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  جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية على التقرير اجلامع للتقارير الدورية مـن الثـاين               
الـستني  الرابع أللبانيا، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلاديـة و          إىل
  )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ -سبتمرب /أيلول ١٧(
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقـارير الدوريـة مـن الثـاين إىل الرابـع أللبانيـا              -١
)CRC/C/ALB/2-4 (   ١٧٣٩ و ١٧٣٨يف جلستيها)   انظرCRC/C/SR.1738 و CRC/C/SR.1739 (

 تـشرين   ٥ املعقودة يف    ١٧٥٤ستها  ، واعتمدت يف جل   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٥املعقودتني يف   
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢أكتوبر /األول

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير اجلامع للتقارير من الثـاين إىل الرابـع                -٢

، اليت أتاحت فهماً    )CRC/C/ALB/Q/2-4/Add.1(وكذلك بالردود اخلطية على قائمة املسائل       
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اإلضافية اليت قدمتـها  . حلالة األطفال يف الدولة الطرف أفضل  

الدولة الطرف بعد احلوار، ومع ذلك فإهنا تأسف لعدم وجود ممثلني لوزارة العدل يف وفـد                
سيما ما يتعلق منـها بـاألمور         ال الدولة الطرف، مما أعاق احلوار بشأن عدد من املسائل،        

  .القانونية
وُتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هـذه املالحظـات اخلتاميـة ينبغـي أن ُتقـرأ                  -٣

باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقارير األوليـة للدولـة الطـرف              مقترنة
مبوجب الربوتوكول االختياري بشأن اشـتراك األطفـال يف املنازعـات املـسلحة              املقدمة

)CRC/C/OPC/ALB/CO/1 (يف البغاء  م  وتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالهل     والرب
  ).CRC/CO/OPSC/ALB/CO/1(واملواد اإلباحية 
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
  : تنوِّه اللجنة باعتماد التدابري التشريعية التالية  -٤

      /اية حقوق الطفل، يف تـشرين الثـاين        املتعلق حبم  ١٠٣٤٧القانون رقم     )أ(  
  ؛٢٠١٠نوفمرب 

  ؛٢٠١٠فرباير / املتعلق باحلماية من التمييز، يف شباط١٠٢٢١القانون رقم   )ب(  
 املتعلق بتدابري مكافحة العنف يف العالقات األسـرية،         ٩٦٦٩القانون رقم     )ج(  

  .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول يف
  :كوك التالية أو االنضمام إليهاوترحب اللجنة بالتصديق على الص  -٥

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب /املنازعات املسلحة، يف كانون األول

الطفل بشأن بيع األطفـال     الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق        )ب(  
  ؛٢٠٠٨فرباير /يف شباطيف البغاء واملواد اإلباحية، م واستغالهل
    /اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، يف تـشرين الثـاين             )ج(  
  ؛٢٠٠٧نوفمرب 

الربوتوكوالن االختياريان األول والثاين للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            )د(  
  ؛٢٠٠٧أكتوبر /املدنية والسياسية، يف تشرين األول

  ؛٢٠٠٧يونيه /ملهاجرين وأفراد أسرهم، يف حزيراناتفاقية محاية مجيع العمال ا  )ه(  
 املتعلقة باالعتراف باألحكام املتصلة بالتزامات النفقة  ٢٣اتفاقية الهاي رقم      )و(  

 بشأن القانون املنطبق على التزامات النفقة جتـاه         ٢٤إزاء األطفال وتنفيذها، واالتفاقية رقم      
  .٢٠١١أغسطس /األطفال، يف آب

  :ضاً بالتدابري املؤسسية والسياساتية التاليةوترحب اللجنة أي  -٦
 اعتماد االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني واحلـد مـن العنـف             )أ(  
  ؛٢٠١١يونيه /، يف حزيران٢٠١٥-٢٠١١ والعنف املرتيل، للفترة اجلنساين
  ؛٢٠١٠مايو /تعيني مفوض معين باحلماية من التمييز، يف أيار  )ب(  
راتيجية الوطنية ملكافحة االجتار باألطفال ومحاية األطفال املتجر اعتماد االست  )ج(  

  ؛٢٠٠٨يوليه /هبم، يف متوز
  . بلدية وبلدة٢٨إنشاء وحدات حلماية األطفال يف   )د(  
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  )ية من االتفاق٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

   السابقة املقدمة من اللجنةالتوصيات    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف يف تنفيذ املالحظات اخلتامية املتعلقة بتقريرهـا              -٧

، غري أهنا تالحظ مع األسف أن بعـض التوصـيات           )CRC/C/15/Add.249  ،2005(السابق  
  .الواردة يف هذه املالحظات مل تنفذ تنفيذاً كامالً

 الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لكي تنفذ بـصورة            اللجنةحتث    -٨
فعالة التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بـالتقرير األويل املقـدم مبوجـب              

سيما ما يتعلق منها بعدم التمييز        ال االتفاقية، وهي التوصيات اليت مل ُتنفذ على حنو مناسب،        
ل، وباألطفال احملرومني من البيئة اُألسرية، واألطفال ذوي اإلعاقـة،           واإلمها عاملةوإساءة امل 

  .وقضاء األحداث

  التشريعات    
تنوه اللجنة باعتماد العديد من القوانني املتعلقة بالطفل خـالل الفتـرة املـشمولة                -٩

        / تـشرين الثـاين    ٤سيما القانون املتعلق حبماية حقوق الطفل الذي اعُتمد يف            وال بالتقرير،
 ُتعرب عن قلقها ألن سن قوانني جديدة، ومنـها القـانون           فإهنا ومع ذلك، . ٢٠١٠نوفمرب  

 الطفل، مل يعقبه استعراض األحكام القانونية القائمة، ومـن مث توجـد             حقوقاملتعلق حبماية   
ُتعرب عن قلقها إزاء الـضعف  كما . انون اجلديد والقوانني السابقة أوجه عدم اتساق بني الق    

  .لقدرة الدولة الطرف على تنفيذ القوانني املتعلقة بالطفل تنفيذاً فعاالًالعام 
اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون القانون املتعلق حبماية حقـوق            حتث    -١٠

 هـا  حتثّ كما. لألطفال سبل االنتصاف املناسبة   الطفل ناسخاً جلميع التشريعات، وأن يوفر       
علـى  بفعالية  قوانني املتعلقة بالطفل    التنفيذ   تكفل   ات وأطر ونظم مالئمة   على إنشاء آلي  

  .صعيد الدولة واألقاليم والبلديات

   واالستراتيجيات الشاملةالسياسات    
 ٢٠١٥-٢٠١٢ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل املتعلقـة باألطفـال للفتـرة              -١١
ءاً تشكل جـز    ال ، ومع ذلك فإهنا تالحظ بقلق أن خطة العمل هذه         ٢٠١٢مارس  /آذار يف
ويساور اللجنـة   . أو مل ُتخصص ميزانية حمددة لتنفيذها     /سياسة شاملة بشأن األطفال و     من

النتائج اليت حققتها االسـتراتيجية الوطنيـة املتعلقـة باألطفـال           حمدودية  القلق أيضاً إزاء    
االهتمام الذي حظيـت بـه      ِقلة  إىل  ، وهو ما ُيعزى يف املقام األوىل        ٢٠١٠-٢٠٠٥ للفترة

  .جية من جانب الوزارات واحلكومات احمللية وعدم كفاية املوارد املخصصة لتنفيذهااالستراتي
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدماج خطـة عملـها املتعلقـة باألطفـال                -١٢
 يف سياسة شاملة لألطفال تضم سائر خطط العمـل القطاعيـة            ٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة

البشرية والتقنية واملاليـة     توفري مجيع املوارد   على   ها حتثّ كما. واإلقليمية املتعلقة باألطفال  
وعلـى   ، بفعاليـة  ٢٠١٥-٢٠١٢  خطة العمل املتعلقة باألطفال للفترة     تنفيذالالزمة ل 

  .ضمان إجراء مشاورات منتظمة وواسعة النطاق من أجل تقييم فعالية تنفيذ اخلطة

  التنسيق    
كثرة إزاء  ) ٢٠٠٥،  ٨فقرة  ، ال CRC/C/15/Add.249(ُتعرب اللجنة جمدداً عن قلقها        -١٣

اجلهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي، وإزاء ضعف قدرة             
 لـك بـني ت    فيما الوكالة احلكومية املعنية حبماية حقوق األطفال على كفالة التنسيق الفعال         

ىل التنسيق بني املؤسسات    عالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق االفتقار إ       و. اهليئات املتعددة 
القائمة املعنية حبقوق الطفل، مما يؤثر سلبياً على التنسيق الفعال بني الربامج واالستراتيجيات             

  .املتعلقة بتنفيذ االتفاقية
 للوكالة احلكومية املعنيـة     التنسيقياللجنة الدولة الطرف على تعزيز الدور       حتث    -١٤

ز مكانة الوكالة ومنحها سلطة وموارد بشرية       حبماية حقوق األطفال، وذلك بضمان إبرا     
وتقنية ومالية كافية مبا يكفل التنسيق الفعال إلجراءات محاية حقوق األطفال يف خمتلـف              

 على ترشـيد العمـل   ها حتثّكما.  من الوطين إىل احمللياملستويات،القطاعات وعلى مجيع   
 مبا يلزم من املوارد البـشرية       الذي تقوم به خمتلف اهليئات املعنية حبقوق الطفل وتزويدها        

  .واملالية لكي تقوم بدورها بكفاءة

   املواردختصيص    
اجلزء املخصص من امليزانية للمجـاالت ذات الـصلة         ص  لتقليساور اللجنة القلق      -١٥

الدولة الطرف بصورة مفرطة على عتماد املباشرة باألطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وال  
  :يلي ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما. جلهات املاحنة الدولية يف هذا الصدداجملتمع املدين وا

عدم حتديد الدولة الطرف خمصصات ماليـة معينـة لتقـدمي اخلـدمات               )أ(  
  االجتماعية املهمة لألطفال، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف األوضاع األشد ضعفاً؛

حويالت مالية كافية إىل اجملتمعات     مركزية اخلدمات بت   عدم اقتران تطبيق ال     )ب(  
احمللية، وتردد بعض احلكومات احمللية يف إنشاء خدمات أساسية لألسر اليت تعيش يف أوضاع              

  ضعيفة، مما أدى إىل تدهور وضع األطفال يف أقل املناطق منواً؛
  عدم إجراء الدولة الطرف دراسات لتقييم تأثري القرارات املالية على األطفال؛  )ج(  
ارتفاع مستوى الفساد يف الدولة الطرف، مما يسهم يف إهدار املوارد الـيت               )د(  

  .ميكنها أن تعزز إعمال حقوق الطفل
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  :اللجنة الدولة الطرف على ما يليحتث   -١٦
إجراء تقدير شامل الحتياجات األطفال من امليزانية وختصيص مـوارد            )أ(  

سيما لزيـادة     وال إلعمال حقوق األطفال،   من االتفاقية    ٤كافية يف امليزانية وفقاً للمادة      
امليزانية املخصصة للقطاعات االجتماعية، مبا يف ذلك ميزانية قطاع التعليم، ومعاجلة أوجه            

   ذات الصلة حبقوق األطفال؛شراتالتفاوت بناًء على املؤ
اتباع هنج يراعي حقوق الطفل يف سياق وضع ميزانية الدولة، بتنفيـذ              )ب(  

