائة منهن مبرض منقول عن طريق اجلنس خالل حياهتا،           ٨٠د أصيبت نسبة    اجلنسي باستمرار مع العمالء، وق    
كما يعتقدن أهنن ُعرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص . إضافة إىل تعرض غالبيتهن إىل إساءة املعاملة البدنية والنفسية

قة عن آراء وشعور ممثلي     وهنالك دراسة استقصائية أخرى ُينتظر أن توفر نتائجها معلومات متعم         . املناعة البشرية 
الفئات السكانية املعرضة للخطر وال سيما الفئات املعرضة للخطر بشكل خاص، وعن األسباب األساسية الكامنة              

 . وراء التعرض للخطر، وما إىل ذلك

 املسائل االجتماعية والتباينات الثقافية

وهذه التباينات مل ُتدرس بصورة     .  يف البلد  مثـة تباينات اجتماعية وثقافية بني املناطق احلضرية والريفية         -٤١٢
 :كاملة بعد كما أهنا مل تتضح بشكل دقيق، ومع ذلك ميكن أن نذكر منها ما يلي

 األسر األبوية املمتدة يف بعض املناطق؛ �

  االقتصادية؛-حاالت انتهاكات حقوق املرأة ووضع املرأة املتدين من الناحية االجتماعية  �

 ريبا يف املناطق الريفية؛انعدام احلوار تق �

 ؛)يف املناطق الريفية بصورة أساسية(الزجيات املبكرة واملرتبة مسبقاً  �

 اهلجرة من الريف إىل املدن؛ �

املناطق الريفية هبا أساليب أشد للمعاقبة على       (ممارسة اجلنس قبل الزواج وخارج نطاق الزوجية         �
 ؛ )هذه الظواهر

أكثر وضوحا يف املناطق الريفية     (ألساليب واملمارسات غري املناسبة     مستويات املعرفة العامة، وا    �
 .، وما إىل ذلك)من البلد

 متوسط العمر املتوقع للذكور واإلناث يف ألبانيا

، يبلغ  ٢٠٠٠وفقـاً للحسابات الواردة يف الدراسة االستقصائية املتعلقة بقياس مستويات املعيشة للعام              -٤١٣
 . سنة لإلناث، وهو أدىن بقليل من املتوسط األورويب٧٨,١ سنة بالنسبة للذكور و٧١,٥متوسط العمر املتوقع 
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 سياسة الرعاية الصحية

، بدأت وزارة الصحة إعداد مشروع استراتيجية مدهتا عشر سنوات لنظام ٢٠٠٢أكتوبر /يف تشرين األول -٤١٤
بار توجهات منظمة الصحة العاملية بشأن      وعند إعداد هذه الدراسة، أُخذت يف االعت      . الـرعاية الصحية يف ألبانيا    

 . الرعاية الصحية األولية

واهلدف املراد حتقيقه يف قطاع خدمات الرعاية الصحية األولية هو حتسني الوصول إىل اخلدمات اإلسعافية  -٤١٥
 .ةاألساسية بإنشاء مراكز للرعاية الطبية واخلدمات اإلسعافية تغطي خريطة برنامج تأمني الرعاية الصحي

وباإلضـافة إىل ذلـك، يتعلق األمر بإعادة هيكلة البىن األساسية للمباين واملوجودات، وحفز وتدريب                -٤١٦
وتتضمن األهداف وضع برتوكوالت ومعايري موحدة لألنشطة الوقائية والعالجية، فضالً          . املوظفني، وما إىل ذلك   

اية الصحية املدخل إىل النظام وأن يلعب دور        وجيب أن يكون برنامج تأمني الرع     . عـن توفري املعلومات للمرضى    
 . بغية تفادي معاجلة املرضى مباشرة يف املستشفيات األكثر تكلفة" حارس املرمى"

ومـن خالل ضمان دور الرعاية األولية يف خدمات املستشفيات من أجل احلد من احلاجة إىل خدمات                  -٤١٧
 .استخدام املعدات واملوارد البشرية واملاليةعالية التكلفة، سوف يتم التشجيع على حتسني توزيع و

وجيري إعداد مشروع استراتيجية لتعميم إضافة مادة اليود إىل ملح الطعام، وقد أدى القضاء على نقص                 -٤١٨
وجتري مراقبة . اليود، وتشكيل اللجنة الوطنية املعنية هبذه املسألة، إىل إلغاء قوانني وأوامر يف جمال األمراض املُعدية

واُتخذت التدابري  . الـة الوبائـية فيما يتعلق باألمراض املعدية بغية السيطرة على األوبئة اليت ُيحتمل انتشارها              احل
 .الضرورية لتوحيد اإلجراءات الصحية يف املوانئ متشياً مع اللوائح الدولية

ات التطعيم، وقد سامهت  الحتياجات لقاح )  يف املائة  ١٠٠(التغطية الكاملة    (EPIT)ويكفـل بـرنامج التطعيم       -٤١٩
يف عام  (HIB haemophilic)وباإلضافة إىل ذلك، فإن بدء استخدام اللقاح اجلديد . وزارة الصحة للمرة األوىل يف متويله

 .  ينبغي أن يقلل األمراض والوفيات الناجتة عن االلتهابات الشعبية واحلصبة بني األطفال بصورة رئيسية٢٠٠٣

جمال الصحة اإلجنابية هو حتسني احلالة الصحية لألمهات واألطفال من خالل خفض            واهلدف املنشود يف     -٤٢٠
 .معدل وفيات وأمراض األطفال حديثي الوالدة واألمهات

وجتري بانتظام مراقبة معدل الوفيات واألمراض بني احلوامل واألطفال من أجل حتسني تغذية األمهات بإعطائهن                -٤٢١
كما وِحدت الربوتوكوالت واملعايري والوثائق الضرورية املتعلقة       .  وحامض الفوليك  وصـفات طبـية تكميلية من احلديد      

بالـرعاية السابقة للوالدة يف مرافق الصحة اإلجنابية ومت توزيعها على املراكز االستشارية لكي ُتعطى للحوامل، ووزعت                 
وأصدر الربملان القانون   . ألم والطفل  كُتيبات عن معاجلة احلوامل وأخرى عن صحة ا        ٣٦عـلى املقاطعات البالغ عددها      

املـتعلق بالصـحة اإلجنابية وهو بصدد صياغة مشروع أوامر شبه قانونية بشأن اإلجراءات التقنية املتعلقة باملساعدة على                  
 . اإلجناب، وبشأن اخلدمات املقدمة إىل األمهات واألطفال املستفيدين من العالج اجملاين

ة العاملية وغريها من اجلهات املاحنة، يتم توفري مجيع األدوية الالزمة لعالج            وبالـتعاون مع منظمة الصح     -٤٢٢
 . مرضى الدرن، مما جيعل باإلمكان تنفيذ برنامج العالج لفترة قصرية حتت املراقبة املباشرة يف مجيع أحناء البالد
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 إصالحات يف هذا اجملال، كما ويف جمال الصحة العقلية، متت صياغة وثيقة السياسة العامة املتعلقة بإجراء          -٤٢٣
 . اُتخذت خطوات هامة يف اجتاه خدمة اجملتمع

 ميزانية نظام الرعاية الصحية

 . ال يزال شكل ومقدار متويل قطاع الصحة العامة يف ألبانيا من أهم القضايا يف الوقت الراهن -٤٢٤

سياسية لوزارة الصحة واحلكومة، مثل وقد انعكس هذا التركيز يف التزامات احلكومة ويظهر يف الوثائق ال -٤٢٥
االسـتراتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية وبرنامج ميزانية القطاعات ملنتصف الفترة، حيث إن زيادة التمويل يف               

 .القطاع العام مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل وامليزانية الكلية ال تزال تشكل أحد املؤشرات اهلامة

 من ٢٠٠٢ بليون من الليكات يف عام ١٨لغت مجلة متويل قطاع الرعاية الصحية العامة ويف واقع األمر، ب -٤٢٦
 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٢,٧امليزانية املوحدة للدولة، أي 

 يف املائة ١٢ يف املائة من نفقات االستثمار اإلنتاجي، وحوايل         ٩ حوايل   ٢٠٠٢وبلغ هذا التمويل يف عام       -٤٢٧
 نتيجة لبعض التغيريات اليت طرأت على       ٢٠٠٢وأُعيد النظر يف هذه امليزانية يف منتصف عام         . ات اجلارية من النفق 

الوضع املايل العام، وتسبب ذلك يف خفض نفقات قطاع الصحة على الرغم من أن التخفيض مل يكن ملحوظا كما 
 . هو احلال بالنسبة للقطاعات األخرى غري االجتماعية

، ينبغي التشديد ٢٠٠٢ق بتمويل خدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات الرعاية العامة لعام وفيما يتعل -٤٢٨
) وزارة الصحة(على أنه رئي، يف إطار عملية الالمركزية اليت بدأت تقوم هبا احلكومة، أن تشترك احلكومة املركزية 

غيريات اليت طرأت على إجراءات ختصيص      ونتيجة لبعض الت  . واحلكومـة احمللية يف إدارة هذا املستوى من الرعاية        
منحة يستخدم جلها يف متويل عمليات تشغيل وصيانة خدمة الرعاية الصحية           (األمـوال من املنحة غري املشروطة       

، وبسبب قلة إدراك هذه املسائل والتجاوب معها، قامت احلكومة احمللية بتخفيض كبري يف متويل أسرة                )األولـية 
 . تشغيل وصيانة اهلياكل الصحية األساسيةاملستشفيات مقابل نفقات 

 يف املائة من إمجايل     ٣١,٧ أكثر من    ٢٠٠٢ ومـع ذلك، بلغت اإلعانات املقدمة هلذه اخلدمات يف عام            -٤٢٩
اإلعانـات املمـنوحة للقطاع، وكان اجلزء األكرب يف شكل نفقات على املوظفني، ونفقات االستثمار اإلنتاجي،           

د تأمني الرعاية الصحية، لدعم خدمات األطباء العموميني، وتوفري قائمة باألدوية           وحتويـالت احلكومـة إىل معه     
 ). الذين ال يستطيعون املسامهة يف مشروع التأمني الصحي(األساسية، لصاحل الشرحية غري العاملة من السكان 

 ٦,٢٦اها اإلمجايل ، فقد بلغ مستو)١٩٩٧(ومقارنـة باإلعانـات اليت تلقاها قطاع الصحة قبل مخس سنوات             -٤٣٠
 يف املائة تقريبا من الناتج احمللي اإلمجايل، مما يشري إىل زيادة كبرية يف اإلعانات املقدمة ١,٨بليون من الليكات أو ما يعادل 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل عام        ٣,٣وباملقارنة مع خدمات اجتماعية أخرى، بلغت نفقات التعليم         . ٢٠٠٢عـام   
 . ٢٠٠٢ يف املائة عام ٣,٤ارتفعت إىل  مث ١٩٩٧
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يف ضوء الوضع السياسي ) ١٩٩٢(وينبغي النظر إىل اإلعانات املقدمة إىل قطاع الصحة قبل عشر سنوات  -٤٣١
والوضع الناتج عنه فيما يتعلق باالقتصادي الكلي للبلد الذي يعكس، وفقاً للبيانات، حدوث تراجع اقتصادي حاد 

شهد هذا  ( يف املائة    ٢٢٦ يف املائة ووصل معدل التضخم السنوي إىل         ٧,٢اإلمجايل ناقص   حيث بلغ الناتج احمللي     
 ). ١٩٩٠العام أعلى زيادة خالل كل الفترة التالية لعام 

 يف املائة من الناتج احمللي      ٣,٤ويقـدر إمجايل النفقات العامة يف قطاع الصحة خالل تلك الفترة حبوايل              -٤٣٢
ي النظر إىل هذه النفقات يف ضوء اقتصاد كاسد وعدم استقرار الناتج احمللي اإلمجايل،              اإلمجـايل، ومع ذلك، ينبغ    

 .وقد ال تصلح كأساس للمقارنة

 صحة األطفال وحياهتم

 ٤٥اجلدول 
 )٢٠٠١-١٩٩٣(معدل وفيات الرضَّع 

١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

ة ٦٧ ٧٣٠ ٧٢ ١٧٩ ٧٢ ٠٨١ ٦٨ ٣٥٨ ٦١ ٧٣٩ ٦٠ ١٣٩ ٥٧ ٩٤٨ ٥٣ ٨٣٣ ٥٢ ٨٨٨  عدد الوالدات احلّي

 عدد الوفيات ٢ ٤٠١ ٢ ٥٤٧ ٢ ١٦٢ ١ ٧٦٢ ١ ٣٨٧ ١ ٢١٥ ٩٥٧ ٨٦٤ ٩٢٤

 وفيات الرضَّع ٣٥,٤ ٢٨,٣ ٣٠,٠ ٢٥,٨ ٢٢,٥ ٢٠,٥ ١٧,٥ ١٦,٠ ١٧,٥

 ) والدة١ ٠٠٠لكل (

 الوفيات السابقة للوالدة ١١,٢ ١٤,٦ ١٣,٤ ١٤,٤ ١٥,٢ ١٤,٣ ١٣,٤ ١٣,٨ ١٤,١

 ) والدة١ ٠٠٠ لكل(

 ٤٦اجلدول 
 )٢٠٠١-١٩٩٤(الوالدات وعمليات اإلجهاض 

 حـاالت اإلجهاض
 األعوام الوالدات حاالت اإلجهاض  والدة١ ٠٠٠لكل 

١٩٩٤ ٧٢ ١٩٧ ٣١ ٦٢٢ ٤٣٨ 

١٩٩٥ ٧٢ ٠٨٢ ٣١ ٨٧٤ ٤٤٢ 

١٩٩٦ ٦٨ ٣٥٨ ٣٢ ٥٣٨ ٤٧٦ 

١٩٩٧ ٦١ ٧٣٩ ٢٢ ١٠٣ ٣٥٨ 

١٩٩٨ ٦٠ ١٣٩ ١٨ ٩٤٤ ٣١٥ 

١٩٩٩ ٥٧ ٩٤٨ ١٩ ٩٣٠ ٣٤٤ 

٢٠٠٠ ٥٠ ٠٠٧ ٢١ ٠٠٤ ٤١٩ 

٢٠٠١ ٥٢ ٧١٥ ١٧ ١٢٥ ٣٢٥ 
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 ٤٧اجلدول 
 النسبة املئوية للرضَّع الذين مت حتصينهم

 املوضوع ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

 رضَّع ُحِصنوا ضد الدرن ٨٢,٠ ٨٧,٠ ٩٧,٠ ٩٤,٠ ٩٤,٠ ٨٧,٠ ٨٣,٠ ٨٥,٠ ٩١,٠

 رضَّع ُحِصنوا ضد الدفتريا ٩٩,٠ ٩٦,٣ ٩٧,٠ ٩٨,٠ ٩٨,٦ ٩٦,٠ ٩٧,٠ ٩٥,٠ ٩٦,٧

 رضَّع ُحِصنوا ضد التيتانوس ٩٩,٠ ٩٦,٣ ٩٧,٠ ٩٨,٠ ٩٨,٦ ٩٦,٠ ٩٧,٠ ٩٥,٠ ٩٦,٧

 رضَّع ُحِصنوا ضد السعال الديكي ٩٩,٠ ٩٦,٣ ٩٧,٠ ٩٨,٠ ٩٨,٦ ٩٦,٠ ٩٧,٠ ٩٥,٠ ٩٧,٠

 نوا ضد احلصبةرضَّع ُحِص ٧٦,٠ ٨١,٢ ٩١,٠ ٩٢,٠ ٩٥,٠ ٩٠,٠ ٩١,٠ ٩٢,٠ ٩٥,٠

 رضَّع ُحصِّنوا ضد شلل األطفال ٩٧,٠ ٩٧,٠ ٩٨,٠ ٩٩,٦ ٩٩,٩ ٩٧,٠ ٩٧,٠ ٩٦,٠ ٩٦,٠

 .INSTAT :املصدر

  اإلمداد باملاء-البيئة املعيشية 

.  يف املائة من السكان يف ألبانيا على مياه الشرب من قناة مائية تصل إىل مساكنهم               ٤٥حيصل أكثر من     -٤٣٣
 يف املائة من صنابري مياه      ١٦ املائة منهم على املياه من صنابري مياه قريبة من مساكنهم، و            يف ٢٠وحيصـل حوايل    

 يف املائة من سكان املدن على مياه        ٩٠وحيصل  ).  اليونيسيف -االستقصـاءات ذات املؤشرات املتعددة      (عامـة   
 فقط من السكان على املياه من  يف املائة٢٠ويف املناطق الريفية حيصل . الشـرب من قناة مائية تصل إىل املساكن  

وبّينت هذه  .  يف املائة من صنابري عامة     ٢٥ يف املائة منهم على املاء من صنابري خارج مساكنهم، و          ٢٦قناة مائية، وحيصل    
 . يف املائة من األسر تضمن الوصول إىل مياه الشرب بصرف النظر عن فصول السنة واملناطق٩٧الدراسة أن حوايل 

 يف  ٨٠ أن   ٢٠٠٢حدى الدراسات اليت أُجريت يف بعض املناطق الريفية من البلد خالل عام             ويبدو من إ   -٤٣٤
 يف املائة من هذه     ١٨وحتصل حوايل   . املائـة من األسر حتصل على مياه الشرب من القناة املائية أو اآلبار املغطاة             

ائة من السكان على املياه من       يف امل  ٢٠، بينما حتصل نسبة     )مشتركة(األسـر عـلى املياه من صنابري مياه عامة          
 ).أهنار، خزانات، وما إىل ذلك(أحواض أو من مصادر مياه سطحية 

 يف املائة من األسر أهنا حتصل على القدر الالزم من ٩٤ويف املناطق الريفية اليت خضعت للدراسة، ذكرت  -٤٣٥
 . الصيف يف املائة خالل٦٨مياه الشرب خالل فصل الشتاء، وتنخفض هذه النسبة إىل 

 يف املائة من األسر يف ألبانيا يف مساكن مزودة بشبكات مالئمة للصرف الصحي، وهبا آبار                ٩٠وتعيش   -٤٣٦
وبينما تصل نسبة املساكن    .  يف املائة  ٨٤وتصل هذه النسبة يف املناطق الريفية إىل        . تعفني تراعي الشروط الصحية   

 يف املائة فقط يف املناطق      ٣٧ملدن، فإن هذه النسبة تبلغ       يف املائة يف ا    ٩٥املـربوطة بشـبكة الصرف الصحي إىل        
أو أهنا  ) مفتوحة( يف املائة منها غري مالئمة       ١٥ويستخدم اجلزء املتبقي من املساكن آبار تعفني أكثر من          . الريفية

 . غري موجودة على اإلطالق

جلغرايف يف جنوب أوروبا وحماذاهتا     كما أن موقعها ا   . ويوجـد يف ألبانيا العديد من موارد املياه الطبيعية         -٤٣٧
ويتمتع البلد بكميات   . لسواحل البحر األبيض املتوسط قد جعل مناخها يتميز بصيف دافئ وشتاء معتدل ورطب            
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ويف واقع .  الكيميائية-وفرية من املياه فضالً عن العديد من مصادر املياه اجلوفية عالية اجلودة من الناحية الفيزيائية 
عية املياه اجلوفية املوجودة يف معظم أحناء البلد توافق معايري منظمة الصحة العاملية واللوائح الدولية               األمر، فإن نو  

 . وال تستوجب أية معاجلة سوى إضافة مادة الكلور

ولألسـباب الـواردة أعاله، تعتمد ألبانيا اعتماداً كلياً على املياه اجلوفية يف توفري مياه الشرب باستثناء                  -٤٣٨
 .مة اليت حتصل على نصف كمية مياه الشرب مبعاجلة املياه السطحيةالعاص

 كيلومترا فقط ٢٨ ٧٤٨ كيلومترات منها ٤٣ ٣٠٥يف ألبانيا ) املائي(ويبلغ حجم املستودع اهليدروغرايف  -٤٣٩
 املائية كما أن البلد ُمحاط بعدد من األهنار، وجبزء من املستودعات .  يف املائة  ٦٧داخـل حدود ألبانيا، أي نسبة       

 . الستة الرئيسية، وعدد من البحريات الطبيعية

ونظام الصرف الصحي يف ألبانيا يف حالة رديئة نظرا إىل شدة استخدام الشبكة، وتسرب املياه بكميات                 -٤٤٠
. كـبرية، وسـوء حالة الوصالت، واهلجرة غري املنظمة إىل املناطق احلضرية، وانعدام الصيانة بسبب قلة األموال                

وتتوفر .  يف املائة يف املناطق الريفية٥٠ يف املائة يف املناطق احلضرية إىل ٩٠وح نسبة التزويد مبياه الشرب من وتترا
 . مياه الشرب يف املتوسط ملدة ثالث إىل أربع ساعات يف اليوم ولفترات أقل يف مناطق معينة

ان أساساً موارد املياه الطبيعية واآلبار      ويف املـناطق الريفـية حيث ال يتوفر اإلمداد باملاء يستخدم السك            -٤٤١
ويقل متوسط ضغط املياه داخل     . ويف الوقت الراهن، تغطي شبكات مياه الشرب معظم املناطق احلضرية         . املرتلية

 . أنابيب التوصيل عن بار واحد، وتستخدم املضخات لرفع املياه إىل البنايات اليت يزيد ارتفاعها عن طابقني

