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لجنة حقوق الطفل  

 *المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لجورجيا  

 مقدمة -أولا  
 2١78( يف جلساتيا  CRC/C/GEO/4نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع جلورجيا    -١
، 20١7كاااااااا نوي الر   يناااااااا ير   25( املعقااااااااو    يف 2179و CRC/C/SR.2178 انظاااااااار  2١79و

  .20١7شب ط فرباير  3املعقو ة يف  2١93واعتمدت هذه املالحظ ت اخلت مية يف جلستا  

و رّحب اللجنة بتقدمي الدولاة الرارت  قريرها  الادوري الراباع وبا لر و  اخلرياة علا     ماة  -2
(، وهااو ماا   اا عد علاا  فاااق ح لااة حقااول الر اا  يف الدولااة CRC/C/GEO/Q/4/Add.1القضاا ي   

 الرفياااع الوفاااد ماااع جااار  الاااذي البنّااا   للحاااوار  قاااديره  عااا  اللجناااة و عااار  الرااارت فامااا .  فضااا .
  الررت. للدولة القر ع ت عد واملت املستو 

 تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته -ثانياا  

 رّحب اللجنة ب لتقدم الذي  حرز ه الدولة الررت يف جم الت عديدة، مب  فيا  التصادي   -3
الربو وكول االختي ري ال    ية عل  الصكوك الدولية  و االنضم م إليا ، وال  يم  التصدي  عل  

 ما  العدياد ب عتما    رّحاب كما  .20١6حقول الر   املتعلا  بارجرا   قادمي البال ا ت يف عا م 
 القوان  التشريعية والتدابري املؤ سية والسي  ا  ية، مبا  يف كلان  نقايا نظا م املسا عدة االجتم عياة

، 20١5   األحادا  يف حييراي يونياه ر   واعتما    ا نوي  ضاجلعله  كرر مراع ة الحتي ج ت ال
الااذي  فضاا  إغ إلااا   اال ااترن  ات ماا   20١5و نقايا القاا نوي املااد  يف كاا نوي األول  يساامرب 

 .ع م .  ١8احلد األ ىن لس  اليواج، وهو 

 العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ التفاقية -ثالثاا  

  و ااايتي  اجلنوبياااة، يف جورجيااا ،   يل الحااال اللجناااة  ي   ااا ليق  ر زيااا  وجورجيااا  و س ين -٤
زالااخ خاا رج نراا ل الساايررة ال عليااة للدولااة الراارت، وهااو ماا  يشااك  عقبااة كاا  ا   ماا م  ن يااذ  ماا 

__________ 

 (.20١7شب ط فرباير  3 -ك نوي الر   ين ير   ١6اللجنة يف  ورهت  الرابعة والسبع     اعتمدهت *
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اال    ياااة  اخااا  هاااذه األ ااا ليق. و رّحاااب اللجناااة بااا جلاو  الااام  باااذ   الدولاااة الرااارت لااادعق اخلااادم ت 
إزا  وجاو   ياو   اخا  هاذه األ ا ليق  اول  الصحية والتعليمياة  اخلاا . وماع كلان، يسا ور اللجناة  لا 

 وي التمتع حبرية احلركاة والوواول إغ خادم ت الرع ياة الصاحية اجليادة وإعما ل احلا  يف التعلايق ب للااة 
 وإزا  ا تمرار التمييي عل     س العرل  اخلا .  .، األم وحقول األط  ل املشر ي   اخلي

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -رابعاا  

 اااذكر اللجناااة الدولاااة الرااارت بااااابا دياااع احلقاااول الاااوار ة يف اال    ياااة وعااادم   بليتاااا   -5
  ي اللجناة و او  للتجي ة، و شد  عل   مهية ديع التووي ت الوار ة يف هذه املالحظ ت اخلت مية.

 ع جلااة  ادابري اختا ك جياب الام الت لياة ب جملا الت املتعلقاة التوواي ت إغ الرارت الدولاة انتبا ه  وّجاه
(، واال اااااتاالل 22و 2١وباااااة البدنياااااة واالعتااااادا  علااااا  األط ااااا ل  ال قر ااااا ي العق: وهااااا  بشااااا   

(، واألط اا ل كوو 27و 26(، والبيئااة األ اارية  ال قر اا ي 2٤و 23واالعتاادا  اجلنسااي ي  ال قر اا ي 
 (، واألط ااا ل32و 3١(، والصاااحة واخلااادم ت الصاااحية  ال قر ااا ي 30و 29اإلع  اااة  ال قر ااا ي 

  (.39و 38املشر وي  اخلي   ال قر  ي 

 ((6)44و 42و 4تدابير التنفيذ العامة )المواد  -ألف 

 التشريعات  

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة جهوداـا الراميـة  لـى اعتمـاد قـانون بشـأن  -6
والتمـا  المسـاعد  حقوق الطفل وتضمينه جميـع أحاـام التفاقيـة وبروتويوليهـا الرتيـاريي   

 التقنية م  جهات منها منظمة األمم المتحد  للطفولة )اليونيسيف( للقيام بذلك.

  السياسة والستراتيجية الشاملتان   

  الدولة الطرف بما يلي: اللجنةتوصي  -7

 جـــرال التقيـــيم الـــالزم للتقـــدمم المحـــرز ذيمـــا يتصـــل بتنفيـــذ رطـــ  العمـــل    ( 
ـــثال   باألطفـــام  مـــ  أجـــل تحديـــد أوجـــه القصـــور المحتملـــة وو ـــع م  ـــرات  ةاملتعلقاااال

وأاــداف قابلـــة للقيـــا  لرصـــد تنفيـــذ الفصـــل المتعلـــق باألطفـــام ذـــي رطـــة العمـــل الوطنيـــة 
 ؛2017-2016لحماية حقوق اإلنسان للفتر  

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

نحــــو القيــــام  ذــــي  طــــار التنســــيق والتاامــــل مــــع التــــدابير السياســــاتية الموج هــــة   ج( 
 ماومنها األساسي.  املة ومميز  لحماية حقوق الطفل  تاون الوقاية رطة عمل  بو عألقليات  ا

 التنسيق  

تالحـــل اللجنـــة الجهـــود الراميـــة  لـــى  نشـــال مجلـــل تنســـيقي لتنفيـــذ رطـــة العمـــل  -8
د  رذيعـة المسـتوم مشـترية بـي  يـنة بـأن تالـف الدولـةل الطـرفل ايوـةا وحالوطنية. وتوصي اللج

المس ولية الرئيسية ع  تنسيق وتقيـيم عمليـة تنفيـذ جميـع جوانـف التفاقيـة ة بومناطالوزارات 
وما يتصل بها م  استراتيجيات ورط  عمل بشأن األطفـام علـى الصـعيد الـوطني واإلقليمـي 
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 تزويـداا أيضـ تضـم  أن الطـرف للدولة وينبغيالصعيد الشامل لعد  قطاعات. على والمحلي و 
 بفعالية. عملها ت دي لاي الضرورية والمالية والتقنية البشرية بالموارد التنسيق ايوة

