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لجورجيا *

أولا -مقدمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع جلورجيا  )CRC/C/GEO/4يف جلساتيا 2١78
و 2١79انظ ا ا اار  CRC/C/SR.2178و )2179املعق ا ا ااو يف  25كا ا ا ا نوي الر ينا ا ا ا ير ،20١7
واعتمدت هذه املالحظ ت اخلت مية يف جلستا  2١93املعقو ة يف  3شب ط فرباير . 20١7
رحب اللجنة بتقدمي الدولاة الرارت قريرها الادوري الراباع وبا لر و اخلرياة علا ماة
 -2و ّ
القضا ي  ،)CRC/C/GEO/Q/4/Add.1وهااو ما ا عد علا فاااق ح لااة حقااول الر ا يف الدولااة
الراارت فام ا  .فض ا  .و عاار اللجنااة ع ا قااديره للح اوار البنّ ا الااذي جاار مااع الوفااد الرفيااع
الررت.

املستو واملتعد القر ع ت للدولة

ثاني ا -تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
رحب اللجنة ب لتقدم الذي حرز ه الدولة الررت يف جم الت عديدة ،مب فيا التصادي
-3
ّ
عل الصكوك الدولية و االنضم م إليا  ،وال يم التصدي عل الربو وكول االختي ري ال ية
رحاب ب عتما العدياد ما
حقول الر املتعلا بارجرا قادمي البال ا ت يف عا م  . 20١6كما ّ
القوان التشريعية والتدابري املؤ سية والسي ا ية ،مبا يف كلان نقايا نظا م املسا عدة االجتم عياة
جلعله كرر مراع ة الحتي ج ت الر واعتما ا نوي ضا األحادا يف حييراي يونياه ،20١5
و نقايا القا نوي املااد يف كا نوي األول يساامرب  20١5الااذي فضا إغ إلاا اال ااترن ات ما
احلد األ ىن لس اليواج ،وهو  ١8ع م ..

ثالثا -العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ التفاقية
الحاال اللجنااة ي ا ليق ر زي ا وجورجي ا و س ين يل و اايتي اجلنوبيااة ،يف جورجي ا ،
-٤
ما زالااخ خا رج نر ا ل الساايررة ال عليااة للدولااة الراارت ،وهااو م ا يشااك عقبااة كا ا م ا م ن يااذ
__________

*
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رحااب اللجنااة ب ا جلاو الاام بااذ الدولااة الراارت لاادعق اخلاادم ت
اال يااة اخ ا هااذه األ ا ليق .و ّ
الصحية والتعليمياة اخلاا  .وماع كلان ،يسا ور اللجناة لا إزا وجاو ياو اخا هاذه األ ا ليق اول
وي التمتع حبرية احلركاة والوواول إغ خادم ت الرع ياة الصاحية اجليادة وإعما ل احلا يف التعلايق ب للااة
األم وحقول األط ل املشر ي اخلي  ،.وإزا ا تمرار التمييي عل س العرل اخلا .

رابعا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ااذكر اللجن ااة الدول ااة الر اارت ب ااابا دي ااع احلق ااول ال اوار ة يف اال ي ااة وع اادم بليتا ا
-5
للتجي ة ،و شد عل مهية ديع التووي ت الوار ة يف هذه املالحظ ت اخلت مية .و او اللجناة ي
وجاه انتبا ه الدولاة الرارت إغ التوواي ت املتعلقاة ب جملا الت الت لياة الام جياب اختا ك ادابري ع جلااة
ّ
بش ا ا وه ا ا  :العقوبا ااة البدنيا ااة واالعتا اادا عل ا ا األط ا ا ل ال قر ا ا ي  2١و ،)22واال ا ااتاالل
واالعتاادا اجلنسااي ي ال قر ا ي  23و ،)2٤والبيئااة األ ارية ال قر ا ي  26و ،)27واألط ا ل كوو
اإلع ااة ال قر ا ا ي  29و ،)30والص ااحة واخل اادم ت الص ااحية ال قر ا ا ي  3١و ،)32واألط ا ا ل
).
املشر وي اخلي ال قر ي  38و 39

ألف -تدابير التنفيذ العامة (المواد  4و 42و 6(44
))
التشريعات
 -6تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة جهوداـا الراميـة لـى اعتمـاد قـانون بشـأن
حقوق الطفل وتضمينه جميـع أحاـام التفاقيـة وبروتويوليهـا الرتيـاريي والتمـا المسـاعد
التقنية م جهات منها منظمة األمم المتحد للطفولة (اليونيسيف) للقيام بذلك.
السياسة والستراتيجية الشاملتان
-7

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

جـ ـرال التقي ــيم ال ــالزم للتقـ ـ مدم المح ــرز ذيم ــا يتص ــل بتنفي ــذ رطـ ـ العم ــل
)
ال ــثال املتعلقا اة باألطف ــام مـ ـ أج ــل تحدي ــد أوج ــه القص ــور المحتمل ــة وو ــع م ـ ـرات
وأاــداف قابلــة للقيــا لرصــد تنفيــذ الفصــل المتعلــق باألطفــام ذــي رطــة العمــل الوطنيــة
لحماية حقوق اإلنسان للفتر 2017-2016؛
)

مان ما يافي م الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ رطة العمل الوطنية؛

ج) القي ــام ذـ ــي ط ــار التنسـ ــيق والتاام ــل مـ ــع الت ــدابير السياسـ ــاتية الموجه ــة نحـــو
ماونها األساسي.
األقليات بو ع رطة عمل املة ومميز لحماية حقوق الطفل تاون الوقاية م

التنسيق
 -8تالح ــل اللجن ــة الجه ــود الرامي ــة ل ــى نش ــال مجل ــل تنس ــيقي لتنفي ــذ رط ــة العم ــل
ـرف ايوـةا وحيـد رذيعـة المسـتوم مشـترية بـي
الوطنية .وتوصي اللجنة بـأن تالـف الدولـةل الط ل
الوزارات ومناطة بالمس ولية الرئيسية ع تنسيق وتقيـيم عمليـة تنفيـذ جميـع جوانـف التفاقيـة
وما يتصل بها م استراتيجيات ورط عمل بشأن األطفـام علـى الصـعيد الـوطني واإلقليمـي
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والمحلي وعلى الصعيد الشامل لعد قطاعات .وينبغي للدولة الطـرف أن تضـم أيضـ ا تزويـد