والسبب يف هذا الوضع هو اهلجرة      . ة مبياه الشرب يف الثمانينات أكرب مما هي عليه اليوم         وكانـت التغطي   -٤٤٢
ويعين ذلك تدين إمداد املناطق احلضرية      . الكبرية إىل املناطق احلضرية واملناطق اجملاورة األقل تغطية هبذه الشبكات         

 هذه املناطق بغية تقليل الفوارق بينها وبني   وهنالك حاجة ماسة إىل إقامة وحتسني شبكات اإلمداد باملاء يف         . باملاء
 . املناطق احلضرية املركزية

وتقليدياً، حظيت هذه املناطق    . كمـا ُيعـد تزويد املناطق الريفية باملاء إحدى املسائل اخلالفية األخرى            -٤٤٣
 مرافق لإلمداد باملياه، حيصل     ويف املواقع اليت ال توجد فيها     . بالقليل من االهتمام نظراً إىل قلة القنوات املائية فيها        

 .سكان املناطق الريفية على املياه يف معظم احلاالت من مصادر طبيعية ومن آبار مرتلية

ونتـيجة لسـهولة استغالل املياه اجلوفية فقد استخدمت يف الغالب بطريقة غري مالئمة يف جمال الصناعة      -٤٤٤
ومثة إهدار سريع للموارد . ُتستخدم يف ممارسات الري غري الفعالة يف املائة من املياه اجلوفية ٢١وُيقدر أن . والري

وقد زادت اهلجرة إىل    . اجلوفية يف بعض مناطق ألبانيا، ويبدو من احملتمل استمرار هذا االجتاه خالل العقد القادم             
ها باستمرار صعوبة   املناطق احلضرية من الصعوبات املتعلقة مبوارد املياه يف بعض املناطق املنخفضة اليت تتصاعد في             

 . احلصول على املياه

وتتساوى تقريباً نسبة تغطية املناطق احلضرية بشبكات الصرف الصحي وشبكات اإلمداد باملاء، يف حني               -٤٤٥
وهتدد شبكات الصرف الصحي القدمية . ال تـتوافر شبكات الصرف الصحي إال يف نسبة قليلة من املناطق الريفية     
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وال توجد يف الوقت الراهن حمطة ملعاجلة مياه اجملاري يف ألبانيا حيث جيري             . شرببـزيادة خطـر تلوث مياه ال      
التخلص من مياه اجملاري دون معاجلتها يف شبكات املياه والنظام اإليكولوجي الضعيف، مما يثري الكثري من القلق                 

 .بشأن العديد من املسائل البيئية

وهذا الوضع هو نتيجة النعدام     .  شبكة مياه الشرب   وشـبكة الصرف الصحي متهالكة بصورة أكرب من        -٤٤٦
ومعظم املناطق احلضرية . الصيانة املستمرة، باإلضافة إىل اهلياكل األساسية والتكنولوجيا اليت مل يطرأ عليها حتسني          

وتتعرض اجملاري إىل االنسداد    . لديهـا شبكات صرف صحي تلقي املياه اآلسنة بالقرب من سطح شبكات املياه            
 . تلفة ويتسبب ذلك يف تدفق مياه الصرف الصحي داخل وخارج الشبكة ويف تلوث مياه الشرببطرق خم

ويف املـناطق احلضرية أدى اإلمهال إىل بناء القنوات املائية جبانب شبكات الصرف الصحي دون مراعاة                 -٤٤٧
نوات املائية، مما يسهل    ويف العديد من احلاالت وضعت أنابيب الصرف الصحي فوق أنابيب الق          . الضوابط التقنية 

 . دخول املياه اآلسنة فيها عندما ينقطع املاء عن الشبكة

وتوجـد شبكات صرف صحي مستقلة يف معظم املناطق الريفية وهي يف األساس عبارة عن آبار تعفني                  -٤٤٨
 . من املشاكلويقوم الفالحون بتشييدها دون مراعاة أي معايري تقنية مما يتسبب يف العديد. بدون أنابيب تفريغ

 ٣٧ولقـد أُخذت عينات من مياه الشرب عند املصدر وعند النقطة األخرية يف إدارات الصحة العامة ال              -٤٤٩
وفُحصت العينات من الناحية الفيزيائية والكيميائية حيث جرى التحقق من          . وجرى فحصها يف خمتربات املقاطعة    

الناجتة عن االختبارات إىل إدارات الصحة العامة يف اليوم اخلامس وترسل البيانات . النسبة املتبقية من مادة الكلور
وترسل النشرة إىل وزارة تنظيم األراضي والسياحة       . من كل شهر حيث ُتجّمع البيانات وُتعد النشرة املتعلقة مبياه الشرب          

 .  مطابقة للمعايريوإىل احلكومة احمللية يف كل مقاطعة لكي تتدخل يف احلاالت اليت تكون فيها مياه الشرب غري

وقد أكدت وزارة الصحة أن تلك      . ، ُحـددت معايري التخلص من الفضالت السائلة       ١٩٧٤ويف عـام     -٤٥٠
وتعكف وزارة البيئة يف الوقت الراهن على صياغة معايري جديدة متشياً           . املعايري مؤقتة ولكنها مل تصبح دائمة قط      
 .  الفضالت السائلة اليت تلفظها شبكات اجملاري يف املدن بشأن١٩٩١مع التوجيهات األوروبية الصادرة عام 

 الوقاية من األمراض

 )ريفية ونوع اجلنس/مفصلة حبسب املناطق حضرية(حتصني األطفال ضد الدفتريا، والتيتانوس، وشلل األطفال، والدرن 

، تنفيذ  )١٤  مبا يف ذلك حتصني األطفال حىت سن ال       (، مت يف إطـار برنامج التحصني        ٢٠٠٢يف عـام     -٤٥١
، واستكماله بنجاح، مبا يف ذلك التحصني ) سنة٣٥-١٦(الربنامج الوطين لتحصني اإلناث الاليت يف سن اإلجناب        

 .ضد احلصبة األملانية واحلصبة

وفـيما يـتعلق بـربنامج التحصينات الروتينية، يبني اجلدول أدناه التغطية بالتحصني بالنسبة للجرعات                -٤٥٢
وُتبّين هذه التغطية على مستوى     . ت األجسام املضادة الواردة يف التقومي الوطين للتحصني       األساسـية مـن مولدا    

كما يوضح اجلدول األداء اجلّيد لربنامج التحصني باملقارنة مع برنامج التحصني       . املقاطعـات واملسـتوى الوطين    
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طنية بشأن نقل اللقاحات بسيارات     ويف نفس الوقت، أُشيد بالنتائج النهائية اليت توصلت إليها دراسة و          . املذكور
 .مّربدة من املستودعات املركزية وتوزيعها بفعالية على مراكز التحصني

 التحديد الدقيق للفئات العمرية السليمة بالنسبة جلميع ٢٠٠٢ومن املسائل الرئيسية اليت اتضحت يف عام  -٤٥٣
ودة يف مراكز الرعاية الطبية حركة تنقل   وقد ال تتضح يف سجالت التحصني املوج      . مولـدات األجسـام املضادة    

 .السكان حبرية، وال سيما يف املناطق احلضرية الكبرية

وقد نوقشت املسائل الواردة أعاله وقُدمت التوصيات خالل حلقة دراسية وطنية ُعقدت ملوظفي التحصني  -٤٥٤
 عن التغطية بالتطعيم فضالً عن      وجيب أن تستخدم التقارير الدورية    . ٢٠٠٣مارس  /مـن سائر أحناء البلد يف آذار      

 . املراقبة املستمرة يف الرصد الروتيين ألي مشاكل ولتقدمي توصيات حمددة يف شىت أقاليم البالد

 ٤٨اجلدول 
 التحصني حىت سن سنة واحدة : ٢٠٠٢بيانات عام 

 التقومي الوالدة  شهور٤  شهور٦  شهور٦  شهرا١٢ً
 احلصبة -احلصبة 

 األملانية
 )وىلاجلرعة األ(

 شلل األطفال
 )اجلرعة الثالثة(

الدفتريا، التيتانوس، 
 السعال الديكي

 )اجلرعة الثالثة(

التهاب الكبد 
 الفريوسي باء

 )اجلرعة الثالثة(

 املقاطعات الدرن

 )٢٠٠٢(نيا ألبا  يف املائة٩٤التغطية   يف املائة٩٦التغطية   يف املائة٩٨التغطية   يف املائة٩٨التغطية   يف املائة٩٦التغطية 

 الرعاية الطبية

شبكة خدمة الرعاية الصحية األولية اليت تتألف من العيادات الشاملة، ومراكز الرعاية الصحية، وسيارات  -٤٥٥
اإلسـعاف، ومراكز الرعاية الصحية لألمهات واألطفال، ووحدات تنظيم األسرة، تشكل عناصر مؤسسية تقدم              

 . ذين يقدمون هذه اخلدمات لسكان املناطق احلضرية والريفيةاملساعدة املتخصصة وتوفر العاملني ال

 من  ٤ ٠٠٠ إىل   ٢ ٠٠٠ومراكـز الـرعاية الصحية موزعة بطريقة متكن كل منها من تلبية احتياجات               -٤٥٦
وتضم هذه املراكز أطباء األسرة الذين يعملون .  من سكان املناطق احلضرية١٥ ٠٠٠ إىل ٨ ٠٠٠سكان الريف و

 من  ٢ ٠٠٠ من سكان الريف، كما يصل هذا املعدل إىل طبيب واحد لكل             ١ ٧٠٠حد لكل   مبعـدل طبيب وا   
 . وينطبق ذلك على شرحية السكان الذين جتاوزت أعمارهم سن الرابعة عشرة. سكان املدن

ولكل .  طفل ١ ٠٠٠وبالنسبة لألطفال حىت سن الرابعة عشرة يف املدن يوجد طبيب أطفال واحد لكل               -٤٥٧
وتزود مجيع املراكز الطبية  .  وحدة إدارية مستقلة سيارة إسعاف واحدة وممرض أو ممرضة على األقل           قرية بوصفها 

. ويقدم العالج باجملان).  نوعا من األدوية٢٠أكثر من (وسيارات اإلسعاف بقائمة تشتمل على األدوية اإلسعافية 
 تزيد على ساعة ونصف الساعة مشيا على        ال) الوحدة األساسية يف نظام الرعاية األولية     (ومسـافة املركز الطيب     

 . األقدام من أبعد مرتل يف القرية



E/1990/5/Add.67 
Page 117 

وتتاح لسكان املناطق احلضرية أفضل إمكانيات الوصول، سواء مشياً على األقدام ملدة ساعة أو بركوب                -٤٥٨
اإلصابات املعتادة  السيارة، إىل مراكز اإلسعافات األوَّلية اليت يتوىل فيها موظفون متدربون يف عالج األمراض أو               

 يف املائة من سكان هذه املناطق ٤٩وحيصل حوايل . واليت يتم تزويدها بانتظام بعشرين نوعاً من األدوية األساسية       
عـلى اخلدمـات الطبية، على أن أصعب حالة هي تلك اليت توجد يف املناطق الريفية النائية، خصوصا يف املناطق     

 . يف املائة من السكان١٥,٦م الشمالية الشرقية من البالد اليت تض

 اخلدمات الطبية املتخصصة خالل فترة احلمل

 ٥الشكل 

 الرعاية الطبية للنساء احلوامل

 ٩٥ويتضح من البيانات املستمدة من دراسات أجراها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية وغريمها، أن               -٤٥٩
). ٥انظر الشكل (للوالدة من موظفني طبيني مهنيني يف املائـة مـن النسـاء حصلن على الرعاية الطبية السابقة     

 يف املائة من ١٧ يف املائة من احلاالت بواسطة طبيب خمتص ويف     ٧٣وقُدمـت هذه اخلدمة يف املناطق احلضرية يف         
 يف  ٥٠وهذه النسبة معكوسة يف املناطق الريفية حيث تقّدم املمرضات          . احلـاالت بواسطة ممرضات متخصصات    

 يف املائة من النساء احلوامل الاليت حيصلن على     ٩٥,٣وعموما، هنالك حوايل    . اية السابقة للوالدة  املائـة من الرع   
 ).٢٠٠٠االستقصاءات ذات املؤشرات املتعددة، اليونيسيف، (الرعاية السابقة للوالدة من ِقبل موظفني طبيني مؤهلني 

 "املرأة والطفل يف األلفية اجلديدة"دراسة املعنونة بالرجوع مرة أخرى إىل ال    : الرعاية الفعالة أثناء الوالدة    -٤٦٠
، هنالك نسبة عالية من النساء      ٢٠٠٠ عام   INSTATاليت أعدها معهد    ) االستقصـاءات ذات املؤشرات املتعددة    (

 يف املائة من النساء تلقني املساعدة املتخصصة أثناء         ٩٩(احلوامـل الاليت تلقني املساعدة املتخصصة أثناء الوالدة         
 . ، وهذه النسبة أعلى يف املناطق احلضرية منها يف املناطق الريفية)الدة، انظر الشكل أدناهالو
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 ٦الشكل 

 

 الرعاية الطبية لألطفال دون سن اخلامسة

 يف املائة من السكان يف ألبانيا ويشملهم نظام الرعاية الصحية ١٠يشكل األطفال حىت سن اخلامسة نسبة  -٤٦١
 :ربون، وتتضمن هذه الرعاية ما يلياليت يقدمها موظفون مد

 القضاء على املخاطر اليت تتعرض هلا النساء يف حاالت احلمل والوالدة الصعبة؛ � 

 إزالة املعاناة املتصلة باحلمل ومعاجلتها؛ � 

 التغذية، واالعتناء بصحة األم، والتثقيف املتعلق بالوالدة؛ � 

 السرعة؛معرفة تعقيدات الوالدة ومعاجلتها على وجه  � 

 .الرضاعة الطبيعية لألطفال � 

واألسـباب األساسـية لإلصابة باألمراض والوفيات تتعلق عموما باألمراض التنفسية، واملعدية املعوية،              -٤٦٢
وبالنظر إىل ما ذُكر أعاله، هنالك حاجة إىل زيادة         . وأمـراض اجلهاز العصيب، وسوء التغذية، واألمراض املُعدية       

) حىت سن سنة واحدة   (ويبقى معدل وفيات الرضع     . عاية اليت تقدمها املرافق الصحية القائمة     مسؤولية ونوعية الر  
 . مرتفعا باملقارنة مع البلدان األوروبية األخرى على الرغم من تراجعه املطرد عاما بعد عام

 :وورد يف بيانات املعهد الوطين للتأمني الصحي بشأن التغطية بالرعاية الطبية ما يلي -٤٦٣

 طبيبا عموميا لألطفال يقدمون الرعايـة الطبيـة       ٢٧١يوجد ضمن مشروع التأمني الصحي يف املدن         �
  طفال؛ ١ ٤٢٥ أطفال، أي يوجد طبيب واحد لكل ٣٨٦ ٣٠٥ل  
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 وهم الشرحية اليت حتصل على استرداد       - طفال   ٥٧ ٥٨٣ شهرا يبلغ    ١٢تعـداد األطفـال حىت سن        �
 ؛مة تسديد نفقات العالج الصادرة عن املعهد الوطين للتأمني الصحينفقات األدوية بالكامل وفقا لقائ

 طفالً يستفيدون من    ٣٢٤ ٧١٣ سنوات   ٤ شهراً وحىت سن     ١٢يبلغ جمموع األطفال حىت سن       �
  يف املدن والقرى؛١ ٧٠٠مراكز رعاية األطفال اليت يبلغ عددها حوايل 

ا من الرعاية الطبية اليت يقدمها األطباء       تسـتفيد هـذه الفئة العمرية واألطفال األكرب منهم سن          �
 . العموميون وأطباء األسرة

وهدف اجلهود اليت تبذهلا وزارة الصحة من أجل رعاية األم والطفل هو حتسني نوعية احلياة بالنسبة هلم،                  -٤٦٤
 .وخفض معدل الوفيات، على أساس االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق النساء واألطفال

 :ز االستراتيجية الرامية إىل حتقيق أهداف احلد من وفيات الرضع واألطفال على ما يليوترتك -٤٦٥

 حتسني ودمج مرافق الرعاية الصحية لألم والطفل يف مستويات الرعاية الصحية الثالثة؛  �

ن حتسني نوعية اخلدمات املقدمة إىل املواليد واألمهات على مستويات الرعاية الصحية الثالثة، وذلك م              �
 خالل توحيد الربوتوكوالت العادية، وحتديد التوجيهات، ووضع األنظمة املتعلقة برعاية الطفل؛

رفع مستوى املعارف العلمية والنهوض بقدرات موظفي الصحة العاملني يف جمال الرعاية الصحية  �
 اليت تقدم لألطفال بإيالء األولوية لربنامج التأمني الصحي؛

  املتعلق بالرعاية الصحية للطفل؛ تعزيز اإلطار القانوين �

زيادة الوعي العام وتعبئة اجملتمع ووسائط االتصال اجلماهريي وما إىل ذلك، من خالل التثقيف،        �
واالتصـاالت، واإلرشاد لتوضيح أن الرعاية الصحية للطفل تشكل أولوية بالنسبة للبلد وليس             

 جمرد واجب تضطلع به السلطات الصحية؛

 . ميع ومعاجلة وحتليل املعلومات املتعلقة برعاية صحة األم والطفلحتسني نوعية جت �

والـتدبري األساسـي املتخذ لتحقيق استراتيجية احلد من وفيات األطفال خالل فترة السنتني احلالية هو                 -٤٦٦
 : ما يليواألنشطة اليت ُنفّذت يف هذا اجملال تتضمن . حتصني األمهات واألطفال لوقايتهم من األمراض املُعدية

وذُكر . توسيع الربنامج الوطين لتحصني األطفال، وإدخال اللقاح اجلديد املضاد للحصبة األملانية           �
 ؛٢٠٠١ يف املائة خالل عام ٩٥أن تغطية األطفال بالتحصني قد بلغت 

 تنظيم محلة حلث النساء يف سن اإلجناب على التطعيم ضد احلصبة            ٢٠٠١سبتمرب  /بدأ يف أيلول   �
 ة وما زالت احلملة مستمرة؛األملاني

 .إجياد نظام وطين لنقل اللقاحات داخل سيارات مربدة �
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 :كما يهدف ذلك التدبري إىل حتسني تغذية الرضع من خالل ما يلي -٤٦٧

 احلث على تغذية الطفل بالرضاعة الطبيعية خالل الشهور الستة األوىل من حياته؛ �

 لتجنب سوء التغذية؛حتسني ممارسات تغذية الُرّضع واألطفال  �

 `دال` و `ألف`القضاء على نقص العناصر املغذّية، واملعادن والفيتامينات، مثل نقـص اليود، وفيتامني             �
 ونقص احلديد؛

 ؛)٢٠٠٢-١٩٩٨(إجراء دراسة وطنية هتدف إىل معرفة ورصد ممارسات تغذية األطفال حىت سن الثانية  �

ألطفال وتشجع على الرضاعة الطبيعية يف مستشفيات       تطويـر مبادرة املستشفيات اليت تراعي ا       �
الوالدة ومراكز الرعاية الصحية لألمهات واألطفال اليت تدخل يف إطار الربنامج الوطين للتأمني             

وتوجـد يف ألبانـيا حاليا اثنان من املستشفيات اليت تراعي األطفال ومها بالتحديد              . الصـحي 
وقد حصل مستشفى الوالدة يف     . (Fier) يف فيري     ونظريه (Lexha)مستشفي الوالدة يف ليكسا     

 تريانا على شهادة مقابل متكنه من حتقيق اخلطوات الضرورية الست؛

 تطوير األنشطة التروجيية والتثقيفية فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية؛ �

 تدريب موظفي الصحة يف األقاليم على القضاء على نقص اليود؛ �

 احية البدنية واحلركية النفسية؛مراقبة منو األطفال من الن �

 تدريب املوظفني وتوحيد منهجية مراقبة منو األطفال؛ �

قيام املركز الوطين املعين بنمو وإعادة تأهيل األطفال بتدريب املوظفني يف أحناء خمتلفة من البالد                �
 وفق املفهوم املعاصر ملراقبة منو األطفال؛

  مراقبة منو األطفال؛قيام أطباء متخصصني بالتدريب يف جمال �

مواصـلة حتسـني نوعية خدمات رعاية األطفال من أجل زيادة إمكانية الوصول إليها، بشكل                �
خاص، وذلك من خالل توحيد بروتوكوالت مراقبة ومعاجلة األطفال املرضى، وتلبية احتياجات 

 .املراكز الصحية من الناحية التقنية واحلاجة إىل تدريب املوظفني

 وكوالت وتوجيهات معاجلة بعض أمراض األطفال الشائعةتوحيد بروت

 برناجمان وطنيان لعالج األمراض التنفسية وأمراض اإلسهال ومها ١٩٩٩ إىل ١٩٩٣ُنفّذ خالل الفترة من  -٤٦٨
 : واشتمل هذان الربناجمان على العناصر التالية. من األسباب الرئيسية لوفيات األطفال يف ألبانيا
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 الطبيني على تثقيف األمهات بالرعاية الطبية األولية للتعرف املبكر على أعراض    تدريب املوظفني  �
 املرض لدى األطفال؛