صيص املوارد واستخدامها يف قضايا األطفال على نطاق امليزانيـة ككـل،            نظام لتتبُّع خت  
اللجنة أيـضاً الدولـة   حتث و. وبذلك تتضح الرؤية بالنسبة ملا ُيستثمر يف قضايا األطفال        

 هذا إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن ختدم هبـا           عالطرف على استخدام نظام التتبُّ    
، مع ضـمان قيـاس      "املصاحل الفضلى للطفل  "اعات  االستثمارات يف أي قطاع من القط     

  التأثري املتباين هلذه االستثمارات على الفتيات والفتيان؛
سـيما مـع      وال ضمان ميزنة شفافة وتشاركية من خالل احلوار العام،         )ج(  

  األطفال، لتحقيق املساءلة املناسبة للسلطات احمللية؛
طفال الذين يعانون مـن أوضـاع       حتديد بنود استراتيجية يف امليزانية لأل       )د(  

احلرمان والضعف، والذين قد حيتاجون إىل تدابري اجتماعية إجيابية، وضمان محاية هذه البنود             
املدرجة يف امليزانية حىت يف حاالت األزمات االقتصادية والكـوارث الطبيعيـة أو غريهـا               

  الطوارئ؛ من
رات املؤسسية الرامية إىل    اختاذ تدابري فورية ملكافحة الفساد وتعزيز القد        )ه(  

  الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة املنخرطني فيه على حنو فعال؛
مراعاة التوصيات اليت قدمتها اللجنة أثناء يوم املناقشة العامة املعقود يف             )و(  

  ". مسؤولية الدول-املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " واملكرس ملوضوع ٢٠٠٧عام 

  ات البيانمجع    
معهد اإلحصاءات الوطين بيانات عن األطفال، ولكنها أعربت        مجع   اللجنة   الحظت  -١٧

عن قلقها ألن املعهد مل ُينشئ نظاماً شامالً جلمع البيانات يغطي مجيع جماالت االتفاقية، وألن               
 باألطفال املعرضني خلطر االجتـار،      - حتديداً   -يتعلق    فيما يزال غري كافٍ    ال مجع البيانات 

 الذين يعانون من إساءة املعاملة واإلمهال، واألطفال املتخلى عنـهم، واألطفـال             فالطواأل
  .املنتمني لألقليات، واألطفال ذوي اإلعاقة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لكـي تنـشئ، بـدعم مـن                 -١٨
اعتبار ذلـك   شركائها، نظاماً شامالً جلمع البيانات، ولكي حتلِّل ما ُيجمع من البيانات ب           

أساساً لتقييم التقدم احملرز حنو إعمال حقوق الطفل وللمساعدة يف وضـع الـسياسات              
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وينبغي أن تشمل   .  والربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبا    ةوالربامج املتعلقة بتنفيذ االتفاقي   
 سنة، مع تصنيفها، مثالً، حبسب العمر، واجلـنس،         ١٨البيانات مجيع األطفال حىت سن      

 االقتصادي، هبـدف    -الريفية، واألصل العرقي، والوضع االجتماعي      /طق احلضرية واملنا
  .تيسري حتليل حالة مجيع األطفال

   املستقلالرصد    
ظل شاغراً لفترة تزيد    ) أمني املظامل (يساور اللجنة القلق ألن منصب حمامي الشعب          -١٩

 يف مكتب أمني املظـامل      ٢٠٠٤على عام، وألن اإلدارة املعنية باألطفال اليت أُنشئت يف عام           
، CRC/C/15/Add.249(وتعرب اللجنة جمدداً عـن قلقهـا        . تكن فعالة يف اآلونة األخرية     مل

ألن وعي األطفال والكبار على حد سواء باخلدمات الـيت يقـدمها            ) ٢٠٠٥،  ١٣ الفقرة
ـ        . يزال حمدوداً   ال مكتب حمامي الشعب   صة ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن املـوارد املخص

تزال غري كافية، مما أدى إىل إغالق املكتبيني احملليني يف كوركا وشـكودرا        ال آلليات الرصد 
  .٢٠٠٨يف عام 

، )CRC/GC/2002/2 (٢اللجنة الدولة الطرف، مشريةً إىل تعليقها العام رقم         حتث    -٢٠
عنـه  املتفّرعة  سيما اإلدارة املعنية باألطفال،       وال مكتب حمامي الشعب،  أداء  على ضمان   

ا باملوارد البشرية واملاليـة     بكفاءة ودون انقطاع، وعلى األخص بضمان تزويدمه      مهامها  
  على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيـذ بـرامج توعيـة،           ها حتثّ كما. والتقنية الالزمة 

سيما لألطفال، مبن فيهم من يعيشون يف مناطق نائية، بشأن إمكانية تقدمي الشكاوى إىل   ال
  .املعنية باألطفالاإلدارة 

   والتوعيةالنشر    
تالحظ اللجنة بقلق قلة التدابري املتخذة من جانب الدولة الطـرف لنـشر الـوعي                 -٢١

. أو عامـة اجلمهـور    /باالتفاقية، وعدم عرض تقرير الدولة الطرف على وسائط اإلعالم و         
قار العام للمعرفة   وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء اخنفاض مستوى الوعي باالتفاقية واالفت          

  .بني األطفال  فيماسيما  ال الطرف،دولةحبقوق الطفل يف ال
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري أكثر فعالية لنشر االتفاقية والتـرويج              -٢٢
بشكل منهجي، بغية التوعية هبا وحبقوق الطفل يف أوسـاط اجلمهـور عامـة وبـني                 هلا

  .خاصة األطفال

  التدريب    
ما ترحب اللجنة بتقدمي بعض التدريب املتعلق حبقوق الطفل إىل العاملني يف اجملال             بين  -٢٣

سني، فإهنا تأسف لعدم استفادة مجيع املهنيني العاملني مع األطفال أو لـصاحلهم             الطيب واملدرّ 
  .من هذا التدريب
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول مجيع فئات املهنيني العاملني مـع               -٢٤
سيما املسؤولني عن إنفاذ القوانني، واألخصائيني االجتمـاعيني،          ال طفال أو لصاحلهم،  األ

ويف هـذا   . واملوظفني العاملني يف مؤسسات رعاية األطفال، على تدريب مالئم ومنهجي         
 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املقـررات الدراسـية           اجالصدد، توصي اللجنة بإدر   
  . التعليم ويف أنشطة التدريبالرمسية على مجيع مستويات

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  
إزاء عدم  ) ٢٠٠٥،  ٢١، الفقرة   CRC/C/15/Add.249(تعرب اللجنة جمدداً عن قلقها        -٢٥

مثالً يف جماالت   ( سنة   ١٨ و ١٤يتعلق بوضع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          فيما الوضوح
كما يـساور اللجنـة القلـق ألن        ). ل اجلنسي، وقضاء األحداث   اإليذاء اجلنسي أو االستغال   

. مينحون ما تكفله هلم االتفاقية من محاية خاصة وحقـوق           ال  العمرية قد  لفئةاألطفال يف هذه ا   
 ١٠٠وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن الفتيات يعاملن، وفقاً للمـادتني               

وتعرب اللجنة أيضاً   . لبالغني لدى وصوهلن إىل سن البلوغ      من القانون اجلنائي، معاملة ا     ١٠١و
 احملرومني من البيئة األسرية يتعني عليهم مغادرة مؤسسات الرعاية          طفالعن قلق خاص ألن األ    

  . سنة، وُيتركون دون أية محاية أو دعم مايل من الدولة الطرف١٥لدى بلوغهم سن 
لتدابري الضرورية لتوضيح تعريـف     اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع ا      حتث    -٢٦

الطفل يف ألبانيا، وعلى مراجعة التشريعات القائمة مبا يكفل حصول مجيع األطفال حـىت              
ويف هذا  .  من محاية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية        ه سنة على ما حيتاجون    ١٨سن  

. اجلنائيا  قانوهن من   ١٠١ و ١٠٠ الطرف على تعديل املادتني      الدولةاللجنة   حتث   الصدد،
،  سنة ١٥الذين تتجاوز أعمارهم     على اختاذ تدابري عاجلة لضمان متتع األطفال         ها حتثّ كما
احملرومني من البيئة األسرية، متتعاً كامالً حبقوقهم مبوجب االتفاقية وتزويدهم مبا يلـزم             و
  .  والسكن والدعم، مبا يف ذلك الدعم املايلايةالرعاية واحلم من

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (لعامة املبادئ ا  -جيم  

  عدم التمييز    
 واملتعلـق   ٢٠١٠فرباير  / شباط ٤ املؤرخ   ١٠٢٢١ترحب اللجنة بسن القانون رقم        -٢٧

 ٢٠١٠مايو /باحلماية من التمييز، كما ترحب بتعيني مفوض معين باحلماية من التمييز يف أيار          
سيما ضد األقليات الـيت تعـيش يف الدولـة       ال وباجلهود األخرى املبذولة ملكافحة التمييز،    

 تشعر بالقلق ألن عدة فئات، منها الفتيات واألطفال املنتمون لفئات           إهناالطرف، ومع ذلك ف   
 سيما الروما، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق ريفية، واألطفال ذوو اإلعاقـة،             ال األقلية،

احلصول على التعليم واحلمايـة     يتعلق ب فيما  يزالون يقعون ضحية التمييز الشديد، وخاصةً        ال
  .ئقاالجتماعية والصحة والسكن الال
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اللجنة الدولة الطرف على أن تتصدى براجمها، على سبيل األولوية، لوضع           حتث    -٢٨
ضد كل من الفتيات، واألطفال املنتمني لفئات األقلية، واألطفال الـذين          املمارس  التمييز  

 علـى تـضمني تقريرهـا    ها حتثّكما. فال ذوي اإلعاقةيعيشون يف املناطق الريفية، واألط  
سيما ما اختذتـه      ال  معلومات عن التدابري والربامج ذات الصلة باالتفاقية،       ايلالدوري الت 

الدولة الطرف بشأن وضع أطفال الروما يف سياق متابعة اإلعـالن وبرنـامج العمـل               
العنصري وكره األجانب وما يتصل     املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز        

 متابعة الوثيقة اخلتامية املعتمدة يف مؤمتر اسـتعراض         قبذلك من تعصب، وكذلك يف سيا     
  .٢٠٠٩نتائج ديربان لعام 

  مصاحل الطفل الفضلى    
تنوه اللجنة باإلدراج الكامل ملبادئ املصلحة الفضلى يف قانون األسـرة، ولكنـها               -٢٩

 رئيسية، هي قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة          تعرب عن قلقها ألن تشريعات    
ويساور اللجنة قلق أيـضاً إزاء      . تدعم مبدأ املصاحل الفضلى     ال وقانون اإلجراءات اإلدارية،  

  .  الطفل الفضلى يف إجراءات التبين ويف التعامل مع األطفال اجلاحننيعدم مراعاة مصاحل
  : لياللجنة الدولة الطرف على ما يحتث   -٣٠

تكثيف جهودها لضمان إدماج مبدأ مصاحل الطفل الفـضلى بـصورة             )أ(  
مناسبة وتطبيقه باتساق يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية، وكـذلك يف            

  مجيع السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة بالطفل واملؤثرة فيه؛
أ املصاحل الفـضلى يف     تزويد القضاة بإرشادات واضحة بشأن تطبيق مبد        )ب(  