بفعالية.
ايوة التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لاي ت دي عملها
تخصيص الموارد
 -9توصــي اللجنــة ذــي ــول تعليقهــا العــام رقــم  )2016(19بشــأن الميزنــة العامــة
ذيما يتعلق بإعمام حقوق الطفل بأن تضع الدولة الطرف عملية ميزنة تنطوي علـى منظـور
يراعي حقوق الطفل وتحدد مخصصات وا حة لألطفـام ذـي القطاعـات والويـالت ات
الصـلة وتتضـم م ـرات محـدد ونظـام تتبمـع لرصـد وتقيـيم مـدم يفايـة وذعاليـة و نصــاف
عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ التفاقية بسبل منها ما يلي:
ـ ــمان تخص ـ ــيص ميزاني ـ ــة ياذي ـ ــة إلعم ـ ــام حق ـ ــوق الطف ـ ــل ولألطف ـ ــام
)
المح ــرومي أو الض ــعفال وذقـ ـ ا للم ــاد  4مـ ـ التفاقي ــة و ــمان أل تا ــون التقلب ــات أو
التخفيضـ ــات ذـ ــي اعتمـ ــادات الميزانيـ ــة المخصصـ ــة لتقـ ــديم الخـ ــدمات سـ ــببا ذـ ــي تراجـ ــع
المستوم الحالي للتمتع بحقوق الطفل؛
) و ع بنود ورموز مفصلة ذي الميزانية لجميع النفقـات المقـرر والمعتمـد
والمنقحة والفعلية التي لها تأثير مبا ر على األطفام؛
ج) تحديـ ـ ــد أاـ ـ ــداف لـ ـ ــألدال ت ـ ـ ـرب أاـ ـ ــداف الب ـ ـ ـرام المتعلقـ ـ ــة باألطفـ ـ ــام
بمخصصات الميزانية والنفقات الفعلية بما يتيح رصد النتائ واآلثار على جميع األطفام؛
) تعزيــز عمليــات مراجعــة الحســابات لزيــاد مســتوم الشــفاذية والمســاللة
ذيما يتعلق بالنفقات العامة ذـي جميـع القطاعـات و لـك بغـر حشـد أقصـى قـدر مماـ
م الموارد المتاحة إلعمام حقوق الطفل.
جمع البيانات
ترحف اللجنة بجمع البيانات بشأن مجالت عديد ذي التفاقيـة بطـرق
 -١0ذي حي م
منهـا التعــداد الـوطني لعــام  2014تــذ مير ذـي ــول تعليقهــا العـام رقــم  )2003(5بشــأن
الت ـ ـ ــدابير العام ـ ـ ــة لتنفي ـ ـ ــذ التفاقي ـ ـ ــة بمالحظاته ـ ـ ــا الختامي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــابقة (انظ ـ ـ ــر الوثيق ـ ـ ــة
 CRC/C/GEO/CO/3الفقر  )16وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
مواصلة وتعزيز جهوداا المبذولة لو ع نظام امل يتعلق بجمـع البيانـات
)
المتصلة بتنفيذ التفاقية وبخاصة على صعيد البلديات يغطمي جميع مناطق البلد .وينبغي
أن تصنمف البيانات حسف الس ونوع الجنل واإلعاقة والموقع الجغراذـي واألصـل اإلثنـي
والو ـع الجتمـاعي والقتصـادي مـ أجـل تيسـير تحليـل و ـع جميـع األطفـام ول سـيما
الضــعفال مــنهم وبخاصــة ذيمــا يتصــل بإيــذال األطفــام و امــالهم واســتغالم األطفــام ذــي
العمل والستغالم الجنسي لألطفام وأطفام الشوارع؛
ــمان أن يشــمل نظــام جمــع البيانــات جمــع بيانــات مصــنمفة بشــأن جميــع
)
مج ــالت التفاقي ــة بم ــا ذيه ــا ي ــذال األطف ــام و ام ــالهم واس ــتغالم األطف ــام ذ ــي العم ــل
والستغالم الجنسي لألطفام وأطفام الشوارع؛
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ج) مراع ــا اإلط ــار المف ــاايمي والمنهج ــي ال ــوارد ذ ــي تقري ــر مفو ــية األم ــم
المتحــد الس ــامية لحقــوق اإلنس ــان والمعنــون "م ـرات حقــوق اإلنس ــان :دليــل للقي ــا
والتنفيذ" لدم تحديد المعلومات اإلحصائية وجمعها ونشراا.
المستقل 

الرصد
ترحف اللجنة بأنشطة مريز حقوق الطفل تذ مير بتوصـيتها السـابقة (انظـر
 -١١ذي حي م
شي ا مع تعليقها العام
الوثيقة  CRC/C/GEO/CO/3الفقر  )13وتوصي الدولة الطرف تم م
رق ــم  )2002(2بش ــأن دور الم سس ــات المس ــتقلمة لحق ــوق اإلنس ــان ذ ــي حماي ــة وتعزي ــز
حقوق الطفل بما يلي:
تخصــيص مــا يافــي مـ المــوارد البشـرية والتقنيــة والماليــة لتماــي المريــز
)
م تنفيذ وليته ذي جميع أنحال البلد تنفيذا مالئما؛
) تماـي المريــز مـ الوصــوم بحريــة لـى جميــع مراذــق رعايــة األطفــام بمــا
ذي لك الم سسات التي تشرف عليها الطوائف الدينية؛
ج) تعزيز قدرات المريز يي ياون ذعالا ذي تلقي ااوم األطفـام ودراسـتها
ومعالجتها على نحو يراعي مصالح الطفل.
النشر والتوعية والتدريف
 -١2توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق التدريف األولي القائم وبـرام التـدريف
المهني المستمر و/أو برام التوعيـة ذـي مجـام حقـوق الطفـل التـي توذراـا المدرسـة العليـا
للعدالة لفائد الجهات العاملة ذي مجام القضال يي تشمل جميـع الفوـات المهنيـة العاملـة
مع األطفام وم أجلهم.
المدني 

التعاون مع المجتمع
 -١3تـذ مير اللجنـة بتوصــيتها السـابقة (انظــر الوثيقـة  CRC/C/GEO/CO/3الفقــر )19
وتشجع الدولة الطرف علـى تعزيـز تعاونهـا مـع المجتمـع المـدني بمـا ذـي لـك المنظمـات
م
غيــر الحاوميــة ومنظمــات األطفــام ذيمــا يتعلــق بتخطــي السياســات والخط ـ والب ـرام
المتصلة بالتفاقية وتنفيذاا ورصداا وتقييمها والنهو بحقوق الطفل.

األعمام
حقوق الطفل وقطاع
 -١٤توصــي اللجن ـةل الدولــة الطــرف ذــي ــول تعليقهــا العــام رقــم  )2013(16بشــأن
التزامــات الدولــة المتعلقــة بــأثر قطــاع األعمــام علــى حقــوق الطفــل والشــواغل التــي أثارتهــا
المقــرر الخاصــة المعنيــة ببيــع األطفــام واســتغالم األطفــام ذــي البغــال وذــي المــواد اإلباحيــة
(انظر الفقرتي  30و 76م الوثيقة  )A/HRC/34/55/Add.1بما يلي:
ذحــص وموالمــة طاراــا التشـريعي (المــدني والجنــائي واإلداري) مـ أجــل
)
ــمان المســاللة القانونيــة لشــريات األعمــام التجاريــة وذروعهــا العاملــة ذــي قلــيم الدولــة
الطرف أو المدار م دارله ول سيما ذي قطاع السياحة؛
) نشــال يليــات رصــد للتحقيــق ذــي انتهايــات حقــوق الطفــل وجبــر األ ـرار
المترتبة عليها و لك بهدف تعزيز المساللة والشفاذية؛
4
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ج) تنظيم حمالت توعية للعاملي ذي قطـاع السـياحة وعامـة الجمهـور بشـأن منـع
السياحة بداذع ممارسة الجنل مع األطفام ونشر المدونة العالميـة ألرالقيـات السـياحة التـي
و عتها منظمة السياحة العالمية ذي أوساط ويالل السفر وذي قطاع السياحة؛
) تعزيز التعاون الدولي ذي مجـام مااذحـة السـياحة بـداذع ممارسـة الجـنل
مع األطفام م رالم اعتماد ترتيبات قليمية وثنائية ومتعدد األطراف لمنـع اـذا الشـال
م السياحة والقضال عليه.

بال -المبادئ العامة (المواد  2و 3و 6و) 12
عدم التمييز
ترحــف اللجنــة باعتمــاد قــانون القضــال علــى جميــع أ ــاام التمييــز ذــي أيــار/
 -١5ذــي حــي م
ير بمالحظاته ـ ــا الختامي ـ ــة الس ـ ــابقة (انظ ـ ــر الوثيق ـ ــة CRC/C/GEO/CO/3
م ـ ــايو  2014ت ـ ــذم
الفقر  )22وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
تخص ــيص م ــا يل ــزم مـ ـ الم ــوارد البشـ ـرية والتقني ــة والمالي ــة للم سس ــات
)
المالفة برصد تنفيذ قانون القضال على جميع أ اام التمييز وبخاصة لماتـف المحـامي
العــام وجمــع بيانــات مصــنفة بشــأن حــالت التمييــز ــد األطفــام بم ـ ذــيهم األطفــام
المعوق ــون وأطف ــام الش ــوارع واألطف ــام المش ــمولون بنظ ــام قض ــال األح ــدا واألطف ــام
المنتمــون لــى األقليــات وأطفــام األســر المحرومــة وأطفــام المنــاطق الريفيــة أو النائيــة
واألطفام الالجوون أو المشردون دارليا بغر و ع استراتيجيات املة ترمي لى نهال
جميع أ اام التمييز؛
مان تاامل القواني على النحو المناسف وتفسيراا وتطبيقها على نحو
)
متمســق ومعاقبــة المــذنبي علــى النحــو المناســف وتزويــد األطفــام ــحايا التمييــز بســبل
انتصاف ذعالة ومناسبة؛
ج) مااذحة اإلجها لغر ارتيار نوع جنل الجني بطرق منهـا معالجـة أسـبابه
الجذريــة ويثــارط الطويلــة األمــد علــى المجتمــع وتوســيع نطــاق رــدمات تنظــيم األســر والتوعيــة
بالتــأثير الضــار لرتيــار جــنل الجنــي وبتســاوي قيمــة الفتيــات والفتيــان تمشــي ا مــع التوصــيات
السابقة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان (انظر الوثيقة  CCPR/C/GEO/CO/4الفقر (7و)).