 . تزويد املراكز الطبية بأدوية اإلسهال وأمراض جهاز التنفس �

، ١٩٩١ففي عام . وُتعد أمراض جهاز التنفس احلادة السبب األول يف وفيات األطفال حىت سن اخلامسة             -٤٦٩
ويتضح . ١٩٩٣ يف املائة عام ٤٣ يف املائة من وفيات الرضع، بينما بلغت هذه النسبة ٤٠ه األمراض يف تسببت هذ

مـن احلسابات اليت أُجريت إصابة كل طفل حىت سن اخلامسة بالتهاب حاد يف جهاز التنفس بني مرتني إىل أربع       
اب احلاد يف جهاز التنفس قد ومـن الضروري التشديد على أن وفيات الرضع بسبب االلته         . مـرات يف السـنة    

 . ١٩٩٠ إىل ربع مستوياهتا عام ١٩٩٩تراجعت عام 

 اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال

 ٢٠٠١أكتوبر /بدأ تنفيذ االستراتيجية املتعلقة باإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال بنجاح يف تشرين األول -٤٧٠
املوحدة ملعاجلة أمراض األطفال الرئيسية يف مراكز الرعاية        وتشمل الطريقة   . يف مراكـز الـرعاية الطبية لألطفال      

كما توحد كيفية العالج املستعجل لألطفال املصابني بأمراض خطرية، وتشتمل على تدريب اآلباء . الصحية األولية
 .على مراقبة األطفال بصورة أفضل وتقدمي اإلسعافات األولية لألطفال املرضى يف املنازل

 املتعلقة حبماية صحة الطفلحتسني التشريعات 

 :تدابري حتسني محاية صحة الطفل تشمل ما يلي -٤٧١

 ؛"تشجيع ومحاية الرضاعة الطبيعية" بشأن ٨٥٢٨املوافقة على القانون رقم  �

 ؛"الصحة اإلجنابية" بشأن ٢٠٠٢أبريل / نيسان٤ املؤرخ ٨٨٧٦املوافقة على القانون رقم  �

هذا القانون على بعض التدابري املتعلقة بالرعاية الصحية         من   ٢٥ و ٢٤ و ٢١ و ١٤تـنص املواد     �
 .لألطفال، ووزارة الصحة بصدد إعداد مشاريع قرارات ولوائح لتعزيز إنفاذ تلك التدابري

 الربامج الوطنية املتعلقة بالرعاية الصحية لألم والطفل

ة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، قامت      بالـنظر إىل املشـاكل اليت تواجه الرعاية الصحية لألم والطفل، وكيفي            -٤٧٢
 :وزارة الصحة بالتعاون مع عدة شركاء وجهات ماحنة بوضع برامج وطنية يف هذا اجملال وهي على النحو التايل

 برامج يدعمها اليونيسيف )أ( 

 :مشروع األمومة اآلمنة وأهدافه الرئيسية كما يلي `١` 

 عاية قبل وبعد الوالدة؛حتسني قدرات موظفي الصحة يف جمال الر �
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 حتسني وتوحيد الرعاية أثناء احلمل؛ �

 األنشطة اإلعالمية والتثقيفية للتشديد على أمهية األمومة اآلمنة؛ �

 :املنجزات حىت الوقت الراهن 

فيري (تدريب موظفي الصحة، والقابالت، وأطباء األسرة يف إطار برنامج التأمني الصحي  �
)Fier( بوغراديش ،)progradec((؛ 

 ؛)توحيد الوثائق(إعداد ملف للمرأة احلامل  �

 توفري املواد الصحية التثقيفية للنساء احلوامل واملراكز الصحية؛ �

 ؛معاجلة املشاكل املتعلقة بفقر الدم خالل فترة احلمل، وتغذية النساء احلوامل، وما إىل ذلك �

 ليم؛توزيع نشرات عن خدمات مستشفيات الوالدة يف أربعة أقا �

 تقدمي اإلرشاد النفسي للنساء احلوامل؛  �

 :مشروع لتشجيع الرضاعة الطبيعية يف املستشفيات اليت تراعي األطفال وأهدافه كما يلي `٢`

تنمـية ممارسة الرضاعة الطبيعية، وتدريب موظفي الصحة وتوفري املعلومات، والتثقيف      �
 واإلعالم بأمهية الرضاعة الطبيعية؛

 ملستشفيات اليت تراعي األطفال؛توسيع شبكة ا �

 تطبيق ومراعاة القانون املتعلق بالرضاعة الطبيعية؛ �

 :وأهدافه كما يلي) برنامج التحصني املوسع(برنامج التحصني الوطين  `٣`

 توفري اللقاحات؛ �

 إجياد ومراقبة نقل اللقاحات بسيارات مربدة؛ �

 تدريب املوظفني؛ �

مراض األطفال بشكل متكامل وهو جزء من استراتيجية شاملة ملنظمة   الـربنامج الوطين إلدارة أ     `٤`
 :وأهداف هذا الربنامج هي كما يلي. اليونيسيف/الصحة العاملية

زيـادة فعالية الرعاية وخفض تكلفة اخلدمات من أجل حتقيق اهلدفني الرئيسيني لنظام              �
 الرعاية الصحية؛
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 ؛خفض وفيات األطفال وأسباب اإلصابة باألمراض �

وُيعترف هبذا الربنامج رمسيا يف ألبانيا على أنه الربنامج . تعزيز منو األطفال بطريقة صحية �
). ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٥ الصادر عن الوزير يف      ٣٨٠التوجيه رقم   (الوطـين   

وتتضمن منجزات هذا الربنامج إجياد اهلياكل اإلدارية على الصعيدين املركزي واحمللي؛           
على ) أطباء وممرضني( من املوظفني املهنيني ٩٣دريب املالئمة؛ وتدريب ووضع مواد الت

 املستوى املركزي ويف اثنني من األقاليم بصورة جتريبية؛ 

 :مشروع القضاء على املشاكل الناجتة عن نقص اليود وهدفه كما يلي `٥`

 تدريب املوظفني؛ �

اليود على أنه الوسيلة    التشـجيع عـلى استخدام ملح الطعام الذي حيتوي على مادة             �
 الوحيدة لتجنب املشاكل الناجتة عن نقص اليود؛ 

 املراقبة واملساندة التشريعية فيما يتعلق باستخدام امللح املزود مبادة اليود؛ �

 منظمة الصحة العاملية/برامج يدعمها اليونيسيف )ب(

 :فعال للرعاية قبل الوالدةالتعزيز ال/الربنامج الوطين لزيادة سالمة الصحة يف فترة احلمل `١` 

 ٢٢تركـز استراتيجية هذا الربنامج على فترة الرعاية احلرجة قبل الوالدة اليت تغطي              
أسبوعا من مدة احلمل واأليام السبعة التالية للوالدة، وذلك لكفالة أن يبدأ الطفل حياة 

 منة؛صحية ولتقليل معدل وفيات وأمراض األمهات والرضع وذلك بتعزيز األمومة اآل

 برامج تدعمها وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية )ج(

الرضاعة /العناية قبل الوالدة( من أقاليم البالد ١٨تدريـب مـتكامل بشأن الصحة اإلجنابية يف          �
متالزمة نقص املناعة   /فريوس نقص املناعة البشرية   /األمراض املنقولة عن طريق اجلنس    /الطبيعـية 

 ؛)تنظيم األسرة)/اإليدز(كتسب امل

جيري وضع برامج يف جمال الصحة اإلجنابية بالتعاون مع منظمات غري حكومية وطنية ودولية مثل  �
اجلمعية األلبانية لتنظيم األسرة، واملنظمة الدولية خلدمات السكان فرع ألبانيا، والصليب األمحر، 

 .وأطباء العامل وغريها

 األدوية

على أال تستخدم يف مجهورية " بشأن األدوية "١٩٩٤أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٧٨١٥ رقم ينص القانون -٤٧٣
ورغم . ويعين ذلك أن أي دواء ُيباع يف مجهورية ألبانيا ينبغي أن يكون مسجالً            . ألبانـيا سوى األدوية املسجلة    

 .ض األنواع من األدويةزيادة قائمة األدوية املسجلة، فقد أدت هذه املعايري إىل عدم حصول السكان على بع
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وللتغلـب عـلى هـذه املشكلة، أغفلت وزارة الصحة تطبيق هذا القانون يف بعض األحيان وأصدرت                  -٤٧٤
 . تراخيص السترياد األدوية اليت كان السكان حباجة هلا

لى ومن الشواغل األخرى عدم تسجيل املواد الطبية الذي يؤدي إىل وجود أدوية ذات نوعية سيئة تؤثر ع         -٤٧٥
وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق بقانون الضمان االجتماعي، فإن مشروع التأمني . صحة املواطنني بصورة مباشرة

ويف هذه . الصـحي الراهن يغطي نفقات طبيب األسرة كما يغطي بشكل جزئي قائمة األدوية اليت ُتسترد قيمتها   
ذته السلطات الصحية يف تريانا ويف مستشفى دورسي        األثـناء، مت توسيع هذا املشروع يف إطار برنامج جترييب نف          

(Durresi). 

والـنظام املطبق حاليا بالنسبة السترداد قيمة األدوية، وحمتويات قائمة األدوية اليت ُتسترد قيمتها، وعدم                -٤٧٦
ا، وال تضمني هذه القائمة مجيع األدوية الضرورية، يؤدي إىل عدم متكن بعض الشرائح السكانية من احلصول عليه

ويف نفس الوقت، فإن عدم توسيع املشروع ليشمل النظام الصحي بكامله جيعل من             . سـيما أصحاب املعاشات   
طبيب (املستحيل حتقيق املساواة يف الوصول إىل اخلدمات الصحية يف مجيع أحناء البلد نظرا لتفاوت مرتبات األطباء 

راتب كبري باملقارنة مع الفئات األخرى من األطباء، األسـرة الذي يتقاضى راتبه من التأمني الصحي حيصل على           
 ). وحىت األطباء االختصاصيني

يوليه / متوز ٢٦ املؤرخ   ٧٩٧١وعلى الرغم من مميزات وخصائص النظام الصحي، ال ينص القانون رقم             -٤٧٧
لعامة املنصوص على قواعد حمددة لشراء معظم األدوية، كما أن تطبيق القواعد ا     " بشأن املشتريات العامة   "١٩٩٥

عالوة على أن مشروع تقييم (علـيها يف التشريعات احمللية بشأن املشتريات ال متكن من شراء أجود أنواع السلع      
وتؤثر نوعية البضائع واملواد الطبية واملعدات واألدوية اليت يتم شراؤها          ).  نقطة للسعر األقل   ٨٠العطـاءات مينح    

 .نتأثرياً سلبياً مباشراً على صحة السكا

 ٥٠٠القرار رقم   (والتشريعات احلالية املتعلقة بإصدار تراخيص األنشطة اخلاصة يف جمال الرعاية الصحية             -٤٧٨
تنص على عدم السماح بوجود أسرة يف العيادات اخلاصة، وذلك من شأنه التأثري             ) الصـادر عـن جملس الوزراء     

نافسة يف هذا اجملال إىل حتسني اخلدمات يف        بصـورة مباشرة على حتسني اخلدمات يف املستشفيات،كما ستؤدي امل         
 .املستشفيات العامة

 التدابري الرامية إىل حتسني احلالة الصحية ألضعف اجملموعات 

 :اإليدز على ما يلي/اشتملت السياسات الوطنية ملنع ومكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري -٤٧٩

اإليدز، واألمراض املنقولة   /ص املناعة البشري  وضـع الربنامج الوطين بشأن فريوس نق      :  ١٩٨٧ �
 باالتصال اجلنسي، وإنشاء جلنة وطنية مشتركة بني القطاعات معنية باإليدز؛

تنفيذ خطتني وطنيتني متوسطيت األجل ملنع ومكافحة اإلصابة بفريوس نقص          :  ١٩٩٣-١٩٨٧ �
دمتها منظمة الصحة العاملية    اإليدز متت صياغتهما بفضل املساعدة التقنية اليت ق       /املناعة البشري 

 الربنامج العاملي ملكافحة اإليدز؛/وبتمويل من منظمة الصحة العاملية
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 ؛"ملنع ومكافحة اإليدز يف ألبانيا"تنظيم أول مؤمتر وطين، :  ١٩٩٢ �

من أجل التزام سياسي أمسى ملنع ومكافحة اإلصابة بفريوس "تنظيم املؤمتر الوطين الثاين :  ١٩٩٨ �
 ؛"اإليدز يف ألبانيا/اعة البشرينقص املن

 ).مشروع(اإليدز /وضع استراتيجية وطنية بشأن فريوس نقص املناعة البشري �

 :وتضمنت التدابري املتخذة لرعاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري ومرض اإليدز ما يلي -٤٨٠

هذا املستشفى هو املركز    (ة  توفـري وتدعـيم القدرات والكفاءات يف مستشفى األمراض املعدي          �
 ؛)املرجعي اإلكلينيكي املعين باإليدز يف ألبانيا

توفري وتعزيز القدرات والكفاءات لتقدمي املشورة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري على املستوى              �
 ).غري احلكومية" STOP AIDS" معهد الصحة العامة، مستشفى األمراض املعدية، منظمة (املركزي 

 :تضمنت اجلهود املبذولة لتخفيف أثر اإليدز على املصابني واملتأثرين به ما يلي -٤٨١

تقدمي املشورة إىل األشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البشري ومرض اإليدز وإىل               �
وذلك قبل إخضاعهم   ) يف تريانا وحدها  (ممثـلي اجملموعـات الضـعيفة على املستوى املركزي          

  وبعدها وعلى سبيل املتابعة لنتائج هذه الفحوص؛للفحوص الطبية

 :التركيز على أمهية السرية �

 ؛"اإليدز يف مجهورية ألبانيا/منع ومكافحة فريوس نقص املناعة البشري"يف سياق قانون  -

عند تنظيم حلقات دراسية تدريبية حيضرها موظفون طبيون وغريهم من املوظفني وُتعىن خصيصاً  -
 ؛مبوضوع السرّية

 . عند إلقاء خطب وحماضرات تتناول مسألة السرية يف سياق املؤمترات واحللقات التدريبية الوطنية -

ويف الوقـت احلـايل، يقتصر الدعم االجتماعي املقدم إىل األشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة                  -٤٨٢
وقد أُجريت يف عام    . مج الوطين لإليدز  البشري ومرض اإليدز، على وجود أخصائي اجتماعي واحد يعمل ضمن الربنا          

 .، عملية مراجعة لسياسات تقدمي الدعم االجتماعي إىل األشخاص الذين يعيشون مع فريوس ومرض اإليدز٢٠٠٣

 :وبغية احلد من شدة تأثر بعض اجملموعات احملددة من السكان، اُتخذت التدابري التالية -٤٨٣

ىل ألبانيا من املشتغلني باجلنس ألغراض جتارية وضحايا        أنشئت مراكز متعددة إليواء العائدين إ      �
وهناك مركزان لإليواء الطويل األجل تقوم بإدارهتما وزارة العمل والشؤون      . االجتار باألشخاص 

وتقوم منظمة غري حكومية يف فلورا      . االجتماعـية يف تريانـا واملنظمة الدولية للهجرة يف تريانا         
 واء لفترة قصرية؛بإدارة مركز واحد لإلي) فارتا(
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 )شراكة يونانية ألبانية بلغارية    (AFRODITAتنفـيذ مشـروعني عابرين للحدود مها مشروع          �
 ومها ُيعنيان بتجارة اجلنس عرب احلدود؛ )  ألبانية-شراكة إيطالية  (TAMPEPومشروع 

تخصصة ومستوصف علم السموم يف املستشفى العسكري املركزي يف تريانا هو الوحدة الطبية امل    �
مبا يف ذلك عالج التطهري من      (الوحـيدة الـيت تقدم املساعدة الطبية للمدمنني على املخدرات           

 ؛ )السموم بواسطة امليثادون

 ، وهو مركز إلعادة تأهيل املدمنني على املخدرات يف تريانا؛"إميانويل"أنشئ مركز  �

ني، بتنفيذ برامج لتبادل  ومها منظمتان غري حكوميتني حمليت     APRAD و Aksion+تقـوم منظمتا     �
 حالياً على تنفيذ مشروع     Aksion+وتعمل منظمة   . األبـر يف سياق مبادرات احلد من األذى       

 اهلدف منه هو العالج املستمر بواسطة امليثادون للمدمنني على اهلريوين؛ 

 بتنفيذ مشروع للحد من األذى على مرحلتني يف STOP AIDSقامـت املـنظمة غري احلكومية    �
 ؛٢٠٠٢-٢٠٠١ة سجون ألبانية خالل الفترة مخس

 . بأنشطة لتثقيف النظراء مع اجلنودSTOP AIDS  وASMA/PSIاضطلعت املنظماتان  �

وبغـية تشـجيع عامة الناس وجمموعات سكانية حمددة على اتباع سلوك أكثر أمناً للوقاية من اإلصابة                  -٤٨٤
 :باملرض، اُتخذت التدابري التالية

 يف اجملال الطيب وغريهم من املهنيني، وممثلي املنظمات غري احلكومية، والصحفيني تدريب العاملني �
اإليدز وطرق انتقاله   /واملدرسـني وتـزويدهم مبعارف عامة بشأن فريوس نقص املناعة البشري          

 وتدابري الوقاية منه، فضالً عن مواضيع حمددة وفقاً خلصائص كل جمموعة من املتدربني؛

 ؛)الصف السابع(قيف يف جمال اإليدز يف مدارس التعليم اإللزامي ملدة مثاين سنوات أُدرج موضوع التث �

 يتم إلقاء حماضرات عن اإليدز يف سياق دروس علم االجتماع وعلم األحياء يف املدارس الثانوية؛  �

 أُدرج التثقيف يف جمال مرض اإليدز ضمن برامج تثقيف اجلنود؛  �

عددة أنشطة تثقيف من ِقَبل النظراء، مبا يف ذلك منظمات          متـارس مـنظمات غـري حكومـية مـت          �
ASMA/PSI,و  Aksion + ومجعية الصليب األمحر وجملس الشباب األلباين ومنظمةSTOP AIDSإخل . 

 .وقد اضطلعت اليونيسيف مببادرة ترمي إىل توحيد طريقة ممارسة أنشطة تثقيف النظراء

 يعها التشجيع على استخدام العوازل الذكرية وتوز

 على التوايل   ١٩٩٦ وعام   ١٩٩٧ منذ عام    NESMARK و ASMA/PSIتقوم منظمتان غري حكوميتني مها       -٤٨٥
 يف ٩٦ بنسبة -" For You"و" + Love "-وتستأثر العالمتان املسجلتان . بالترويج االجتماعي الستخدام العوازل الذكرية
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وقد قال ما نسبته .  من العوازل بأسعار تدعمها احلكومة وُيباع كال هذين النوعني   . املائة من سوق العوازل الذكرية    
 يف املائـة مـن الرجال الذين متت مقابلتهم يف سياق دراسة استقصائية حول سعر العوازل الذكرية إن مثن                    ٧٤

 .العوازل ليس هو السبب الذي حيول دون استخدامها

بطة تنظيم األسرة األلبانية، ومجعية ورا+ Aksion  وJSI/TASCوتقوم منظمات غري حكومية أخرى مثل  -٤٨٦
 وهو مشروع JSI/TASCال سيما مشروع (الصليب األمحر إخل، بالترويج الستخدام العوازل الذكرية والتوعية به       

متولــه وكالـة الواليات املتحدة للتنمية الدولية وقد مت يف إطاره تدريب أطباء يف جمال الرعاية الصحية األولية        
 ). واملهارات للتشجيع على استخدام العوازل الذكريةوتزويدهم باملعارف

ووفقاً الستطالع أجري ملعرفة نسبة الذكور الذين يستخدمون العوازل الذكرية، تبني أنه على الرغم من                -٤٨٧
 يف املائة منهم قد     ٣٣ يف املائـة من الذكور يعرفون ما هو العازل الذكري، فإن نسبة ال تتجاوز                ٨٢أن نسـبة    
وتباع .  يف املائة منهم قد استخدموها يف آخر مرة مارسوا فيها اجلنس٩ يف وقت من األوقات وإن نسبة استخدموها

 .العوازل الذكرية يف الصيدليات يف مجيع أحناء البالد لكن استخدامها ال يزال حمدوداً بسبب املعتقدات اخلاطئة

 منع األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي والوقاية منها 

رع الربنامج الوطين لإليدز بعملية منتظمة ملكافحة األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي بعد أن تبني أن               ش -٤٨٨
وقد مت تنظيم حلقة دراسية . هناك نقصاً شديداً يف اإلبالغ عن انتشار هذه األمراض خالل فترة ما بعد التسعينات

أخرى ملناقشة املبادئ اليت تقوم عليها إدارة مجيع حبضور أطباء من ذوي التخصصات املختلفة من تريانا ومقاطعات 
 . األمور املتعلقة هبذه األمراض

عقد املساعدة والدعم التقنيني، بتدريب أطباء وممرضني وممرضات من مراكز          /وقامت مؤسسة جون سنو    -٤٨٩
ة باألمراض املنقولة بواسطة  مقاطعة على املبادئ اليت تقوم عليها إدارة األمور املتعلق١٨الرعاية الصحية األولية يف 

ويتم يف إطار الربنامج الوطين لإليدز يف       . ٢٠٠٣مايو  / أيار -أبريل  /االتصال اجلنسي، وذلك خالل الفترة نيسان     
 .القيام باستطالعات خمتربية بشأن أمراض السيالن واملتدثرة والسفلس) تريانا ودوريس وفلورا(ثالث مقاطعات 