 تخصيص الموارد  

( بشــأن الميزنــة العامــة 2016)19توصــي اللجنــة  ذــي  ــول تعليقهــا العــام رقــم  -9
يتعلق بإعمام حقوق الطفل  بأن تضع الدولة الطرف عملية ميزنة تنطوي علـى منظـور  ذيما

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 

  التفاقية  بسبل منها ما يلي:عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ 

 ــــــمان تخصــــــيص ميزانيــــــة ياذيــــــة إلعمــــــام حقــــــوق الطفــــــل ولألطفــــــام    ( 
ـــة  و ـــمان أل تاـــون التقلبـــات أو  4للمـــاد  اا المحـــرومي  أو الضـــعفال  وذقـــ مـــ  التفاقي

ذــــي تراجــــع اا التخفيضــــات ذــــي اعتمــــادات الميزانيــــة المخصصــــة لتقــــديم الخــــدمات ســــبب
 ع بحقوق الطفل؛المستوم الحالي للتمت

مفصلة ذي الميزانية لجميع النفقـات المقـرر  والمعتمـد  ورموز و ع بنود    ( 
  والمنقحة والفعلية التي لها تأثير مبا ر على األطفام؛

أاـــــــداف لــــــألدال تـــــــرب  أاــــــداف البـــــــرام  المتعلقــــــة باألطفـــــــام تحديــــــد   ج( 
     واآلثار على جميع األطفام؛بمخصصات الميزانية والنفقات الفعلية  بما يتيح رصد النتائ

 والمســـاللة الشـــفاذية مســـتوم لزيـــاد  الحســـابات مراجعـــة عمليـــات تعزيـــز  ( 
قصـى قـدر مماـ  أ حشـد بغـر  و لـك القطاعـات  جميـع ذـي العامة بالنفقات يتعلق ذيما

 م  الموارد المتاحة إلعمام حقوق الطفل.

 جمع البيانات  

ذي حي  ترحمف اللجنة بجمع البيانات بشأن مجالت عديد  ذي التفاقيـة  بطـرق  -١0
( بشــأن 2003)5  تــذيمر  ذـي  ــول تعليقهــا العـام رقــم 2014منهـا التعــداد الـوطني لعــام 

ـــــــة الســـــــابقة )انظـــــــر ـــــــة  بمالحظاتهـــــــا الختامي ـــــــة لتنفيـــــــذ التفاقي ـــــــدابير العام الوثيقـــــــة  الت
CRC/C/GEO/CO/3  الدولة الطرف بما يلي:  (  وتوصي16  الفقر 

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 

سـيما  الو ـع الجتمـاعي والقتصـادي مـ  أجـل تيسـير تحليـل و ـع جميـع األطفـام  ولو 
الضــعفال مــنهم  وبخاصــة ذيمــا يتصــل بإيــذال األطفــام و امــالهم  واســتغالم األطفــام ذــي 

 العمل والستغالم الجنسي لألطفام  وأطفام الشوارع؛

جميــع   ــمان أن يشــمل نظــام جمــع البيانــات جمــع بيانــات مصــنمفة بشــأن   ( 
مجـــالت التفاقيـــة  بمـــا ذيهـــا  يـــذال األطفـــام و امـــالهم  واســـتغالم األطفـــام ذـــي العمـــل 

 والستغالم الجنسي لألطفام  وأطفام الشوارع؛ 
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ـــوارد ذـــي تقريـــر مفو ـــية األمـــم   ج(  مراعـــا  اإلطـــار المفـــاايمي والمنهجـــي ال
ليـــل للقيـــا  م  ـــرات حقـــوق اإلنســـان: د"المتحـــد  الســـامية لحقـــوق اإلنســـان والمعنـــون 

  لدم تحديد المعلومات اإلحصائية وجمعها ونشراا.  "والتنفيذ

  المستقل الرصد

 ذي حي  ترحمف اللجنة بأنشطة مريز حقوق الطفل  تذيمر بتوصـيتها السـابقة )انظـر -١١
مع تعليقها العام اا (  وتوصي الدولة الطرف  تمشمي13  الفقر  CRC/C/GEO/CO/3 الوثيقة
ـــز 2002)2 رقـــم ( بشـــأن دور الم سســـات المســـتقلمة لحقـــوق اإلنســـان ذـــي حمايـــة وتعزي

 يلي: حقوق الطفل  بما

تخصــيص مــا يافــي مــ  المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة لتماــي  المريــز    ( 
 ؛مالئماا اا م  تنفيذ وليته ذي جميع أنحال البلد تنفيذ

مراذــق رعايــة األطفــام  بمــا تماـي  المريــز مــ  الوصــوم بحريــة  لـى جميــع    ( 
 ذي  لك الم سسات التي تشرف عليها الطوائف الدينية؛

ذي تلقي  ااوم األطفـام ودراسـتها  تعزيز قدرات المريز يي ياون ذعالا   ج( 
 الطفل.مصالح ومعالجتها على نحو يراعي 

 والتدريف والتوعية النشر

يع نطاق التدريف األولي القائم وبـرام  التـدريف توصي اللجنة الدولة الطرف بتوس -١2
المهني المستمر و/أو برام  التوعيـة ذـي مجـام حقـوق الطفـل التـي توذراـا المدرسـة العليـا 

ذي مجام القضال يي تشمل جميـع الفوـات المهنيـة العاملـة الجهات العاملة للعدالة لفائد  
 مع األطفام وم  أجلهم.

  المدني المجتمع مع التعاون  

(  19  الفقــر  CRC/C/GEO/CO/3 الوثيقـة تـذيمر اللجنـة بتوصــيتها السـابقة )انظــر -١3
وتشجمع الدولة الطرف علـى تعزيـز تعاونهـا مـع المجتمـع المـدني  بمـا ذـي  لـك المنظمـات 

السياســات والخطـــ  والبـــرام   فـــام  ذيمـــا يتعلــق بتخطـــي غيــر الحاوميـــة ومنظمــات األط
 بحقوق الطفل.وتنفيذاا ورصداا وتقييمها  والنهو  المتصلة بالتفاقية 

 األعمام وقطاع الطفل حقوق  

ــةل الدولــة  الطــر  -١٤ ( بشــأن 2013)16ف   ذــي  ــول تعليقهــا العــام رقــم توصــي اللجن
التزامــات الدولــة المتعلقــة بــأثر قطــاع األعمــام علــى حقــوق الطفــل والشــواغل التــي أثارتهــا 

مقــرر  الخاصــة المعنيــة ببيــع األطفــام واســتغالم األطفــام ذــي البغــال وذــي المــواد اإلباحيــة ال
 (  بما يلي:A/HRC/34/55/Add.1م  الوثيقة  76و 30)انظر الفقرتي  

ذحــص وموالمــة  طاراــا التشــريعي )المــدني والجنــائي واإلداري( مــ  أجــل    ( 
التجاريــة وذروعهــا العاملــة ذــي  قلــيم الدولــة  ــمان المســاللة القانونيــة لشــريات األعمــام 