الفضلى
مصالح الطفل
ترحــف اللجنــة بــإدراف تعريــف مصــالح الطفــل الفضــلى ذــي قــانون قضــال األحــدا
-١6
م
وذ ــي الق ــانون الم ــدني الم ــن مقح .وتوص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف ذ ــي ــول تعليقه ــا الع ــام
رقم  )2013(14المتعلق بحق الطفل ذي يالل العتبار األوم لمصالحه الفضلى بتعزيـز
جهوداا الرامية لى مان مراعا اذا الحق على النحو الواجف وتفسيرط وتطبيقـه باتسـاق
ذــي جميــع اإلج ـرالات والق ـرارات التش ـريعية واإلداريــة والقضــائية وذــي جميــع السياســات
والبـرام والمشــاريع التــي تتعلــق باألطفــام وتـ ثر ذــيهم بمــا ذــي لــك اإلجـرالات المتعلقــة
باألطفـام ملتمســي اللجـول واألطفــام غيـر المصــحوبي بـذويهم .وذــي اـذا الصــدد تلشــجع
اللجنة الدولة الطرف على اتخا جرالات وو ع معايير لتوجيه جميع األ خاص المعنيي
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المخـ مـوم لهــم تحديــد مصــالح الطفــل الفضــلى ذــي يــل المجــالت و يالئهــا األاميــة الواجبـة
بوصفها م أولى العتبارات.

الطفل
احترام يرال
 -١7ذــي حــي تالحــل اللجنــة نشــال قاعــات محــايم مالئمــة لألطفــام ذإنهــا تشــجع
شي ا مع تعليقها العام رقم  )2009(12بشأن حـق الطفـل ذـي السـتماع
الدولة الطرف تم م
ليــه علــى تعزيــز األســاليف الراميــة لــى ــمان يــالل يرال األطفــام العتبــار الواجــف ذــي
األسر وذي المدرسة وعلى مستوم المجتمع المحلي وذي الم سسات ورالم اإلجـرالات
اإلدارية المتعلقة بهم و لك بطرق منها ما يلي:
صقل التشريعات المناسبة؛

)
)
ج)

مواصلة تدريف المهنيي ؛
دعم مختلف أ اام مشارية األطفام الهادذة؛

) التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني لزيــاد ذــرص مشــارية األطفــام
بما ذي لك ذي وسائ اإلعالم.

جيم -الحقوق والحريات المدنية (المواد  7و 8و) 17-13
تسجيل المواليد
تراعـي اللجنـة اعتمــاد جورجيـا مرسـوم وزيــر العـدم رقـم  18بشــأن قـرار قاعــد
-١8
تسجيل األحوام المدنية ذي يانون الثاني/يناير  2012وتنقل الموظفي م بيت لى يرر
إلصــدار وثــائق اويــة و تحــي علم ـا بالهــدف  9-16م ـ أاــداف التنميــة المســتدامة
بشــأن مــنح اويــة قانونيــة للجميــع بمــا ذــي لــك تســجيل المواليــد ذإنهــا توصــي الدولــة
الطرف بما يلي:
ذعــام يتميــز بالواقعيــة ذــي
)
و ــع جــدوم زمنــي لتســجيل الــولدات بشــال م
جميع أنحال البلد والتصدي للعقبات اإلدارية مع يالل ااتمام راص لألقليات والالجوي
وعديمي الجنسية واألسر التي تعيش ذي المناطق الجبلية المرتفعة؛
) مواص ــلة وتعزي ــز الجه ــود الجاري ــة إلنش ــال اياي ــل م سس ــية مث ــل مراي ــز
شـ ــي ا مـ ــع المالحظـ ــات الختاميـ ــة السـ ــابقة للجنـ ــة (انظـ ــر الوثيقـ ــة
التسـ ــجيل المتنقلـ ــة تم م
 CRC/C/GEO/CO/3الفق ــر  )28و ل ــك مـ ـ أج ــل تس ــاوي مع ــدلت تس ــجيل موالي ــد
األقليات مع غيرام م المواليد؛
ج) التمــا المســاعد التقنيــة م ـ جهــات م ـ بينهــا مفو ــية األمــم المتحــد
السامية لش ون الالجوي واليونيسيف لتنفيذ اذط التوصيات .

والجنسية
السم
 -١9تحــي اللجنــة علم ـا بتنظــيم عمليــة تســجيل األطفــام المولــودي ذــي جورجيــا ع ـ
طريــق األمومــة البديلــة بموجــف المــاد  19م ـ مرســوم وزيــر العــدم رقــم  18بشــأن ق ـرار
قاعد تسجيل األحوام المدنية ذتوصي الدولة الطرف بما يلي:
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التص ـ ــدي للعقب ـ ــات الت ـ ــي ق ـ ــد تح ـ ــوم دون تنفي ـ ــذ المرس ـ ــوم ل س ـ ــيما
)
ذيما يتعلق بالترتيبات الدولية لألمومة البديلة؛
ع أصله؛

)

ــمان قــدر الطفــل المولــود م ـ أم بديلــة علــى الحصــوم علــى معلومــات

ج) تعديل قانون المريـز القـانوني لألجانـف واأل ـخاص عـديمي الجنسـية يـي
يمتثل ألحاام التفاقية بشأن و ع األ خاص عديمي الجنسية امتثالا يامالا؛
نشــال يليــة تتســم بالفعاليــة والافــال تســمح بتحديــد اويــة األطفــام غيــر
)
الحاملي لوثائق اوية والمعر ي لخطر انعدام الجنسية وبإحالتهم؛
ه) النضــمام لــى التفاقيــة األوروبيــة لعــام  1997بشــأن الجنســية واتفاقيــة
مجلل أوروبا لعـام  2006بشـأن تفـادي وقـوع حـالت انعـدام الجنسـية ذـي سـياق رالذـة

الدوم.

دام -العنف د األطفام (المواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و) 39
التعذيف وغيرط م


المهينة
روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو

 -20تش ــعر اللجن ــة ب ــالقلق زال تق ــارير الحتج ــاز التعس ــفي لألطف ــام وتع ــذيبهم وس ــول
المحولــون ع ـ النظــام الجنــائي وذــي
معــاملتهم ذــي مرايــز الشــرطة بم ـ ذــيهم األطفــام
م
حالت نـادر عـ مرايـز احتجـاز األحـدا  .وتـذ مير اللجنـة بمالحظاتهـا الختاميـة السـابقة
(انظر الوثيقة  CRC/C/GEO/CO/3الفقر  )30وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
جرال تحقيق امل ذي جميع مزاعم التعذيف وسول المعاملـة علـى أيـدي
)
الم ــوظفي العم ــوميي ول س ــيما أذـ ـراد الش ــرطة و ــمان محايم ــة الم ــذنبي وتق ــديمهم
للعدالة بسرعة؛
) توذير برام مناسبة لجبر رر األطفـام ـحايا اـذط العتـدالات و عـاد
تأايلهم وتعاذيهم؛
ج) تعزيــز الرصــد المســتقل الــذي يضــطلع بــه المجتمــع المــدني والــدذاع العــام
ووحــد رصــد حقــوق اإلنســان والتنســيق بــي اــذط الجهــات وتعزيــز جرالاتهــا ذــي مرايــز
احتجاز األحدا ؛
ــمان مااني ــة الوص ــوم ل ــى اآللي ــات الموج ــود لتل مق ــي ــااوم س ــول
)
المعاملة أو العتدال م األطفام أو بالنيابة عنهم.