 :تالية بغية توفري إمدادات سليمة من الدموقد اُتخذت التدابري ال -٤٩٠

 يف املائة من الدم املتربع به للتحقق من خلوه من فريوس ٦٠ فحص نسبة  ١٩٩٢يـتم منذ عام      �
 نقص املناعة البشري؛

 فحص مجيع كميات الدم املتربع هبا للتأكد من خلوها من فريوس اإليدز             ١٩٩٣يـتم منذ عام      �
 ٢٦ مصرفاً للدم يف     ٢٦وهناك  .  باء وجيم ومرض السفلس    وفريوس التهاب الكبد من النوعني    

 ).١٩٩٠وفقاً للتقسيم اإلداري ملا قبل عام (مقاطعة يف البالد 

 :وتتضمن برامج التشجيع على اعتماد سلوك أكثر أمناً عند تعاطي املخدرات بواسطة احلقن ما يلي -٤٩١

  لتبادل اإلبر؛APRAD و+ Aksionبرامج  �

 . برامج للحّد من األذى يف السجونSTOP AIDSنفذت منظمة  �



E/1990/5/Add.67 
Page 128 

 

وال تزال االستجابة غري كافية ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشري يف صفوف املدمنني على املخدرات  -٤٩٢
كما ينبغي إيالء اهتمام خاص للشباب والشابات والنساء وال سيما يف . والنساء املشتغالت باجلنس ألغراض جتارية

بيد أنه مل . وينبغي تعزيز الرعاية والدعم املقدمني إىل هذه الفئات من السكان. م والتثقيف واالتصالجماالت اإلعال
كما أنه ال توجد على املستوى احمللي       . يـتم على املستوى احمللي توسيع نطاق برامج الرعاية الطبية واالجتماعية          

 مشكلة بالنسبة للربامج الوطنية، وهناك حاجة ملحة كما أن عدم توفر التمويل يشكل دائماً. برامج لتقدمي املشورة
اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، إىل      /إلنشـاء مركز قوي ملنع ومكافحة فريوس نقص املناعة البشري         

 .جانب املراكز األخرى املعنية بالرعاية الصحية األولية

على السلوك، واإلعالم، والتثقيف، والتواصل، وفريوس      كمـا ينبغي تعزيز القدرات احمللية املتعلقة باإلشراف          -٤٩٣
وال يزال الوصم والتمييز من األمور الشائعة يف ألبانيا ومها يعوقان التنفيذ الناجح . نقص املناعة البشري وحقوق اإلنسان

اليت اختذهتا حكومة   واملبادرات اجلديدة   . وألبانيا ما زالت تفتقر إىل شبكة شاملة للخدمات االجتماعية        . لربامج الوقاية 
ألبانيا، واليت تدعمها وتنفذها منظمات حملية ودولية، ال تتضمن أحكاماً بالنسبة لألشخاص املصابني بأمراض عقلية كما 

وهذا يعين أن األمر يتطلب زيادة التعاون بني السلطات املعنية          . أهنا ال متنحهم حق االستفادة من اخلدمات االجتماعية       
 .تقبل القريب، بغية إدراج املعوقني عقلياً ضمن فئات السكان اليت توجه إليها اخلدمات االجتماعيةواملسؤولة يف املس

وإن اخلدمات القليلة املتوفرة حالياً يف ألبانيا لتلبية االحتياجات االجتماعية لألشخاص الذين يعانون من               -٤٩٤
 :مشاكل يف الصحة العقلية، ال حتظى بدعم طويل األجل ألهنا

 ولة من مصادر متويل خارجية غري دائمة؛مم �

 .تتواجد يف معظمها يف تريانا وبالتايل فإن بقية السكان األلبانيني ال يستفيدون منها عموماً �

 تدابري لتحسني الصحة البيئية والصناعية

ية يف  أجرت وزارة الصحة، من خالل معهد الصحة العامة، تقييماً جلميع جوانب الصحة البيئية والصناع              -٤٩٥
ألبانيا وأعدت تقارير عن هذا املوضوع؛ وأُرسلت هذه التقارير إىل وزارة البيئة وغريها من الوزارات، بغية اختاذ                 

وكان االلتزام بنوعية املاء الصاحل للشرب هو أحد أهم عناصر التدابري اليت اختذهتا وزارة              . مجـيع التدابري الالزمة   
 العمل يف هذا اجملال يف مجيع أحناء البالد واإلشراف على اخلدمات            وقـام معهد الصحة العامة بتنسيق     . الصـحة 

 .الصحية فيما يتعلق بتطهري املياه وفقاً ملعايري منظمة الصحة العاملية

 تدابري مكافحة األمراض الوبائية وغريها من التدابري

مؤلف من قسم املراقبة الشهرية    وهو  . أنشـأ معهد الصحة العامة يف ألبانيا نظاماً ملراقبة األمراض املعدية           -٤٩٦
، وقسم ملراقبة تفشي مرض     )أسبوعياً(وقسم املراقبة السريعة لتفشي األمراض      ) ١٩٩٧منذ عام   (لتفشي األمراض   

، كما أنه يقوم مبراقبة استئصال اإلصابة بالتهاب سنجابية    )١٩٩٩منذ عام   (شلل الترهل احلاد على أساس عاجل       
، وهو يعمل أيضاً على استئصال اإلصابة مبرض احلصبـة واحلصبة ekzantema makulopapulareالنخاع ومرض 
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ويتعاون معهد الصحة العامة مع . ويسمح هذا النظام بالوقاية من حاالت تفشي األمراض املعدية. األملانية يف ألبانيا
 . الوقائيةاملديريات اإلقليمية التابعة إلدارة خدمات الصحة األولية ويقوم بتنظيم تنفيذ التدابري

فقد مت  . إن التحصـني ضد األمراض املعدية هو العنصر اهلام الثالث من عناصر تدابري مكافحة األمراض الوبائية                -٤٩٧
مل يتم اإلبالغ عن ( كما مت القضاء على مرض احلصبة ٢٠٠٢القضاء على مرض التهاب سنجابية النخاع يف ألبانيا يف عام 

 . وقد وافق الربملان مؤخراً على قانون للوقاية من األمراض املعدية).  يومنا هذا وحىت٢٠٠٢أي حالة جديدة منذ عام 

 حالة اجملموعات الضعيفة

ويتضح من دراسة أجراها معهد الصحة العامة، يف مناطق ضواحي          . ال توجـد أية تقارير يف هذا اجملال        -٤٩٨
ومع ذلك، مل تكن    . تعلق بتحصني األطفال  يف تريانا ودوريس، وجود مشاكل ت     ) شديدة التأثر (املراكـز احلضرية    

 يف املائة إال يف ثالث مناطق من املناطق األربعني ٩٥عملية إعادة التحصني مطلوبة لبلوغ التغطية الضرورية بنسبة 
 .اليت مشلها التحليل

 الرعاية الصحية للمسنني

 :م يف منازهلميشمل نظام الرعاية الصحية رعاية املسنني باستثناء ما يتعلق بزيارهت -٤٩٩

 يف ٠,٥٧ يف املائة مثن األدوية اليت يشتريها قدامى احملاربني الذين يشكلون نسبة ١٠٠ُيرّد بنسبة  �
املائة من السكان واملعوقون بسبب احلرب اليت خيضت ضد االحتالل، وذلك فيما يتعلق باألدوية 

 على األدوية األخرى ملكافحة     املدرجـة يف قائمـة األدويـة اليت ُترّد أمثاهنا، وهذا ينطبق أيضاً            
 األمراض املزمنة اليت حتددها وزارة الصحة؛

 يف املائة أمثان األدوية اليت يشتريها املعوقون املسنون املصابون بأمراض حمددة، ١٠٠ُتـرّد بنسبة    �
 ؛)املصابون بأمراض السرطان والتدرن الرئوي(وذلك مبوجب نظام الضمان االجتماعي 

 يف املائة ١٣,٦ان األدوية اليت يشتريها املتقاعدون اآلخرون الذين يشكلون نسبة ُيرّد جزء من أمث �
 من السكان، بغض النظر عن سنوات عملهم؛

 . يف املائة من السكان٠,٣٣تشكل فئة األشخاص املعوقني جسدياً وعقلياً بنسبة  �

 التثقيف الصحي

 سنوات هدفها   ١٠ بإعداد استراتيجية ملدة     ٢٠٠٢ وقام يف عام  . أنشأ معهد الصحة العامة شبكة تثقيفية      -٥٠٠
ومنع التدخني، وحتسني نوعية    . ويعترب حتسني الوضع الصحي جلميع األلبانيني     . التشجيع على الوقاية من األمراض    

الغذاء، ومنع استخدام املخدرات بصورة غري مشروعة، والوقاية من األمراض املنقولة بواسطة االتصال اجلنسي أهم 
 . املتوخاة من تثقيف اجلمهوراألهداف
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 التعاون الدويل

.  دور املساعدة الدولية املقدمة لدعم تكافؤ وصول مجيع السكان إىل اخلدمات الصحية    ١٩٩٠تعاظم بعد عام     -٥٠١
ويأيت جزء من املساعدة    . وميكـن تقسـيم هذه املساعدة إىل قسمني مها املساعدة الثنائية واملساعدة املتعددة األطراف             

التابع لالحتاد األورويب، ومن البنك الدويل، ومكتب الشؤون اإلنسانية التابع          " PHARE"عددة األطراف من برنامج     املت
لـلجماعة األوروبـية ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة           

ليت تقدمها منظمات أخرى ميوهلا االحتاد األورويب وغريه من اجلهات          األمـم املتحدة للطفولة، باإلضافة إىل املساعدة ا       
وأدى . وبفضـل هذه املساعدة، مت إنشاء وإعادة تأهيل العديد من املراكز الصحية يف خمتلف املناطق يف ألبانيا  . املاحنـة 

 .وعية جيدةالتغيري يف توزيع املراكز الصحية ومواقعها إىل زيادة وصول السكان إىل خدمات صحية ذات ن

 مركز صحي يف شكودير وفلوريه وزّود العديد من ١٠٠وقـدم البـنك الدويل متويالً لبناء وإعادة بناء        -٥٠٢
بتدريب أطباء غري متخصصني وبناء العديد من       " PHARE"ومسح برنامج   . املستشـفيات مبعدات الطب احليوي    

 .مراكز الطوارئ يف البالد

ر برنامج مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للجماعة األوروبية تنفيذ مشاريع ، يف إطا١٩٩٢وقد مت منذ عام  -٥٠٣
 مركز صحي ومت تزويد     ٢٠٠هامة يف البالد من خالل منظمات غري حكومية، حيث أعيد بناء وتأهيل أكثر من               

 .العديد من املستشفيات مبعدات الطب احليوي

ا الدعم من حكومات أملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة وسويسرا وفيما يتعلق باملساعدة الثنائية، فقد تلقت ألباني    -٥٠٤
 ). وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية(والسويد واليابان واليونان وإسبانيا والواليات املتحدة األمريكية 

. حة مركز صحي يف البالد وفقاً خلطة وزارة الص        ١٠٠وأدت هـذه املساعدة إىل إعادة تأهيل أكثر من           -٥٠٥
ويتمـثل اهلـدف الرئيسي للربامج املنفذة يف إطار هذه املساعدات يف حتسني نوعية اخلدمات الصحية املقدمة إىل           
السكان، واحلد من معدالت اإلصابة باألمراض، وحتسني الرعاية الصحية املقدمة إىل األم والطفل، وحتقيق املساواة 

 . يف وصول السكان إىل هذه اخلدمات

 ١٣املادة 
 ق يف التعليماحل

 :وقد مت حتقيق ذلك من خالل ما يلي.  والتعليم اإللزامي ملدة مثاين سنوات يقدَّم إىل اجلميع جمانا١٩٦٠ًمنذ عام  -٥٠٦

فالدستور األلباين جيسد املعايري الدولية     . أوالً، مبوجـب الدستور وقانون خاص اعتمده الربملان        �
يتمتع كل  : " منه على ما يلي    ٥٧وتنص املادة   . املـتعلقة بضـمان احلق يف التعليم لكل شخص        

وحيق للجميع االلتحاق بالتعليم    . شخص باحلق يف التعليم؛ وينص القانون على التعليم اإللزامي        
ويكون االلتحاق باملدارس املهنية الرفيعة املستوى وبالتعليم العايل خاضعاً ملعيار . العايل العام احلكومي

وميكن للطالب  .  اإللزامي والتعليم الثانوي يف املدارس العامة جمانياً       ويكون التعليم . القـدرات وحده  
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احلصـول أيضـاً عـلى التعليم يف مدارس خاصة على مجيع املستويات، وهي مدارس يتم إنشاؤها                 
 ؛"ويكفل القانون استقاللية مؤسسات التعليم العايل وحريتها األكادميية. وتشغيلها مبوجب القانون

 من الدستور تعليم األقليات الوطنية بلغتها األم؛ ٢٠تكفل املادة  �

 :، ما يلي١٩٩٥يونيه / حزيران٢١ املؤرخ ٧٩٥٢يكفل قانون نظام التعليم قبل اجلامعي رقم  �

املساواة بني املواطنني األلبانيني يف احلق يف التعليم على مجيع مستوياته قبل املرحلة اجلامعية، بغض  -
ين أو املعتقدات السياسية أو     أو اجلنسية أو اللغة أو اجلنس أو الد       الـنظر عـن املركز االجتماعي       

 ؛)٣ املادة(الوضع الصحي أو مستوى الدخل أو الوضع االقتصادي 

 ؛)١٠ املادة(حق األقليات القومية يف التعليم بلغتها األم، ودراسة تارخيها وثقافتها القوميني  -

مثاين سنوات مقسمة إىل أربع سنوات يف املرحلة (مهورية التعليم العام اإللزامي يف مجيع أقاليم اجل -
 ؛)٢٢ و٢٠املادتان (، )االبتدائية وأربع سنوات يف املرحلة الثانوية

 عاماً إىل مدارس التعليم     ١٦ و ١إلـزام الوالديـن بإرسال أطفاهلم الذين تتراوح أعمارهم بني            -
دهم عن التعليم اإللزامي بدون أي سبب ومعاقبة الوالدين الذين ينقطع أوال) ٢٤املادة (اإللزامي 

 بدفع غرامة باعتبارهم ارتكبوا خمالفة إدارية؛) ٥٩املادة (

حظر تشغيل األطفال أثناء سن التعليم اإللزامي وفرض غرامة، يف حالة خمالفة ذلك يدفعها رب                -
 ؛)٦٠املادة (يف القطاع العام واخلاص الذي يرتكب هذه املخالفة اإلدارية (العمل 

بناء املدارس وتزويدها باألثاث    (وثانياً، من خالل تقدمي املساعدة املادية إىل املؤسسات التعليمية           �
 .وتزويدها بالعدد املطلوب من املدرسني واملدرسات) ومعدات التدريس املناسبة

حيث : ٢٠٠٠وهلذا الغرض، مت استثمار مبالغ كبرية خالل عام         . وتشهد أوضاع التعليم حتسناً مستمراً     -٥٠٧
 مليون من الليكات ١ ٠٥٥ ١٣٨ مليار من الليكات من ميزانية الدولة وأُنفق مبلغ قدره ١,٥ُخصص مبلغ قدره 

 . بلدية لتلبية االحتياجات املتعلقة ببناء املدارس وإعادة تأهيلها١٢يف 

 :، استثمرت أموال لألغراض التالية٢٠٠٠وخالل عام  -٥٠٨

 ؛)ر ليك مليا١,١٤(بناء مدارس جديدة  -

 ). مليون ليك٣٢٠(شراء أدوات تعليمية  -

 . مدرسة٣٤٨وكانت هناك استثمارات يف ما جمموعه  
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 ٤٩اجلدول 
 االستثمار يف املدارس

 النشاط ١٩٩٩ ٢٠٠٠

٣ ٧٥٣ ٩٣٩ ١ ٥٢٠ ٠٠٠ 
جانب إضافات تتعلق بأزمة إىل (

 )كوسوفو

 استثمارات بآالف الليكات

 اللوازم ٥٧٨ ١٥٣
 صولالف ٢ ٧٩٢ ١ ٥٩٥
 الطالب املستفيدون ٦٩ ٨٠٠ ٣٩ ٨٧٥
 رياض األطفال اليت أعيد بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة ٢٣ ١٤
 املدارس االبتدائية اجلديدة اليت مت بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة ٣٨ ١٦
 املدارس االبتدائية اليت أعيد بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة ١١١ ٦١
  الثانوية اجلديدة اليت مت بناؤها بتمويل من ميزانية الدولةاملدارس ١ صفر
 املدارس الثانوية اليت أعيد بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة ٥٨ ٣٢
 اجلامعات اجلديدة اليت مت بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة صفر صفر
 اجلامعات اليت أعيد بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة ٣٠ ١٠

 ٧الشكل 

عام 1992
%2

عام 1994
%8

عام 1993
%2

عام 2000
%6

عام  1999
%34

عام 1998
%13 عام1997

%11

عام 1996
%11

عام 1995
%13
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 ٨الشكل 

 

 

 

 

 

 

وثالثاً، أدت كفالة املشاركة احلقيقية لألطفال يف املدرسة من خالل التعليم القائم على التوضيح والتوعية   -٥٠٩
الرامية إىل معاقبة األشخاص الذين خيالفون القانون       ) الغرامات والعقوبات القضائية  (وتطبـيق الـتدابري اإللزامية      

لذيـن ال يسمحون ألطفاهلم بالذهاب إىل املدارس أثناء فترة التعليم اإللزامي ومدهتا مثاين سنوات، إىل ضمان                 وا
 .مواظبة األطفال على الذهاب إىل املدرسة

 ١ ٣٩٥ مدرسة للتعليم ملدة مثاين سنوات و١ ٨٢٠، كانت هناك ٢٠٠٠/٢٠٠١وخالل العام الدراسي   -٥١٠
وكان عدد املدرسني   )  من اإلناث  ٢٥٩ ٩٣١منهم  ( طالباً   ٥٣٥ ٢٣٨تحقني هبا   مدرسـة ثانوية وكان عدد املل     

: واخنفضت نسبة الطالب املتسربني من مدارس التعليم اإللزامي ومدته مثاين سنوات من           . ٢٨ ٣٢١واملدرسـات   
يف ) لباً طا ١٤ ١٦٣( يف املائة    ٢,٦ إىل   ١٩٩٨/١٩٩٩يف هناية العام الدراسي     )  طالباً ١٦ ٧٣٠( يف املائة    ٣,٠١

 .١٩٩٩/٢٠٠٠هناية العام الدراسي 

يف بعض (ورابعاً، مت من خالل تدابري خاصة اختذت بشأن األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية النائية  -٥١١
إيواء أولئك األطفال يف مهاجع للطلبة يف املدن لكي يلتحقوا بالتعليم اإللزامي            ) املناطق يف مشال شرق ألبانيا مثالً     

ـ   االنتهاء من اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتطبيق نظام التعليم          ٢٠٠٤سبتمرب  /ومت حبلول أيلول  . دة مثاين سنوات  مل
 .اإللزامي ملدة تسع سنوات يف ألبانيا

 الوصول إىل نظام التعليم

 .ميكن للجميع االلتحاق بالتعليم الثانوي العام مبا يف ذلك التعليم التقين واملهين املتوسط -٥١٢

 :وبعبارات حمددة، فإن مشاركة الطالب يف التعليم الثانوي هي كاآليت -٥١٣

منها ( مدرسة ثانوية يف مجيع أحناء البالد ٣٨٨ كانت هناك ١٩٩٩/٢٠٠٠خالل العام الدراسي  �
وقد ازداد .  طالبا١٠٢ً ٩٧١وكان عدد الطالب امللتحقني هبا )  مدرسة للتعليم التقين واملهين٤٣

 ؛١٩٩٨ طالباً باملقارنة مع عام ٤ ٢٥٠لتحقني هبذه املدارس ب  عدد الطالب امل
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 منها للتعليم   ٤٣( مدرسة للتعليم املتوسط     ٣٧٣، كانت هناك    ٢٠٠٠/٢٠٠١خـالل العام الدراسي      �
وقد ازداد عدد الطالب امللتحقني     .  طالباً ١٠٧ ٤٣٥، وكان عدد الطالب امللتحقني هبا       )التقين واملهين 

 .١٩٩٩/٢٠٠٠ طالب جديد باملقارنة مع العام الدراسي ٤ ٥٠٠ التحق هبذه املدارس، حيث

 .والتعليم الثانوي العام جبميع فئاته جماين بالكامل -٥١٤

وتشـترط بعـض املدارس الثانوية العامة اليت يتطلب االلتحاق هبا توفر بعض املهارات يف الطالب، مثل                  -٥١٥
رسم اخلرائط إخل، اجتياز الطالب المتحان قبول وذلك بغية جذب          املدارس الثانوية للرياضة واملوسيقى والرسم و     

وقد خصصت احلكومة لبعض فئات التخصص يف املدارس الثانوية منحاً دراسية ووفرت لبعض . الطالب املوهوبني
 .الطالب مأوى يف مهاجع الطلبة الداخليني

 ٥٠اجلدول 
 ٢٠٠٢-١٩٩١معلومات عن التعليم، 

 الرقم الكيان املؤسسة يف األرياف الطالب إناث يف األرياف إناث علمونامل إناث يف األرياف إناث