إجراءات التبين، وضمان اختاذ قرارات فعالة يف الوقت املناسب لوضع حد لبقاء األطفال             
  فترات طويلة يف املؤسسات اإلصالحية؛

وضع إجراءات ومعايري لتوجيه عملية حتديد مصلحة الطفل الفضلى يف            )ج(  
ة اخلاصـة، واحملـاكم،     مؤسسات الرعاية االجتماعي  جلمهور و ا وتعميمها على كل جمال،   

كما ينبغي أن يرتكز املنطق القـانوين جلميـع         . والسلطات اإلدارية، واهليئات التشريعية   
  . األحكام والقرارات القضائية واإلدارية على هذا املبدأ

   يف احلياة والبقاء والنماءاحلق    
عـن تطبيـق    النامجة  " رأاألخذ بالث "يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار عمليات          -٣١

سيما قتل األطفال وحبس عـدد كـبري منـهم            وال ،"قانون"القانون العريف املعروف باسم     
ويف هـذا الـصدد،     . عليهم من القتل، وخباصة يف املناطق الشمالية من الدولة الطرف          خوفاً

 يف عملية   ٢٠١٢مايو  / سنة يف أيار   ١٤تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء مقتل فتاة عمرها          
  ".الثأرأخذ ب"
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ـ " قوية إلهناء عمليات    اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري     حتث    -٣٢ " رأاألخذ بالث
وانعزال األسر واألطفال، وحتثها على األخص باالتصال بتلك األسر وتيسري التوصل إىل            
أشكال فعالة من املصاحلة برعاية قيادات اجملتمع البارزين على النحو الذي أوصـى بـه               

 املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً              املقرر اخلاص 
)A/HRC/17/28/Add.3   حتث اللجنة الدولـة    وعالوة على ذلك،    ). ٢٠١١،  ٧٠، الفقرة

ـ      على اختاذ مجيع التدابري الضرو    الطرف   ر ولـضمان   أرية للتحقيق يف حاالت األخذ بالث
  . مقاضاة اجلناة على النحو الواجب

  ء الطفلاحترام آرا    
 إقليماً، وبوضع استراتيجية الـشباب      ١٢ترحب اللجنة بإنشاء برملانات للشباب يف         -٣٣

، مما أدى إىل تعزيز دور األطفال يف بعض عمليـات اختـاذ             ٢٠١٣-٢٠٠٧الوطنية للفترة   
املـشاركة  القتـصار   القلق  فإهنا تشعر ب  سيما على مستوى البلديات، ومع ذلك،         ال القرار،

أطفال األقليات، واألطفـال    واستبعاد  على فئات معينة من األطفال       الربملاناتالعامة يف هذه    
ويساور من تلك املشاركة عموماً     .  اإلعاقة ييف املناطق الريفية، واألطفال ذو    الذين يعيشون   

  :اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي
ـ            )أ(   ة عدم االعتراف حبق األطفال يف االستماع إليهم بشأن اإلجراءات اإلداري

اليت تؤثر عليهم، وحصر ممارسة هذا احلق يف اإلجراءات اجلنائية من خالل ممثلني قـانونيني               
  لألطفال؛
 مـن قـانون     ٦ندرة احترام حق الطفل يف االستماع إليه، رغم أن املادة             )ب(  

  األسرة تنص على هذا احلق يف مجيع اإلجراءات؛
 ١٢ن التنفيذ الكامل للمادة     دور بعض التقاليد واملواقف الثقافية يف احلد م         )ج(  

تؤخذ بعني االعتبار يف املدارس ويف        ال من االتفاقية، والشعور العام لدى األطفال بأن آراءهم       
  . مؤسسات الرعاية البديلة ويف املرتل

، )٢٠٠٩،  CRC/C/GC/12 (١٢توصي اللجنة، يف ضوء تعليقها العـام رقـم            -٣٤
  :الدولة الطرف مبا يلي

هتا مبا يكفل إعمال حق األطفال يف االستماع إليهم يف أية           تعديل تشريعا   )أ(  
إجراءات قضائية، مبا يف ذلك املسائل املدنية واجلنائية، ويف اإلجراءات اإلداريـة الـيت              

  متسهم، مع إيالء االعتبار الواجب آلرائهم حبسب سنهم ودرجة نضجهم؛
هم حبرية يف مجيع    تعزيز جهودها لضمان متتع األطفال حبق التعبري عن آرائ          )ب(  

املسائل اليت متسهم، وإيالء االعتبار الواجب هلذه اآلراء يف املـدارس ويف غريهـا مـن                
املؤسسات التعليمية، وكذلك داخل األسرة، مع احلد من التفاوت يف فـرص مـشاركة              

   وخمتلف املناطق؛يةالطالب من خمتلف الشرائح االجتماع
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ليت تعـوق اإلعمـال الكامـل حلـق      على مكافحة املواقف اهبّمةالعمل    )ج(  
يف االستماع إليه، وذلك من خالل برامج ومحالت التثقيف العام اليت يشارك فيهـا               الطفل

الرأي ووسائط اإلعالم، مع إيالء اهتمام خاص حلالة احلرمان الشديد اليت يعيشها             أصحاب
  .ذوو اإلعاقةأطفال األقليات، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، واألطفال 

 ١٩، واملادتان   ١٧ إىل   ١٣ واملواد من    ٨ و ٧املادتان  (احلقوق واحلريات املدنية      -دال  
  )من االتفاقية) أ(٣٧و

  تسجيل املواليد    
ترحب اللجنة باعتماد قانون مكاتب السجل املدين، الذي حيد بـصورة ملحوظـة               -٣٥
تالحظ بقلق  فإهنا  لتسجيل، ومع ذلك    لجأ إليها يف حالة تأخر ا     اإلجراءات القضائية اليت يُ    من

  :إزاء ما يلي القلق هايساوركما .  من أجل تنفيذه تنفيذاً فعاالًعدم كفاية التوعية هبذا القانون
لألسر، رغم أن القانون ينص على تقدمي       بالنسبة   تسجيل املواليد    عدم جمانية   )أ(  

  حوافز مالية ملن يسجلون أبناءهم؛ 
يزال غري مؤكـد، وأن أطفـال         ال فال فور والدهتم  أن تسجيل مجيع األط     )ب(  

الروما واألطفال الفقراء واألطفال املولودين خارج اإلقليم أو خارج دور الـوالدة أو مثـرة               
  الزواج املبكر هم األكثر تضرراً من عدم التسجيل؛

أن األطفال الذين يفتقرون إىل شهادات ميالد قد ُيرفض قبوهلم باملـدارس              )ج(  
  .بري املتخذة لتجنب مثل هذا الوضعرغم التدا

اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز جهودها لكي تنشئ، على سبيل            حتث    -٣٦
 كمـا . فال الذين يولدون داخل إقليمها    األولوية، نظاماً يكفل التسجيل اجملاين جلميع األط      

 امليالدتسجيلهم عند   يزال    ال  على اختاذ تدابري استباقية تستهدف فئات األطفال الذين        هاحتثّ
وينبغي للدولة الطرف املسارعة إىل إصدار تعليمات واضحة جلميع املدارس . تكتنفه املشاكل

يف اإلقليم بضرورة التحاق مجيع األطفال باملدارس العامة، بغض النظر عن حالة تسجيلهم،             
  .ةمع التحذير من أن عدم تسجيل هؤالء األطفال قد يؤدي إىل توقيع جزاءات إداري

   على املعلومات املناسبةاحلصول    
يساور اللجنة القلق إزاء عرض أفالم غري مناسبة على حنو متكرر خالل الـساعات                -٣٧

  .اليت ُيتوقع أن يشاهد فيها األطفال التلفزيون، يف حني يندر عرض الربامج التثقيفية اجليدة
ية حلماية األطفـال    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرور          -٣٨

سيما الربامج التلفزيونية، من أجل ضـمان احلـصول علـى             ال من املعلومات الضارة،  
معلومات مالئمة ونشر الربامج التثقيفية اجليدة اليت ميكن إشراك األطفال والشباب فيها            

  .بشكل مباشر
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 ٣٤ملادتان  ، وا ٣٧من املادة   ) أ(، والفقرة   ١٩املادة  (العنف املوّجه ضد األطفال       -هاء  
  ) من االتفاقية٣٩و

   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب    
) ٢٠٠٥، ٤٠، الفقـرة  CRC/C/15/Add.249(تعرب اللجنة جمدداً عن قلقها العميق     -٣٩

 مناسب  إزاء ما ميارسه املسؤولون الرمسيون ورجال الشرطة من إساءة معاملة واستخدام غري           
سيما ضد األطفال، يف مراكز احتجاز األطفال على ذمة احملاكمة ويف الـسجون               ال للقوة،

قلق عميق إزاء   كما تشعر ب  .  يتلقى فيها األطفال الرعاية من الدولة      واملؤسسات األخرى اليت  
املعلومات املتعلقة مبا حيدث يف أماكن االحتجاز من إساءة معاملة لألحداث الذين اعُتقلـوا              

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢١عقب التظاهرات اليت نظمتها املعارضة يف 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٠

إجراء حتقيقات شاملة يف مجيع ادعاءات إساءة معاملة األطفال، وضمان            )أ(  
التصدي على النحو املناسب هلذه األفعال من خالل اإلجراءات القضائية لتجنب إفالت            

   من العقاب؛اجلناة
ضمان توفري آلية للشكاوى جلميع األطفال احملرومني من حريتهم، مبـن             )ب(  

، حبيث ميكنهم تقـدمي شـكوى بـشأن          إصالحية فيهم األطفال املودعون يف مؤسسات    
  حرماهنم من حريتهم أو ظروف احتجازهم أو معاملتهم؛

إسـاءة  ضمان إتاحة برامج الرعاية وإعادة التأهيل لألطفـال ضـحايا             )ج(  
  املعاملة؛
يتعلـق    فيمـا  توجيه ومراقبة الشرطة وقوات األمن وحراس السجون        )د(  

  .برعاية ومحاية األطفال الواقعني حتت مسؤوليتهم

   البدينالعقاب    
القلق غري أهنا تشعر ب   ترحب اللجنة باحلظر الصريح للعقاب البدين يف مجيع األماكن،            -٤١

. عقاب على نطاق واسع يف املنازل واملدارس واملؤسساتإزاء ممارسة أشكال خمتلفة من هذا ال
عالوة على ذلك، تنوه اللجنة باحلظر الذي يفرضه قانون التعليم قبل اجلامعي على العقاب              و

حيدد اآلليات القانونية الضرورية ملنع العنف ومحاية         ال  تأسف ألن هذا القانون    كنهاالبدين، ول 
  املدرسني الذين ميارسون العنـف،     علىقيع جزاءات   ينص على تو    وال األطفال يف املدارس،  

  .على إجراءات لتحديد العنف واإلبالغ عنه وال
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، توصي اللجنـة    )٢٠٠٦،  CRC/C/GC/8 (٨يف ضوء التعليق العام للجنة رقم         -٤٢
  :الدولة الطرف مبا يلي

ضمان التنفيذ الفعال للقوانني اليت حتظر العقاب البـدين، واملبـادرة إىل        )أ(  
اذ إجراءات قانونية بشكل منهجي ضد األشخاص الذين ميارسون العقاب البدين ضد            اخت

  األطفال؛
سيما بإدراج آليات قانونية ملنـع        وال تطوير قانون التعليم قبل اجلامعي،      )ب(  