األطفام
العقاب البدني والعتدال على
رحب اللجنة ب جلاو الم بذ الدولاة الرارت ملك فحاة العنان املناييل ،مبا يف
 -2١يف ح ّ
كلن التعديالت املدخلة عل نوي مك فحة العنن املناييل وللياة اإلح لاة اجلديادة حلم ياة الر ا
املعتماادة يف ع ا م  ،20١6وبرن ا محت ديااد العناان املتص ا ب الااارراب ت الساالوكية ومنعااه ،الااذي
انرا يريبااه منااذ عا م  ،20١6والربنا محت الاادا ق املنّ ااذ منااذ عا م  20١5بشا ي مك فحااة العناان
اد األط ا ل وإجارا ات إعا ة التوجياه يف ح لاة احل جاة إغ ا ياة األط ا ل ،إالّ ا شاعر بقلا
شديد إزا م يل :
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)
)
هذه املم ر ة؛

انتش ر العق

البد يف املنيل وكذلن يف املدارس واملؤ س ت؛

عاادم وجااو ش اريع ت يا ّارم العق ا

البااد و نشاارة للتوعيااة مبس ا لة مك فحااة

ج) التن يذ احملدو آللية اإلح لة املتعلقة حبم ية الر يف ري ض األط ل ويف البيئة
املدر ية ،ويف و وت املاني الع مل مع األ ر واألط ل؛
)
ه)

اارالع الشرطة بدور ر يس يف ن يذ للية إح لة الر ؛
حمدو ية قدمي اخلدم ت اال تش رية لألط ل واآلب يف املدارس ملنع العنن؛

و) احنص ر مراكي اخلدم ت الن سية يف بع مدي ووجو عد حمادو ما ماو
إن ك الق نوي  )mandaturiيف املدارس؛
لّااة الااوع باارجرا ات اإلح لااة املتعلقااة حبم يااة الر ا يف وا وت عمااوم النا س
ز)
وجيايااة جلميااع ماني ا الصااحة
وبنظ ا م ا يااة الر ا يف و ا وت املاني ا  ،وعاادم وجااو مب ا
والتعلاايق الع ا مل يف نظ ا م ا يااة الر ا ومااو إن ا ك الق ا نوي املعني ا فيم ا يتعل ا بتن يااذ هااذه
اإلجرا ات ،و رّ مك ب إن ك الق نوي يف ن يذ اإلجرا ات.

تراعي اللجنة تعليقها العام رقم  )2006(8بشأن حـق الطفـل ذـي الحمايـة مـ
-22
العقوبـ ـ ــة البدنيـ ـ ــة وغيراـ ـ ــا م ـ ـ ـ أ ـ ـ ــاام العقوبـ ـ ــة القاسـ ـ ــية أو المهينـ ـ ــة وتعليقهـ ـ ــا العـ ـ ــام
التحرر م جميع أ اام العنف و تحي علما
رقم  )2011(13بشأن حق الطفل ذي م
بالهـ ــدف  2-16م ـ ـ أاـ ــداف التنميـ ــة المسـ ــتدامة التـ ــي تقضـ ــي بإنهـ ــال سـ ــال المعاملـ ــة
والستغالم والتجار بالبشر وجميع أ اام العنف ـد األطفـام وتعـذيبهم توصـي الدولـة
الطرف بما يلي:
اعتماد تشريعات تحظر صراحة جميع أ اام العقـاب البـدني لألطفـام ذـي
)
جميع األوساط بما ذي لك الم سسات التعليمية وم سسات الرعاية البديلة والمنزم؛
) المضــي ذ ـي تعزيــز الب ـرام والسياســات الراميــة لــى مااذحــة العنــف ــد
األطفــام بمــا ذــي لــك الب ـرام والحمــالت المجتمعيــة الراميــة لــى منــع ومعالجــة العنــف
المنزلي والعتدال على األطفام و امالهم و راك األطفام واألطفـام الضـحايا السـابقي
واأل ــخاص المتط ــوعي وأذـ ـراد المجتم ــع المحل ــي ذ ــي تنفي ــذاا بغ ــر تعزي ــز األ ــاام
اإليجابية وغير العنيفة والتشاريية لتربية األطفام وتأديبهم؛
ج) تحسي تنفيذ يليـة اإلحالـة المتعلقـة بحمايـة الطفـل عـ طريـق زيـاد عـدد
المهنيــي العــاملي مــع األســر واألطفــام ول ســيما عــدد مــوظفي نفــا القــانون والمر ــدي
الجتماعيي ومقدمي الخدمات؛
) دعم المر دي الجتمـاعيي لضـمان معالجـة مصـالح الطفـل الفضـلى ذـي
يلية حالة األطفام و قرار مسألة عـاد تأايـل األطفـام و عـاد دمـاجهم بوصـفها الهـدف
النهائي لخدمات المر دي الجتماعيي ؛
ه) توســيع نطــاق الخــدمات الستشــارية المقدمــة لــى األطفــام واآلبــال لمنــع
العنف وزياد عدد مرايز تزويد األطفام بالخدمات النفسية؛
8
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ــمان ا ــطالع م ــوظفي نف ــا الق ــانون بعمله ــم ذ ــي جمي ــع الم ــدار
و)
وتوسيع نطـاق وليـتهم لتشـمل ريـا األطفـام ومراذـق رعايـة الطفـل وتعزيـز قـدراتهم علـى
تحديــد حــالت العنــف والعتــدال ذــي المــدار واإلبــال عنهــا و دارتهــا باســتخدام نه ـ
متعدد التخصصات والقطاعات؛
ز) و ــع مبــادئ توجيهيــة مالئمــة لجميــع المهنيــي العــاملي ذــي نظــام حمايــة
األطفــام (بم ـ ذــيهم المدرســون والمر ــدون الجتمــاعيون والعــاملون ذــي ريــا األطفــام
ومهنيــو القطــاع الطبــي وأذ ـراد الشــرطة وموظفــو الجهــاز القضــائي) بشــأن تنفيــذ ج ـرالات
اإلحال ــة المتعلق ــة بحماي ــة الطف ــل و ــمان تل مق ــيهم ت ــدريب ا ذيم ــا يتعل ــق به ــذط اإلجـ ـرالات
ومــا يتصــل بهــا مـ مبــادئ توجيهيــة والتقيمــد بــالتزامهم المتمثمــل ذــي اإلبــال عـ الحــالت
التي يشتبه ذيها ممارسة العنف المنزلي د األطفام واتخا اإلجرالات المناسبة بشأنها؛
ح) التعــاون مــع الممثلــة الخاصــة لألمــي العــام المعنيــة بمســألة العنــف علــى

الصلة.
األطفام ومع غير لك م ايوات األمم المتحد ات
الستغالم والعتدال الجنسيان
 -23يس ور اللجنة ل ب لغ إزا م يل :
ل ااة التش اريع ت الش ا ملة لتج اارمي اال ااتاالل اجلنس ا لألط ا ل ومنع ااه ،وع اادم
)
وجو ا اا يجية وهيئة نسي كات ولة معنية بتن يذه ؛
) نقص البي ن ت املتعلقة بنر ل وخمتلان شاك ل االعتادا واال اتاالل اجلنساي
واإلي ااذا اخا ا األ اارة ،ونق ااص الدرا ا ا ت املتعلّق ااة ب أل ااب اجلذري ااة ااذه الظا اواهر وبت ا ا ري
كنولوجي ت املعلوم ت واال ص الت عل االعتدا اجلنس عل األط ل وا تاال ق جنسي .؛

ج) التح اادي ت ال اام ع اااض التحقيا ا يف ح ا ا الت االعت اادا اجلنس ا ا علا ا األط ا ا ل
و ديد الضح ي  ،مر عدم وجو الوحدة املقررة لبحث األ لاة الر مياة ،وحمدو ياة نشا ط وحادة جارا ق
ال ض اإللكاو  ،واعن التارية اجلارافية خلا ا ص ل املس عدة اجمل وطول ر ق هذا اخلا؛
) نق ااص ال ااوع ل ااد عم ااوم النا ا س ،وال اايم ل ااد األط ا ا ل واآلبا ا واملانيا ا ،
بوجو للي ت إح لة وإبالغ خ وة حبا الت اال اتاالل اجلنسا  ،ومبا أكا ي يتعارض لاه األط ا ل
م خم طر بسبب لوكاق عل شبكة اإلنانخ وبوجو خا ا ص ل جم ملس عدة األط ل؛
وي

ه) ع اادم وج ااو برو وك ااوالت لتنظ اايق و عيي ااي التعا ا وي با ا القرا ا ع العا ا م واخلا ا
التع وي الدويل م ج مك فحة االعتدا عل األط ل وا تاال ق عل شبكة اإلنانخ؛

و) اال ا ااتع نة مبص ا ا ا ر خ رجيا ا ااة لتيويا ا ااد األط ا ا ا ل اا ا ااح ي اإلمه ا ا ا ل واالعتا ا اادا
واال ااتاالل ،مب ا يف كل اان اال ااتاالل اجلنس ا  ،ر اادم ت إع ا ة الت هيا ا  ،ونق ااص امل اوار امل لي ااة
صصة ذه اخلدم ت.
امل ّ

 -2٤تا ـ مـرر اللجن ــة مالحظاته ــا الختامي ــة الس ــابقة (انظ ــر الوثيق ــة
الفقر  )67وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