 ١ اجملموع ٥ ٤٦٢ ٤ ٦١١ ٨١٨ ٨٦٩ ٣٤٩ ١٦٩ ٤٩٨ ٤٠١ ٢١٥ ٤٢٢ ٤٦ ٢٩٨ ٢٥ ٩٤٨ ٢٧ ٣٢٤ ١٣ ٥٦٢

 - ما قبل الدراسة ٣ ١٧٤ ٢ ٧٠٧ ١٠٨ ٨٨٩ - ٥٤ ٥٧٣ - ٥ ٤٤٠ ٥ ٤٤٠ ٣ ١٨٠ ٣ ١٨٠

 - نظام السنوات الثماين ١ ٧٦٤ ١ ٥٤٦ ٥٤٠ ٤٣٨ ٢٦٢ ١٤٠ ٣٦٤ ٣٣٥ ١٧٦ ٩٤٠ ٢٩ ٥٥٣ ١٦ ٥٧٣ ٢٠ ٣٧٧ ٩ ٤١٧

 - املدارس الثانوية ٥١٥ ٣٥٨ ١٤١ ٥٤١ ٧٢ ٤٩٤ ٧٩ ٤٩٣ ٣٨ ٤٨٢ ٩ ٥٠٠ ٣ ٤٤٦ ٣ ٧٦٧ ٩٦٥

 - اجلامعات ٩ - ٢٨ ٠٠١ ١٤ ٥٣٥ - - ١ ٨٠٥ ٤٨٩ - -

 اإلعداد لاللتحاق باملدرس
 ٥١اجلدول 

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤االلتحاق برياض األطفال، 
 اجملموع يف األرياف

 اجملموع مع وجبات غذائية اجملموع مع وجبات غذائية
 

 عدد رياض األطفال ١ ٦٧٨ ١٠٧ ١ ٣٤٢ صفر
 سعة االستيعاب ٧٥ ٠٥٥ ١٢ ٦٦١ ٤٠ ٦٣٨ صفر
 عدد اجملموعات املوجودة  ٢ ٩٨١ ٣٨٢ ١ ٦٩١ صفر
 اجملموعات األوىل  ٣٩٧ ٩٩ ٩٥ صفر
  الثانيةاجملموعات  ٥٩٧ ١٢٩ ١٧٤ صفر
 اجملموعات الثالثة  ٧٥٩ ١٣٣ ٢٩٦ صفر
 اجملموعات املختلطة  ١ ٢٢٨ ٢١ ١ ١٢٦ صفر
 األطفال امللتحقون ٧٥ ٧٥٥ ١٢ ٩٧١ ٣٨ ٨٣٦ ٥٣
 إناث  ٣٦ ٧٣٣ ٥ ٩٦٦ ١٩ ٣٣٧ صفر
 اجملموعات األوىل ١٠ ١٣٦ ٣ ٢٤٧ ١ ٩٠٧ صفر
 إناث  ٤ ٨٣٥ ١ ٤٨٣ ٩٥٨ صفر
 وعات الثانيةاجملم ١٦ ٢٤٣ ٤ ٥٣٨ ٣ ٧٦٩ صفر
 إناث  ٧ ٥٩٦ ٢ ٠٩٩ ١ ٩٢٧ صفر
 اجملموعات الثالثة ٢١ ٠١٣ ٤ ٥٣١ ٦ ٩١٧ ٥٣
 إناث  ١٠ ١٨٦ ٢ ١١٠ ٣ ٤٣٨ صفر
 اجملموعات املختلطة ٢٨ ٣٦٣ ٦٥٥ ٢٦ ٢٤٣ صفر
 إناث  ١٤ ١١٦ ٢٧٤ ١٣ ٠١٤ صفر
 جمموع عدد املربني ٣ ٥٤٣ ٧٥٧ ١ ٧٠٥ صفر
 ى شهادة التعليم الثانوياحلاصلون عل  ٢ ٦١٥ ٤٧٢ ١ ٣٩٥ صفر
 احلاصلون على شهادة جامعية   ٩٢٨ ٢٨٥ ٣١٠ صفر



E/1990/5/Add.67 
Page 135 

 ٥٢اجلدول 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤التعليم اإللزامي ملدة مثاين سنوات، 

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤عدد الطالب امللتحقني بالتعليم ملدة مثاين سنوات 

 الطالب امللتحقون اجملموع إناث يف األرياف إناث

 جمموع عدد امللتحقني ٤٩١ ٥٤١ ٢٣٧ ٣١٢ ٢٩٢ ٦٦٣ ١٤١ ٣٦٢
 امللتحقون للمرة األوىل ٥٧ ١٣٧ ٢٧ ٦٢٨ ٣٣ ١٦٤ ١٦ ١١٨
 جمموع امللتحقني باملدارس االبتدائية ٢٤٠ ٤٨٧ ١١٥ ٩٤٣ ١٤٤ ١١٤ ٦٩ ٢٦٩
 يف صفوف منفصلة: الدورة الدنيا ٢٠٤ ٦٠١ ٩٨ ٧١٧ ١٠٩ ٠٤٤ ٥٢ ٣٩٧
 ألوىليف الصفوف املنفصلة ا ٤٩ ٦٨٠ ٢٣ ٩٠٨ ٢٦ ٣٨٩ ١٢ ٦١٧
 يف الصفوف املنفصلة الثانية ٥٠ ٩٤١ ٢٤ ٦١٥ ٢٧ ٢٩١ ١٣ ٢٠٠
 يف الصفوف املنفصلة الثالثة ٥٢ ٣٨٢ ٢٥ ٢٦٦ ٢٧ ٨٣٥ ١٣ ٤١٣
 يف الصفوف املنفصلة الرابعة ٥١ ٥٩٨ ٢٤ ٩٢٨ ٢٧ ٥٢٩ ١٣ ١٦٧
 يف صفوف خمتلطة: الدورة الدنيا ٣٥ ٨٨٦ ١٧ ٢٢٦ ٣٥ ٠٧٠ ١٦ ٨٧٢
 جمموع امللتحقني بالدورة العليا ٢٥١ ٠٥٤ ١٢١ ٣٦٩ ١٤٨ ٥٤٩ ٧٢ ٠٩٣
 يف صفوف منفصلة: الدورة العليا ٢٣٤ ١٥٧ ١١٣ ١٦٨ ١٣٢ ١٠١ ٦٤ ٠٩٨
 يف الصفوف املنفصلة اخلامسة ٥٩ ٤٩٦ ٢٨ ٥٠٢ ٣٤ ٣٢٥ ١٦ ٥٧٩
 يف الصفوف املنفصلة السادسة ٥٩ ٨٠٤ ٢٨ ٧١١ ٣٤ ٣٤٦ ١٦ ٥٦٧
 نفصلة السابعةيف الصفوف امل ٥٩ ٦٣٤ ٢٨ ٩٠٩ ٣٣ ١٨٨ ١٦ ١٢٦
 يف الصفوف املنفصلة الثامنة ٥٥ ٢٢٣ ٢٧ ٠٤٦ ٣٠ ٢٤٢ ١٤ ٨٢٦
 صفوف خمتلطة: الدورة العليا ١٦ ٨٩٧ ٨ ٢٠١ ١٦ ٤٤٨ ٧ ٩٩٥

 ٥٣اجلدول 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤عدد املدرسني واملدرسات يف نظام التعليم ملدة مثاين سنوات، 

  املدرسون واملدرسات اجملموع إناث يف األرياف إناث

 ١  جمموع عدد املدرسني واملدرسات ٢٦ ٢٠٨ ١٦ ٩٦٣ ١٦ ٧٠٦ ٩ ٤٩٢
 )أ ( املتخرجون واملتخرجات من املدارس الثانوية ١١ ٠٥٣ ٧ ٠٩١ ٨ ٥٦٤ ٥ ٠٩١
  املتخرجون واملتخرجات يف جمال علم التربية ٧ ٨٦٨ ٥ ١٥٧ ٦ ٠٨٢ ٣ ٥٤٣
 )ب ( املتخرجون واملتخرجات من اجلامعات ١٥ ١٥٥ ٩ ٨٧٢ ٨ ١٤٢ ٤ ٤٠١
 ٢  املدرسون واملدرسات يف الدورة الدنيا ١٠ ٨٨٩ ٨ ٢٠٧ ٧ ٣٤٦ ٤ ٩٦٨
 ١-٢  صفوف منفصلة ضمن الدورة الدنيا ٨ ٣٥١ ٦ ٧٤٣ ٤ ٩٠٠ ٣ ٥٧٦
 )أ ( املتخرجون واملتخرجات من املدارس الثانوية ٥ ١٣١ ٣ ٨٧٧ ٣ ٥٤١ ٢ ٤٥١
  التربيةاملتخرجون واملتخرجات يف جمال علم  ٤ ٦٢٤ ٣ ٥٣٩ ٣ ٠٦٨ ٢ ٠٧٧
 )ب ( املتخرجون واملتخرجات من اجلامعات ٣ ٢٢٠ ٢ ٨٦٦ ١ ٣٥٩ ١ ١٢٥
 ٢-٢  صفوف خمتلطة ضمن الدورة الدنيا ٢ ٥٣٨ ١ ٤٦٤ ٢ ٤٤٦ ١ ٣٩٢
 ٣  املدرسون واملدرسات يف الدورة العليا ١٥ ٣١٩ ٨ ٧٥٦ ٩ ٣٦٠ ٤ ٥٢٤
 )أ ( ثانويةاملتخرجون واملتخرجات من املدارس ال ٣ ٨٧٦ ٢ ٠٦٥ ٣ ٠٣٤ ١ ٥٣٣
  املتخرجون واملتخرجات يف علم التربية ١ ٧٧١ ٨١١ ١ ٥٦٧ ٦٧٩
 )ب ( املتخرجون واملتخرجات من اجلامعات ١١ ٤٤٣ ٦ ٦٩١ ٦ ٣٢٦ ٢ ٩٩١



E/1990/5/Add.67 
Page 136 

 

وقد اختذت تدابري خاصة بالطالب الذين مل يكملوا تعليمهم ملدة مثاين سنوات ألسباب خمتلفة وذلك من                 -٥١٦
وهناك . وقد حتقق ذلك من خالل إنشاء مدارس خاصة هلذه الفئات من الطالب. ليمهمأجل متكينهم من إكمال تع

 .حالياً يف كل مدينة رئيسية يف البالد مدارس من هذا النوع

 املدارس الثانوية

 ٥٤اجلدول 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤إحصاءات لعدد املدارس، 

 الرقم املدارس والصفوف اجملموع يف األرياف

 ١ املدارس الثانوية ٣٧٤ ٢٢١
 ١-١ املدارس الثانوية العامة ٣٠٩ ٢١٥
 ٢-١ املدارس الثانوية املهنية ٥٣ ٤
 )أ   (  سنوات٣مدة  ١٠ ٢

 )ب  (  سنوات٤مدة  ٢١ صفر
 )ج  (  سنوات٥مدة  ٢٢ ٢
 ٣-١ املدارس الثانوية املختلطة ١٢ ٢
  العامة واملهنية ١٢ ٢

 ٢ الصفوف يف نظام التعليم العام ٢ ٧٤٣ ١ ٠٩٣
  الصفوف األوىل ٧٨٣ ٣٠٧
  الصفوف الثانية ٧١٢ ٢٨٥
  الصفوف الثالثة ٦٥١ ٢٥٨
  الصفوف الرابعة ٥٩٧ ٢٤٣

  الصفوف اخلامسة  
 ٣ الصفوف يف التعليم املهين ٧١٥ ٥٧
 ١-٣ الصفوف يف نظام التعليم املهين لثالث سنوات ٢٤٦ ٢٤
  الصفوف األوىل ٨١ ٨
  الصفوف الثانية ٨٢ ٧
  وف الثالثةالصف ٨٣ ٩
 ٢-٣ الصفوف يف نظام التعليم املهين ألربع سنوات ٢٢٦ ٨
  الصفوف األوىل ٧٤ ٥
  الصفوف الثانية ٥٦ ٢
  الصفوف الثالثة ٤٧ ١

  الصفوف الرابعة ٤٩ صفر
 ٣-٣ الصفوف يف نظام التعليم املهين خلمس سنوات ٢٤٣ ٢٥
  الصفوف األوىل  ٦٧ ٦
  الصفوف الثانية  ٤٩ ٦
  الصفوف الثالثة ٤٩ ٨
  الصفوف الرابعة ٤٠ ٣
  الصفوف اخلامسة ٣٨ ٢
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 ٥٥اجلدول 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤الطالب امللتحقون باملدارس الثانوية، 

 الرقم الطالب امللتحقون اجملموع اإلناث املناطق الريفية اإلناث
 ١ )٣+٢(جمموع عدد امللتحقني  ١١٨ ٣٦١ ٥٧ ١٩٦ ٣٩ ٣٥٦ ١٧ ٦٦٦
  امللتحقون ألول مرة  ٣٧ ٧٠٤ ١٦ ٥٩٢ ١٣ ١١١ ٥ ٥٣١
 ١-١ الطالب الذين حيضرون الصف األول ٣٩ ٠٥١ ١٦ ٨٥١ ١٣ ٥٨٢ ٥ ٦٢٦
 ٢-١ الطالب الذين حيضرون الصف الثاين ٣٠ ٧٨٩ ١٤ ٨٥٧ ١٠ ٢٣٩ ٤ ٦٤٨
 ٣-١ الطالب الذين حيضرون الصف الثالث ٢٦ ٧٣٩ ١٣ ٦١٦ ٨ ٧٦٢ ٤ ٠٤٦
 ٤-١ الذين حيضرون الصف الرابعالطالب  ٢٠ ٩١٦ ١١ ٦٣٤ ٦ ٦٤٥ ٣ ٣٢٧
 ٥-١ الطالب الذين حيضرون الصف اخلامس ٨٦٦ ٢٣٨ ١٢٨ ١٩
 ٢ التعليم العام ٩٦ ٦٣٧ ٥٠ ١٤٣ ٣٥ ١٦٤ ١٦ ٥١٩
  الطالب امللتحقون ألول مرة  ٣٠ ٣٠٧ ١٤ ٥١٤ ١١ ٧٥٦ ٥ ٠٨١
 ١-٢ الطالب الذين حيضرون الصف األول ٣١ ٥٤٣ ١٤ ٦٢١ ١٢ ٠٢٦ ٥ ١٧٤
 ٢-٢ الطالب الذين حيضرون الصف الثاين ٢٥ ٠٠٦ ١٣ ١٤٩ ٩ ١٣٧ ٤ ٣٧٥
 ٣-٢ الطالب الذين حيضرون الصف الثالث ٢١ ٧٩٠ ١٢ ٠١٤ ٧ ٧٣٩ ٣ ٧٩٢
 )أ   ( الفروع الطبيعية  ١ ٤٠٩ ٧٦٩ صفر صفر
 )ب  ( الفروع االجتماعية  ٢ ١٧٦ ١ ٣٢٢ صفر صفر
 ٤-٢ الرابعالطالب الذين حيضرون الصف  ١٨ ٢٩٨ ١٠ ٣٥٩ ٦ ٢٦٢ ٣ ١٧٨
 )أ   ( الفروع الطبيعية  ١ ٣٤٦ ٧٦٩ صفر صفر
 )ب  ( الفروع االجتماعية  ١ ٧١٤ ١ ١١٦ صفر صفر

 ٥-٢ الطالب الذين حيضرون الصف اخلامس    
 ٣ التعليم املهين ٢١ ٧٢٤ ٧ ٠٥٣ ٤ ١٩٢ ١ ١٤٧
  الطالب امللتحقون ألول مرة  ٧ ٣٩٧ ٢ ٠٨٤ ١ ٣٥٥ ٤٥٠
 ١-٣  سنوات٣لتعليم املهين ملدة ا ٦ ٦٨٨ ٥٣٢ ١ ٤١٠ ٣٨
  امللتحقون ألول مرة  ٢ ٦٠٤ ١٥٩ ٤٨٥ ٧
  الطالب الذين حيضرون الصف األول ٢ ٦٠٤ ١٥٩ ٥٤١ ٧
  الطالب الذين حيضرون الصف الثاين ٢ ١٢٦ ١٥٥ ٤٥١ ١٣
  الطالب الذين حيضرون الصف الثالث ١ ٩٥٨ ٢١٨ ٤١٨ ١٨
 ٢-٣  سنوات٤ ملدة التعليم املهين ٧ ٤١٨ ٤ ٧٢٣ ١ ١٠٦ ٧٧٢
  امللتحقون ألول مرة  ٢ ٣٩٠ ١ ٤٤٦ ٣٣٥ ٣٤٢
  الطالب الذين حيضرون الصف األول ٢ ٤٤٦ ١ ٥٧٨ ٤٧٨ ٣٤٣
  الطالب الذين حيضرون الصف الثاين ١ ٩٢٨ ١ ١٧٢ ٢٤٨ ١٧١
  الطالب الذين حيضرون الصف الثالث ١ ٤٧٤ ٩٩٤ ١٩٩ ١٤٢
  ون الصف الرابعالطالب الذين حيضر ١ ٥٧٠ ٩٧٩ ١٨١ ١١٦
 ٣-٣  سنوات٥التعليم املهين ملدة  ٧ ٦١٨ ١ ٧٩٨ ١ ٦٧٦ ٣٣٧
  امللتحقون ألول مرة   ٢ ٤٠٣ ٤٧٩ ٥٣٥ ١٠١
  الطالب الذين حيضرون الصف األول ٢ ٤٥٨ ٤٩٣ ٥٣٧ ١٠٢
  الطالب الذين حيضرون الصف الثاين ١ ٧٢٩ ٣٨١ ٤٠٣ ٨٩
   الثالثالطالب الذين حيضرون الصف ١ ٥١٧ ٣٩٠ ٤٠٦ ٩٤
  الطالب الذين حيضرون الصف الرابع ١ ٠٤٨ ٢٩٦ ٢٠٢ ٣٣
  الطالب الذين حيضرون الصف اخلامس ٨٦٦ ٢٣٨ ١٢٨ ١٩
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 ٥٦اجلدول 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤املدرسون واملدرسات يف املدارس الثانوية، 

 الرقم الطالب امللتحقون اجملموع اإلناث املناطق الريفية اإلناث

 ١  جمموع املدرسني واملدرسات ٦ ١٣٣ ٣ ٤٦٧  ١ ٨٨٩ ٧٨٨  

 ١-١  احلاصلون على شهادة التعليم الثانوي  ٢١١ ٩١  ٧٦ ٣٩  

 ٢-١  املتخرجون واملتخرجات  ٥ ٩٢٢ ٣ ٣٧٦  ١ ٨١٣ ٧٤٩  

 ٢  املدرسون واملدرسات يف نظام التعليم الثانوي ٤ ٦٢٥ ٢ ٥٩٨  ١ ٧٩١ ٧٤٢  

 ١-٢  يم الثانوياحلاصلون على شهادة التعل  ١٠٤ ٦١  ٧٠ ٣٨  

 ٢-٢  متخرجون ومتخرجات  ٤ ٥٢١ ٢ ٥٣٧  ١ ٧٢١ ٧٠٤  

 ٣  املدرسون واملدرسات يف التعليم املهين ١ ٥٠٨ ٨٦٩  ٩٨ ٤٦  

 ١-٣  احلاصلون على شهادة التعليم الثانوي  ١٠٧ ٣٠  ٦ ١  

 ٢-٣  متخرجون ومتخرجات  ١ ٤٠١ ٨٣٩  ٩٢ ٤٥  

  :منهم     

  مدرسون ومدرسات يف مدارس خمتلطة  ١ ٤٤٤ ٥٨٣  ١ ٢٠٦ ٤٧٦  

  حاصلون على شهادة التعليم الثانوي  ٦٣ ٣٢  ٥٤ ٢٦  

  متخرجون ومتخرجات  ١ ٣٨١ ٥٥١  ١ ١٥٢ ٤٥٠  

 إمكانية الوصول إىل التعليم العايل

 .ميكن جلميع املواطنني يف مجهورية ألبانيا االلتحاق بالتعليم العايل -٥١٧

فرباير / شباط٢٥ الصادر يف ٨٤٦١ق مبوجب قانون التعليم العايل يف مجهورية ألبانيا، رقم وُيكفل هذا احل -٥١٨
ومينح هذا القانون مجيع األلبانيني واألجانب املقيمني يف ألبانيا حق االلتحاق بالتعليم العايل يف مؤسسات       . ١٩٩٩

؛ واحلصول على معادلة    )٤٢ملادة  ا(؛ واختيار أكثر من جمال واحد للدراسة        )٣١ و ١املادتان  (عامـة وخاصـة     
؛ وااللتحاق بالتعليم العايل    )٤٣املادة  (للدبلـوم أو الشهادة اليت حيصلون عليها من مدارس أجنبية للتعليم العايل             

 ).٣٩-٣٧املواد (ألغراض التخصص أو البحوث العلمية 

ن خترجوا من املدارس الثانوية     وكانت نسبة الذي  . ويزداد معدل االلتحاق بالتعليم العايل سنة بعد أخرى        -٥١٩
وتشكل هذه النسبة أكرب نسبة مت      . ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف املائة خالل السنة الدراسية       ٥٥والـتحقوا بالتعليم العايل     