 الطرف أو المدار  م  دارله  ول سيما ذي قطاع السياحة؛

 نشــال يليــات رصــد للتحقيــق ذــي انتهايــات حقــوق الطفــل وجبــر األ ــرار    ( 
 المترتبة عليها  و لك بهدف تعزيز المساللة والشفاذية؛
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ياحة وعامـة الجمهـور بشـأن منـع تنظيم حمالت توعية للعاملي  ذي قطـاع السـ  ج( 
السياحة بداذع ممارسة الجنل مع األطفام  ونشر المدونة العالميـة ألرالقيـات السـياحة  التـي 

   و عتها منظمة السياحة العالمية  ذي أوساط ويالل السفر وذي قطاع السياحة؛

الدولي ذي مجـام مااذحـة السـياحة بـداذع ممارسـة الجـنل التعاون تعزيز    ( 
ألطفام م  رالم اعتماد ترتيبات  قليمية وثنائية ومتعدد  األطراف لمنـع اـذا الشـال مع ا

 م  السياحة والقضال عليه.

 (12و 6و 3و 2المبادئ العامة )المواد  -بال 

 عدم التمييز  

ــف اللجنــة باعتمــاد قــانون القضــال علــى جميــع أ ــاام التمييــز ذــي أيــار/ -١5   ذــي حــي  ترحم
ـــــايو    CRC/C/GEO/CO/3الوثيقـــــة  تـــــذيمر بمالحظاتهـــــا الختاميـــــة الســـــابقة )انظـــــر  2014م
 (  وتحث الدولة الطرف على ما يلي:22 الفقر 

تخصـــيص مــــا يلــــزم مــــ  المـــوارد البشــــرية والتقنيــــة والماليــــة للم سســــات    ( 
المالفة برصد تنفيذ قانون القضال على جميع أ اام التمييز  وبخاصة لماتـف المحـامي 

جمـــع بيانـــات مصـــنفة بشـــأن حـــالت التمييـــز  ـــد األطفـــام  بمـــ  ذـــيهم األطفـــام العـــام  و 
المعوقـــون  وأطفـــام الشـــوارع  واألطفـــام المشـــمولون بنظـــام قضـــال األحـــدا   واألطفـــام 
المنتمـــون  لـــى األقليـــات  وأطفـــام األســـر المحرومـــة  وأطفـــام المنـــاطق الريفيـــة أو النائيـــة  

بغر  و ع استراتيجيات  املة ترمي  لى  نهال   اا واألطفام الالجوون أو المشردون دارلي
 جميع أ اام التمييز؛

 مان تاامل القواني  على النحو المناسف وتفسيراا وتطبيقها على نحو    ( 
متمســـق  ومعاقبـــة المـــذنبي  علـــى النحـــو المناســـف وتزويـــد األطفـــام  ـــحايا التمييـــز بســـبل 

 انتصاف ذعالة ومناسبة؛

نوع جنل الجني   بطرق منهـا معالجـة أسـبابه ارتيار  لغر مااذحة اإلجها    ج( 
الجذريــة ويثــارط الطويلــة األمــد علــى المجتمــع  وتوســيع نطــاق رــدمات تنظــيم األســر   والتوعيــة 

مـــع التوصـــيات اا بالتـــأثير الضـــار لرتيـــار جـــنل الجنـــي  وبتســـاوي قيمـــة الفتيـــات والفتيـــان  تمشـــي
 .)و((7  الفقر  CCPR/C/GEO/CO/4الوثيقة  اإلنسان )انظرالمعنية بحقوق السابقة للجنة 

 الفضلى الطفل مصالح  

ترحمــف اللجنــة بــإدراف تعريــف مصــالح الطفــل الفضــلى ذــي قــانون قضــال األحــدا   -١6
 العـــام تعليقهـــا  ـــول ذـــي الطـــرف  الدولـــة اللجنـــة وتوصـــيوذـــي القـــانون المـــدني المـــنقمح. 

 بتعزيـز الفضلى  لمصالحه األوم العتبار  يالل ذي الطفل بحق المتعلق( 2013)14 رقم
اذا الحق على النحو الواجف وتفسيرط وتطبيقـه باتسـاق  مراعا   مان  لى الرامية جهوداا

ذــي جميــع اإلجــرالات والقــرارات التشــريعية واإلداريــة والقضــائية  وذــي جميــع السياســات 
ذــي  لــك اإلجــرالات المتعلقــة والبــرام  والمشــاريع التــي تتعلــق باألطفــام وتــ ثر ذــيهم  بمــا 

 عتلشــج الصــدد  اـذا وذــي باألطفـام ملتمســي اللجـول واألطفــام غيـر المصــحوبي  بـذويهم.
وو ع معايير لتوجيه جميع األ خاص المعنيي    جرالات اتخا  على الطرف لدولةللجنة اا
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ة المخــومم لهــم تحديــد مصــالح الطفــل الفضــلى ذــي يــل المجــالت و يالئهــا األاميــة الواجبــ
 بوصفها م  أولى العتبارات.

 الطفل يرال احترام  

مالئمـــة لألطفـــام  ذإنهـــا تشـــجع محـــايم ذــي حـــي  تالحـــل اللجنـــة  نشـــال قاعــات  -١7
( بشأن حـق الطفـل ذـي السـتماع 2009)12مع تعليقها العام رقم اا الدولة الطرف  تمشمي

ــة  لــى  ــز األســاليف الرامي ــه  علــى تعزي ــار الواجــف ذــي  لي  ــمان  يــالل يرال األطفــام العتب
وعلى مستوم المجتمع المحلي وذي الم سسات ورالم اإلجـرالات المدرسة  األسر  وذي

 :ما يلي اإلدارية المتعلقة بهم  و لك بطرق منها

 التشريعات المناسبة؛صقل    ( 

 مواصلة تدريف المهنيي ؛    ( 

 ؛ هادذةال مختلف أ اام مشارية األطفام دعم  ج( 

التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني لزيــاد  ذــرص مشــارية األطفـــام     ( 
 ذي  لك ذي وسائ  اإلعالم. بما

 (17-13و 8و 7الحقوق والحريات المدنية )المواد  -جيم 

 تسجيل المواليد   

بشــأن  قـرار قاعــد   18   تراعـي اللجنـة اعتمــاد جورجيـا مرسـوم وزيــر العـدم رقـم  -١8
وتنقل الموظفي  م  بيت  لى يرر  2012تسجيل األحوام المدنية ذي يانون الثاني/يناير 

  أاـــداف التنميـــة المســـتدامة مـــ 9-16لهـــدف بااا وثـــائق اويـــة  و   تحـــي  علمـــصـــدار إل
ذـــي  لــك تســجيل المواليـــد  ذإنهــا توصــي الدولـــة  اويــة قانونيـــة للجميــع  بمــامــنح بشــأن 

 الطرف بما يلي:

ذــي يتميــز بالواقعيــة لتســجيل الــولدات بشــال ذعمــام  و ــع جــدوم زمنــي   ( 
جميع أنحال البلد والتصدي للعقبات اإلدارية  مع  يالل ااتمام راص لألقليات والالجوي  