CRC/C/GEO/CO/3

نشال قاعـد بيانـات وطنيـة بشـأن جميـع حـالت العتـدال الجنسـي علـى
)
األطفام واستغاللهم جنسـيا بمـا ذـي لـك حـالت العتـدال علـى ـباة اإلنترنـت ودارـل
األســر و ج ـرال تقيــيم ــامل لمــدم اــذط الظــواار وأســبابها وطبيعتهــا مــع الترييــز بشــال
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ر ــاص عل ــى ت ــأثير تانولوجي ــات المعلوم ــات والتص ــالت عل ــى العت ــدال الجنس ــي عل ــى
األطفام واستغاللهم جنسيا؛
) تعزيــز عمليــة تحديــد اويــة الضــحايا ذــي حــالت العتــدال الجنســي علــى
األطفام واسـتغاللهم جنسـي ا بطـرق منهـا اعتمـاد اسـتراتيجيات اسـتباقية للتحقيـق ذـي اـذط
الحــالت ومقا ــا المــذنبي وتــوذير مــا يلــزم مـ المــوارد البشـرية والتقنيــة والماليــة لوحــد
جرائم الفضال اإللاتروني المتخصصة و نشال الوحد المقرر لبحث األدلة الرقمية؛
ج) تــدريف الجهــات الفاعلــة المحتمــل مشــاريتها ذــي الاشــف ع ـ األطفــام
المشــتبه ذــي تعر ــهم لالســتغالم أو العتــدال الجنســيي علــى القواعــد والمعــايير الدوليــة
المنطبقــة ذيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل و ج ـرالات الحمايــة واإلبــال واإلحالــة واتبــاع نه ـ
مالئم لألطفام يراعي العتبارات الجنسانية؛
) تقليص ر اتصام المساعد المجاني لى ر ثالثي األرقام يـي يسـهل
على األطفام استخدامه و مان الوصوم لى اذا الخ ذي جميع مناطق البلد؛
ه) توعيــة الوالــدي واألطفــام والمدرســي والمــوظفي الصــحيي وغيــرام م ـ
العــاملي م ــع األطف ــام ومـ ـ أجله ــم ول ســيما م ــنهم األطف ــام المعر ـ ـون بص ــور راص ــة
لالستغالم الجنسي بإجرالات اإلبال واإلحالة وبسبل الحـد مـ المخـاطر التـي يواجههـا
األطفام بسبف سلويهم على باة اإلنترنت؛
و) و ــع بروتويــولت للقطــاعي العــام والخــاص وتعزيــز التعــاون الــدولي بــي
ايوات نفا القانون لمااذحة الستغالم الجنسي لألطفام على باة اإلنترنت؛
ز) تعزي ــز الم ــوارد وال ــدعم الم ــاليي المخصص ــي للمس ــاعد المقدم ــة ل ــى
األطف ــام ــحايا العت ــدال واإلام ــام به ــدف ــمان حص ــولهم عل ــى ر ــدمات التع ــاذي
والمشور وغيراا م أ ـاام عـاد التأايـل والمتثـام لمعـايير رعايـة الطفـل المحـدد ذـي
يب/أغسطل 2012؛
ح) مواص ــلة التع ــاون م ــع المنظم ــات غي ــر الحاومي ــة ات الص ــلة والتم ــا
المساعد التقنية م جهات منها اليونيسيف.
الممارسات الضار
ترحـف اللجنــة بإلغــال األحاـام القانونيــة التــي تجيــز زواف األطفـام قبــل سـ الثامنــة
-25
م
عش ــر بحل ــوم  1ي ــانون الثاني/ين ــاير  2017وتوص ــي الدول ــة الط ــرف بتنظ ــيم حم ــالت
وبرام توعية لتعزيز تنفيذ القانون.

اال -البيوة األسرية والرعاية البديلة (المواد  5و 11-9و )1(18و( )2و 20و21
و 25و 4(27
))
البيوة األسرية
 -26اايا اللجن ااة علما ا  .برو ااالح نظا ا م رع ي ااة األط ا ا ل وبعملي ااة إ ا ا إي ااداع األط ا ا ل يف
املؤ س ت ،لكنا ال يال شعر بقل ب لغ إزا م يل :
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نق ااص امل اوار البشا ارية والتقني ااة وامل لي ااة امل صص ااة لنظا ا م احلم ي ااة االجتم عي ااة،
)
ال يم عندم يتعل األمر بدعق بيئة رية و إجي بدي ؛
)
ج)

اعن التارية اجلارافية لنظ م احلم ية االجتم عية؛
عدم ك ية املب رات الرامية إغ ديد احتي ج ت األط ل وإ ارهت بصورة مب ّكرة؛

) نقااص التاادابري املتّ ااذة للتوفي ا ب ا العم ا واحلي ا ة األ ارية م ا جا مس ا عدة
الوالدي الع مل عل رع ية ط ق رع ية .جيدة؛
ه) وواول مركااي حقااول الر ا بصااورة حماادو ة إغ مؤ سا ت رع يااة األط ا ل الاام
يديره فرا و ديره منظم ت ينية.

 -27تــذ مير اللجنــة بمالحظاتهــا الختاميــة الســابقة (انظــر الوثيقــة
الفقر  )35وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

CRC/C/GEO/CO/3

تعزيز نظام الحماية الجتماعية وبرام وسياسات التعليم واألسر ودعمها
)
بمــا يلــزم مـ المــوارد البشـرية والتقنيــة والماليــة ل ســيما مـ رــالم زيــاد عــدد المر ــدي
الجتماعيي ورذع أجورام وتماينهم م تدريف اذي؛
ـ ــمان وصـ ــوم جميـ ــع األطفـ ــام وأسـ ــرام لـ ــى الخـ ــدمات الجتماعيـ ــة
)
ل سيما ذي المناطق الريفية؛
ج) و ع يليات و جرالات للتعرف المبار على األطفام واألسـر المحتـاجي
لى ردمات نظام الحماية الجتماعية؛
) المض ــي ذ ــي تعزي ــز ر ــدمات المس ــاعد وال ــدعم المقدم ــة ل ــى الوال ــدي
واألوصــيال القــانونيي لال ــطالع بمس ـ ولياتهم المتعلقــة بتربيــة األطفــام وتعزيــز التــدابير
الرامية لى دعم الوالدي العاملي بما ذي لك النظر ذي التعاون مع قطاع األعمام؛
ه) و ع و نفا رط التسجيل اإللزامي لم سسـات رعايـة األطفـام وتجـريم دار
م سسة م اذا القبيل بدون ترريص و نفا معايير رعاية األطفام ذي جميع اذط الم سسات.
التبنمي

 -28توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع ذـي اعتمـاد مشـروع قـانون التبنـي والافالـة الـذي
سيس ــمح بحظ ــر أم ــور مـ ـ بينه ــا التبن ــي المبا ــر وبالعم ــل عل ــى بن ــال ق ــدرات اآلب ــال المتبنمــي
والااذلي والمتثام لجميع الضمانات المتعلقة بالتبني المنصوص عليها ذي التفاقية.

واو -اإلعاقـ ــة والصـ ــحة األساسـ ــية والرعايـ ــة (المـ ــواد  6و )3(18و 23و 24و26
و )3(-)1(27و)33
األطفام وو اإلعاقة
رحااب اللجنااة با جلاو املبذولااة ما جا إ ما ج األط ا ل املعااو
 -29يف حا ّ
االجتم عية والافياية والرق فية ،يس وره ل ب لغ إزا م يل :

يف األنشاارة

)
حمدو يااة بارامحت الكشاان والتاادخ املبكاري  ،با لنظر إغ ا ااتن النظا م حصاري .
إغ االحتي ج ت الصحية لتحديد الواع م حيث اإلع ة ،وي هله م مث بعض إع ت النماو
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فع ا ل يقااوم عل ا التع ا وي ب ا
الاام صاايب ّ
الراااع واألط ا ل الصااا ر ،وع ادم وجااو نظ ا م إح لااة ّ
املو الربي واملرشدي االجتم عي ومقدم اخلدم ت؛
) با التقدم احملرز فيم يتعل بو ن إيداع األط ل كوي اإلع ة يف مؤ سا ت
الرع ية يف املن ط الري ية؛
ج)