تسـجيلها خـالل السنوات العشر املاضية، وميكن مقارنتها مع نسبة التحاق الطالب بالتعليم العايل يف البلدان                 
 طالباً بالتعليم العايل على أساس التفرغ       ١١ ٨٨٧، التحق   ٢٠٠٣/٢٠٠٤ية  وخـالل السنة الدراس   . املـتقدمة 

 طالب بالتعليم العايل دون ٥ ٦٠٥ طالباً خترجوا من املدارس الثانوية، كما التحق  ١٧ ٣٥٣للدراسـة من أصل     
 . دوالر أمريكي٨٠٠ و٦٠٠وتقدَّر التكاليف السنوية اللتحاق الطالب بالتعليم العايل بني . تفرغ

وقـد أصـبح التعليم العايل متاحاً جماناً يف ألبانيا عندما أنشئ أول معهد حكومي للتعليم العايل يف عام                    -٥٢٠
 ١٩٩٠ومنذ عام   . ، أصبحت مجيع مؤسسات التعليم العايل جمانية      ١٩٩٠ومنذ ذلك الوقت وحىت عام      . ١٩٤٦
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بالتعليم العايل العام الرسوم الدراسية، بينما  يف املائة من الطالب امللتحقني   ١٠وحىت يومنا هذا، مل تدفع إال نسبة        
 . يف املائة٩٠كانت الدراسة جمانية، يف حالة النسبة املتبقية وقدرها 

 الصعوبات اليت أثرت على احلق يف التعليم

 :إن أهم التحديات اليت نواجهها حىت اآلن يف إعمال حق اجلميع يف التعليم -٥٢١

 لية التعلم؛األعباء املوضوعية اليت تعوق عم �

 عدم تقدير فئة من الوالدين والطالب ألمهية التعليم؛ �

 .عدم تنفيذ التشريعات املنطبقة على التعليم اإللزامي إخل �

وبغـية التصـدي هلـذه التحديات، حددت احلكومة عدداً من األهداف والغايات أمهها هتيئة الظروف                 -٥٢٢
وقد اختذت وزارة التعليم والعلوم، وإدارات التعليم يف املناطق . للجميعاملوضوعية واملمكّنة للتمتع باحلق يف التعليم 

 :وهيئاهتا الفرعية، بالتعاون الوثيق مع هيئات احلكم احمللي، عدداً من التدابري ومنها ما يلي

ويتم تطبيق هذا   . توفري وسائل النقل بتكاليف خمفضة للمدرسني والطالب يف نظام التعليم العام           �
 فة خاصة يف املناطق النائية حيث يعيش الطالب بعيداً عن املدارس؛التدبري بص

دمج بعض املدارس يف مدرسة واحدة وفقاً للمنطقة اجلغرافية، حيث إن اهلجرة الداخلية لسكان               �
األريـاف إىل املـدن أدت إىل خلو العديد من املدارس من العدد الكايف من الطالب الذي يربر      

 مجع الطالب من خمتلف املدارس يف مدرسة واحدة حبسب القرب           ولذلك فقد مت  . اسـتمرارها 
وهذا احلل حيافظ على نوعية التعليم املقدم       . اجلغـرايف ومت أيضـاً توفري وسائل النقل للطالب        

 .وحتسن استخدام وسائل التعليم، إخل) ليست هناك حاجة لدمج صفوف من مستويات خمتلفة(

فبإمكان بعض طالب األسر ذات     . على زيادة معدل االلتحاق بنظام التعليم     وتسـاعد املنح الدراسية احلكومية       -٥٢٣
 .الدخل املنخفض الذين يتسربون يف األحوال العادية من نظام التعليم، االلتحاق باملدارس بفضل هذه املنح الدراسية

 ٥٧اجلدول 
 املنح الدراسية املقدمة يف السنوات العشر األخرية

 عدد املنح

 املؤسسات ١٩٩٠ ٢٠٠١

  سنوات٨مدارس التعليم ملدة  - -

 املدارس الثانوية ٤٥٠ ٢ ٥٠٠
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 وتوفري املعلمني هلم) جرائم الثأر(برامج خاصة لألطفال املعوقني واألطفال الذين ميكن أن يقعوا ضحايا للرتاعات الدموية 

 املتعلق  ١٩٩٦يوليه  / متوز ٣١ُتـتخذ هـذه الـتدابري اخلاصة وفقاً لقرار وزارة التعليم والعلوم املؤرخ               -٥٢٤
حيق للطالب املؤهل لاللتحاق    : " منه اليت تنص على ما يلي      ١١باألحكام اخلاصة باملدارس العامة، وال سيما املادة        

مبـرحلة التعليم اإللزامي أن يتلقى، يف ظل ظروف خاصة من قبيل اإلصابة حبادث أو مرض، التعلم يف املرتل من                    
وميكن للطالب ضحايا النـزاعات الدموية ".  خاصني تعيِّنهم دائرة التعليم اإلقليميخالل برنامج خاص ومدرِّسني

 .وال سيما يف مشال البالد االستفادة من هذا الربنامج أيضاً) جرائم الثأر(

. ويشكل تزايد عدد املدارس ورياض األطفال اخلاصة عامالً آخر أسهم يف زيادة معدل االلتحاق باملدارس -٥٢٥
ت وزارة التعليم والعلوم عدداً متزايداً من التراخيص للكيانات اليت تستويف مجيع الشروط املطلوبة واليت فقد أصدر

 .تبدي رغبتها يف توفري التعليم

وهتدف هذه التدابري إىل توعية     . وكذلك الوالدين ) الطالب(وثانياً، اُتخذت تدابري لزيادة توعية األطفال        -٥٢٦
وهي ترمي إىل التحقق    . سواء بأمهية دور التعليم يف تنمية كل فرد وتنمية اجملتمع بأسره          األطفال والوالدين على ال   

. مـن أن األطفـال والوالدين على السواء يدركون أمهية االلتحاق بالتعليم وال سيما التعليم اإللزامي وإكماله                
فال ووالديهم، ومن خالل    وتتحقق هذه األهداف من خالل عمل تربوي يقوم به املدرِّسون واملدرسات مع األط            

عمـل جملس اآلباء واألمهات الذي يتم اختياره يف كل مدرسة، وكذلك من خالل التعاون الوثيق مع اجملتمعات                  
وتركز معظم هذه التدابري على الطالب الذين يتسربون من املدارس ووالديهم، وهي هتدف             . احمللية واجملتمع املدين  

 . املدارسأساساً إىل إعادة هؤالء الطالب إىل

مرحلة (وثالـثاً، هناك مسألة تطبيق العقوبات على اآلباء واألمهات الذين يتسرب أطفاهلم من املدارس                -٥٢٧
 ٢١ املؤرخ ٧٩٥٢رقم " قانون دور التعليم ما قبل اجلامعي"وُتطبَّق هذه العقوبات باالستناد إىل ). التعليم اإللزامي

ذا القانون على فرض عقوبات إدارية يف شكل غرامات تتراوح بني           من ه  ٥٩وتنص املادة   . ١٩٩٥يونيه  /حزيران
 لـيك على آباء وأمهات األطفال الذين يتغيبون عن املدارس يف مرحلة التعليم اإللزامي أو                ٥٠ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠

وينص القانون على توقيع عقوبة على اجلهة اليت تقوم باستخدام األطفال يف سن مرحلة . يتسربون منها دون سبب
 من القانون ٦٠وبوجه خاص، تنص املادة . تعليم اإللزامي؛ وهذا االستخدام هو أهم سبب للتسرب من املدرسةال

 ليك على أرباب العمل يف القطاعني العام        ٢٠٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠املذكـور عـلى فرض غرامات تتراوح بني         
 .واخلاص الذي يستخدمون األطفال يف سن التعليم اإللزامي

  االلتحاق باملدارس وحاالت التسربإحصاءات عن معدالت

 فخالل العـام الدراسي  . ارتفعـت مسـتويات التعلـيم واملشـاركة فـي التعليم األساسي بصورة تدرجيية             -٥٢٨
) رياض األطفال واحلضانات  ( مؤسسة عاملة يف مرحلة التعليم ما قبل املدرسي          ٢ ٠٠٢، كانـت هناك     ٢٠٠٠/٢٠٠١
 طفالً رضيعاً خالل العام     ٨٠ ٣٣٧ مربياً؛ بينما التحق هبذه املؤسسات       ٣ ٧٤٩ا   طفالً رضيعاً ويعمل فيه    ٨٠ ٤٤٣تضم  

 .٢٠٠٠/٢٠٠١ طفـل خالل العـام الدراسي ٥ ٠٠٠، أي بزيادة قدرها ١٩٩٩/٢٠٠٠الدراسي 
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 ١ ٨٢٠، كانت هناك يف إطار نظام التعليم اإللزامي ملدة مثاين سنوات ٢٠٠٠/٢٠٠١ويف العام الدراسي  -٥٢٩
و بلغ عدد املدرسني    .  من اإلناث  ٢٥٩ ٩٣١ طالباً منهم    ٥٣٥ ٢٣٨ مدرسـة فرعية تضم      ١ ٣٩٥مدرسـة و  

وقد اخنفضت النسبة املئوية لعدد الطالب الذين تسربوا من التعليم اإللزامي ملدة مثاين       . ٢٨ ٣٢١واملدرسات فيها   
 ١٤ ١٦٣( يف املائة    ٢,٦ إىل   ١٩٩٨/١٩٩٩يف العام الدراسي    )  طالباً ١٦ ٧٣٠( يف املائة    ٣,٠١سـنوات من    

 .١٩٩٨/١٩٩٩يف العام الدراسي ) طالباً

يف العام الدراسي )  مدرسة مهنية٤٣منها  (٣٨٨وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، بلغ عدد املدارس املتوسطة  -٥٣٠
 ١٩٩٨وازداد عدد الطالب باملقارنة مع عام       . ١٠٢ ٩٧١، وبلـغ عـدد الطالب امللتحقني هبا         ١٩٩٩/٢٠٠٠

 . طالبا٤ً ٢٥٠ب  

وبلغ )  مدرسة مهنية٤٣منها  (٢٠٠٠/٢٠٠١ مدرسة يف العام الدراسي ٣٧٣وبلغ عدد املدارس الثانوية  -٥٣١
 طالب باملقارنة مع السنة الدراسية السابقة       ٤ ٥٠٠وازداد هذا العدد ب       . ١٠٧ ٤٣٥عدد الطالب امللتحقني هبا     

١٩٩٩/٢٠٠٠. 

، بعد التخرج من    ٢٠٠٠/٢٠٠١رس الثانوية يف العام الدراسي      وبلغـت نسـبة الطالب امللتحقني باملدا       -٥٣٢
 .١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائة باملقارنة مع العام الدراسي ٢ يف املائة أي بزيادة قدرها ٦٣املدارس االبتدائية، 

 منع التمييز يف التعليم

لباين، بغض النظر عن الدين أو    يتمتع املواطنون األلبانيون باملساواة فيما يتعلق بااللتحاق بنظام التعليم األ          -٥٣٣
الشرحية االجتماعية أو االقتصادية أو الوضع االجتماعي أو القومية أو اللغة أو اجلنس أو الدين أو العرق أو األفكار 

 .السياسية أو الوضع الصحي إخل

ن الطالب جبميع   وتتخذ وزارة التعليم والعلوم وهيئاهتا الفرعية باستمرار تدابري إلحلاق أكرب عدد ممكن م             -٥٣٤
 . أنواع املدارس دون تفريق أو متييز بني خمتلف املناطق أو الفئات االجتماعية

وقـد بذلـت وزارة التعليم والعلوم جهوداً مستمرة إلعادة أطفال الشوارع الفقراء إىل املدارس بعد أن               -٥٣٥
 يف املائة بعد أن كانت      ١,٨  ، إىل ٢٠٠١وبذلك، اخنفضت نسبة هذه الفئة من األطفال، يف عام          . تسـربوا منها  

ويف الوقت نفسه، مت إعداد مناهج للتعليم يف املرتل لألطفال اجملربين على البقاء يف .  يف املائة يف السنة السابقة٢,٥
 .منازهلم خوفاً من الوقوع ضحية للرتاعات الدموية وال سيما يف املناطق الشمالية من ألبانيا

فيما يتصل باملساواة يف التعليم واحترام احلق يف التعليم، وهو يتمثل يف نسبة             ومثـة مؤشر مثري لالهتمام       -٥٣٦
 . تعليم الذكور إىل اإلناث يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي

  طالباً يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي، يبلغ عدد اإلناث           ٧٢٥ ٠٤٦وبلغـة األرقـام، يتـبني أن مـن بني            -٥٣٧
حيث إن عدد   . ويف الوقت نفسه، تشكل املدرسات نسبة أعلى من ذلك بكثري         .  يف املائة  ٤٨، أو مـا نسبته      ٣٤٥ ٣٨٤

 . يف املائة٦٣ يف نظام التعليم ما قبل اجلامعي أو ما نسبته ٣٦ ٩٣٩ من جمموع املدرسني البالغ ٢٣ ٣٣٣املدرسات يبلغ 
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لتحاق بالتعليم اجلامعي ووفقاً    ويـتم قبول الطالب يف اجلامعات على أساس احترام مبدأ املساواة يف اال             -٥٣٨
 . طالب١ ٠٠٠وقد ازداد هذا العدد كل سنة مبا يتجاوز . لقدرات الطالب اليت يتم حتديدها بعد اختبارهم

ويـؤدي تدريب املدرسني واملدرسات إىل دعم حقوقهم وإىل جتنب التمييز أياً كان السبب الذي يقوم                 -٥٣٩
 .ة يف عدد العاملني يف مهنة التدريس احلاصلني على شهادات وألقاب علميةعليه، وهو يساعد على حتقيق زيادة سنوي

 من  ٦٨٩ أستاذاً منهم    ١ ٧١٦، بلـغ العدد الفعلي للعاملني يف جمال التعليم اجلامعي           ٢٠٠١ويف عـام     -٥٤٠
 ). شخصا٨٣٠ًقرابة ( يف املائة ٥٠وبلغت نسبة احلائزين منهم على شهادات وألقاب علمية حنو . اإلناث

وينعكس . ومثة مثال هام آخر هو معاملة جمموعات األقليات وضمان حقوقهم يف التعليم بلغتهم األصلية              -٥٤١
 .هذا االهتمام يف التشريعات وكذلك يف أساليب التعليم املطبقة يف ألبانيا

مون إىل  ميارس األشخاص املنت  " من دستور مجهورية ألبانيا على أن        ٢٠ من املادة    ٢ و ١وتنص الفقرتان    -٥٤٢
وحيق هلم االحتفاظ بلغتهم األصلية     ... أقلـيات حقوقهـم وحـرياهتم بالكامل على قدم املساواة أمام القانون             

 ".وتطويرها وتعلمها وتلقي التعليم هبا

 ٢١ املؤرخ   ٧٩٥٢ من قانون نظام التعليم ما قبل اجلامعي، رقم          ١٠ مـن املـادة      ١وتـنص الفقـرة      -٥٤٣
تتاح لألشخاص املنتمني ألقليات فرص للتعلم وتلقي التعليم بلغتهم األصلية          : "ا يلي ، على م  ١٩٩٥يونيه  /حزيران

 ".ودراسة تارخيهم وثقافتهم يف إطار الربامج واملناهج التعليمية

ويشتمل تعليم األقليات على ثالثة مستويات تعليمية، وهي تقابل مستويات التعليم يف نظام التعليم العام                -٥٤٤
 .عليم ما قبل املدرسي، والتعليم االبتدائي ملدة مثاين سنوات، والتعليم الثانوي العامالت: يف ألبانيا

 مدرسة ابتدائية للتعليم ملدة مثاين سنوات ١٨وفيما يتعلق باألقلية اليونانية، توجد يف مقاطعة جريوكاسترا  -٥٤٥
وتوجد يف مقاطعة   . تان عامتان ومدرستان ثانوي ) ٤ إىل   ١الصفوف من   ( مدرسـة فرعية للتعليم االبتدائي       ١٤و

وتوجد يف مقاطعة ديلفينا سبع مدارس .  مدرسة ابتدائية للتعليم ملدة مثاين سنوات وأربع مدارس فرعية١٧ساراندا 
وتوجد يف مقاطعة بريمييت مدرستان فرعيتان للتعليم االبتدائي .  مدارس فرعية٧ابتدائية للتعليم ملدة مثاين سنوات و

 ).٤  إىل١الصفوف من (

وبالنسبة لألقلية املسدونية يف مقاطعة كوركا، توجد مدرستان ابتدائيتان للتعليم ملدة مثاين سنوات وسبع               -٥٤٦
 .مدراس فرعية وال توجد يف مقاطعة ديفويل إال مدرسة فرعية واحدة للتعليم االبتدائي

 ١٩٩٦سبتمرب  /ه، يتم منذ أيلول   ويف الوقت نفس  . وتوجد هذه املدارس يف مناطق تقطنها تقليدياً أقليات        -٥٤٧
بـرعاية احلكومة األلبانية وباالستناد إىل التشريع املشار إليه أعاله، ختصيص صفوف ألطفال األقليات للتعلم مع                

ويتمتع أفراد . الطالب األلبان يف مدارس التعليم االبتدائي ملدة مثاين سنوات يف مدن جريوكاسترا وساراندا وديلفينا
 .ومناهج تعليم هذه األقلية مماثلة ملناهج تعليم األقليات األخرى. نية حبق التعليم بلغتهم األصليةاألقلية اليونا
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وهو فرع فريد من " لتعليم األقليات"ويف معهد إعداد معلمي املرحلة الثانوية يف جريوكاسترا، أنشئ فرع  -٥٤٨
وفضالً عن ذلك، يوجد يف . اللغة اليونانيةنوعـه يف ألبانيا؛ ويؤهل هذا الفرع الطالب املتخرج للعمل كمدرس ب       

، أنشئ فرع دراسة اللغة ١٩٩٥ويف عام . يف جريوكاسترا، فرع لدراسة اللغة اليونانية" Eqerem Çabej"جامعة 
 .اليونانية بكلية اللغات األجنبية يف جامعة تريانا

 احلقوق املتعلقة مبواصلة دراستهم يف      ويتمتع العديد من أطفال األقليات يف ألبانيا، دون أي متييز، جبميع           -٥٤٩
 .املدارس الثانوية ويف اجلامعات يف مجيع املناطق

بلـغ عـدد الطالب يف املدارس االبتدائية للتعليم ملدة مثاين سنوات             ،٢٠٠٠/٢٠٠١ يف العام الدراسي -٥٥٠
طالب امللتحقني بالتعليم االبتدائي     يف املائة من جمموع عدد ال      ٠,٣٧ طالباً، أي ما نسبته      ١ ٨٤٥املخصصة هلذه االقليات    

 من اجملموع الكلي لعدد املدرسني واملدرسات   ٢٦٧وبلغ عدد املدرسني واملدرسات املنتمني إىل أقليات        . ملدة مثاين سنوات  
 ٦٢٨روضة أطفال تضم     ٣٥وفضالً عن ذلك، توجد يف املناطق اليت تقطنها األقليات اليونانية واملسدونية            . ٢٩٧البالغ  
 . مربياُ ومربية من األقليات٤٣ وطفالً

وترد يف اجلداول أدناه معلومات مفصلة عن عدد املدارس والطالب واملدرسني واملدرسات يف املناطق اليت  -٥٥١
 :تقطنها األقليات

 ٥٨اجلدول 
  يف ألبانياةالتعليم االبتدائي اإللزامي لألقلية اليوناني

املعلمون واملعلمات 
 من األلبان

املعلمات املعلمون و
 من األقليات

عـدد 
 الطالب

الصفوف 
 اجلماعية

الصفوف 
 اخلاصة

املدارس 
 االبتدائية

مدراس التعليم 
 املنطقة  سنوات٨ملدة 

 جريوكاسترا ١٨ ١٤    ١٤    ٦٢    ٥٨٦ ١١٠ ٩
 ساراندا ١٦ ٧    ١٣    ٥٦    ٦٠٩ ٨٨ ٩
 ديلفينا ٧ ٩    ٦    ٤١    ٣٥٥ ٥١ ١٢
 بريميت - ٢    -    ٢    ١٤ ٢ -
 اجملموع ٤١ ٣٢    ٣٣    ١٦١    ١ ٥٦٤ ٢٥١ ٣٠

 ٥٩اجلدول 
 التعليم ما قبل املدرسي لألقلية اليونانية يف ألبانيا

 املنطقة عدد رياض األطفال عدد األطفال عدد املربني واملربيات
 جريوكاسترا ١٥ ٢١٣ ١٨
 ساراندا ٦ ١١٩ ٦
 ديلفينا ٥ ٨١ ٧
 بريميت - - -
 اجملموع ٢٦ ٤١٣ ٣١
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 ٦٠اجلدول 
 التعليم االبتدائي اإللزامي لألقلية املقدونية يف ألبانيا

املعلمون واملعلمات 
 من األقليات

عـدد 
 الطالب

الصفوف 
 الصفوف اخلاصة اجلماعية

املدارس 
 االبتدائية

 مدارس التعليم ملدة
 املنطقة  سنوات٨

 كورسا ٢ ٧ ١٥ ١١   ٥١١   ٤٢
 ديفول - ١ - ١   ١١   ١
 اجملموع ٢ ٨ ١٥ ١٢   ٥٢٢   ٤٣

 ٦١اجلدول 
 التعليم ما قبل املدرسي لألقلية املقدونية يف ألبانيا

 املنطقة عدد رياض األطفال عدد األطفال عدد املربني واملربيات
 كورسا ٨ ٢٠٢ ١١
 ديفول ١ ١٣ ١
 اجملموع ٩ ٢١٥ ١٢