 لمرتفعة؛وعديمي الجنسية واألسر التي تعيش ذي المناطق الجبلية ا

ـــل مرايـــز    (  ـــة إلنشـــال ايايـــل م سســـية  مث ـــز الجهـــود الجاري مواصـــلة وتعزي
ـــــي  الوثيقـــــةمـــــع المالحظـــــات الختاميـــــة الســـــابقة للجنـــــة )انظـــــر اا التســــجيل المتنقلـــــة  تمشم

CRC/C/GEO/CO/3 و لـــك مـــ  أجــــل تســـاوي معـــدلت تســـجيل مواليــــد 28   الفقـــر  )
  األقليات مع غيرام م  المواليد؛

 المتحــد  األمــم مفو ــية بينهــا مــ  جهــات مــ  التقنيــة المســاعد  تمــا ال ج( 
 .التوصيات اذط لتنفيذ واليونيسيف الالجوي  لش ون السامية

 والجنسية السم  

ــة تحــي   -١9 ــا عــ  علمــاا باللجن ــودي  ذــي جورجي ــة تســجيل األطفــام المول تنظــيم عملي
رار بشــأن  قــ 18مــ  مرســوم وزيــر العــدم رقــم  19طريــق األمومــة البديلــة بموجــف المــاد  

 توصي الدولة الطرف بما يلي:ذ قاعد  تسجيل األحوام المدنية
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التصـــــدي للعقبــــــات التـــــي قــــــد تحـــــوم دون تنفيــــــذ المرســـــوم  ل ســــــيما    ( 
 يتعلق بالترتيبات الدولية لألمومة البديلة؛ ذيما

علــى معلومــات  ــمان قــدر  الطفــل المولــود مــ  أم بديلــة علــى الحصــوم    ( 
 ع  أصله؛

تعديل قانون المريـز القـانوني لألجانـف واأل ـخاص عـديمي الجنسـية يـي   ج( 
 ؛ يامالا   األ خاص عديمي الجنسية امتثالا بشأن و ع حاام التفاقية أليمتثل 

تســمح بتحديــد اويــة األطفــام غيــر تتســم بالفعاليــة والافــال   نشــال يليــة    ( 
  ي  لخطر انعدام الجنسية وبإحالتهم؛الحاملي  لوثائق اوية والمعر 

بشــأن الجنســية واتفاقيــة  1997النضــمام  لــى التفاقيــة األوروبيــة لعــام  (  ه 
بشـأن تفـادي وقـوع حـالت انعـدام الجنسـية ذـي سـياق رالذـة  2006مجلل أوروبا لعـام 

 الدوم.

 (39)أ( و37و 34( و2)28( و3)24و 19العنف  د األطفام )المواد  -دام 

 المهينة أو الال نسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة  روب م  وغيرط التعذيف  

ـــالقلق  زال تقـــارير الحتجـــاز التعســـفي لألطفـــام وتعـــذيبهم وســـول  -20 ـــة ب تشـــعر اللجن
نظـــام الجنـــائي  وذـــي الالمحوملـــون عــ  معــاملتهم ذـــي مرايـــز الشـــرطة  بمــ  ذـــيهم األطفـــام 

  مرايـز احتجـاز األحـدا . وتـذيمر اللجنـة بمالحظاتهـا الختاميـة السـابقة عـحالت نـادر   
 ( وتوصي الدولة الطرف بما يلي:30الفقر    CRC/C/GEO/CO/3 الوثيقة )انظر

 جرال تحقيق  امل ذي جميع مزاعم التعذيف وسول المعاملـة علـى أيـدي    ( 
  ول ســــيما أذــــراد الشــــرطة  و ــــمان محايمــــة المــــذنبي  وتقــــديمهم عمــــوميي   المــــوظفي  ال

 للعدالة بسرعة؛

توذير برام  مناسبة لجبر  رر األطفـام  ـحايا اـذط العتـدالات و عـاد     ( 
 تأايلهم وتعاذيهم؛

تعزيــز الرصــد المســتقل الــذي يضــطلع بــه المجتمــع المــدني والــدذاع العــام   ج( 
بـــي  اـــذط الجهـــات وتعزيـــز  جرالاتهـــا ذـــي مرايـــز ووحـــد  رصـــد حقـــوق اإلنســـان والتنســـيق 

 احتجاز األحدا ؛

 ـــمان  ماانيـــة الوصـــوم  لـــى اآلليـــات الموجـــود  لتلقمـــي  ـــااوم ســـول    ( 
 المعاملة أو العتدال م  األطفام أو بالنيابة عنهم.

 األطفام على والعتدال البدني العقاب  

الم  بذ   الدولاة الرارت ملك فحاة العنان املناييل، مبا  يف يف ح   رّحب اللجنة ب جلاو   -2١
كلن التعديالت املدخلة عل    نوي مك فحة العنن املناييل وللياة اإلح لاة اجلديادة حلم ياة الر ا  

، الااذي ، وبرناا محت  ديااد العناان املتصاا  ب الااارراب ت الساالوكية ومنعااه20١6املعتماادة يف عاا م 
بشاا ي مك فحااة العناان  20١5ناا محت الاادا ق املّن ااذ منااذ عاا م ، والرب 20١6منااذ عاا م انراا  يريبااه 

 شاعر بقلا  إالّ   ا  احل جاة إغ ا ياة األط ا ل،  يف ح لاةاد األط ا ل وإجارا ات إعا  ة التوجياه 
 شديد إزا  م  يل :
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 انتش ر العق   البد  يف املنيل وكذلن يف املدارس واملؤ س ت؛   ( 

الباااد  و نشااارة للتوعياااة مبسااا لة مك فحاااة عااادم وجاااو   شاااريع ت ياااّرم العقااا      ( 
 هذه املم ر ة؛

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

 اارالع الشرطة بدور ر يس  يف  ن يذ للية إح لة الر  ؛   ( 

 ألط  ل واآلب   يف املدارس ملنع العنن؛ل تش رية االدم ت اخل قدمي و ية حمد (  ه 

احنص ر مراكي اخلدم ت الن سية يف  بع مدي ووجو  عد  حمادو  ما  ماو      و( 
 يف املدارس؛ (mandaturi إن  ك الق نوي 

 لّااة الااوع  باارجرا ات اإلح لااة املتعلقااة حبم يااة الر اا  يف واا وت عمااوم الناا س   ز( 
م ا يااة الر اا  يف واا وت املانياا ، وعاادم وجااو  مباا     وجيايااة جلميااع مانياا  الصااحة وبنظاا 

والتعلاايق العاا مل  يف نظاا م ا يااة الر اا  ومااو    إن اا ك القاا نوي املعنياا  فيماا  يتعلاا  بتن يااذ هااذه 
 اإلجرا ات، و رّ   مك  ب إن  ك الق نوي يف  ن يذ اإلجرا ات. 