نقص البي ن ت بش ي األط ل كوي اإلع ة؛

) نقااص الااوع لااد األ اار املعنيااة ب خلاادم ت املت حااة لألط ا ل كوي اإلع ااة ،واااعن
وو ا ااول األط ا ا ا ل كوي اإلع ا ااة ،وال ا اايم األط ا ا ا ل املصا ا ا بوي ب لتوح ا ااد ومتالزم ا ااة اوي واإلع ا ا ا ت
الشديدة ،وكذلن ط ل املن ط الري ية ،إغ اخلدم ت الصحية والتعليمية وخدم ت الرع ية.
 -30تحث اللجنة الدولة الطرف ذي ول تعليقها العام رقم  )2006(9بشأن حقوق
األطفــام وي اإلعاقــة علــى اتبــاع نه ـ يســتند لــى حقــوق اإلنســان زال مســألة اإلعاقــة
وو ع استراتيجية املة إلدماف األطفام وي اإلعاقة وعلى القيام بما يلي:
ج ـرال تقييمــات وظيفيــة ذرديــة لتحديــد الو ــع م ـ حيــث اإلعاقــة علــى
)
أســا التصــنيف الــدولي لتأديــة الوظــائف والعجــز والصــحة واعتمــاد نهـ بيولــوجي نفســي
الفعـام بـي
داعم وتدريف مق مدمي الخدمات على جرال اذط التقييمات و مان التنسيق م
الخدمات والتدرالت الطبية المناسبة التوقيت واإلحالة لى الخدمات الصحية والتعليمية
المناسبة و نشال يليات التدرل واإلحالة المباري بالنسبة لألطفام الضعفال؛
) اإلسراع بوقف عملية اإليداع ذـي م سسـات الرعايـة ذـي المنـاطق الريفيـة
و ــمان ت ــوذير ع ــدد ي ــاف مـ ـ ري ــارات الرعاي ــة األسـ ـرية والمجتمعي ــة البديل ــة لألطف ــام
المحرومي م بيوة أسرية ل سيما األطفام وي اإلعاقة وتعزيز ردمات عاد اإلدماف؛
ج)
والتعليمية؛

)

تنظيم جمع البيانات المصنفة بشأن و ع األطفام وي اإلعاقة؛
و ــع نظ ــام لرص ــد األطف ــام وي اإلعاق ــة ومش ــاريتهم ذ ــي ال ــنظم الص ــحية

ه) تنظــيم حمــالت توعيــة لفائــد المــوظفي الحاــوميي وعمــوم النــا واألســر
م أجل مااذحة ظاارتي الوصم واألذاار المسبقة اللتي يعاني منهمـا األطفـام وو اإلعاقـة
وتروي صور يجابية ع ا لل األطفام وتعزيز المعرذة بالخدمات المحدد المتاحة.

الصحية
الصحة والخدمات
 -3١يف حا اايا اللجنااة علما  .باارطالل برن ا محت الرع يااة الصااحية الش ا م يف ع ا م ،20١3
وإنش ا ا برن ا ا محت وجمل ا ا نسا اايق لصا ااحة األم والر ا ا اخ ا ا وزارة العم ا ا والصا ااحة والشا ااؤوي
االجتم عيااة يف الساانة ن سااا  ،واعتم ا ي ااة رم ا إغ ر اايمل الر ا بع اإل ليم ا ملس ا لة رع يااة
وااحة األما ا ت واملواليااد اجلااد و ن يااذ برن ا محت ي اري من ااب يف ع ا م  ،20١5يظ ا يس ا وره
القل إزا م يل :
ار ا ع مع اادالت وفيا ا ت الرا ااع واألجنّااة و ااد الق اادرات التكنولوجي ااة ملرافا ا
)
قدمي الرع ية الصحية ب الوال ة وبعده ؛

12

GE.17-03873

CRC/C/GEO/CO/4

) ورو قا رير شااري إغ ا ااتمرار انتشا ر ااو التاذيااة وفقاار الاادم و ااري كلاان ما
ح ا ا الت ال اانقص يف املا ااذي ت الد يق ااة األخ اار  ،ن هي اان ع ا ا الس اامنة ،يف و ا ا وت األط ا ا ل،
واا اارالع مانيا ا الرع ي ااة الص ااحية األولي ااة بييا ا رات الترقي اان يف املسا ا الص ااحية علا ا نرا ا ل
حمدو  ،وهو م يس ر ع اور مم ر ت رع ية ري مال مة لألط ل.
 -32تــذ مير اللجنــة ذــي ــول تعليقهــا العــام رقــم  )2013(15بشــأن حــق الطفــل ذــي
التمت ــع ب ــأعلى مس ــتوم يماـ ـ بلوغ ــه مـ ـ الص ــحة واله ــدف  2-3مـ ـ أا ــداف التنمي ــة
المســتدامة بشــأن و ــع حــد لوذيــات المواليــد واألطفــام دون س ـ الخامســة التــي يما ـ
تفاديهــا بمالحظاته ـا الختاميــة الســابقة (انظــر الوثيقــة  CRC/C/GEO/CO/3الفقــر )45
وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
تعزيز الجهود الرامية لـى رفـم معـدلت وذيـات الر ـع واألجنمـة بسـبل
)
منها تحسي الرعاية قبل الولد وبعداا وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية ذـي جميـع
أنحال البلد وتنفيذ وتطبيق ر ادات المفو ية التقنية بشأن تطبيق نه قـائم علـى حقـوق
اإلنسان زال تنفيذ السياسات والبرام الرامية لـى القضـال علـى وذيـات األطفـام دون سـ
الخامسة واألمرا التي يما الوقاية منها ()A/HRC/27/31؛
) تخص ــيص الم ــوارد البشـ ـرية والتقني ــة والمالي ــة الااذي ــة لض ــمان ا ــطالع
مهنيي الرعاية الصحية األساسية بزيارات تثقيفيـة ـاملة وتحديـد دوريـة الزيـارات وتوسـيع
النظ ــام ليش ــمل النس ــال الحوام ــل وتق ــديم معلوم ــات عـ ـ مس ــتويات الرعاي ــة عن ــد ال ــولد
والم سسات ات الصلة لتقديم الرعاية قبل الولد ؛
ج) معالجة مشايل السـمنة وسـول التغذيـة وذقـر الـدم وغيـر لـك مـ حـالت
النقص ذي المغـ مذيات الدقيقـة األرـرم بطـرق منهـا التثقيـف وتشـجيع الممارسـات التغذويـة
الصحية؛
) التمــا المســاعد الماليــة والتقنيــة ذـي اــذا الصــدد مـ جهــات مـ بينهــا
اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
صحة المرااقي
 -33تحي اللجنة علمـا بارتفـاع معـ مدم حـالت الحمـل المباـر وعـدم تضـمي المنـاا
الدراسـ ــية التثقيـ ــف ذـ ــي مجـ ــام الصـ ــحة الجنسـ ــية واإلنجابيـ ــة وذـ ــي ـ ــول تعليقهـ ــا العـ ــام
رقم  )2003(4بشأن صحة المرااقي ونموام ذي سياق التفاقية توصي الدولة الطـرف
بما يلي:
مان أن تشـمل اسـتراتيجية الصـحة اإلنجابيـة ترييـزا محـ مددا علـى صـحة
)
المرااقي واإلسراع باعتماداا؛
) و ـ ــع وتنفيـ ــذ سياسـ ــة لحمايـ ــة حقـ ــوق المرااقـ ــات الحوامـ ــل واألمهـ ــات
المرااقات وأطفاله ومااذحة التمييز دا ؛
ج) ق ـ ـرار التثقيـ ــف ذـ ــي مجـ ــام الصـ ــحة الجنسـ ــية واإلنجابيـ ــة ذـ ــي المنـ ــاا
الدراســية اإلجباريــة بالنســبة للم ـرااقي والمرااقــات مــع يــالل ترييــز رــاص للوقايــة مـ ـ
الحمل المبار واألمرا المنقولة جنسي ا؛
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) تعزيــز التــدابير الراميــة لــى التوعيــة بــاألبو والســلوك الجنســي المس ـ ولي
وتشجيعهما مع يالل ااتمام راص للفتيان والرجام.
ذيرو نقص المناعة البشرية/اإليدز
 -3٤تذ مير اللجنة ذي ول تعليقها العام رقم  )2003(3بشأن ذيـرو نقـص المناعـة
البش ـ ـ ـ ـرية/اإليدز وحقـ ـ ـ ــوق الطفـ ـ ـ ــل بمالحظاتهـ ـ ـ ــا الختاميـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــابقة (انظـ ـ ـ ــر الوثيقـ ـ ـ ــة
 CRC/C/GEO/CO/3الفقر  )52وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
و ــع وتنفيــذ مبــادئ توجيهيــة وطنيــة بشــأن الاشــف ع ـ ذيــرو نقــص
)
المناعة البشرية و سدال المشور لألطفام؛
) تحســي عــالف المتابعــة المقــدم لــى األمهــات المصــابات بفيــرو نقــص
المناعة البشرية وأطفاله لضمان التشخيص المبار وبدل العالف ذي مرحلة مبار ؛
ج) تحس ــي مااني ــة الحص ــوم عل ــى ر ــدمات جيم ــد تتناس ــف م ــع مختل ــف
األعمار ذي مااذحة الفيرو /اإليدز وذي مجام الصحة الجنسية واإلنجابية؛
) التمــا المســاعد التقنيــة م ـ جهــات مختلفــة م ـ بينهــا برنــام األمــم
المتحد المشترك المعني بفيرو نقص المناعة البشرية الماتسف/اإليدز واليونيسيف.
مستوم المعيشة
 -35تحي اللجنة علم ا بالدعم النقدي والجتماعي المقدم لى األسـر التـي تعـيش ذـي
الفقر ذتلفت النتباط لـى الهـدف  3-1مـ أاـداف التنميـة المسـتدامة بشـأن اسـتحدا
وتارر توصيتها السابقة
نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع
م
(انظر الوثيقة  CRC/C/GEO/CO/3الفقر  )54بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
اتخا رطوات لتحسي مستوم معيشة األطفام على سبيل األولويـة مـع
)
يالل ااتمام راص لإلساان والمياط والصرف الصحي؛
) تخص ــيص م ــا ياف ــي مـ ـ األم ــوام مـ ـ أج ــل التص ــدي لس ــتمرار انع ــدام
المساوا والعمل بفعالية على الحد م الفـوارق وتحسـي المسـتوم المتـدني جـدا لمعيشـة
ذوات مجتمعية منها األسر التي لديها عد أطفام واألسر الالجوة واألسـر المشـرد دارليـ ا
واألسر التي تعيش ذي المناطق الريفية والنائية؛
ج) و ع مسألة زياد الوصوم لى الخدمات األساسية ـم األاـداف التـي
تحظى باألولوية بما ذي لك المياط النقية الصالحة للشرب والصرف الصحي؛
) التما التعاون التقني م جهات م بينها اليونيسيف م أجل رصد ذقر
األطفام بانتظام واتخا تدابير عاجلة تسمح بالتصدي لجميع الم رات السلبية.

