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جلنة حقوق الطفل

لف ق ررة حق رروق

قر راات اته الر ر الب ن ررة وو رري ال اللوا رروق ا ه ر ر ت
الطفل املهعبق إب ااء لقامي البالغ ت ،بشأن البالغ تقم ** *2018/45
بالغ مقدم من:

آان أرغاانشفيلي

الشخص املدعى أنه ضحية:

م .د.

الدولة الطرف:

جورجيا

اتريخ تقدمي البالغ:

 30كانون الثاين/يناير

املوضوع:

عزل األطفال من قبل الوالدين يف املنزل

املسائل املوضوعية:

محاية ةةة الطفة ةةل مة ةةن العن ة ة البة ةةدين أو العقلة ةةي أو ا
أو ا يذاء؛ احلق يف التعليم

مواد االتفاقية:

 19و28

2018

ة ةةابة

ةةاةبة الةةبالغ عيفةةون يف املن اةةة غةة" احلروميةةة أالشةراكة مةةن أجةةل ةقةةو ا نسةةانأ .و ةةي
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تقدم البالغ ابلنيابة عن م .د ،.اليت ُولِدت يف عام  2010و ةي أ ة ر نانيةة أشةقاء ،مسةة مةنوم كةانوا
قا رين وقت تقدمي البالغ .وتدَّعي أن م .د .ضحية انتواك من الدولةة الطةرف للاةادت  19و 28مةن
االتفاقية .وتدعي أن والدي م .د .أبقيا ا ي وإخوهتا السبعة معزول يف منةزمم الواقة يف قريةة مبنطقةة
لينتيخي يف جورجيا ،دون أي اتصال خةارجي أو ايررن منةذ عةام  .2010وال يسةا لططفةال ابلةذ ا
إىل املدرسة ،كاا ال يسةا مةم مب ةادرن املنةزل إال مةن أجةل ةيفةور املواعيةد الطبيةة وبرهقةة والةديوم .ويف
ةةذا الصةةدد ،تالةةةة ةةاةبة الةةبالغ أن اانة مةةن أشةةقاء م .د .يعانيةةان مةةن مةةر السةةرري ولةةديواا
مواعيةةد طبيةةة منت اةةة .ويف عةةام  ،2010ةةةاول عةةدن مدرسة ايررن املنةةزل مةةن أجةةل تةةدري األطفةةال يف
البيةةت ،ولرةةن الوالةةدين ا يسةةاحا مةةم بةةذل  .ويف  2ةزيران/يونيةةه  ،2011أ ةةدرت ةراةةة لينتيخةةي
__________