( بشأن حـق الطفـل ذـي الحمايـة مـ  2006)8رقم     تراعي اللجنة تعليقها العام -22
ــــــة  وتعليقهــــــا العــــــام  ــــــة القاســــــية أو المهين ــــــة وغيراــــــا مــــــ  أ ــــــاام العقوب ــــــة البدني العقوب

تحي  علماا    ( بشأن حق الطفل ذي التحرمر م  جميع أ اام العنف  و 2011)13 رقم
املــــة مــــ  أاــــداف التنميــــة المســــتدامة التــــي تقضــــي بإنهــــال  ســــال  المع 2-16لهــــدف با

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؛

ي تعزيــز البــرام  والسياســات الراميــة  لــى مااذحــة العنــف  ــد المضــي ذــ   ( 
ــة  لــى منــع ومعالجــة العنــف  األطفــام  بمــا ذــي  لــك البــرام  والحمــالت المجتمعيــة الرامي
المنزلي  والعتدال على األطفام و امالهم  و  راك األطفام واألطفـام الضـحايا السـابقي  

تنفيـــذاا بغـــر  تعزيـــز األ ـــاام  واأل ـــخاص المتطـــوعي  وأذـــراد المجتمـــع المحلـــي ذـــي
 اإليجابية وغير العنيفة والتشاريية لتربية األطفام وتأديبهم؛

تحسي  تنفيذ يليـة اإلحالـة المتعلقـة بحمايـة الطفـل عـ  طريـق زيـاد  عـدد   ج( 
مــوظفي  نفــا  القــانون والمر ــدي  عــدد المهنيــي  العــاملي  مــع األســر واألطفــام  ول ســيما 

 الخدمات؛ الجتماعيي  ومقدمي 

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 ؛

لمنــع  توســيع نطــاق الخــدمات الستشــارية المقدمــة  لــى األطفــام واآلبــال (  ه 
 العنف  وزياد  عدد مرايز تزويد األطفام بالخدمات النفسية؛
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ـــع المـــدار     و(   ـــمان ا ـــطالع مـــوظفي  نفـــا  القـــانون بعملهـــم ذـــي جمي
وتوسيع نطـاق وليـتهم لتشـمل ريـا  األطفـام ومراذـق رعايـة الطفـل  وتعزيـز قـدراتهم علـى 

دارتهــا  باســتخدام نهــ  تحديــد حــالت العنــف والعتــدال ذــي المــدار  واإلبــال  عنهــا و 
 متعدد التخصصات والقطاعات؛ 

و ــع مبــادئ توجيهيــة مالئمــة لجميــع المهنيــي  العــاملي  ذــي نظــام حمايــة   ز( 
األطفــام )بمــ  ذــيهم المدرســون والمر ــدون الجتمــاعيون والعــاملون ذــي ريــا  األطفــام 

يـــذ  جـــرالات ومهنيــو القطـــاع الطبـــي وأذــراد الشـــرطة وموظفـــو الجهـــاز القضــائي( بشـــأن تنف
ـــدريب ـــيهم ت ـــة الطفـــل  و ـــمان تلقم ـــة المتعلقـــة بحماي ـــق بهـــذط اإلجـــرالات اا اإلحال ذيمـــا يتعل

المتمثمــل ذــي اإلبــال  عــ  الحــالت تقيمــد بــالتزامهم اليتصــل بهــا مــ  مبــادئ توجيهيــة  و  مــاو 
 اتخا  اإلجرالات المناسبة بشأنها؛و التي يشتبه ذيها ممارسة العنف المنزلي  د األطفام 

  العــام المعنيــة بمســألة العنــف علــى لألمــي الخاصــة الممثلــة مــع التعــاون ح( 
 األطفام ومع غير  لك م  ايوات األمم المتحد   ات الصلة.

 الستغالم والعتدال الجنسيان  

 يس ور اللجنة  ل  ب لغ إزا  م  يل : -23

لتجااارمي اال اااتاالل اجلنسااا  لألط ااا ل ومنعاااه، وعااادم  لاااة التشاااريع ت الشااا ملة    ( 
 كات ولة معنية بتن يذه ؛وهيئة  نسي  وجو  ا اا يجية 

نقص البي ن ت املتعلقة بنر ل وخمتلان  شاك ل االعتادا  واال اتاالل اجلنساي     ( 
واإليااااذا   اخاااا  األ اااارة، ونقااااص الدرا اااا ت املتعّلقااااة ب أل ااااب   اجلذريااااة  ااااذه الظااااواهر وبتاااا  ري 

 ؛كنولوجي ت املعلوم ت واال ص الت عل  االعتدا  اجلنس  عل  األط  ل وا تاال ق جنسي .  

التحاااادي ت الاااام  عاااااض التحقياااا  يف حاااا الت االعتاااادا  اجلنساااا  علاااا  األط اااا ل   ج( 
و ديد الضح ي ، مر  عدم وجو  الوحدة املقررة لبحث األ لاة الر مياة، وحمدو ياة نشا ط وحادة جارا ق 

 واعن التارية اجلارافية خلا ا ص ل املس عدة اجمل   وطول ر ق هذا اخلا؛و ، ال ض   اإللكا 

نيااا ، نقاااص الاااوع  لاااد  عماااوم النااا س، وال  ااايم  لاااد  األط ااا ل واآلبااا   واملا   ( 
حبا الت اال اتاالل اجلنسا ، ومبا  أكا   ي يتعارض لاه األط ا ل خ وة بوجو  للي ت إح لة وإبالغ 

 بكة اإلنانخ وبوجو  خا ا ص ل جم   ملس عدة األط  ل؛م  خم طر بسبب  لوكاق عل  ش

عااادم وجاااو  برو وكاااوالت لتنظااايق و عيياااي التعااا وي بااا  القرااا ع  العااا م واخلااا    (  ه 
 و ي   التع وي الدويل م   ج  مك فحة االعتدا  عل  األط  ل وا تاال ق عل  شبكة اإلنانخ؛

اااااااح ي  اإلمهاااااا ل واالعتاااااادا  اال ااااااتع نة مبصاااااا  ر خ رجيااااااة لتيويااااااد األط اااااا ل   و( 
واال اااتاالل، مبااا  يف كلااان اال اااتاالل اجلنسااا ، رااادم ت إعااا  ة الت هيااا ، ونقاااص املاااوار  امل لياااة 

 امل ّصصة  ذه اخلدم ت.