العنف ومحاية األطفال يف املدارس، والنص على توقيع عقوبات على املدرسـني الـذين              
   لتحديد العنف واإلبالغ عنه؛ميارسون العنف، وعلى إجراءات

تنفيذ برامج مستمرة لتثقيف اجلمهور والتوعية والتعبئـة االجتماعيـة،            )ج(  
تشمل األطفال وأسرهم وقيادات اجملتمع ووسائط اإلعالم، وتركز على اآلثـار البدنيـة          

  والنفسية الضارة للعقاب البدين، بغية تغيري املوقف العام جتاه هذه املمارسة؛
 األشكال التشاركية اإلجيابية اخلالية من العنف لتنـشئة األطفـال،      نشر  )د(  

  .واألشكال البديلة للتأديب والتثقيف

   واإلمهالاإليذاء    
يزال غري حمظـور حظـراً صـرحياً        ال تعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن العنف املرتيل         -٤٣

 إطار احلياة العاديـة، رغـم       يزال يلقى القبول وميارس على نطاق واسع يف         وال مبوجب القانون، 
 املتعلق بتدابري مكافحة العنف املـرتيل، واالسـتراتيجية         ٢٠٠٦ لعام   ٩٦٦٩اعتماد القانون رقم    

، ورغم اعتماد استراتيجية    )٢٠١٠-٢٠٠٧( املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والعنف املرتيل        نيةالوط
ـ            يف  ٢٠١٥-٢٠١١رتيل للفتـرة    املساواة بني اجلنسني واحلد من العنف اجلنساين والعنـف امل

  :وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء ما يلي. األخرية اآلونة
العنف معاينتهم   نصف األطفال على حنو متكرر للعنف يف املرتل أو           تعّرض  )أ(  

 طفالً نتيجة العنـف     ١٨أفادت تقارير بانتحار    ،  ٢٠٠٨ويف عام   . أمهاهتمعلى  الذي ميارس   
  الذي تعرضوا له يف املرتل؛

 تعريفاً دقيقاً للعنف   األحكام املتعلقة بالعنف يف قانون العقوبات     عدم تضمن     )ب(  
 ١٢٥ و ١٢٤املادتني  تضمن  سيما العنف النفسي والعاطفي، و      وال األطفال منه، عدم محاية   و

  من قانون العقوبات تعريفاً مقيداً لإلمهال يتعلق فقط بتوفري سبل املعيشة؛
املساعدة لدى تعرضهم لإليـذاء      عظمى من األطفال  الغالبية ال عدم التماس     )ج(  

والعنف، نظراً إىل عدم وجود نظام لتحديد األطفال ضحايا العنف وإحالتهم ومعاجلتـهم،             
  حتديد هؤالء األطفال؛عملية وعدم مساءلة املهنيني املشاركني يف 
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نـسبياً  متّخض عدد قليل    معظم مرتكيب العنف املرتيل من العقاب؛ و      إفالت    )د(  
يف ولعدم مطالبة النيابـة،     ،   يف حقهم  إجراءات قضائية جنائية  عن  ن شكاوى العنف املرتيل     م

  اختاذ إجراءات قضائية؛، ب"بسيطاً"احلاالت اليت ُيعترب فيها العنف 
املساعدة اليت يكفلها هلم قانون ، إالّ فيما ندر،    ضحايا العنف املرتيل  عدم تلقي     )ه(  

ندرة أماكن إيواء حبجة   اليت يعانوهناالسكنملشاكل ون حل دوتركهم، يف العادة، ، ٢٠٠٦عام 
  .هؤالء الضحايا وعدم وجود برامج حمددة ملكافحة العنف املرتيل ومساعدة الضحايا

اللجنـة   حتث   ،)٢٠١١،  CRC/C/GC/13 (١٣يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -٤٤
  ضد األطفال، وذلـك    الدولة الطرف على إيالء أولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف         

  :، بشكل حمدد، على ما يليها حتثّكما. بإيالء اهتمام خاص لنوع اجلنس
م مجيع أشكال العنف املرتيل، مبا يف ذلك        إيالء أولوية العتماد قانون جيرّ      )أ(  

االغتصاب الزوجي، ومراجعة تعريف الدولة الطرف لإلمهال املنصوص عليه يف قـانون            
  أشكال إمهال األطفال ويكفل مساءلة مرتكيب العنف ضدهم؛العقوبات حبيث يشمل مجيع 

إنشاء نظام متعدد القطاعات وفعال حلماية األطفال يكفل منع العنـف             )ب(  
األطفال، ومحاية األطفال ضحايا مجيع أشكال العنف وإعادة إدمـاجهم يف           املمارس على   

  اجملتمع؛
الت األطفال ضحايا حتديد اإلجراءات واآلليات الالزمة للتعرف على حا  )ج(  

العنف ولإلبالغ عن هذه احلاالت وإحالتها والتحقيق فيها ومعاجلتها وتنسيقها، وتقـدمي            
  .معلومات عملية لألطفال بشأن كيفية التماس املساعدة

   واإليذاء اجلنسياناالستغالل    
 ١٠٨تعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن اإليذاء اجلنسي لألطفال ُيعّرف يف املـادة                -٤٥

األفعال املخزية اليت ُترتكب حبق األطفال القُّصر الـذين مل يبلغـوا   "من قانون العقوبات بأنه   
ُتوفر هلم احلماية    العاماً   ١٨ و ١٤، وألن األطفال الذين يتراوح عمرهم بني        " سنة ١٤ سن

ويساور اللجنـة   . سن البلوغ بعد  ُتوفر للفتيات    الهي   و  عنف ضدهم،  ارتكابإال يف حالة    
سيني لألطفال،   أيضاً إزاء عدم وجود تدابري فعالة ملنع ومكافحة االستغالل واإليذاء اجلن           القلق

فق توفر لألطفال ضحايا اإليذاء واالستغالل اجلنسيني الدعم النفـسي          اوإزاء عدم وجود مر   
  . اإلدماجعادةوالتعايف وإ

يع األطفـال   اللجنة الدولة الطرف على تنقيح تشريعاهتا حبيث تكفل محاية مج         حتث    -٤٦
 أيضاً باعتمـاد بـرامج      هاوتوصي.  من اإليذاء واالستغالل اجلنسيني    الثامنة عشرة حىت سن   

وسياسات لوقاية األطفال ضحايا اإليذاء واالستغالل اجلنسيني وتعافيهم وإعادة إدماجهم،          
 يف املؤمترات العاملية    ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦ بالوثائق اخلتامية املعتمدة يف األعوام       عمالً

  .ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، املعقودة يف ستوكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو
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   الضارةاملمارسات    
 سنة، ولكنها تعرب عن قلقها      ١٨تنّوه اللجنة بتحديد سن قانونية دنيا للزواج، هي           -٤٧

  .سيما يف جمتمع الروما  والإزاء استمرار ممارسة الزواج املبكر والقسري،
ي اللجنة الدولة الطرف باإلنفاذ الكامل للسن الدنيا للزواج، وباختاذ مجيع           توص  -٤٨

التدابري الضرورية ملكافحة املمارسة الضارة املتمثلة يف الزواج املبكر والقسري، فضالً عن            
تنفيذ برامج ومحالت للتوعية بالتأثري السليب للزواج املبكر والقـسري، تـشارك فيهـا              

  . جملتمع واألطفال أنفسهمقيادات اجملتمع وعامة ا

   تعرض األطفال جلميع أشكال العنف عدم    
 تذكّر اللجنة بتوصيات دراسة األمم املتحـدة بـشأن العنـف ضـد األطفـال                -٤٩
، وتوصي الدولة الطرف مبنح األولويـة للقـضاء علـى مجيـع             )A/61/299 (٢٠٠٦ لعام

 ١٣التعليق العـام رقـم       بأن تأخذ يف احلسبان      هاتوصيكما  . العنف ضد األطفال   أشكال
CRC/C/GC/13) ،وخباصة) ٢٠١١:   

وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفـال             )أ(  
  والتصدي هلا؛

اعتماد إطار عمل وطين للتنسيق للتصدي جلميع أشكال العنف ضـد             )ب(  
  األطفال؛
  إيالء العناية الواجبة للبعد اجلنساين للعنف؛  )ج(  
عاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال           الت  )د(  

  .وغريها من مؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة

   املساعدة اهلاتفيةخطوط    
ترحب اللجنة بإنشاء خط املساعدة اهلاتفي الوطين ملـساعدة األطفـال يف ألبانيـا                -٥٠
")ALO 116 ("      ومع ذلك، تعـرب    . هنيني معتمدين الذي يعمل على مدار األسبوع واملزّود مب

يـشمل مجيـع جمـاالت االتفاقيـة       الاللجنة عن قلقها ألن اخلط اهلاتفي ملساعدة األطفال  
  .يتلقى أي دعم من الدولة الطرف  ال وألنه،وبروتوكوهلا االختياري

يف مجلة أمور، " ALO 116"توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع اخلط اهلاتفي   -٥١
 أيضاً بأن تعترف هبذا اخلط كمصدر للمعلومات        هاوتوصي. مي الدعم املايل والتقين   منها تقد 

 اعدوالبيانات الالزمة لوضع السياسات والتشريعات املتعلقة حبقوق األطفال، وكأداة تس         
على التبكري بعمليات التدخل والوقاية وضمان معرفة األطفال هبذا اخلط ومتكينهم مـن             

  .ابعة املناسبةالوصول إليه وتوفري املت
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، ١٨ مـن املـادة      ٢ و ١، والفقرتان   ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -واو  
 ٣٩، واملـادة    ٢٧ من املادة    ٤، والفقرة   ٢٥، و ٢١-١٩، و ١١-٩واملواد  

  )االتفاقية من

   األسريةالبيئة    
ن الساري   على االتفاقية املتعلقة باالختصاص والقانو     ،٢٠٠٥ يف عام    ،رغم التصديق   -٥٢

واالعتراف واإلنفاذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال، تالحظ اللجنة            
  :بقلق ما يلي

 االفتقار إىل برامج توجيه الوالدين اليت تدعم قدرهتم على رعاية أبنـائهم،             )أ(  
امج منـع   ووالدي األطفال ذوي اإلعاقـة، وبـر      الوالدين ممن يعانون من إعاقات      سيما   ال

  املرتيل؛ العنف
عدم السماح لألمهات، يف املناطق الشمالية من البلد، باالتصال بأبنـائهن             )ب(  

كن يعشن مبفردهن، أو يف حالة عودهتن إىل أسرهن األصلية بعد الطالق أو وفاة الزوج،                إن
  ؛"قانون"وذلك تطبيقاً للقانون العريف املسمى 

دين تكفل استمرار عالقات األطفال بوالديهم االفتقار إىل خطة لتثقيف الوال    )ج(  
  بعد الطالق؛

يتعلـق بعـدم تنفيـذ        فيما سيما  ال عدم كفاية تنفيذ قرارات دفع النفقة،       )د(  
األحكام القضائية بدفع بدل النفقة، يف حالة هجرة األب إىل اخلارج وعدم وجـود حكـم                

  . تغري تكاليف املعيشةقانوين يؤيد املراجعة القضائية الدورية لبدل النفقة يف ضوء
  :اللجنة الدولة الطرف على ما يليحتث   -٥٣