 ٦٢اجلدول 
 ة يف ألبانياالتعليم الثانوي لألقليات اليونانية واملقدوني

املعلمون واملعلمات
 من األلبان

املعلمون واملعلمات
 عدد الطالب من األقليات

املدارس الثانوية 
 املنطقة العامة

 جريوكاسترا ٢ ٨١ ١١٠ ٩
 ساراندا ٢ ٩٥ ٨٨ ٩
 ديلفينا - - ٥١ ١٢
 كورسا ١ ١٨٢ ٢ -
 اجملموع ٥ ٣٥٨ ٢٥١ ٣٠
 )ي األقلياتفرع مدرس(مدارس إعداد املعلمني   ٨١ ٨ ٢

 بينما تبلغ هذه النسبة يف املدارس األلبانية يف ١ إىل ٦وتبلغ نسبة الطالب إىل املدرسني من كلتا األقليتني  -٥٥٢
وقد حرصت مديريات التعليم يف املقاطعات اليت توجد .  طالباً لكل مدّرس١٩إطار نظام التعليم ملدة مثاين سنوات 
لى السعي إىل االحتفاظ بأعداد كافية من الطالب يف هذه املدارس لكي تظل             فيها مدارس األقليات، باستمرار ع    

 .متاحة لألقليات

وحـىت يومنا هذا، ال توجد يف ألبانيا أي مؤسسة تعليمية خاصة ألطفال األقليات وحدهم، بينما توجد                  -٥٥٣
نا، ُتدّرس باللغة اليونانية يف     ويف تريا . مـدارس غري حكومية للتعليم ملدة مثاين سنوات يلتحق هبا أطفال األقليات           

اجلغرافية اليونانية والتثقيف الصحي وامليثولوجيا     /مواضيع من قبيل البيئة   " Arsakeio"معهد التعليم غري احلكومي     
 . والتاريخ والتقاليد الشعبية اليونانية
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رس األقليات هذه، قد    كمـا أن وزارة التعليم والعلوم ومديريات التعليم يف املناطق اليت توجد فيها مدا              -٥٥٤
 .سعت باستمرار إىل توفري مؤسسات تعليمية لألقليات مزودة مبعلمني حاصلني على املؤهالت التعليمية واملهنية املطلوبة

األساتذة ومدراء  /وفضـالً عـن ذلك، يتم بصورة مستمرة فحص املؤهالت العلمية والتربوية للمعلمني             -٥٥٥
عليم يف املقاطعات اليت تقطنها األقليات أولوية أوىل ملؤهالت املدرسني          وتويل مديريات الت  . مـدارس األقلـيات   

ومن جهة أخرى، مت برعاية وزارة التعليم والعلوم ومعهد الدراسات التربوية، تنظيم حلقات تدريبية              . واملدرسات
 تقسيمها حبسب متنوعة على مستوى املقاطعات أو األقاليم، حضرها مجيع املدرسني واملدرسات من األقليات، ومت

 .املناطق واألقليات

كمـا مت تنظيم حلقات تدريبية يف املناطق اليت توجد فيها مدارس لألقليات وكذلك يف البلدان اجملاورة                  -٥٥٦
وفضالً عن ذلك، جاء إىل ألبانيا أخصائيون يف التعليم         . بالتعاون مع مؤسسات التعليم املتناظر لليونانية واملقدونية      

عليمية اليونانية واملقدونية ملساعدة األخصائيني واملربني واملدرسني من األقليات األلبانية لتنظيم مـن املؤسسات الت  
 .حلقات تدريبية خمتلفة

وقـد ساهم عدد من الرابطات واملؤسسات واملعاهد األلبانية واألجنبية يف تنظيم أنشطة تدريبية وتزويد                -٥٥٧
 .جيستيةاملدارس باملعدات التعليمية واخلدمات اللو

وأولـت وزارة التعلـيم والعلوم اهتماماً خاصاً لتحسني نوعية وفعالية مدارس األقليات، باستمرار، من          -٥٥٨
خالل التركيز على مواصلة حتسني املناهج والربامج والكتب املدرسية ومؤهالت املدرسني واألساتذة وكذلك تقدمي 

 .الدعم يف جمايل التعليم واللوجيستيات

 إىل ما ورد أعاله، هناك أيضاً شبكة من املدارس تتيح لألجانب التعلم بلغتهم األم يف مؤسسات                 وإضافة -٥٥٩
التعليم ما قبل املدرسي ويف املدارس اليت يتم فيها التعليم ملدة مثاين سنوات، ويف املدارس املتوسطة، ويف مجيع فروع 

 :اتومن هذه املؤسس. اللغات األجنبية يف مجيع اجلامعات يف البلد

� Gjerasim Qirjazi) ؛)بالنسبة للناطقني باللغة اإلنكليزية 

� Arsakeio) ؛)بالنسبة للناطقني باللغة اليونانية 

� Turgut Ozal) ؛)بالنسبة للناطقني باللغة التركية 

 .باإلضافة إىل مدارس األقليتني اليونانية واملقدونية لتدريس لغتيهما األم �

 وضع املدرسني

 ٣١الصادر عن وزارة التعليم والعلوم يف " األحكـام املعيارية املتعلقة باملدارس العامة "قـانون  يتـناول    -٥٦٠
 : وضع املدرسني يف نظام التعليم األلباين، حيث إنه ينص، يف مجلة أمور، على ما يلي١٩٩٦يوليه /متوز

 عية؛يتمتع املعلم جبميع احلقوق املنصوص عليها يف قانون العمل واالتفاقات اجلما �
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يتمـتع املعـلم حبـق املشاركة يف النقابات على النحو املنصوص عليه يف القانون وفقاً للنظام                  �
 األساسي للنقابة اليت ينتمي إليها؛

 :حيق للمعلم ما يلي �

 أن يعقد اجتماعات لنقابته داخل مبىن املدرسة وخارج ساعات الدوام؛ )أ( 

يف إطار  .... ات والتماسات، إخل  أن يلصق إعالنات ومقترحات ودعوات وطلب      )ب( 
 .أنشطته النقابية وذلك يف أماكن خاصة هبذا الغرض

 :حيق للمعلم أن يعرب عن آرائه فيما يتعلق مبا يلي �

 القضايا ذات الصلة الوثيقة بعملية التعليم يف املدرسة؛ -

 املناهج والربامج الدراسية والكتب املدرسية؛ -

 األنشطة واخلربات؛ -

  واملشاكل املتعلقة بالصفوف الدراسية وموضوع الدراسة واملدرسة؛الشواغل -

 وضعه هو نفسه ووضع زمالئه ومديره واملوظفني اإلداريني يف املدرسة؛ -

 .شؤون التعليم يف اجملتمع احمللي الذي يعيش ويعمل فيه أو على مستوى املقاطعة أو املستوى الوطين -

 :وحيق للمعلم املشاركة يف ما يلي -٥٦١

 خمتلف االجتماعات على مستوى الصفوف واملدرسة؛ �

حلقات العمل واالجتماعات واملشاورات والدراسات التحليلية واجتماعات املائدة املستديرة إخل        �
 وكذلك يف خمتلف األنشطة داخل الصفوف الدراسة أو خارجها؛

 احمللي والسلطات احمللية أو خمتلف االجتماعات اليت تعقد مع آباء وأمهات الطالب وأفراد اجملتمع �
خمتلف اهليئات أو املؤسسات املعنية باملدرسة يف حال دعوته إىل املشاركة دون أن يؤثر ذلك على 

 أوقات التدريس؛

 من قانون نظام التعليم ما ١٤االستفادة من خمتلف املؤهالت على النحو املنصوص عليه يف املادة  �
 قبل اجلامعي؛

ات االستشارية أو أن َينتخب أشخاص آخرين يقومون هبذا النشاط يف املدارس، وفقاً    أن ُينتخب يف اهليئ    �
 ؛لألحكام املعيارية وأن ميثل يف هذه اهليئات مصاحل جمموعة املدرسني عند ختويله بذلك
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أن يطلب إىل إدارة املدرسة أو اهليئة التعليمية أو هيئاهتا االستشارية أو السلطات احمللية أو مديرية  �
التعليم النظر يف احلاالت اليت تؤدي إىل اإلخالل بالنشاط العادي داخل الصف الدراسي أو تؤثر               

 على البيئة االجتماعية املدرسية أو على حميط املدرسة أو على املعلم نفسه؛

أن ُيحترم وُيعامل معاملة أخالقية تصون كرامته اإلنسانية ودون ممارسة الضغوط عليه أو معاملته  �
ـ  ة غـري متساوية مع غريه أو توجيه الشتائم إليه أو احتقاره أو احلط من قدره أو ممارسة               معامل

 العنف ضده؛

 .أن يقوم بأداء واجبه التعليمي يف ظروف طبيعية وهادئة ومرحية وآمنة �

ورة كما يتمتع املعلم حبق احلصول على حوافز معنوية ومادية إذا ظل يقدم مستوًى رفيعاً من التعليم ويسهم بص                 
 .مفيدة يف جمال التعليم

أما فيما يتعلق   . فبالنسبة للحوافز املعنوية، ُيمنح املعلم ميداليات وأومسة وألقاباً وفقاً للقانون املعمول به            -٥٦٢
باحلوافز املادية، فيتمتع املعلم باحلق يف احلصول على مكافآت شرفية من صندوق خاص مبوجب املعايري اليت حتدد                 

 .وزراءيف قرار جملس ال

 واجبات ومهام املعلم

. حتدد وزارة التعليم والعلوم، مبوجب مبادئ توجيهية خاصة، معايري التعليم وفقاً ملوضوع التعليم ومستواه -٥٦٣
وجيوز للمعلم  . ويـنص القـانون على اطالع املعلم على معايري التعليم اليت ينبغي االلتزام هبا أثناء عملية التعليم                

. الكامل حىت إذا دّرس، حسب املنهج الدراسي، ساعتني أقل من الساعات األسبوعية املقررة  احلصول على مرتبه ب   
وميكن للمعلمني اآلخرين . ويف حالة غياب املعلم، تتخذ إدارة املدرسة ومديرية التعليم التدابري للتعويض عن حصته

.  من واجبهم التدريس لساعات إضافيةالذين تتوفر لديهم بضع ساعات شاغرة أن حيلوا حمل املعلم الغائب إذا كان
 .ويتم دفع أجور الساعات اإلضافية ضمن الشهر

 :وتتمثل واجبات املعلم يف ما يلي -٥٦٤

 أن يلم بالقانون وحيترمه ويدافع عنه كمواطن؛ وأن يطبق قوانني التعليم بصورة دقيقة؛ �

 ؛أن ُيقّيم ويؤدي دوره ومسؤولياته ورسالته النبيلة كمعلم ومرّب �

أن يتحـلى بالصرب واإلبداع والرتعة اإلنسانية عند قيامه مبهمته؛ وأن يسهم يف حتقيق دميقراطية                �
 العملية التعليمية؛

أن يتصرف كشخص مثقف يتصف بالدميقراطية واألخالق املهنية واالحترام والتسامح دون أن             �
 يلجأ إىل الشتائم أو العنف داخل املدرسة وخارجها؛
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 مبوضوع تدريسه وأن يكون مستوفياً للشروط العلمية والتربوية املطلوبة وفقاً           أن يكـون ملماً    �
للمناهج واملقررات املدرسية وكتب التعليم؛ وأن يستخدم األدوات واملعدات وتقنيات املختربات 

 ومنهجية ممارسات مهنة التعليم؛

 ية؛أن يقدم إىل مدراء املدرسة يف املوعد احملدد نسخة عن خططه التعليم �

أن يـتم إعالمه بصورة مستمرة بأحدث املعلومات العلمية والنفسية والتربوية؛ وأن يكون ملماً           �
 باألساليب واألدوات التربوية احلديثة؛

أن يفهـم ويقّيم عند اضطالعه مبهمته بنفسية طالبه واخلصائص األساسية لكل فئة عمرية من                �
فعهم وحقوقهم وقدراهتم الفكرية وخلفيتهم     الطـالب ومسـاهتم واحتياجاهتم واهتماماهتم ودوا      

 األخالقية واالجتماعية ومشاكلهم؛

أن يقـوم يومـياً وبصـورة منظمة ومنهجية بالتحضري لساعات تدريسه لكي يضطلع بكفاءة                �
 ومسؤولية وفعالية كبرية بعملية التدريس ويطبق خطة التعليم؛

ل وخارج الصفوف الدراسية أثناء     أن حيفـز تفكري وتصرف الطالب بصورة مستقلة وحرة داخ          �
 تطبيق اخلطة التعليمية والتربوية؛

أن يؤدي مهامه اخلاصة كمعلم بشكل صحيح أثناء الدوام املدرسي حسبما حيدده مدير املدرسة               �
 وأن حيترم مواعيد الدوام؛

أن يشـارك ويسـاعد، كلما كان ذلك ممكناً، يف تنظيم األنشطة اخلارجة عن املنهج الدراسي                 �
 واالمتحانات وغريها من املباريات؛

أن يسـهم، عند اختياره يف اهليئات الدراسية، يف أنشطة هذه اهليئات ويف خمتلف االجتماعات                �
واملـراجعات وذلك من خالل املشاركة يف املناقشات وتقدمي اقتراحات ملموسة هبدف التطبيق             

 الصحيح للخطط التعليمية والتربوية؛

ح، عند تعيينه يف جلنة االمتحانات، املعايري واإلجراءات والقواعد اليت          أن يطـبق على حنو صحي      �
حتددها النصوص املعيارية بالنسبة جلميع االمتحانات مبا يف ذلك االختبارات النهائية، وبالنسبة            

 لالمتحانات األخرى اليت تنظمها النصوص املعيارية؛

 استخدامها بصورة فعالة؛أن يقوم بصيانة وحتديث أدوات التعليم واملختربات و �

 أال يسمح بغياب الطالب عن املدرسة ألسباب شخصية؛ �

 أال يعطي دروساً خاصة لطالبه؛ �

 .أال يدخن يف الصف ويف ردهات املدرسة �
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 )اخلاصة(املدارس غري احلكومية 

 ٦٣اجلدول 
 ٢٠٠٣املدارس املنشأة يف عام 

 املدارس الثانوية املدارس العليا
ئية ومدارس املدارس االبتدا
 املدارس/املؤسسات رياض األطفال  سنوات٨التعليم ملدة 

 العدد ١٠٦ ٨٠ و١٤ ٦٦ ٢
 الطالب ٥ ١٢٠ ١١ ٧٩٠ ٦ ٢٨٠ غري متاح
 املدرسون ٣١٢ ٩٤٠ ٧٣٤ غري متاح

 التعاون الدويل

 Sorosا اجملال، مثلهـناك عـدد من املؤسسات والربامج األجنبية العاملة يف ألبانيا واليت تقدم املساعدة يف هذ   -٥٦٥

Foundation and Catholic Relief Services   والـربنامج الدامنـركي ،DANIDA ،وصندوق األوبك، واليونيسيف ،
الع ميكن االط. (، إخل"Don Bosco"، والربنامج اإليطايل "Arsakeio"وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملؤسسة اليونانية 

 ).CRC/C/11/Add.27ق يف التعليم يف الوثيقة على مزيد من املعلومات عن احل

 ١٤املادة 
 احلق يف التعليم اإللزامي اجملاين

 . التعليم خالل فترة السنوات التسع األوىل بكاملها إلزامي وجماين يف مجيع أحناء مجهورية ألبانيا -٥٦٦

 ١٥املادة 
 حق املشاركة يف احلياة الثقافية 

على أن حرية اإلبداع الفين والبحوث العلمية واالستفادة من نتائجها مكفولة  من الدستور ٥٨تنص املادة  -٥٦٧
 .وحيمي القانون حقوق الطبع والتأليف. للجميع

وإن تنمية الثقافة األلبانية من خالل محاية قيمها املتنوعة واالعتراف هبا وصوهنا وتعزيزها وإثرائها كانت                -٥٦٨
ومتثل محاية وتعزيز اهلويات الثقافية الوطنية يف عامل اليوم السائر على           . ألبانياوال تزال هدفاً هاماً بالنسبة حلكومة       

وتنمية الثقافة يف اجملتمع األلباين هي أهم التزامات الدولة اليت ينبغي الوفاء هبا             . طريق العوملة، التزاماً بالغ األمهية    
 . بالتعاون مع املؤسسات اخلاصة

وقد ساعدت هذه .  مليون ليك٩٧٠ مبا مقداره ٢٠٠٣ملخصصة للثقافة يف عام وتقدر امليزانية احلكومية ا -٥٦٩
وينص . امليزانـية بالدرجة األوىل يف تشغيل مؤسسات الثقافة والتراث يف إطار وزارة الثقافة والشباب والرياضة              

لشباب والرياضة وتقوم وزارة الثقافة وا. قانون ميزانية الدولة على ختصيص أموال للحفاظ على مثل هذه األنشطة
 .وحتصل املؤسسات الفنية احمللية على األموال من السلطات احمللية. بإدارة هذه األموال
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 البىن التحتية املؤسسية

 :تقوم مديرية التراث الثقايف اليت هي جزء من وزارة الثقافة والشباب والرياضة بإدارة املؤسسات الوطنية التالية -٥٧٠

 طنية؛مركز جرد املمتلكات الو � 

 مؤسسة النُّصب التذكارية الثقافية، وتتالف من ست مديريات إقليمية معنية بالنُّصب التذكارية الثقافية             �
 يف شكودرا وترينا ودورس وجريوكاسترا وبريات وسارندا؛

  احملفوظات املركزية احلكومية من األفالم؛-) الفولكلور(املركز الوطين للفنون الشعبية  �

 الوطين؛متحف التاريخ  �

 ، يف كروجا؛Gj. K. Skenderbeu""متحف التاريخ الوطين  �

 يف بريات؛" Onufri"املتحف الوطين  �

 املتحف الوطين لفنون القرون الوسطى يف كوركا؛ �

 مركز اإلبداع يف العمل الفين؛ �

 .املنتزه الوطين يف بوترنيت �

 :وختضع املؤسسات التالية إلدارة البلديات اليت توجد فيها

 املراكز الثقافية؛ �

 صاالت السينما؛ �

 قصور الثقافة؛ �

 .املتاحف التارخيية �

وأهـم املؤسسات الفنية هي املسرح الوطين؛ مسرح األوبرا والباليه؛ وفرقة املوسيقى والرقص الشعيب؛ ومسرح                -٥٧١
 .حملليوهناك مسارح وفرق فنية خمتلفة تعمل على املستوى ا.  واملركز الوطين لألطفالالدمى؛

 :وتنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة كل سنة أربعة أنشطة خاصة بالتراث الوطين -٥٧٢

 املهرجان الوطين لألغنية الشعبية يف مدينة ألباسان؛ � 

 املهرجان الوطين للفنون الشعبية يف مدينة ليزها؛ � 
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 يف مدينة كوركا؛مهرجان الفرق املوسيقية الشعبية لعزف اآلالت املوسيقية اهلوائية  �

 .املهرجان الوطين للقطع املوسيقية الشعبية املتعددة النغمات يف مدينة فلورا �

 :وفضالً عن ذلك، تنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة األنشطة التالية -٥٧٣

 مهرجان أدوات العزف الشعيب يف مدينة جريوكاسترا؛ � 

 ت؛يف مدينة بوترنتي" الفلوت السحري"مهرجان  � 

 .كوريت.  يف مدينة ب"Sofra e Dukagjinit"مهرجان الفنون الشعبية  � 

 يف مدينة بريميت؛" CIOFF ،"Permeti Multikulturor 2003املهرجان الدويل للفنون الشعبية  �

 مهرجان الرقص اإليقاعي يف مدينة ليربازهد؛ � 

 .، يف مدينة بيشكوبيا"Oda Dibrane"مهرجان  � 

يز محاية قيم التراث الثقايف لألقليات، تنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة كل عام املهرجان              وبغية تعز  -٥٧٤
 ).وهو مهرجان لألقليات اإلثنية" (Multicultural Permeti 2003 "(CIOFF)الدويل للفنون الشعبية 

فاملنتزه الوطين يف   .  الدولية ويتمثل حمور نشاط وزارة الثقافة والشباب والرياضة يف ترويج للقيم الثقافية           -٥٧٥
وفضالً عن ذلك فان متحف     . بوتريـنيت هو اليوم مركز من مراكز التراث الدولية احملمية وفقاً ملنظمة اليونسكو            

. وقد أرسلت الوثائق املطلوبة إىل اليونسكو هلذا الغرض       . مدينة جريوكاسترا قد اختري للحصول على نفس املركز       
 . من اليونسكو مدينة جريوكاسترا لكي يتخذ قراراً هبذا الشأن زار خبري٢٠٠٣أغسطس /ويف آب

وقد قامت وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتمويل مشاريع ثقافية وفنية للمحافظة على عالقة األقليات               -٥٧٦
 . اإلثنية بثقافاهتا األصلية

 التعليم املهين يف جمايل الثقافة والفنون 

ظر يف جمال تعليم الثقافات والفنون ولديها نظام تعليمي فعال يف هذا اجملال وعلى              أللبانيا تقليد ملفت للن    -٥٧٧
. وقد أدى ذلك إىل ظهور عدد من املواهب املعترف هبا دولياً، والسيما فيما يتعلق باملوسيقى              . خمتلف املستويات 