ـــة الســـابقة )انظـــر -2٤   CRC/C/GEO/CO/3الوثيقـــة  تاـــرمر اللجنـــة مالحظاتهـــا الختامي
  (  وتحث الدولة الطرف على ما يلي:67 الفقر 

 نشال قاعـد  بيانـات وطنيـة بشـأن جميـع حـالت العتـدال الجنسـي علـى    ( 
علـى  ـباة اإلنترنـت ودارـل العتـدال بمـا ذـي  لـك حـالت اا  األطفام واستغاللهم جنسـي

بشــال ترييــز الاألســر   و جــرال تقيــيم  ــامل لمــدم اــذط الظــواار وأســبابها وطبيعتهــا  مــع 
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ـــات المعلومـــات والت ـــى صـــالت رـــاص علـــى تـــأثير تانولوجي العتـــدال الجنســـي علـــى عل
 اا؛ األطفام واستغاللهم جنسي

تعزيــز عمليــة تحديــد اويــة الضــحايا ذــي حــالت العتــدال الجنســي علــى    ( 
بطـرق منهـا اعتمـاد اسـتراتيجيات اسـتباقية للتحقيـق ذـي اـذط اا  األطفام واسـتغاللهم جنسـي

لوحــد  لبشــرية والتقنيــة والماليــة الحــالت ومقا ــا  المــذنبي   وتــوذير مــا يلــزم مــ  المــوارد ا
 المتخصصة  و نشال الوحد  المقرر  لبحث األدلة الرقمية؛جرائم الفضال اإللاتروني 

تــدريف الجهــات الفاعلــة المحتمــل مشــاريتها ذــي الاشــف عــ  األطفــام   ج( 
المشــتبه ذــي تعر ــهم لالســتغالم أو العتــدال الجنســيي  علــى القواعــد والمعــايير الدوليــة 

قــة ذيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل  و جــرالات الحمايــة واإلبــال  واإلحالــة  واتبــاع نهــ  المنطب
 مالئم لألطفام يراعي العتبارات الجنسانية؛ 

يـي يسـهل ر  ثالثي األرقام  ر  اتصام المساعد  المجاني  لى  تقليص (    
 على األطفام استخدامه  و مان الوصوم  لى اذا الخ  ذي جميع مناطق البلد؛

توعيــة الوالــدي  واألطفــام والمدرســي  والمــوظفي  الصــحيي  وغيــرام مــ   ( ه 
ن بصـــور  راصـــة و ألطفـــام المعر ـــمـــنهم اســـيما  األطفـــام ومـــ  أجلهـــم  ولالعـــاملي  مـــع 

لالستغالم الجنسي  بإجرالات اإلبال  واإلحالة وبسبل الحـد مـ  المخـاطر التـي يواجههـا 
 األطفام بسبف سلويهم على  باة اإلنترنت؛

و ــع بروتويــولت للقطــاعي  العــام والخــاص  وتعزيــز التعــاون الــدولي بــي    و( 
 ايوات  نفا  القانون لمااذحة الستغالم الجنسي لألطفام على  باة اإلنترنت؛

تعزيـــز المــــوارد والــــدعم المــــاليي  المخصصـــي  للمســــاعد  المقدمــــة  لــــى   ز( 
لــــى رــــدمات التعــــاذي األطفـــام  ــــحايا العتــــدال واإلامـــام  بهــــدف  ــــمان حصـــولهم ع

معـايير رعايـة الطفـل المحـدد  ذـي لمتثـام الوالمشور  وغيراا م  أ ـاام  عـاد  التأايـل  و 
 ؛2012يب/أغسطل 

مواصـــلة التعــــاون مـــع المنظمــــات غيـــر الحاوميــــة  ات الصـــلة والتمــــا    ح( 
 المساعد  التقنية م  جهات منها اليونيسيف.

 الممارسات الضار   

ترحمـف اللجنــة بإلغــال األحاـام القانونيــة التــي تجيــز زواف األطفـام قبــل ســ  الثامنــة  -25
  وتوصـــي الدولـــة الطـــرف بتنظـــيم حمـــالت 2017يـــانون الثاني/ينـــاير   1بحلـــوم عشـــر  

 وبرام  توعية لتعزيز تنفيذ القانون.

 21و 20و( 2)و (1)18و 11-9و 5 المواد) البديلة والرعاية األسرية البيوة -اال 
 ((4)27و 25و

 األسرية البيوة  

إيااااداع األط اااا ل يف إ ااا   بروااااالح نظاااا م رع ياااة األط اااا ل وبعمليااااة  .  ااايا اللجنااااة علمااا -26
 يل : املؤ س ت، لكنا  ال  يال  شعر بقل  ب لغ إزا  م 
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نقاااص املاااوار  البشااارية والتقنياااة وامل لياااة امل صصاااة لنظااا م احلم ياااة االجتم عياااة،    ( 
  يم  عندم  يتعل  األمر بدعق بيئة   رية  و إجي   بدي    ؛ ال

 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 مبّكرة؛  ج( 

ماا   جاا  مساا عدة نقااص التاادابري املّت ااذة للتوفياا  باا  العماا  واحلياا ة األ اارية    ( 
 الوالدي  الع مل  عل  رع ية  ط   ق رع ية. جيدة؛

وواول مركااي حقااول الر اا  بصااورة حماادو ة إغ مؤ ساا ت رع يااة األط اا ل الاام  (  ه 
 يديره   فرا   و  ديره  منظم ت  ينية. 

  CRC/C/GEO/CO/3الوثيقـــة  تـــذيمر اللجنـــة بمالحظاتهـــا الختاميـــة الســـابقة )انظـــر -27
   وتحث الدولة الطرف على ما يلي:(35 الفقر 

تعزيز نظام الحماية الجتماعية وبرام  وسياسات التعليم واألسر  ودعمها    ( 
ســيما مــ  رــالم زيــاد  عــدد المر ــدي   بمــا يلــزم مــ  المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة  ل

 الجتماعيي  ورذع أجورام وتماينهم م  تدريف   اذي؛

ــــع   (  ــــة    ــــمان وصــــوم جمي ــــى الخــــدمات الجتماعي ــــام وأســــرام  ل األطف
 سيما ذي المناطق الريفية؛ ل

و ع يليات و جرالات للتعرف المبار على األطفام واألسـر المحتـاجي    ج( 
  لى ردمات نظام الحماية الجتماعية؛

 الوالـــدي   لـــى المقدمـــة والـــدعم المســـاعد  رـــدمات تعزيـــز ذـــي المضـــي   ( 
 التـــدابير وتعزيـــز األطفـــام  بتربيـــة المتعلقـــة بمســـ ولياتهم ال ـــطالعل القـــانونيي  واألوصـــيال

  لى دعم الوالدي  العاملي   بما ذي  لك النظر ذي التعاون مع قطاع األعمام؛ الرامية

 دار  وتجـريم و ع و نفا   رط التسجيل اإللزامي لم سسـات رعايـة األطفـام   (  ه 
 و نفا  معايير رعاية األطفام ذي جميع اذط الم سسات.بدون ترريص  م سسة م  اذا القبيل 

 التبنمي  

اعتمـاد مشـروع قـانون التبنـي والافالـة الـذي ذـي توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع  -28
سيســـمح بحظـــر أمـــور مـــ  بينهـــا التبنـــي المبا ـــر  وبالعمـــل علـــى بنـــال قـــدرات اآلبـــال المتبنمـــي  

 جميع الضمانات المتعلقة بالتبني المنصوص عليها ذي التفاقية.لم متثاالوالااذلي   و 

ــــة )المــــواد  -واو   26و 24و 23( و3)18و 6اإلعاقــــة والصــــحة األساســــية والرعاي
 (33( و3)-(1)27و