وضع برامج تساعد الوالدين ومقدمي الرعاية على فهم وتبين املمارسات        )أ(  
اجليدة لتنشئة األطفال استناداً إىل املعرفة حبقوق الطفل ومنوه وأساليب التأديب اإلجيابية،            

  ية ألطفاهلا يف بيئة آمنة؛من أجل دعم قدرة األسر على توفري الرعا
" القانون"إطالق محلة توعية ملنع حرمان األطفال من أمهاهتم بسبب تطبيق             )ب(  

  ولضمان تطبيق مبدأ املصاحل الفضلى يف مجيع احلاالت املتعلقة باحلضانة واالتصال؛
وضع هيكل ونظام لتيسري استمرار العالقة بني الطفل ووالديـه بعـد              )ج(  

التحديد الواضح ملسؤوليات الوالدين عن تنشئة أطفاهلما ومنائهما، مع         الطالق، ولضمان   
  مراعاة مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع الظروف؛

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ قرارات النفقة املستحقة للزوجة،            )د(  
زامـات النفقـة،   والنظر يف التصديق على االتفاقية املتعلقة باالعتراف باألحكام املتـصلة بالت          
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واالتفاقية املتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة، وضمان إمكانيـة مراجعـة مبلـغ              
  . القانون، وفقاً لالحتياجات الناشئة للطفل ومصاحله الفضلى ووضع والديهجبمبو النفقة،

   احملرومون من البيئة األسريةاألطفال    
، اليت  ٢٠٠٨قطاعية للحماية االجتماعية لعام     ترحب اللجنة باعتماد االستراتيجية ال      -٥٤

هتدف إىل إنشاء مرافق ذات منحى أسري لتقدمي الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من الرعاية              
الوالدية، وتأهيل األطفال خارج املؤسسات، واالعتراف باألسر احلاضنة كمـستفيدة مـن            

شادية لألسر احلاضـنة واألخـصائيني      ، وإعداد أدلة إر   ٢٠١٠ االقتصادية لعام    نةقانون املعو 
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن معظم أطفال املؤسسات أودعوا هبـا             . االجتماعيني

  : قلق بالغ إزاء ما يليهايساوركما . بسبب الفقر وعدم تقدمي الدعم املناسب ألسرهم
ال، تنظيم املؤسسات حبسب الفئات العمرية، مما يؤدي إىل تكرر نقل األطف            )أ(  

  وانقطاع عالقتهم بالعاملني باملؤسسات وباألطفال اآلخرين، وانفصاهلم عن أشقائهم؛
 سـنة،   ١٥وضع األطفال الذين يتعني عليهم مغادرة املؤسسات يف سـن             )ب(  

حيث ُيتركون دون مساعدة من الدولة الطرف، ويعيشون يف فقر وهتمـيش، ويتعرضـون              
  لإليذاء واالستغالل؛

 مقدمي الرعاية لألطفال يف املؤسسات، ونقص التـدريب         عدم كفاية عدد    )ج(  
  الذي حيصلون عليه؛

ان الذين يعتمدون يف املعيـشة علـى        شحالة األطفال يف وسط مدينة بولي       )د(  
  .تربعات اجملتمع احمللي

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنشئة أطفال   -٥٥
 يف كنف والديهم، ولتحقيق ذلك ينبغي زيادة االعتمـادات املاليـة            األسر األشد هتميشاً  

  :على ما يلي كما حتثها. املخصصة لألسر الفقرية وتوفري اخلدمات االجتماعية املناسبة هلا
 حبيث حيظر   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢ املؤرخ   ٢٠٩تعديل املرسوم رقم      )أ(  

  إيداع األطفال مؤسسات الرعاية على أسس اقتصادية؛
مواصلة إيالء أولوية ألمـاكن الرعايـة األسـرية علـى اإليـداع يف                )ب(  

املؤسسات، عن طريق مجلة أمور منها التوعية بالتـأثري الـسليب إليـداع األطفـال يف                
  مؤسسات على منائهم؛

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتقليص مدة بقاء األطفال يف املؤسـسات،             )ج(  
   من االتفاقية؛٢٥اإليداع وفقاً للمادة وذلك باملراجعة الدورية حلالة 

ضمان إهناء فصل األطفال عن أشقائهم، وضمان حصوهلم على الرعاية            )د(  
  يف بيئة مستقرة تساعد على إقامة عالقات إجيابية مع البالغني واألطفال واستمرارها؛
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تنفيذ التزامها الذي قطعته على نفسها يف عملية االستعراض الـدوري             )ه(  
 سنة، وبأن تـضمن  ١٨ سنة إىل ١٥بأن ترفع سن مغادرة مؤسسات الرعاية من الشامل  

  توفري الدعم املناسب لألطفال الذين يغادرون املؤسسات؛
ضمان تزويد مؤسسات الرعاية البديلة باملوارد البشرية والتقنية واملالية           )و(  

  الالزمة لتقدمي الرعاية السليمة لألطفال؛
  . املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفالمواءمة تشريعاهتا مع  )ز(  

  التبين    
 بشأن إجراءات   ٩٦٩٥تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم احترام أحكام القانون رقم             -٥٦

، وذلك فيما يتعلق بـاإلبالغ      ٢٠٠٧مارس  /التبين وجلنة التبين األلبانية، الذي اعُتمد يف آذار       
اور اللجنة قلق بالغ إزاء التأخر الشديد مـن         ويس. الدوري عن حالة األطفال يف املؤسسات     

جانب املؤسسات يف إعالن التخلي عن األطفال ومن جانب القضاة يف مباشرة إجـراءات              
التبين، مما يؤدي إىل بقاء األطفال سنوات عديدة يف املالجئ بسبب ختلي الوالدين الطبيعـيني          

  :قلق أيضاً إزاء ما يليويساور اللجنة . عن الطفل وعدم العثور على أبوين جديدين
   سنوات؛١٠عدم إيالء االعتبار الواجب لرأي األطفال الذي بلغوا سن   )أ(  
عدم النص يف قانون األسرة على التزام قانوين بتقدمي التوجيه واملشورة إىل              )ب(  

  الوالدين الطبيعيني؛
الواردة " عدم االهتمام الواضح من جانب الوالدين     "غموض تعريف عبارة      )ج(  
   وهي العبارة املستخدمة لتحديد إمكانية تبين الطفل؛- من قانون األسرة ٢٥٠يف املادة 
  .عدم وضع إجراءات بعد لكي تسري عليها جلنة التبين األلبانية  )د(  

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قواعد وإجراءات التبين بغية حتقيق ما يلي  -٥٧
م، الذي هم دون سـن العاشـرة، يف         ضمان حق األطفال املتخلى عنه      )أ(  

االستماع إىل رأيهم بشأن إجراءات التبين، وإيالء االعتبار الواجب آلرائهم حبسب سنهم            
  ودرجة نضجهم؛

إقرار حق الوالدين الطبيعيني يف احلصول على املعلومات واملشورة على            )ب(  
  النحو املناسب؛

الواردة " هتمام الواضحعدم اال" تعريف قانوين واضح ملفهوم عبارة طرح  )ج(  
   من قانون األسرة؛٢٥٠يف املادة 
حتديد اإلجراءات اليت ينبغي للجنة التبين األلبانية اتباعهـا، وتوضـيح             )د(  

عملية التشارك يف املسؤولية بني اللجنة واملؤسسات فيما يتعلق حتديداً بإعالنات التخلي            
  عن األطفال؛
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بإجراءات التبين خالل فترة زمنيـة      ضمان اختاذ القضاة قرارات تتعلق        )ه(  
  .معقولة، وإمكانية مساءلتهم عن عدم بذل العناية الواجبة للوفاء مبسؤوليتهم

 ٢٤ و ٢٣و) ٣الفقـرة    (١٨ و ٦املواد  (اإلعاقة والصحة األساسية والرعاية       -زاي  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 إزاء وضع األطفال ذوي اإلعاقة يف الدولة الطـرف، حيـث            يساور اللجنة القلق    -٥٨

ُيستبعد معظمهم استبعاداً كامالً من تيار اجملتمع، وُيعزلون يف منازهلم ويعيشون يف أوضـاع              
وتالحظ اللجنة بقلق بـالغ ضـعف تنفيـذ       . الفقر، ويتعرضون بشدة ملخاطر إساءة املعاملة     

ة، وعدم وجود تدابري واستراتيجيات فعالة متكّـن        االستراتيجية الوطنية املتعلقة بذوي اإلعاق    
  :ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي. األطفال ذوي اإلعاقة من التمتع الفعلي حبقوقهم

االفتقار إىل خدمات التحديد والتدخل املبكر، وهو وضع له تأثري ضار على           )أ(  
  حياة األطفال ذوي اإلعاقة ويقوض فرص إدماجهم يف اجملتمع؛

حصول األطفال ذوي اإلعاقات البالغة حصراً على الدعم املايل، مع حرمان           )ب(  
األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية أو السمعية أو الكالمية من أي دعم، وحصول األسر اليت لديها      

  ي إعاقة على دعم مايل لطفل واحد فقط من أطفاهلا؛ذوعدة أطفال 
  .قهم يف التعليمحرمان معظم األطفال ذوي اإلعاقة من ح  )ج(  

، توصي اللجنـة    )٢٠٠٦،  CRC/C/GC/9 (٩يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -٥٩
الدولة الطرف بأن تعاجل على سبيل األولوية وضع التهميش البالغ لألطفال ذوي اإلعاقة             

  :بوجه خاص، مبا يليتوصيها و. يف الدولة الطرف
ومكافحـة املواقـف    تنفيذ برامج توعية طويلة األجل من أجل تغـيري            )أ(  

  اجملتمعية السلبية السائدة ضد األطفال ذوي اإلعاقة؛
وضع آليات تساعد على االكتشاف املبكـر لألطفـال ذوي اإلعاقـة              )ب(  

وأسرهم وتزويدهم خبدمات التدخل املبكر املتعدد التخصصات، واختاذ مجيـع التـدابري            
  الضرورية لزيادة فرص حصوهلم على التعليم قبل املدرسي؛

ضمان حصول مجيع األطفال ذوي اإلعاقة، مبن فـيهم األطفـال ذوو              )ج(  
اإلعاقات الذهنية والسمعية والكالمية، على الدعم املايل املناسب والرعاية من الدولـة،            

  وعدم قصر الدعم املقدم لألسر على طفل واحد لكل أسرة؛
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ألطفـال  وضع استراتيجية وطنية شاملة بشأن اإلعاقة، تعزز متتع مجيع ا           )د(  
ذوي اإلعاقة متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مع التركيز بوجـه             

  خاص على التدابري احملددة املدة اليت تكفل حصول هؤالء األطفال على التعليم العام؛
  .النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )ه(  

  الصحة واخلدمات الصحية    
 حني ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف خالل احلوار املتعلـق             يف  -٦٠

بالربنامج الوطين الرامي إىل احلد من سوء التغذية لدى األطفال، وحبملة التوعية الوطنية الـيت     
الطرق اجلديدة واألفضل لتغذية الرُّضع واألطفـال يف        " بشأن   ٢٠١٢مارس  /أُطلقت يف آذار  

 الناجم أساساً عن سـوء      -ا تشعر بالقلق إزاء شدة ارتفاع معدل وفيات الرُّضع          ، فإهن "ألبانيا
وتعرب اللجنة  .  مما يؤثر بشكل خاص يف األطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية           -التغذية  