ان الراقصة وفناين الرقص وهناك شبكة فعالة مؤلفة من مدارس للفنون والثقافة خمصصة للموسيقيني وواضعي األحل 
ومن أهم املعاهد املشهورة يف هذا الصدد، أكادميية الفنون، ومدرسة جوردن ميسجا            . والفـنانني التشكيليني إخل   
 . العالية، وأكادميية الباليه

 محاية حقوق الطبع والتأليف

ولذلك، فان وزارة . اماً للغايةتعترب وزارة الثقافة والشباب والرياضة محاية حقوق الطبع والتأليف هدفاً ه -٥٧٨
. اخلارجية تعمل على إعداد مشروع قانون لكي تنضم مجهورية ألبانيا إىل االتفاقية العاملية حلقوق الطبع والتأليف               
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ومشروع القانون هذا هو جزء من استراتيجية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لفتح باب املفاوضات إلبرام اتفاق 
 .ار مع االحتاد األورويباالنضمام واالستقر

. ١٩٩٢وقـد مت تعديـل القانون احلايل املتعلق حبقوق الطبع والتأليف، مرات عديدة، منذ اعتماده عام      -٥٧٩
. وتعمل هذه الوكالة يف جمال التسجيل والفنون      ". الباوتور"وأُنشـئت وكالة متخصصة يف حقوق الطبع وامسها         

 .ق الطبع واحلقوق املتعلقة به بغية زيادة فعالية محاية حقوق الطبعوجتري حالياً صياغة قانون جديد يشأن حقو

وكان اهلدف  . ومت تنظـيم أول مؤمتـر وطين حلقوق الطبع مببادرة من وزارة الثقافة والشباب والرياضة               -٥٨٠
 ممثلي  ومل يقتصر حضور هذا املؤمتر على     . الرئيسـي هلـذا املؤمتر هو توعية الرأي العام املبدع بشأن قضايا هامة            

 .املبدعني فحسب بل حضره أيضاً ممثلون من وزارة املالية والقضاء وغري ذلك من إدارات الدولة

وتضطلع وزارة الثقافة   . ومـع ذلـك، ال تـزال هناك العديد من املشاكل املتعلقة بالطبع غري املشروع               -٥٨١
ضاً من خالل التعاون مع أوساط      والشـباب والرياضة بدور نشيط للغاية يف القضاء على هذه الظاهرة وذلك أي            

 .الفنانني واهليئات احلكومية األخرى املسؤولة عن إنفاذ القانون

ويـتوىل مكتب العالمات التجارية والرباءات يف وزارة املالية محاية حقوق امللكية الفكرية والفنية حيث                -٥٨٢
 .ألدبيةميكن جلميع املبدعني إيداع أعماهلم الفنية حلماية حقوقهم املادية وا

الذي ميثل إجنازاً هاماً للغاية يف تعزيز اهلياكل        " قانون التراث الثقايف األلباين   "وقـد أقـر الربملان األلباين        -٥٨٣
كما ُشرع يف   . وقد دخل قانون املسرح يف مرحلة التنفيذ      . األساسـية القانونية حلماية قيم التراث الثقايف األلباين       

 .ة هيكلة مسرح األوبرا والباليهإعادة تنظيم املسرح الوطين وإعاد

وبصفة . وتغطي وسائل اإلعالم تغطية جيدة قضايا الفنون والثقافة األلبانية وكذلك املشاكل اليت تواجهها -٥٨٤
 . عامة، فإن وسائل اإلعالم تؤدي دوراً إجيابياً يف تعزيز الفنون والثقافة األلبانية

وهذه . الثقافة من خالل مؤسسات متخصصة مثل أكادميية الفنون       ويـتم التعليم املهين يف جمايل الفنون و        -٥٨٥
 .املؤسسة اهلامة تابعة لوزارة التعليم والعلوم

 اهلوية الثقافية لألقليات

فقد أنشأت كل أقلية منظمات . لقد حدثت تطورات جديدة يف األنشطة الثقافية والفنية لألقليات القومية -٥٨٦
ه املنظمات واجلمعيات دوراً هاماً يف تعريف أفراد األقليات على تارخيها           وتؤدي هذ . ومجعـيات يف هـذا اجملال     

 .وثقافتها وتقاليدها

وتضم هذه الرابطة الكُتاب    . وتضـطلع رابطـة فناين األقليات بأنشطتها يف دروبول مبقاطعة جريوكسترا          -٥٨٧
بطة سلسلة من األنشطة مثل     وقد نظمت هذه الرا   . والشـعراء والرسـامني وغريهم من فناين األقليات املعروفني        
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وشاركت فرقة دروبيلي للفنون الشعبية يف احلياة       . معـارض الرسوم والصور، ومعارض حتف التراث الشعيب إخل        
الثقافـية داخـل البالد وخارجها، وهي تتلقى الدعم الكامل واملباشر من وزارة الثقافة والشباب والرياضة ومن               

 . هات املتربعةالبلديات واملركز الثقايف وخمتلف اجل

 Druzhba Prespaوقد أنشأ ممثلو الثقافة املقدونية جمموعة من الرابطات مبا فيها االحتاد األلباين املقدوين ومجعية  -٥٨٨
وقد . يف قرى األقلية املقدونية   الشعبية  وتقوم هذه اجلمعية بإدارة أنشطة فرق الفنون        . يف حمافظة ليكيناس ومقاطعة كورسا    

رجان ليكيناس وسلسلة من احلفالت الفنية يف ألبانيا واملناطق اجملاورة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية          قامـت بتنظيم مه   
 .الشعبية املقدونيةوالثقافة واألزياء وقد أبرزت هذه العروض قيم التقاليد . السابقة

وقد . يف مقاطعة شكودرا بأنشطتها يف فراكا Moraca Rozafaوتضطلع اجلمعية الثقافية ألقلية مونتنغري  -٥٨٩
 .نظمت سلسلة من األنشطة للمحافظة على لغة وثقافة وتقاليد األقلية املونتينغرية وتعزيزها

 . ، إخل"Romani Baxt"و "Amaro Divas" و"Amaro-Drom"وقد أنشأت أقلية الروما مجعيات منها  -٥٩٠

واهلدف . Vlleha Voskopojaورابطة ) لبانياأرمانيو أ ("Armeni-Alban"وأنشأت أقلية آروماين مجعيتها  -٥٩١
 .الرئيسي هلذه اجلمعيات هو احملافظة على لغة األقلية وثقافتها وتقاليدها

 وسائل اإلعالم

 . صحيفة يومية يف ألبانيا ومعظمها متوفر إلكترونياً على اإلنترنت١٥، كانت هناك ٢٠٠١أكتوبر /يف تشرين األول -٥٩٢

 ٣٥ مشغل حملطات إذاعة وتلفزيون مرخصة من بينها         ٩٧ كان هناك ما جمموعه      ،٢٠٠٢ويف بداية عام     -٥٩٣
 حمطة ٥٤حمطتان وطنيتان و( حمطة تلفزيون ٦٢و)  حملية٣٤واحدة وطنية و(حمطـة إذاعـة على املوجة املتوسطة        

 . حمطات تلفزيونية تعمل بالكابل٥مبا يف ذلك قناة فضائية واحدة و) حملية

 مزيد من املعلومات عن وسائل اإلعالم ونشر الثقافة من خالل هذه الوسائل، يف              وميكـن االطالع على    -٥٩٤
 ).CCPR/C/ALB/2004/1(التقرير األويل أللبانيا عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 حرية البحث العلمي والنشاط اإلبداعي

 واحلريات األساسية يف جمال التقدم العلمي ويهدف إىل         يوجد يف ألبانيا إطار قانوين شامل يكفل احلقوق        -٥٩٥
 .تطوير ونشر وتطبيق املنجزات العلمية لصاحل التقدم الدميقراطي للبلد

 الصادر يف كانون    ٧٨٩٣وتكفل مواد عديدة من التشريعات األساسية يف هذا اجملال، مثل القانون رقم              -٥٩٦
ولوجي، حق كل فرد يف املسامهة يف البحوث العلمية والتقدم           يشأن التقدم العلمي والتكن    ١٩٩٤ديسـمرب   /األول

 .التقين وكذلك التمتع بالفوائد الناشئة عن تطبيق العلوم، مبا يف ذلك محاية وتطوير ونشر املنجزات العلمية
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 :وبعبارات أكثر حتديداً، يكفل هذا القانون ما يلي -٥٩٧

 ؛)٥ادة امل(احلق يف حرية البحث العلمي مبوجب القانون  �

 ؛)٤١املادة (حرية العاملني يف احلقل العلمي يف اختيار الوسائل العلمية والتطويرية يف عملهم  �

احلـق يف إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية حتقيقاً للتنمية املتجانسة والدميقراطية للمجتمع             �
 ؛)٦املادة (واالقتصاد والثقافة 

 ؛)٦املادة (مللكية الفكرية احلق يف احترام احلقائق العلمية وا �

 ؛)٢٥ و٦املادتان (احلق يف التعاون الدويل العلمي والتكنولوجي  �

وخصخصة مؤسسات التنمية العلمية    ) ٥١املادة  (احلـق يف إنشـاء مؤسسـات علمية خاصة           �
 ؛)٧املادة (والتكنولوجية 

 ؛)١٣املادة (احلق يف جعل مؤسسات البحث العلمي مستقلة  �

 ؛)٤٠املادة ( يف احلقل العلمي يف تكوين اجلمعيات حق العاملني �

يف تلقي التدريب والتخصص داخل     ) صغار املوظفني بوجه خاص   (حق العاملني يف جمال العلوم       �
 ؛)٤٢املادة (وخارج البالد 

 ؛)٤٧املادة (احلق يف تلقي جوائز علمية كمكافأة على النشاط العلمي والتكنولوجي  �

 ).٥٠املادة (ونشر النتائج ) ٤٩املادة (ومات عن األنشطة العملية والتكنولوجية احلق يف تلقي املعل �

ويتضـح ممـا تقـدم أن املواد املذكورة من القانون تعكس وتتضمن على أفضل وجه املبادئ واملعايري                   -٥٩٨
عهد الدويل اخلاص  من ال١٥والشروط الواردة يف عدد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وال سيما املادة 

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بشأن حق كل شخص يف ٢٧باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملادة 
املشاركة حبرية يف التقدم العلمي والتمتع بفوائده، وكذلك بشأن محاية املصاحل املعنوية واملادية الناشئة عن اإلنتاج      

قانونية تدعم تطوير ونشر العلم وحتترم احلرية الالزمة للنشاط اإلبداعي للبحوث           كمـا أن األحكام ال    . العـلمي 
 .العلمية وكذلك زيادة التعاون الدويل يف احلقل العلمي

وقد اختذت حكومة ألبانيا، ووزارة التعليم والعلوم بصفة خاصة، عدداً من التدابري الناجحة لتعزيز نشر                -٥٩٩
ويتضمن ذلك تعزيز الربامج الوطنية للبحوث العلمية، وتنظيم        . التكنولوجياملعلومـات عـن الـتقدم العلمي و       

املؤمتـرات والندوات الدورية، واملنشورات، ومجع البحوث العلمية، واستخدام تكنولوجيا املعلومات على نطاق             
 اإلقليمية  واسـع يف مؤسسات العلوم والبحوث، ومشاركة العلماء األلبانيني يف مشاريع وبرامج للبحوث العلمية             
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والدولـية، وكذلك يف حمافل للبحوث العلمية وغريها من األنشطة اهلامة، وذلك هبدف تعزيز اإلجنازات العلمية                
 .األلبانية وتبادل املعلومات العلمية املستوفاة إخل

 تنتهك  ويف الوقت نفسه، اُتخذت تدابري قانونية وعملية ملنع استخدام املنجزات العلمية والتقنية ألغراض             -٦٠٠
. حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف احلياة والصحة واحلرية الشخصية واحلياة اخلاصة وغريها من احلقوق املماثلة 

 :وجتدر مالحظة االجتاهني التاليني

تطبيقها ملراقبة  : أوالً، إن استخدام التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واالتصاالت يرتبط مبشكلتني         �
م هبا أشخاص حمددون ُيشتبه يف ارتكاهبم جرائم، واألثر السليب على صحة        االتصـاالت اليت يقو   

وهناك التزام كامل من جانب . اإلنسان املترتب على شبكات هوائيات وسائل االتصال املتحركة
 املؤسسات التشريعية والتنفيذية لتنظيم هذه املسائل من الناحيتني القانونية والتقنية؛

مبنجزات اهلندسة الوراثية، وال سيما الكائنات احملورة وراثياً، فإن لنشرها          وثانـياً، وفيما يتعلق      �
والربملان واحلكومة بصدد النظر يف اعتماد التشريع ذي        . واستخدامها تأثرياً على الصحة والبيئة    
 .الصلة مبا يتمشى مع املعايري الدولية

وتتضمن .  نشر املعلومات العلمية والثقافيةوقد أنشأت حكومة ألبانيا شبكة من املؤسسات العلمية هبدف -٦٠١
النظام املؤسسي ألكادميية العلوم، ونظام املؤسسات العلمية يف الوزارات، ونظام          : هذه الشبكة ثالثة أنظمة علمية    

 . مؤسسة٥٠ويبلغ العدد اإلمجايل هلذه املؤسسات . اجلامعات كمؤسسات للتعليم والعلوم

 بشأن تطوير العلوم والتكنولوجيا     ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ؤرخ   امل ٧٨٩٣ويكفل القانون رقم     -٦٠٢
 ).٤١ و٦ و٥املواد (حرية البحث العلمي 

  حرية البحث العلمي مبوجب القانون؛٥تكفل املادة  �

  حرية اختيار العاملني يف احلقل العلمي لطرق البحث والتطوير؛٤١تكفل املادة  �

ة العلمية والتكنولوجية من أجل التقدم املتجانس والدميقراطي  حق وممارسة األنشط٦تكفل املادة  �
 .للمجتمع واالقتصاد والثقافة؛ واحلق يف احترام احلقائق العلمية وامللكية الفكرية

 بشأن التطور ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٧٨٩٣ من القانون رقم ٥٠ و٤٩وتكفل املادتان  -٦٠٣
 حق اجلمهور يف    ٤٩وبعبارات أكثر حتديداً، تكفل املادة      . دل املعلومات العلمية  العـلمي والتكنولوجي حرية تبا    

 . احلق يف نشر وإصدار نتائج البحوث العلمية٥٠وتكفل املادة . إطالعه على القضايا العلمية

ر وتـتوفر مـن النواحي الدستورية والقانونية والعملية مجيع الشروط والظروف املؤاتية والتدابري واألط              -٦٠٤
 .الداعمة لتنظيم نقابات للعاملني يف جمايل التعليم والعلوم
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 مجعية يف جمايل التعليم والعلوم املختلفة، ميكن تقسيمها إىل ثالث جمموعات على             ١٠٠وهناك أكثر من     -٦٠٥
 :النحو التايل

مني، نقابة أخصائيي التعليم، ونقابة األساتذة واملعل     (مجعـيات التربـية املدنية وحقوق اإلنسان         �
واملركـز األلـباين لدراسات اهلجرة، ورابطة التزام املواطن، واحلركة األلبانية من أجل السالم              

 ؛.)والتفاهم، ومعهد التعليم والتقدم إخل

جامعة املؤرخني األلبانيني، واملعهد األلباين لقضايا البلقان، واحتاد خرباء         : مجعـيات مهنية مثل    �
لماء النفس، والرابطة األلبانية للفلسفة، ونقابة أساتذة ومعلمي        االقتصـاد، والرابطة األلبانية لع    

اللغـة اإلنكلـيزية، ونقابة املترمجني الفوريني، ومجعيات علماء الرياضيات والفيزياء واألحياء            
واألنثروبولوجيا والكيمياء وأخصائيي القلب وطب األطفال وعلم األورام، على التوايل، ونقابة           

يقى املعاصرة األلبانية ومجعية فريدريك شوبان األلبانية ورابطة رياضة كرة          األطباء ومجعية املوس  
 ؛)السلة والكرة الطائرة وما إىل ذلك

مجعيات حلماية البيئة والتنمية املستدامة مثل مجعية صون ومحاية البيئة الطبيعية، ونادي الشباب              �
ت يف ألبانيا، واجلمعية الوطنية ملساعدة للبيـئة، والرابطة الزراعية البيئية، واحتاد أراضي التعاونيا   

التعاونيات، ومجعية محاية األرض، ومجعية محاية وصون املياه الصاحلة للشرب واملياه الساحلية يف 
ألبانـيا ومجعية األطباء حميب البيئة، ومجعية محاية احليوانات الثديية والدواجن، واجلمعية العلمية             

 . مكتشفي الكهوف، إخلللطالب املهتمني بالغابات، ومجعية

 :وتسهم هذه اجلمعيات مسامهة متميزة ومتعددة األوجه وال سيما فيما يتعلق مبا يلي -٦٠٦

توعية اجملتمع األكادميي فيما يتصل باإلصالحات الدميقراطية وحماكاة أساليب التفكري الدميقراطية   �
 والنقدية، كمصدر للمشاركة يف عملية حنول دميقراطي ملموس؛

دراسة ونشر : تراتيجية لتنمية الدميقراطية على الصعيد احمللي وعلى مستوى البالد بأسرها مثل          اس �
أعمـال احتـاد خرباء االقتصاد بشأن أولويات التنمية الوطنية واالندماج الدميقراطي للمنطقة؛             

يدين وأعمال رابطة املؤرخني بشأن املنظور الدميقراطي واملتكامل للتطورات التارخيية على الصع          
الوطـين واإلقليمي؛ وأنشطة طائفة من مجعيات محاية البيئة والتنمية املستدامة وال سيما تعاونية              
األراضـي األلبانـية، اليت هلا أثر كبري ألهنا تويل اهتماماً خاصاً للتعاون يف جمايل البيئة والتنمية                 

 ئية؛املستدامة يف إطار االسترتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ألغراض غذا

اإلصالح الدميقراطي ملناهج التربية الوطنية يف املدارس وإسهام اجملتمع يف هذه العملية من خالل               �
رابطة األساتذة واملعلمني، ورابطة األخصائيني يف جمال التربية، وغريها، حبيث تعكس هذه املناهج 

اطية وإجياد نظام تعليمي    الدميقراطـية والتعددية واالقتصاد السوقي ودور املعلم يف تعليم الدميقر         
 دميقراطي جديد؛
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فمثالً، نظمت  . حتسـني املناهج الدراسية والعملية من خالل تنظيم مناقشات ودراسات علمية           �
مجعية املؤرخني مناقشات وأصدرت مطبوعات كان هلا أثر إجيايب على حتسني مناهج التاريخ على 

 ؛مستوى التعليم الثانوي والثقافة التارخيية للمجتمع

فمثالً، اعترضت  . االعـتراض على عمليات صنع القرارات احلكومية وإعادة هيكلة املؤسسات          �
رابطـة رجال الفلسفة يف ألبانيا بشدة على القرار الذي اختذته احلكومة إلغالق كلية الفلسفة               

  وقدمت يف الوقت نفسه حالً بديالً إلعادة هيكلة١٩٩٢وعلم االجتماع يف جامعة تريانا يف عام 
ومت اللجوء إىل   . الكلـية بصورة تدرجيية مثلما حدث يف حالة كليات أخرى يف اجلامعة نفسها            

 إلعادة هيكلة فرع الفلسفة وعلم االجتماع من خالل تقسيمه إىل           ١٩٩٨نفـس احلل يف عام      
 فرعني متميزين وكذلك فتح فرع جديد للعلوم السياسية وفرع لإلدارة العامة؛

فمثالً مت دمج رابطة    . جمعيات األلبانية يف مؤسسات أوروبية ودولية     اإلدمـاج الدميقـراطي لل     �
أخصـائيي عـلم النفس األلبانيني يف املنظمة األوروبية واملنظمة العاملية ألخصائيي علم النفس؛              
وُدجمت رابطة أخصائيي علم اإلنسان يف نظريهتا األوروبية؛ وُدمج االحتاد الوطين للجمعيات التعاونية يف              

  . التعاوين الدويل؛ وُدجمت عدة مجعيات لألطباء يف نظرياهتا األوروبية، وما إىل ذلكاالحتاد

وال توجـد أي أدلة على مواجهة العاملني يف جمايل التعليم والعلوم لصعوبات تؤثر على إعمال حقهم يف      -٦٠٧
 .تنظيم اجلمعيات

 بشأن التطور العلمي    ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ الصـادر يف     ٧٨٩٣ويكفـل القـانون رقـم        -٦٠٨
 من هذا القانون على احلق يف التعاون    ٢٥وتنص املادة   . والتكنولوجي مشاركة العلماء األلبان يف األنشطة الدولية      

العـلمي والتكـنولوجي الدويل ال من خالل مشاريع للتعاون اإلقليمي والدويل فحسب بل أيضاً من خالل عقد           
 .دة األطراف يف احلقل العلمياتفاقات حكومية دولية ثنائية ومتعد

وتؤثر الصعوبات اليت يواجهها العلماء األلبان يف احلصول على تأشريات من السفارات األجنبية يف ألبانيا               -٦٠٩
 .أو يف بلدان أخرى تأثرياً سلبياً على حرية تنقلهم

 التعاون الدويل

 . الصلة بالبحوث العلميةحتصل ألبانيا على تعاون دويل يف عملية صياغة التشريعات ذات -٦١٠

- - - - - 