 األطفام  وو اإلعاقة   

يف حاا   رّحااب اللجنااة باا جلاو  املبذولااة ماا   جاا  إ ماا ج األط اا ل املعااو   يف األنشاارة  -29
 االجتم عية والافياية والرق فية، يس وره   ل  ب لغ إزا  م  يل :

 . حمدو يااة باارامحت الكشاان والتاادخ  املبكااري ، باا لنظر إغ ا ااتن   النظاا م حصااري   ( 
إغ االحتي ج ت الصحية لتحديد الواع م  حيث اإلع  ة، وي هله م  مث بعض إع   ت النماو 
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دم وجااو  نظاا م إح لااة فّعاا ل يقااوم علاا  التعاا وي باا  الاام  صاايب الرّاااع واألط اا ل الصااا ر، وعاا
 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؛

 نقص البي ن ت بش ي األط  ل كوي اإلع  ة؛  ج( 

الااوع  لااد  األ اار املعنيااة ب خلاادم ت املت حااة لألط اا ل كوي اإلع  ااة، واااعن  نقااص   ( 
ي ب لتوحااااااد ومتالزمااااااة  اوي واإلع  اااااا ت و املصاااااا باألط اااااا ل األط اااااا ل كوي اإلع  ااااااة، وال  اااااايم   ووااااااول

 الشديدة، وكذلن  ط  ل املن ط  الري ية، إغ اخلدم ت الصحية والتعليمية وخدم ت الرع ية.

( بشأن حقوق 2006)9طرف  ذي  ول تعليقها العام رقم ة التحث اللجنة الدول -30
األطفـــام  وي اإلعاقـــة  علـــى اتبـــاع نهـــ  يســـتند  لـــى حقـــوق اإلنســـان  زال مســـألة اإلعاقـــة 

 وو ع استراتيجية  املة إلدماف األطفام  وي اإلعاقة  وعلى القيام بما يلي:

ــة لتحديــد الو ــع مــ  حيــث اإل   (  ــة ذردي عاقــة  علــى  جــرال تقييمــات وظيفي
أســا  التصــنيف الــدولي لتأديــة الوظــائف والعجــز والصــحة  واعتمــاد نهــ  بيولــوجي نفســي 
داعم  وتدريف مقدممي الخدمات على  جرال اذط التقييمات  و مان التنسيق الفعمـام بـي  
الخدمات والتدرالت الطبية المناسبة التوقيت  واإلحالة  لى الخدمات الصحية والتعليمية 

 و نشال يليات التدرل واإلحالة المباري  بالنسبة لألطفام الضعفال؛ المناسبة 

اإلسراع بوقف عملية اإليداع ذـي م سسـات الرعايـة ذـي المنـاطق الريفيـة     ( 
و ــــمان تــــوذير عــــدد يــــاف مــــ  ريــــارات الرعايــــة األســــرية والمجتمعيــــة البديلــــة لألطفــــام 

 اإلعاقة  وتعزيز ردمات  عاد  اإلدماف؛سيما األطفام  وي  المحرومي  م  بيوة أسرية  ل

 تنظيم جمع البيانات المصن فة بشأن و ع األطفام  وي اإلعاقة؛  ج( 

ـــنظم الصـــحية    (  و ـــع نظـــام لرصـــد األطفـــام  وي اإلعاقـــة ومشـــاريتهم ذـــي ال
 والتعليمية؛

تنظــيم حمــالت توعيــة لفائــد  المــوظفي  الحاــوميي  وعمــوم النــا  واألســر  (  ه 
ااذحة ظاارتي الوصم واألذاار المسبقة اللتي  يعاني منهمـا األطفـام  وو اإلعاقـة م  أجل م

   وتروي  صور   يجابية ع  ا لل األطفام  وتعزيز المعرذة بالخدمات المحدد  المتاحة.

 الصحية والخدمات الصحة  

، 20١3عاا م باارطالل برناا محت الرع يااة الصااحية الشاا م  يف  . يف حاا   اايا اللجنااة علماا -3١
الر اااا   اخاااا  وزارة العماااا  والصااااحة والشااااؤوي األم و  لصااااحة وإنشاااا   برناااا محت وجملاااا   نساااايق 

االجتم عيااة يف الساانة ن ساااا ، واعتماا    ي  اااة  رماا  إغ  ر ااايمل الراا بع اإل ليمااا  ملساا لة رع ياااة 
، يظااا  يسااا وره  20١5وااحة األماااا ت واملوالياااد اجلاااد  و ن ياااذ برناا محت ياااري  من  اااب يف عااا م 

 إزا  م  يل :  القل 

و اااد  القااادرات التكنولوجياااة ملرافااا  األجنّاااة و ار  ااا ع معااادالت وفيااا ت الرااااع    ( 
  قدمي الرع ية الصحية  ب  الوال ة وبعده ؛
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ورو   قاا رير  شااري إغ ا ااتمرار انتشاا ر  ااو  التاذيااة وفقاار الاادم و ااري كلاان ماا     ( 
حاااا الت الاااانقص يف املاااااذي ت الد يقااااة األخاااار ، ن هياااان عاااا  الساااامنة، يف واااا وت األط اااا ل، 
وااااارالع مانيااا  الرع ياااة الصاااحية األولياااة بييااا رات الترقيااان يف املسااا    الصاااحية علااا  نراااا ل 

  ت رع ية  ري مال مة لألط  ل.حمدو ، وهو م  يس ر ع   اور مم ر 

ــة  ذــي  ــول تعليقهــا العــام رقــم  -32 ( بشــأن حــق الطفــل ذــي 2013)15تــذيمر اللجن
ـــأعلى ـــع ب مـــ  أاـــداف التنميـــة  2-3 هـــدفمســـتوم يماـــ  بلوغـــه مـــ  الصـــحة  وال التمت

لوذيــات المواليـــد واألطفــام دون ســ  الخامســة التــي يماـــ  حــد المســتدامة بشــأن و ــع 
( 45  الفقـــر  CRC/C/GEO/CO/3الوثيقـــة  ا الختاميـــة الســـابقة )انظـــرتفاديهـــا  بمالحظاتهـــ

 تحث الدولة الطرف على ما يلي: و 

  بسـبل واألجنمـةتعزيز الجهود الرامية  لـى رفـم معـدلت وذيـات الر ـع    ( 
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 

األطفـام دون سـ  وذيـات اإلنسان  زال تنفيذ السياسات والبرام  الرامية  لـى القضـال علـى 
 (؛A/HRC/27/31التي يما  الوقاية منها )واألمرا  ة الخامس

ـــة الااذيـــة لضـــمان ا ـــطالع    (  ـــة والمالي تخصـــيص المـــوارد البشـــرية والتقني
مهنيي الرعاية الصحية األساسية بزيارات تثقيفيـة  ـاملة  وتحديـد دوريـة الزيـارات  وتوسـيع 

عايـــة عنـــد الـــولد  النظـــام ليشـــمل النســـال الحوامـــل  وتقـــديم معلومـــات عـــ  مســـتويات الر 
 والم سسات  ات الصلة لتقديم الرعاية قبل الولد ؛

معالجة مشايل السـمنة وسـول التغذيـة وذقـر الـدم وغيـر  لـك مـ  حـالت   ج( 
النقص ذي المغـذميات الدقيقـة األرـرم بطـرق منهـا التثقيـف وتشـجيع الممارسـات التغذويـة 

 الصحية؛

ي اــذا الصــدد مــ  جهــات مــ  بينهــا التمــا  المســاعد  الماليــة والتقنيــة ذــ   ( 
 اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. 