  :عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي
الذين ليست لـديهم بطاقـة      ) نصفهم تقريباً (ارتفاع نسبة أطفال الروما       )أ(  

  ية، مما حيرمهم من احلصول على اخلدمات الصحية؛صح
عدم حصول األطفال على الرعاية الصحية إال يف حالة اشتراك أمهـاهتم يف     )ب(  

  نظام الضمان االجتماعي؛
صعوبة وصول أطفال املناطق الريفيـة واملنـاطق النائيـة إىل خـدمات               )ج(  
  الصحية؛ الرعاية

 واألطباء مبالغ مالية غري رمسية مـن        تفشي عملية طلب العاملني الصحيني      )د(  
  املرضى، مما حيول دون حصول األطفال على اخلدمات الصحية؛

تشتت هيكل خدمات صحة األم والطفل، واالفتقار إىل العالقات السليمة            )ه(  
  بني هذه اخلدمات وبني مؤسسات رعاية الطفولة املبكرة؛

  تناقص معدل االقتصار على الرضاعة الطبيعية؛  )و(  
، وتلوث  )ال سيما يف العاصمة تريانا    (تأثري تلوث اهلواء على صحة األطفال         )ز(  

  .مياه الشرب مببيدات اآلفات وباجلراثيم، وسوء نوعية الغذاء
حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولوية لتخصيص املوارد املالية والبـشرية              -٦١

عاية الصحية األولية، من أجل     الالزمة لقطاع الصحة، مع التركيز بشكل خاص على الر        
على اخلدمات الصحية اجليـدة، مبـن فـيهم         يف احلصول   ضمان مساواة مجيع األطفال     

وبشكل خاص، توصي اللجنـة     . األطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية وأطفال الروما       
  :الدولة الطرف مبا يلي
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ـ            )أ(   اين منـه   تعزيز جهودها الرامية إىل التصدي لسوء التغذية الـذي يع
األطفال، مع التركيز بشكل أساسي على فئات األطفال األشد حرماناً وعلى التثقيـف             

  الغذائي وتوفري الغذاء اجليد؛
ضمان حصول مجيع أطفال الروما على بطاقة صحية وحصوهلم الفعلـي             )ب(  

  ودون عوائق على اخلدمات الصحية؛
سية على اشتراك    احلصول على الرعاية الصحية األسا     عدم توقف ضمان    )ج(  

  األم يف نظم الضمان االجتماعي؛
اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملكافحة املمارسة املتفشية املتمثلة يف طلب            )د(  

  العاملني الصحيني واألطباء مبالغ مالية غري رمسية من املرضى؛
تقوية الرابطة بني خدمات صحة األم والطفل، مبا يف ذلك مؤسـسات              )ه(  

  وبني مؤسسات رعاية الطفولة املبكرة، وتعزيز التعاون فيما بينها؛طب األطفال، 
تعزيز جهودها من أجل تشجيع االقتصار على الرضاعة الطبيعية حـىت             )و(  

 أشهر عن طريق توعية العاملني الصحيني واجلمهـور بأمهيـة االقتـصار علـى               ٦ سن
  الطبيعية؛ الرضاعة
  .لتلوث اهلواء ومياه الشرباختاذ مجيع التدابري الضرورية للتصدي   )ز(  

  صحة املراهقني    
تنّوه اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة املخدرات، برئاسة رئـيس            -٦٢

الوزراء، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء االرتفاع النسيب لتعاطي األقراص املنشطة والكوكايني            
سن مبكرة جداً، وعدم توافر خدمات      واهلريوين والستريويدات من جانب املراهقني، بل ويف        

وعـالوة علـى    . الوقاية من املخدرات اليت تليب احتياجات متعاطي املخدرات من املراهقني         
ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار إىل اخلـدمات الـصحية املتخصـصة املالئمـة              

 مـن خـدمات     للمراهقني، مبا فيها خدمات الصحة النفسية، وإزاء عدم استفادة املراهقني         
  .التوعية املتاحة

، الدولـة   )CRC/C/GC/2003/4 (٤توصي اللجنة، يف ضوء تعليقها العام رقـم           -٦٣
  :الطرف مبا يلي

اعتماد معايري للخدمات الصحية املالئمة للمراهقني، واستراتيجية شاملة          )أ(  
  لتنفيذ ورصد هذه اخلدمات؛

لتبغ والكحول، فيما بني    التصدي النتشار تعاطي املخدرات، فضالً عن ا        )ب(  
األطفال، بوسائل منها تزويد األطفال مبعلومات دقيقة وموضوعية عن آثار تعاطي املـواد      
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الضارة، مبا فيها التبغ، وإنشاء خدمات متخصصة ومالئمة للشباب ملعاجلة اإلدمان واحلد            
  من أضرار مواد اإلدمان؛

لتدريب املقدم لألطبـاء    التعاون مع املنظمات غري احلكومية على تعزيز ا         )ج(  
املمارسني، واملمرضات، واألخصائيني االجتماعيني، وغريهم من أخصائيي الرعاية األولية         
يف جمال تعزيز الصحة، مبا يف ذلك ما يتعلق بأمناط احلياة الصحية والـسالمة العاطفيـة                

  للمراهقني، هبدف حتسني قدرات ومهارات املهنيني الصحيني يف البلد؛
ياسة شاملة للصحة النفسية، مبا يف ذلك خدمات تعزيز الصحة          وضع س   )د(  

النفسية يف املستشفيات وخارجها، للمراهقني الذين يعانون من مشاكل صحية نفـسية،            
  .وإعداد برامج لدعم األسر اليت لديها أطفال معرضون للخطر

  اإليدز والعدوى بفريوسه    
طفال باإليدز والعدوى بفريوسه يف     تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اكتشاف إصابة األ         -٦٤

مرحلة متأخرة جداً، بسبب االفتقار إىل سبل إجراء فحص طوعي سري وعدم كفاءة نظـام        
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن خدمات منع انتقـال         . الترصد يف اكتشاف حاالت العدوى    

لق بالغ ألن   وتعرب اللجنة عن ق   . العدوى من األم إىل الطفل ليست جزءاً من النظام الصحي         
  .ثُلث األطفال املصابني باإليدز والعدوى بفريوسه ال يذهبون إىل املدرسة

واملبادئ التوجيهية الدولية   ) CRC/GC/2003/3 (٣يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -٦٥
املتعلقة باإليدز والعدوى بفريوسه وحقوق اإلنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحـة            

ي لإليدز، مع االحترام الكامل للحق يف اخلصوصية والسرية، وبتحسني       نظام للفحص الطوع  
كما توصيها باإلدماج الكامـل     . نظام الترصد من أجل اكتشاف اإليدز والعدوى بفريوسه       

وتوصيها أيضاً بتعزيـز    . خلدمات منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل يف النظام الصحي          
 استهداف املراهقني الذين ينتمـون إىل الفئـات         إجراءات الوقاية يف أوساط الشباب، مع     

األكثر تعرضاً للخطر، وضمان تقدمي برامج التوعية باإليدز والعدوى بفريوسه يف املـدارس             
  .الثانوية ومتكني األطفال املصابني بالعدوى من االنتظام باملدارس دون متييز

  مستوى املعيشة    
ة الطرف ال تزال مرتفعة، ولذلك فإهنـا        تالحظ اللجنة أن مستويات الفقر يف الدول        -٦٦

ترّحب بإنشاء مكاتب حلماية األطفال يف البلدات وعلى مستوى املناطق، وبـالتزام الدولـة              
ومع ذلك، فإهنا تشعر . الطرف بإنشاء نظام فعال حلماية األطفال يتصدى ملسائل فقر األطفال

 على األطفال، واقتصارها علـى      بالقلق لعدم تركيز برامج احلماية االجتماعية على حنو حمدد        
التحويالت النقدية البسيطة، ولعجزها عن انتشال األسر، ال سيما أسر الروما وأسر األطفال             

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم حصول ثلثـي األسـر           . ذوي اإلعاقة، من براثن الفقر    
  .الفقرية على معونة اقتصادية
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نظامها املتعلق حبماية األطفال، وبـإجراء      توصي اللجنة الدولة الطرف بإصالح        -٦٧
تغيريات هيكلية للتصدي لفقر األطفال، بطرق منها ضمان إيالء األولوية لألسر واألطفال 
املعرضني للخطر يف احلصول على اخلدمات، مع توجيه اهتمام خاص ألسر الروما وأسـر       

بتزويد مجيع األسر   ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف        . األطفال ذوي اإلعاقة  
بإعانة أطفال باعتبارها من املزايا الشاملة، وبأن تقترن التحويالت النقدية املقدمة لألسـر             
الفقرية بتدابري لتعزيز توظيف النساء واألطفال بعد استكمال التعليم ولتقدمي التـدريب            

تـضمن  كما توصيها بـأن     . على املهارات وتوفري السكن واملواصالت وغريها من املزايا       
تقدمي التدريب اجليد لألخصائيني االجتماعيني، وحصوهلم على أجور كافية، وتزويـدهم           
بإرشادات واضحة بشأن كيفية حتديد األسر واألطفال املعرضني للخطر، وإدارة الربامج           

  .االجتماعية بكفاءة ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها
من معلومات خالل احلوار بـشأن       ترحب اللجنة مبا قدمته الدولة الطرف        يف حني و  -٦٨

حل مشكلة السكن بالنسبة إىل أسر الروما اليت ُرحلت قسراً من مستوطنتها القريبة من حمطة               
القلق إزاء تدين أوضاع الـسكن  فإهنا ال تزال تشعر ب    ،  ٢٠١١فرباير  /شباطقطارات تريانا يف    

  . اليت تعيش فيها هذه األسر
لطرف أوضاع مجيع أسـر الرومـا املتـضررة         توصي اللجنة بأن تعاجل الدولة ا       -٦٩

  . السكنية، وبأن متتنع مستقبالً عن إجراء أي ترحيل قسري

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -حاء  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين واملشورة    
 يف املائة   ٣,٢ع ذلك يساورها القلق ألن      ، وم "الفرصة الثانية "ترحب اللجنة بربنامج      -٧٠

، وهي نسبة تقل    ٢٠١١فقط من الناتج احمللي اإلمجايل للدولة الطرف ُخصص للتعليم يف عام            
ويساور اللجنة قلق بـالغ إزاء تـردي        . الدويل وعن املتوسط اإلقليمي    كثرياً عن احلد األدىن   

حي وضعف اخلـدمات التعليميـة      حالة املباين املدرسية وتدين أوضاع النظافة والصرف الص       
  : كما أهنا تشعر بالقلق إزاء ما يلي. وظروف التعلم يف املناطق الريفية

اقتصار التعليم اجملاين على املرحلة االبتدائية، رغم أن التعليم اإللزامي ميتـد              )أ(  
لى إحلاق حىت السنة الدراسية التاسعة، باإلضافة إىل تأثري تكاليف التعليم على قدرة الوالدين ع

  أطفاهلما باملدارس، ال سيما الفتيات؛
تركّز معظم املدارس يف مراكز البلدات، رغم اجلهود املبذولة لتوفري سـبل              )ب(  

  مواصالت إىل املدارس؛
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وجود عوائق حتول دون تعليم األطفال الذين ال حيملون شهادات مـيالد              )ج(  
إلعاقة، واألطفال الـذين يعيـشون يف   ووثائق هوية، مبن فيهم أطفال الروما واألطفال ذوو ا    