زاي -التعليم واألنشطة الترذيهية والثقاذية (المواد )31-28
 -36تح ــي اللجن ــة علمـ ـ ا ذ ــي ــول تعليقه ــا الع ــام رق ــم  )2001(1بش ــأن أا ــداف
التعليم بالهدف  1-4م أاداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان تمتـع جميـع البنـات
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والبنــي والفتيــات والفتيــان بتعلــيم ابتــدائي وثــانوي مجــاني ومنصــف وجيمــد بمــا ي ـ دي لــى
تحقيق نتائ تعليمية مالئمة وذعالة ذتوصي الدولة الطرف بما يلي:
اتخا التدابير الالزمة لتحسي ماانية الوصوم لى التعليم والترييـز علـى
)
تهيوة الظروف المواتية لزيـاد ماانيـة الوصـوم ليـه بالنسـبة ألطفـام الفوـات الضـعيفة مثـل
األطفام الـذي يعيشـون ذـي حالـة ذقـر وأطفـام األقليـات اإلثنيـة واألطفـام وي اإلعاقـة
واألمهات الشابات بعد نجابه ؛
) اتخ ــا الت ــدابير الالزمـ ــة لتحس ــي نوعي ــة التعلـ ــيم وتعزي ــز نوعي ــة تـ ــدريف
شـيا مـع المالحظـات الختاميـة
المدرسي مع الترييز بوجه راص علـى المنـاطق الريفيـة تم م
السابقة للجنة (انظر الوثيقة  CRC/C/GEO/CO/3الفقر (57ب))؛
ج) المضي ذي تطوير وتعزيز التعليم المهني الجيد لتحسي مهارات األطفـام
يإجرال بديل ألولوك الذي ينقطعون ع الدراسة مبارا؛
) اتخا جميع التدابير الالزمة لتنفيذ مشروع قـانون الـتعلمم المب ماـر والتعلـيم
قبل س م الدراسـة وتخصـيص مـوارد ماليـة ياذيـة لتطـوير التعلـيم ذـي مرحلـة الطفولـة المب ماـر
وتوسيع نطاقه بالستناد لى سياسة املة ويلية للرعاية والنمو ذي مرحلة الطفولة المبار ؛
ه) اعتماد وتنفيذ المعايير واللـوائح التقنيـة الوطنيـة المتعلقـة بالميـاط والمراذـق
الصــحية والنظاذــة الصــحية والتغذيــة بالنســبة لم سســات التعلــيم قبــل سـ الدراســة و نشــال
يلي ــات وأدوات رص ــد إلنفا ا ــا مـ ـ أج ــل القض ــال عل ــى التفاوت ــات اإلقليمي ــة الموج ــود
ذيمــا يتعلــق بنوعيــة الميــاط والمراذــق الصــحية ذــي المــدار وم سســات التعلــيم قبــل س ـ
الدراسة واي التفاوتات التي ل تزام ت ثر سلبا على صحة األطفام ذي المناطق الريفية.

حال -ت ـ ـ ـ ـ ــدابير الحماي ـ ـ ـ ـ ــة الخاص ـ ـ ـ ـ ــة (المـ ـ ـ ـ ـ ــواد  22و 30و 32و 33و 35و36
و(37ب)(-د) و)40-38

والالجوون

اللجول
األطفام ملتمسو

 -37تأرذ اللجنة بعي العتبار اإلصالحات الجارية ذيما يتعلق بقـانون اللجـول الـوطني
شـي ا مـع تعليقهـا العـام رقـم  )2005(6بشـأن معاملـة األطفـام غيـر
ذي الدولة الطـرف وتم م
المص ــحوبي ب ــذويهم والمنفص ــلي ع ــنهم ر ــارف بل ــد منش ــوهم ذتوص ــي الدول ــة الط ــرف
بما 
يلي:
اإلس ـراع باعتم ــاد مش ــروع قــانون بش ــأن الحماي ــة الدوليــة لتيس ــير وص ــوم
)
األطفــام ملتمســي اللجــول لــى نظــام اللجــول بم ـ ذــيهم األطفــام المحتــاجون لــى حمايــة
دولية بما يجعل التشريعات الوطنية تتما ى مع التفاقية الخاصة بو ع الالجوي ؛
) تخصيص ما يافي م الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ اسـتراتيجية
ورطــة عمــل الهجــر للفتــر  2020-2016م ـ أجــل تيســير دمــاف األطفــام الالجوــي
وملتمسي اللجول ذي المجتمع المحلي وحصولهم على الجنسية؛
ج) التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحاوميــة ات الصــلة والتمــا المســاعد
التقنية م جهات م بينها مفو ية األمم المتحد السامية لش ون الالجوي .
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األطفام المشردون دارليا
 -38الحل اللجنة نقيا الق نوي املتعل ب ملشر ي اخليا  .يف شاب ط فرباير  20١٤واعتما
اال ااا يجية املتعلقااة ب ملشاار ي اخلي ا  .وخرااة العما املرافقااة ا  .ااري ي اللجنااة يسا وره القلا
إزا م يل :
عدم مراع ة االحتي ج ت اخل وة لألط ا ل املشار ي
)
املس عدة ،و وار واع املشر ي اخلي .؛

اخليا  .عناد دياد طرا ا

) ورو ق رير يد ب ي األط ل املشار ي اخليا  .يف الدولاة الرارت يعيشاوي يف اروت
ري ال قة ،وب ي اخلدم ت وال ر التعليمية املت حة إل م ج األ ر املشر ة اخلي  .تسق ب حملدو ية.

 -39تــذ مير اللجنــة بتوصــيتها الســابقة (انظــر الوثيقــة  CRC/C/GEO/CO/3الفقــر )61
الداعية لى يالل أولوية قصوم لمسألة حماية حقـوق األطفـام المش مـردي دارليـ ا وتوصـي
الدولة الطرف بما يلي:
تعميم المساعد القائمة على الحتياجات ذي حالـة األطفـام المشـردي دارليـا
)
ذي نظم الحماية الجتماعية الوطنية والخط اإلنمائية و مان دراجها ذي البرام المهنية؛
) البحــث ع ـ حلــوم طويلــة األمــد وذــي نفــل الوقــت ــمان تــوذير قامــة
بديلة مالئمة لجميع المقيمي عنـد غـالق المرايـز الجماعيـة ول سـيما لألسـر التـي لـديها
أطفــام وتعزيــز الــدعم المق ـ مدم لــى المبــادرات المجتمعيــة الراميــة لــى تــوذير ســبل العــيش
وذرص العمل للمشردي دارليا؛
ج) المضــي ذــي متابعــة توصــيات ممثــل األمــي العــام المعنــي بحقــوق اإلنســان
للمشردي دارلي ا (انظر الوثيقة  E/CN.4/2006/71/Add.7
).