*
**

اعتادته اللجنة يف دورهتا  20( 83كانون الثاين/يناير  7 -شباط/هرباير .)2020
شةةارك يف الن ةةر يف ةةذا الةةبالغ أعيفةةاء اللجنةةة التاليةةة أاةةاي م :س ةوايان أ ةةو أسةةوما ،وعيسةةاتو ألسةةان سةةيديرو ،وأمةةل
س ةةلاان الدوس ةةري ،و ن ةةد األي ةةوب ا دريس ةةي ،وبراغ ةةي غودبرانس ةةون ،وهيلي ةةو ريف ،وأول ةةا أ .خاايوه ةةا ،وس ةةيفا لومين ةةا،
وجوةةاد ماضةةي ،وهايةةا مارشةةال  -ةةاري  ،وبنيةةام داويةةت مزمةةور ،وكالرن ة نيلسةةن ،وميريرةةو أواتين ،ولةةوي إرنسةةتو
بيدرن"ا رينا ،وخوسيه أجنيل رودري يز ريي  ،وآن ماري سريلتون ،وهيلينا تودوروها ،ورينايت وينرت.
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ا قلياية قراراً قيدت مبوجبه ةقو الوالدين ووضةعت األطفةال تةت و ةاية وكالةة ا دمةة االجتااعيةة.
غةة" أن ةةاةبة الةةبالغ تةةدعي أن ةةذا الق ةرار ا يةةتم إنفةةا بعةةد .وبعةةد ايررن املنةةزل عةةدن م ةةرات ،رأى
موظفةو ا ةدمات االجتااعيةةة أنةه ال ينب ةي إخةراأل األطفةال مةةن املنةزل .والة ةوا أنةةه ال يوجةد أي دليةةل
على ممارسة العن البدين ضد األطفةال وأن األطفةال أظوةروا ارتبةاطوم بوالةديوم .وكانةت األسةرن تتلقةى
معونة مالية وقسائم غذائيةة مةن احلرومةة لروتةا تعةيخ تةت خة .الفقةر .وتالةةة ةاةبة الةبالغ أتةا
ا تتارن من استنفاد سبل االنتصاف احمللية يف ذ القيفية ألن وكالة ا دمة االجتااعيةة ةي الريةان
الوةيةةد الةةذي أرةةن أن أثةةل األطفةةال ويقةةدم شةةروى ابلنيابةةة عةةنوم .غةة" أن الوكالةةة ال تعاةةل مبةةا ةةدم
مصاحلوم الفيفلى .وابملثل ،ا تتارن اةبة البالغ من الو ول إىل اليفةحية املزعومةة للحصةول علةى
مواهقتوا على متثيلوا أمام اللجنة ألن والديوا كاان يبقياتا يف عزلة.
وأبل ةةت الدول ةةة الط ةةرف اللجن ةةة ،يف رس ةةالتوا امل رخ ةةة  17أيلول/س ةةبتارب  ،2018أبن وال ةةدي
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السةةيدن م .د .ك ةةاان يةةوهران التعل ةةيم املن ةةزا ألطفاماةةا ،عل ةةى ال ةةرغم مةةن احمل ةةاوالت الفاش ةةلة الةةيت ق ةةام ةةا
األخصائيون االجتااعيون الذين ايارو م ابنت ام للتعب" عن أمهية االندماأل االجتاةاعي لناةاء األطفةال.
ويف  16شباط/هرباير  ،2012أعادت ةراة لينتيخي ا قلياية ةقةو التاثيةل للوالةدين علةى أسةا أن
األسةةرن قبلةةت أن يشةةرف مةةدر ةلةةي علةةى عاليةةة تعلةةم األطفةةال .ويف  29كةةانون الثاين/ينةةاير ،2018
هتحت إدارن لينتيخي ا قلياية التابعة لوايارن الداخلية تقيقاً يف مزاعم ارترا والد م .د .أعاال إكةرا
ض ةةد أهة ةراد أس ةرته .واس ةةتناداً إىل التقري ةةر الن ةةاتم ع ةةن التحقي ةةق ،ق ةةدم مرت ةةو امل ةةدعي الع ةةام التااسة ةاً إىل
احملراة .ومبوجو قرار قيفائي مة ر  13آ /أغسةط  ،2018أ ِ
ُلقةي القةبع علةى والةد م .د ،.ونتيجةة
لذل  ،نُقلت م .د .م والدهتا وإخوهتا إىل مركز األايمات التاب للصندو احلرةومي حلاايةة ومسةاعدن
ضحار االجتار ابلبشر يف تبليسي .و م حيصةلون ،بو ةفوم ضةحار للعنة املنةزا ،علةى ا يةواء وإعةادن
التأ يل النفسي واالجتااعي والرعايةة الطبيةة واملسةاعدن القانونيةة بشةأن املسةائل املتصةلة ابلعنة املنةزا.
وتُبذل ،من خالل ندو الدولةة ،جوةود لتسةجيل األطفةال يف امل سسةات التعليايةة .ولةذل  ،طلبةت
الدولة الطرف وق الن ر يف البالغ.
-3

ويف  29متواي/يوليه  ،2019واهقت اةبة البالغ على وق الن ر يف ذا البالغ.

وبع ةةد الن ةةر يف طل ةةو الدول ةةة الط ةةرف ،ق ةةررت اللجن ةةة ،أان ةةاء اجتا ةةاع عقدت ةةه يف  7ش ةةباط/
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هرباي ةةر  ،2020وق ة الن ةةر يف ال ةةبالغ رق ةةم  ،2018/45وهق ةاً للا ةةادن  26م ةةن ن امو ةةا ال ةةداخلي مبوج ةةو
الربوتوكول االختياري التفاقية ةقو الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات.
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