  ؛والعدوى بفريوسهمناطق نائية، واألطفال املصابون باإليدز 
تشجيع الفتيات احلوامل، يف كثري من األحيان، على تلقي التعليم عن بعد،              )د(  

  رغم السماح هلن مبواصلة التعليم احلضوري؛
 عمر سنة وثالث  يف املائة فقط من مجيع األطفال الذين هم بني    ١٠حصول    )ه(  

سنوات على التعليم قبل املدرسي، مع اخنفاض هذه النسبة بني أطفال جمتمعات الروما، رغم              
أن االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي يتيح هلم فرص اكتـساب املهـارات اللغويـة مبكـراً،                

  واالختالط االجتماعي بغريهم من األطفال، واالستعداد للمدرسة االبتدائية؛
  ار تأثر نظام التعليم على حنو بالغ بالفساد؛استمر  )و(  
ضعف إمكانية حصول أطفال األقليات، ال سيما أطفال الرومـا، علـى              )ز(  

التعليم بلغاهتم، وعدم تدريس تارخيهم وثقافتهم يف إطار املقررات الدراسية الوطنية، رغـم             
  .خمالفة ذلك للقانون

حتث اللجنـة الدولـة      ،)CRC/GC/2001/1 (١رقم  يف ضوء تعليق اللجنة العام        -٧١
كما حتثهـا   . على زيادة االعتمادات املالية املخصصة لقطاع التعليم زيادة كبرية        الطرف  

  : على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتحقيق ما يلي
فعاالً ومـستداماً يف جـذب      " الفرصة الثانية "تقييم ما إذا كان برنامج        )أ(  

  تئناف التعليم؛الطالب املتسربني من املدارس الس
االستثمار يف تدريب املدرسني وصـيانة وجتديـد اهلياكـل األساسـية              )ب(  

  للمدارس، ال سيما يف املناطق الريفية، وضمان إتاحة مرافق كافية لتقدمي التعليم اجليد؛
ضمان جمانية التعليم اإللزامي جلميع التالميذ يف مجيع سنوات الدراسـة             )ج(  

وفري الكتب الدراسية وسبل انتقال األطفال الفقراء إىل املـدارس          اإللزامية، مبا يف ذلك ت    
  وسبل املواصالت لألسر اليت تعيش يف املناطق الريفية؛

ضمان إتاحة التعليم بصورة فعالة لألطفال ذوي اإلعاقـة، واألطفـال             )د(  
  وأطفال الروما، والفتيات احلوامل؛ والعدوى بفريوسه املصابني باإليدز 

لوية حصول أطفال الروما، واألطفال ذوي اإلعاقـة، وأطفـال          ضمان أو   )ه(  
األمهات غري املتزوجات، واألسر املعيشية الفقرية، على الربامج التعليمية الـشاملة قبـل             
املدرسية، بغية تيسري التعلم املبكر واالختالط االجتماعي هلؤالء األطفال وضـمان تـوفري             

  ات اليت تشجع التحاقهم بالتعليم قبل املدرسي؛متويل كاٍف من أجل التنفيذ الفعال للسياس
  مقاضاة املسؤولني عن الفساد املتفشي يف املدارس؛  )و(  
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تدريب املعلمني ووضع املناهج والكتب الدراسية واملـواد املـساعدة            )ز(  
األخرى من أجل تقدمي التعليم بلغات األقليات، ال سيما الرومـا، ووضـع وحـدات               

ل على مستوى املدرسة تتناول مجلة أمور منها تـاريخ وثقافـة            للمناهج الدراسية لألطفا  
الروما، بغية تشجيع التفاهم والتسامح واحترام حقوق الروما يف اجملتمع األلباين، والنظر            

  .غات اإلقليمية أو لغات األقلياتيف التصديق على امليثاق األورويب لل

) ب(، والفقـرات    ٤٠و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -طاء  
   من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ٣٧من املادة ) د(و) ج(و

  األطفال ملتمسو اللجوء واألطفال الالجئون    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن األطفال الذين يهاجرون إىل ألبانيا، مبن فيهم األطفـال                -٧٢

جزون يف املركـز    غري املصحوبني بذويهم، يعتربون بشكل عام مهاجرين غري شرعيني، وُيحت         
الوطين الحتجاز املهاجرين غري الشرعيني يف كاريك، وُيرّحلون دون استفادهتم مـن أيـة              
إجراءات قانونية لتحديد مصاحلهم الفضلى، أو حصوهلم على خدمات متخصصة ومساعدة           

ويساور اللجنة القلق كذلك ألن األطفال ملتمسي اللجـوء واألطفـال           . من وصي قانوين  
  . ن ال حيملون دليالً على خلفيتهم الدراسية قد ُيحرمون من فرصة التعليمالالجئني الذي

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حتديد وتسجيل األطفال علـى النحـو               -٧٣
السليم أثناء إجراءات الفرز األويل عند النقاط احلدودية، والتوقف عـن احتجـازهم،             

قوف على أفضل الطرق لتلبية احتياجاهتم  والبدء يف إجراءات حتديد مصاحلهم الفضلى للو      
وينبغي أن يتضمن ذلك تعيني أوصياء قانونيني وتقدمي معلومات وافية          . يف العاجل واآلجل  

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم احتجاز         . للقُّصر بشأن إمكانية عودهتم   
لصدد املساعدة التقنية شرطة احلدود للقُّصر غري املصحوبني بذويهم، وأن تلتمس يف هذا ا       

وحتثها أيضاً على ضمان حـصول أطفـال        . من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     
وتوصي كذلك بأن تأخذ الدولة الطرف . ملتمسي اللجوء واألطفال الالجئني على التعليم

  ).CRC/GC/2005/6( ٦يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم 

  األطفال يف حاالت اهلجرة    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تسببه اهلجرة اجلماعية للعمال من تأثري بدين ونفسي                -٧٤

  .واجتماعي على حقوق وسالمة األطفال وعلى احملافظة على وحدة األسرة
توصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف تأثري اهلجرة على األطفال على النحـو               -٧٥

ـ           ،CMW/C/ALB/CO/1(ال املهـاجرين    الذي سبق أن أوصت به اللجنة املعنيـة بالعم
، وبأن تزود األطفال باخلدمات االجتماعية اليت تعينهم على التمتع          )٢٠١٠،  ٣٨ الفقرة

  .الكامل حبقوقهم اليت تكفلها االتفاقية
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  األطفال املنتمون إىل األقليات    
، تالحظ اللجنة بقلق ضعف تنفيذ خمتلف الربامج واالستراتيجيات املتعلقة بالرومـا            -٧٦

ويعزى ذلك أساساً إىل عدم كفاية املوارد املخصصة وعدم كفاية التنسيق بني املؤسـسات              
ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء عـدم االعتـراف          . املعنية على الصعيدين املركزي واحمللي    

مبصريي البلقان كأقلية يف الدولة الطرف، مما حيول دون استفادة أطفال هؤالء مـن تـدابري                
  . اصة املكفولة للفئات الضعيفة من األطفالاحلماية اخل

حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز وتنفيذ خمتلف براجمها واستراجتياهتا   -٧٧
وتوصـي  . املتعلقة بأطفال الروما، وال سيما بتخصيص مزيد من املوارد البشرية واملاليـة       

 من أجل حتـسني األحـوال       اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعدل استراتيجيتها الوطنية       
املعيشية ألقلية الروما، وبأن تتخذ تدابري فعالة تستهدف حتديداً منع ومكافحة ما يعانيـه              

كما توصيها بأن تعترف باألقلية املصرية، لضمان إعمال        . أطفال الروما من متييز وهتميش    
  . حق أطفال هذه األقلية يف االستفادة من تدابري احلماية اخلاصة

  الل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفالاالستغ    
يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يتعرضـون لالسـتغالل               -٧٨

االقتصادي يف الدولة الطرف، وال سيما األطفال الذين ميارسون املهن احملفوفـة باملخـاطر،              
  :  بقلق أيضاً ما يليوتالحظ اللجنة. كالزراعة والعمل املرتيل واألنشطة غري القانونية

  ضعف قدرة هيئة تفتيش العمل على اكتشاف أسوأ أشكال عمل األطفال؛  )أ(  
 يف مـصنع    ٢٠٠٨مارس  /آذار ١٥حادث االنفجار اخلطري الذي وقع يف         )ب(  

 سنة مـن    ١٧ و ١٢بقرية جريدك وأحلق ضرراً بعدد كبري من األطفال تتراوح أعمارهم بني            
  . قانوين يف تفكيك الذخائرالذين كانوا يعملون بشكل غري

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للقضاء على عمـل األطفـال،               -٧٩
سيما أسوأ أشكاله، وذلك مبعاجلة األسباب اجلذرية لالستغالل االقتصادي عن طريـق         ال

  :كما حتثها، بوجه خاص، على ما يلي. استئصال شأفة الفقر والنهوض بالتعليم
درات هيئة تفتيش العمل وتزويد مفتشي العمل بكـل الـدعم           تعزيز ق   )أ(  

لعملية  الالزم، مبا يف ذلك اخلربة يف جمال عمل األطفال، لتمكينهم من إجراء رصد فعال             
  تنفيذ معايري قانون العمل على الصعيدين الوطين واحمللي؛

ضمان إجراء حتقيق شامل يف حادث مصنع جريدك واختـاذ إجـراءات              )ب(  
  الة ضد املسؤولني عنه؛قضائية فع
مواصلة التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من الربنـامج الـدويل              )ج(  

  للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية؛
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) ٢٠١١(١٨٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )د(  
  . بشأن العمل الالئق للعمال املرتلني

  شوارعأطفال ال    
تعرب اللجنة جمدداً عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد األطفـال الـذين يعيـشون        -٨٠

ويعملون يف الشوارع، وإزاء عدم كفاية التدابري املتخذة ملعاجلة وضع هؤالء األطفال الـذين              
يتعرضون ألسوأ أشكال االستغالل، مبا يف ذلك التسول يف الشوارع، والتهميش الـشديد،             

وعالوة على ذلـك، يـساور      . طر الوقوع ضحية االجتار واالستغالل اجلنسي     والتشرد، وخ 
  .اللجنة القلق ألن أطفال الشوارع قد ُيعاملون كمجرمني

 ،)٢٠٠٥،  ٧٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.249(حتث اللجنة، يف ضوء توصيتها السابقة         -٨١
طفال من أجـل    على التعاون مع املنظمات غري احلكومية ومبشاركة من األ        ة الطرف   لالدو

  :حتقيق ما يلي
تعزيز تدابري محاية األطفال من احلياة يف الشوارع ومساعدهتم وإخراجهم           )أ(  

  منها، وضمان حصوهلم على التعليم واخلدمات الصحية مع أخذ آرائهم يف االعتبار؛
تعزيز الدعم واملساعدة املتاحني لألسر كإجراء وقائي يفضي إىل عـودة             )ب(  

  رهم، حسب االقتضاء؛األطفال إىل أس
وضع برامج وآليات لإلبالغ توفر ألطفال الشوارع املعلومات املناسبة ملنع    )ج(  

  وقوعهم ضحية االجتار واالستغالل االقتصادي واجلنسي، ومساعدهتم وتقدمي النصح هلم؛
ضمان مقاضاة ومعاقبة األشخاص الذين يعّرضـون األطفـال ألسـوأ             )د(  
  االستغالل؛ أشكال