األطفام
الستغالم القتصادي بما ذي لك عمل
 -٤0توص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف باتخ ــا جمي ــع الت ــدابير الالزم ــة لمااذح ــة جمي ــع
أ اام عمل األطفام بما ذي لك ذي القطـاع غيـر الرسـمي وتحـث الدولـة الطـرف علـى
ع ــاد تفعي ــل مفتش ــية العم ــل وبالت ــالي تعزي ــز عملي ــة رص ــد أ ــاام حظ ــر عم ــل األطف ــام
المستند لى القانون.

الشوارع
أطفام
 -٤١تأرــذ اللجنــة بع ــي العتبــار اعتم ــاد مجموعــة اإلصــالحات التشـ ـريعية التــي ته ــم
أطفــام الشــوارع وو ــع نظــام يامــل إلعــاد دمــاف أطفــام الشــوارع ذــي المجتمــع ذتحــث
الدولة الطرف على القيام بما يلي:
تعزيز تنفيذ رط العمل المتعلقة بحماية حقوق الطفـل مـ رـالم دمـاف
)
ادف منفصل بشأن منع ومااذحة بيع األطفام واستغاللهم وبشأن التصدي لو ـع أطفـام
الشوارع ذي جميع أنحال البلد؛
) اعتمــاد يلي ــات ذعال ــة لتحديــد الهوي ــة واإلحال ــة ذــي ط ــار بـ ـرام ومتابع ــة
و ج ـرالات ــاملة وطويلــة األجــل للرعايــة والتعــاذي و عــاد اإلدمــاف م ـ أجــل دعــم األســر
والجماعات المحلية؛
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ج) ج ـرال دراســة ــاملة لتحديــد نطــاق ظــاار أطفــام الشــوارع ذــي مختلــف
أنحال البلد وطبيعتها وأسبابها الجذرية م أجل و ع سياسة وطنية للوقاية منها؛
الشوارع؛

)

النظر ذي و ع يليـة للتعـاون مـع البلـدان المجـاور لضـمان حمايـة أطفـام
حمالت لتوعيـة عمـوم النـا مـ أجـل التصـدي للوصـم الـذي يلحـق

ه)
أطفام الشوارع.


والرتطاف
البيع والتجار
 -٤2توص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف تمش ــيا م ــع مالحظاته ــا الختامي ــة الس ــابقة (انظ ــر
الوثيقة  CRC/C/GEO/CO/3الفقر  )69بما يلي:
دمــاف منظــور ــامل لحقــوق الطفــل ذــي رطــة العمــل المقبلــة بشــأن مااذحــة
)
التجـ ــار باأل ـ ــخاص بغـ ــر و ـ ــع المزيـ ــد م ـ ـ تـ ــدابير الوقايـ ــة والحمايـ ــة والمالحقـ ــة القضـ ــائية
لمااذحة الستغالم الجنسي لألطفام واستغاللهم ذي العمل وبيعهم والتجار بهم وارتطاذهم؛
) الترييز على األطفام الضعفال والمهمشي تحديدا ذـي رطـة العمـل بمـ
ذــيهم أطفــام األقليــات اإلثنيــة واألطفــام المودعــون ذــي الم سســات وأطفــام الشــوارع
واألطفام المعوقـون واألطفـام المتـأثرون بـالهجر واألطفـام ملتمسـو اللجـول والالجوـون
واألطفام األجانف والفتيات اللواتي يتعر للعنف المنزلي؛
ــمان التحقيــق ذــي جميــع حــالت الســتغالم الجنســي والســتغالم ذــي
ج)
العمل والبيع والرتطاف والتجار ومالحقة المذنبي ومعاقبتهم؛
ــمان حصــوم األطفــام ــحايا الســتغالم الجنســي والبيــع والرتطــاف
)
والتج ــار عل ــى الحماي ــة وتزوي ــدام بالق ــدر الا ــاذي مـ ـ ر ــدمات وبـ ـرام التع ــاذي و ع ــاد
اإلدماف الجتماعي.
دار قضال األحدا
 -٤3توصي اللجنة الدولة الطرف وذقا لتعليقها العـام رقـم  )2007(10بشـأن حقـوق
الطفل ذي قضال األحدا بما يلي:
مان الموارد البشـرية والتقنيـة والماليـة الالزمـة للمراذـق المتخصصـة ذـي
)
محايم األحدا و مان تلقي المهنيي المتخصصي التعليم والتدريف باستمرار؛
) مواصـ ــلة تعزيـ ــز التـ ــدابير البديلـ ــة لالحتجـ ــاز و ـ ــمان تـ ــواذر اإلماانيـ ــات
الااذية للعمل المجتمعي والوساطة؛
ج)

التما المساعد التقنية م جهات م بينها اليونيسيف.

األطفام حايا الجرائم والشهود 
عليها
 -٤٤توصــي اللجنــة بــأن تافــل الدولــة الطــرف عملي ـ ا تــواذر عــدد يــاف م ـ المــوظفي
المتخصصـي بمـ ذــيهم أطبــال األطفــام األرصــائيون ذــي علــم الــنفل واألمـرا العقليــة
لدعم األطفام حايا الجريمة والشهود عليها.
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طال -التصديق على الصاوك الدولية لحقوق اإلنسان
 -٤5توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطـرف مـ أجـل تعزيـز عمـام حقـوق الطفـل ذـي
التصديق على الصاوك األساسية التالية لحقوق اإلنسان التي لم تصدق عليها 
بعد:
التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمام المهاجري وأذراد أسرام؛

)
)
ج)

التفاقية الدولية لحماية جميع األ خاص م الرتفال القسري؛
البروتويوم الرتياري لتفاقية حقوق األ خاص وي اإلعاقة.

رامسا -التنفيذ وتقديم التقارير
ألف -المتابعة والنشر
 -٤6توص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف باتخ ــا جمي ــع الت ــدابير المناس ــبة لض ــمان التنفي ــذ
الاامل للتوصـيات الـوارد ذـي اـذط المالحظـات الختاميـة .وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن تتـيح
على نطاق واسع وبلغات البلـد الطـرف التقريـر الـدوري الرابـع والـردود الاتابيـة علـى قائمـة
المسائل واذط المالحظات الختامية .

بال -التقرير المقبل
 -٤7تدعو اللجنة الدولة الطرف لى تقديم تقريراا الجامع للتقريري الدوريي الخـامل
والساد ذي موعد أقصاط  1تموز/يوليه  2022وتضمينه معلومات ع متابعة تنفيذ اـذط
المنس ــقة لتق ــديم
المالحظــات الختامي ــة .وينبغ ــي ع ــداد التقري ــر وذقـ ـ ا للمب ــادئ التوجيهي ــة
م
التق ــارير الخاص ــة بمعااـ ـد بعينه ــا الت ــي اعتم ــدت ذ ــي  31ي ــانون الث ــاني/ين ــاير 2014
( )CRC/C/58/Rev.3علــى أل يتجــاوز عــدد يلماتــه  21 200يلمــة (انظــر قـرار الجمعيــة
) .وذــي ح ــام تجــاوز عــدد يلم ــات التقريــر المقــدم الح ــد
العامــة  268/68الفقــر  16
األقص ــى المنص ــوص علي ــه س ــيلطلف مـ ـ الدول ــة الط ــرف أن تقلمــص حجم ــه عمـ ـالا ب ــالقرار
السالف الذير .و ا تع مذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه م جديد ذال يما
للجنة أن تضم ترجمة التقرير لاي تنظر ذيه ايوة المعااد  .المعنية
 -٤8وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـ ا لـى تقـديم وثيقـة أساسـية محدثـة ل يزيـد عـدد
يلماتها على  42 400يلمة وذقا لمتطلبات تقـديم الوثـائق األساسـية الموحـد الـوارد
ذ ــي المب ــادئ التوجيهي ــة المنس ــقة لتق ــديم التق ــارير بموج ــف المعاا ــدات الدولي ــة لحق ــوق
اإلنســان بمــا ذــي لــك المبــادئ التوجيهيــة لتقــديم وثيقــة أساســية موحــد ووثــائق راصــة
بمعاادات بعينها (انظر الوثيقـة  HRI/GEN/2/Rev.6الفصـل األوم) والفقـر  16مـ قـرار
الجمعية العامة .268/68
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