  .ان عدم اعتبار أطفال الشوارع أو معاملتهم كمجرمنيضم  )ه(  

  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    
ترحب اللجنة بالتدابري املختلفة املتخذة ملكافحة االجتار باألطفال، ومنها اعتماد خطـة              -٨٢

 ،)٢٠١٣-٢٠١١(العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألطفال ومحاية األطفال ضـحايا االجتـار            
مني املناهج الدراسية للمدارس الثانوية برامج للتوعية مبخاطر التعرض لالجتار، وإنـشاء            وتض

ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ ألن الدولة الطرف ال تزال           . قاعدة بيانات لضحايا االجتار   
َمْصَدراً لألطفال الذين ُيتجر هبم ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل القسري، مبا يف ذلـك              

  :كما تشعر بالقلق إزاء ما يلي. ل القسري يف الدولة الطرف وخارجهاالتسو
زيادة نسبة متثيل أطفال الروما وأطفال األقليـة املـصرية بـني األطفـال         )أ(  
  االجتار؛ ضحايا
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ضلوع الشرطة ومسؤولني حكوميني يف حاالت اجتار باألطفال، وتفـشي            )ب(  
  اذ الشامل لقانون مكافحة االجتار بالبشر؛الفساد يف اجلهاز القضائي على حنو يعوق اإلنف

  عدم وضع آليات فعالة حلماية الشهود وضحايا االجتار؛  )ج(  
عدم تقدمي الدولة دعماً مالياً للمنظمات غري احلكومية اليت متـنح ضـحايا               )د(  

  .االجتار املأوى والرعاية واملساعدة
هناء االجتـار باألطفـال يف      حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة إل          -٨٣

  :ولتحقيق هذا اهلدف، حتثها على ما يلي. الدولة الطرف وخارجها
احلرص على أن تتضمن خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألطفـال             )أ(  

تدابري وقائيـة تـستهدف، بـشكل      ) ٢٠١٣-٢٠١١(ومحاية األطفال ضحايا االجتار     
  خاص، أطفال الروما واألقلية املصرية؛

اختاذ تدابري فعالة ملقاضاة مسؤويل الـشرطة واملـسؤولني احلكـوميني             )ب(  
  الضالعني يف حاالت اجتار باألطفال؛

  إنشاء آلية حلماية ضحايا االجتار والشهود؛  )ج(  
توفري املأوى والدعم النفسي واملساعدة لألطفال ضحايا االجتار من أجل            )د(  

م منظمات اجملتمع املدين الـيت تقـوم بالفعـل          إعادة إدماجهم يف اجملتمع، والنظر يف دع      
  املهام؛ هبذه

ضمان إجراء حتقيقات شاملة وعقد حماكمات صـارمة ملـرتكيب هـذه              )ه(  
اجلرائم، وتوقيع جزاءات فعلية قوية ورادعة على النحو الذي أوصت به جلنـة اخلـرباء               

مالحظة بشأن اتفاقية    (التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات       
املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ ) ١٩٩٩(١٨٢منظمة العمل الدولية رقم  

  ).٢٠١٠إجراءات فورية للقضاء عليها، 

  إدارة قضاء األحداث    
يف حني تنّوه اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف خالل احلـوار املتعلـق                -٨٤

، (CRC/C/15/Add.245م قضاء األحداث، فإهنا تعرب جمدداً عن قلقها         باإلصالح اجلاري لنظا  
وتعرب . إزاء االفتقار إىل نظام فعال لقضاء األحداث يف الدولة الطرف         ) ٢٠٠٥،  ٧٦الفقرة  

  :اللجنة عن قلق خاص إزاء ما يلي
 يف أقسام الشرطة واستجواهبم يف غـرف        ٤٨حاالت احتجاز أطفال ملدة       )أ(  

مساعدة من حمام، وتعرضهم إلساءة املعاملة من جانب الشرطة والـسجناء           غري مالئمة دون    
  اآلخرين، واحتجازهم يف زنازين مع البالغني؛
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استمرار ممارسة احتجاز األطفال رهن احملاكمة، مما قد يؤدي إىل قـضائهم       )ب(  
تمـع،  شهوراً يف احلبس وحرماهنم من التعليم والدعم النفس وتدابري إعادة اإلدمـاج يف اجمل             

   يف املائة من األحداث املدانني مدة عقوبتهم يف احلبس أثناء انتظار حماكمتهم؛٧٠يقضي  إذ
  اإلتاحة احملدودة لبدائل االحتجاز؛  )ج(  
اهلياكل األساسية املتدهورة والظروف غري الصحية يف بعض املراكز الـيت             )د(  

  ُيحتجز فيها األحداث رهن احملاكمة؛
ـ      )ه(   ى اخلـدمات الطبيـة والـصحية النفـسية يف          ضعف سبل احلصول عل
  االحتجاز؛ أماكن

عدم وجود أي برنامج تعليمي لألطفال اجلاحنني الـذين هـم دون سـن                )و(  
  املسؤولية اجلنائية، حىت يف حاالت ارتكاهبم جرائم؛

االفتقار إىل برامج ملساعدة األطفال احملتكني بالقانون، ومحايتهم من الضرر            )ز(  
  .تقام واإليذاء من جديد واملشقة أثناء اإلجراءات القضائيةوالترهيب واالن

توصي اللجنة الدولةَ الطرَف بأن جتعل نظام قضاء األحداث متماشياً متاماً مـع             - ٨٥
، ومع سائر املعايري ذات الصلة، مبا يف ذلك         ٤٠ و ٣٩ و ٣٧االتفاقية، وال سيما املواد     

، )قواعد بـيجني  (شؤون قضاء األحداث    قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة       
، )مبادئ الريـاض التوجيهيـة    (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        

، )قواعد هافانـا  (وقواعد األمم املتحدة املتعلقة حبماية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم          
ية، وتعليق اللجنة العام    واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائ        

وبشكل خاص، حتث اللجنة الدولة الطرف على       ). ٢٠٠٧،  CRC/C/GC/10(١٠  رقم
  :ما يلي

كافية وارد بشرية وتقنية ومالية     مزودة مب متخصصة  أحداث  إنشاء حماكم     )أ(  
وضمان  ، وتعيني قضاة متخصصني من أجل األطفال يف مجيع األقاليم         ،البلديف مجيع أحناء    

   على التعليم والتدريب املالئمني؛نيء القضاة املتخصصهؤالحصول 
ضمان إهناء احتجاز األطفال يف أقسام الـشرطة مـع البـالغني ودون               )ب(  

االستعانة مبحام، وضمان التحقيق على النحو السليم يف مجيع حاالت إسـاءة املعاملـة              
  ومعاقبة مرتكبيها؛

فني بإنفاذ القوانني، مبن فيهم     تنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظفني املكل       )ج(  
أفراد الشرطة وموظفو إدارة السجون، للتأكد من استيعاهبم التام ألحكام االتفاقية وإدراكهم 

  أن االنتهاكات غري مقبولة وستخضع للتحقيق وأن مرتكبيها سيتعرضون للمحاكمة؛
ـ   ب،   على السواء  املتهمنيوتزويد األطفال، الضحايا      )د(    ةاملـساعدة القانوني

اإلجراء وطوال اإلجـراءات     مرحلة مبكرة من  غريها من املساعدة يف     بوالكافية والفعالة   
  ؛، عمالً بقانون اإلجراءات اجلنائيةالقانونية
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على أن  األخري وألقصر فترة ممكنة     املالذ  االحتجاز هو   ضمان أن يكون      )ه(  
  ؛العدول عنهبانتظام بغية ُيراجع 

 كتحويل العقوبة أو الوضـع حتـت        ،الحتجازبديلة ل التدابري  التشجيع    )و(  
  ، حيثما كان ذلك ممكناً؛وقف التنفيذاملراقبة أو اإلرشاد أو اخلدمة اجملتمعية أو 

اختاذ تدابري عاجلة ملعاجلة أوضاع االحتجاز يف مراكز احتجاز األحداث            )ز(  
  رهن احملاكمة؛

ات ضمان حصول مجيع األطفال اجملردين من حريتـهم علـى اخلـدم             )ح(  
  التعليمية والصحية، مبا فيها الرعاية الصحية النفسية؛

االستفادة، عند االقتضاء، من أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق            )ط(  
األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه، مبا يف ذلك مكتب             

 ،)اليونيـسيف (األمم املتحدة للطفولة    منظمة   و ،األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
 ومنظمات غري حكوميـة، والتمـاس       ،ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  .املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث من أعضاء الفريق

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -ياء  
مال حقوق الطفـل هبـا، بـأن    توصي اللجنة الدولة الطرف، يف سبيل تعزيز إع   -٨٦

تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات،           
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، والربوتوكول االختياري         

  .للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ون مع اهليئات اإلقليمية والدوليةالتعا  -كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جملس أوروبا من أجل تنفيذ االتفاقيـة               -٨٧

وغريها من صكوك حقوق اإلنسان يف كل من الدولة الطرف وغريها من الدول األعضاء              
  .يف جملس أوروبا

  املتابعة والنشر  -الم  
 مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه         توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ      -٨٨

ـ    ، عن طريق اختاذ إجـراءات     على النحو الكامل وذلك   التوصيات   ة هـذه    منـها إحال
احمللية كي تنظر فيهـا     السلطات   و  الربملان والوزارات املعنية واحملكمة العليا     إىلالتوصيات  

   .وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهناعلى النحو الواجب 
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التقرير اجلامع   اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع           توصيو  -٨٩
والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة الثاين إىل الرابع  ة منريرها الدورياتقل
علـى  ( بوسائل منها اإلنترنت    ،، وذلك باللغات املستخدمة يف البلد     )املالحظات اخلتامية (

 ووسـائط   طَّلع عليها اجلمهور عامةً ومنظمات اجملتمع املـدين       ، ليَ )سبيل املثال ال احلصر   
 الوعي  ذكاء وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، هبدف إثارة النقاش وإ         اإلعالم
  . وتنفيذها ورصدها وبربوتوكوالهتا االختياريةباالتفاقية

  التقرير املقبل  -ميم  
ريرها اجلـامع لتقريريهـا الـدوريني    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تق   -٩٠

، وأن تدرج فيه املعلومات املتعلقـة       ٢٠١٧سبتمرب  / أيلول ٢٧اخلامس والسادس حبلول    
وتوجه اللجنة االهتمام إىل مبادئها التوجيهيـة املنـسقة         . بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية   

 ٢٠١٠أكتوبر  /ول تشرين األ  ١لتقدمي التقارير واخلاصة مبعاهدة بعينها، اليت اعتمدت يف         
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(           وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير اليت تعد يف املـستقبل ،

 علـى   هاوحتث.  صفحة ٦٠ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا          
ويف حال جتاوز التقرير املقـدم العـدد احملـدد          . تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية    

صفحات سُيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقدميه وفقـاً للمبـادئ             لل
وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه يف حال عدم متكنها مـن           . التوجيهية املشار إليها أعاله   

مراجعة التقرير وإعادة تقدميه فال ميكن ضمان ترمجة التقرير ألغراض النظر فيه من جانب              
  .هيئة املعاهدة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقـة أساسـية تتـضمن آخـر                 -٩١
املستجدات وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهيـة            

 اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات          ،املنسقة لتقدمي التقارير  
  ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.6الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /رانحقوق اإلنسان يف حزي

        