 صحة المرااقي   

بارتفـاع معـدمم حـالت الحمـل المباـر وعـدم تضـمي  المنـاا  اا تحي  اللجنة علمـ -33
يــــة  وذــــي  ــــول تعليقهــــا العــــام الدراســــية التثقيــــف ذــــي مجــــام الصــــحة الجنســــية واإلنجاب

ونموام ذي سياق التفاقية  توصي الدولة الطـرف  ( بشأن صحة المرااقي 2003)4 رقم
 بما يلي:

علـى صـحة اا محـدمداا  مان أن تشـمل اسـتراتيجية الصـحة اإلنجابيـة ترييـز    ( 
 المرااقي  واإلسراع باعتماداا؛

ــــة حقــــوق المرااقــــات الحوامــــل واألمهــــات    (  و ــــع وتنفيــــذ سياســــة لحماي
 المرااقات وأطفاله  ومااذحة التمييز  دا ؛

ــــاا    ج(  ــــة ذــــي المن ــــف ذــــي مجــــام الصــــحة الجنســــية واإلنجابي  قــــرار التثقي
الدراســـية اإلجباريـــة بالنســـبة للمـــرااقي  والمرااقـــات  مـــع  يـــالل ترييـــز رـــاص للوقايـــة مـــ  

 ؛الحمل المبار واألمرا  المنقولة جنسياا 
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تعزيــز التــدابير الراميــة  لــى التوعيــة بــاألبو  والســلوك الجنســي المســ ولي     ( 
 .الرجامجيعهما  مع  يالل ااتمام راص للفتيان و وتش

 ذيرو  نقص المناعة البشرية/اإليدز  

( بشأن ذيـرو  نقـص المناعـة 2003)3جنة  ذي  ول تعليقها العام رقم تذيمر الل -3٤
ــــــــة الســــــــابقة )انظــــــــر ــــــــوق الطفــــــــل  بمالحظاتهــــــــا الختامي ــــــــة البشــــــــرية/اإليدز وحق  الوثيق

CRC/C/GEO/CO/3  الدولة الطرف بما يلي: ( وتوصي52  الفقر 
و ـــع وتنفيـــذ مبـــادئ توجيهيـــة وطنيـــة بشـــأن الاشـــف عـــ  ذيـــرو  نقـــص    ( 

 المناعة البشرية و سدال المشور  لألطفام؛

تحســي  عــالف المتابعــة المقــدم  لــى األمهــات المصــابات بفيــرو  نقــص    ( 
 ار ؛المناعة البشرية وأطفاله  لضمان التشخيص المبار وبدل العالف ذي مرحلة مب

ـــة تحســـي  ج(  ـــى الحصـــوم  مااني تتناســـف مـــع مختلـــف  جيمـــد  رـــدمات عل
  الصحة الجنسية واإلنجابية؛وذي مجام /اإليدز الفيرو ذي مااذحة  األعمار

التمـــا  المســـاعد  التقنيـــة مـــ  جهـــات مختلفـــة مـــ  بينهـــا برنـــام  األمـــم    ( 
 واليونيسيف. المناعة البشرية الماتسف/اإليدز المتحد  المشترك المعني بفيرو  نقص

 مستوم المعيشة  

بالدعم النقدي والجتماعي المقدم  لى األسـر التـي تعـيش ذـي اا تحي  اللجنة علم -35
مـ  أاـداف التنميـة المسـتدامة بشـأن اسـتحدا   3-1الهـدف تلفت النتباط  لـى ذالفقر  

الصعيد الوطني للجميع  وتارمر توصيتها السابقة حماية اجتماعية مالئمة على  نظم وتدابير
 (  بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:54  الفقر  CRC/C/GEO/CO/3 الوثيقة )انظر

اتخا  رطوات لتحسي  مستوم معيشة األطفام على سبيل األولويـة  مـع    ( 
  يالل ااتمام راص لإلساان والمياط والصرف الصحي؛

مـــوام مـــ  أجـــل التصـــدي لســـتمرار انعـــدام تخصـــيص مـــا يافـــي مـــ  األ   ( 
لمعيشـة اا المساوا  والعمل بفعالية على الحد م  الفـوارق وتحسـي  المسـتوم المتـدني جـد

اا ذوات مجتمعية منها األسر التي لديها عد  أطفام واألسر الالجوة واألسـر المشـرد  دارليـ
 واألسر التي تعيش ذي المناطق الريفية والنائية؛

ة زياد  الوصوم  لى الخدمات األساسية  ـم  األاـداف التـي و ع مسأل  ج( 
 تحظى باألولوية  بما ذي  لك المياط النقية الصالحة للشرب والصرف الصحي؛

التما  التعاون التقني م  جهات م  بينها اليونيسيف م  أجل رصد ذقر    ( 
 لسلبية.األطفام بانتظام واتخا  تدابير عاجلة تسمح بالتصدي لجميع الم  رات ا

 (31-28التعليم واألنشطة الترذيهية والثقاذية )المواد  -زاي 

( بشـــأن أاـــداف 2001)1  ذـــي  ـــول تعليقهـــا العـــام رقـــم حـــي  اللجنـــة علمـــاا ت -36
جميـع البنـات تمتـع م  أاداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان  1-4بالهدف التعليم  
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والبنــي  والفتيــات والفتيــان بتعلــيم ابتــدائي وثــانوي مجــاني ومنصــف وجيمــد  بمــا يــ دي  لــى 
  بما يلي:ذتوصي الدولة الطرف تحقيق نتائ  تعليمية مالئمة وذعالة  

اتخا  التدابير الالزمة لتحسي   ماانية الوصوم  لى التعليم والترييـز علـى    ( 
يـاد   ماانيـة الوصـوم  ليـه بالنسـبة ألطفـام الفوـات الضـعيفة  مثـل تهيوة الظروف المواتية لز 
ثنيـة  واألطفـام  وي اإلعاقـة  ذـي حالـة ذقـر  وأطفـام األقليـات اإلاألطفام الـذي  يعيشـون 

 واألمهات الشابات بعد  نجابه ؛

اتخــــا  التــــدابير الالزمــــة لتحســــي  نوعيــــة التعلــــيم وتعزيــــز نوعيــــة تــــدريف    ( 
مـع المالحظـات الختاميـة اا ييز بوجه راص علـى المنـاطق الريفيـة  تمشمـيالمدرسي   مع التر 

 (؛)ب(57الفقر    CRC/C/GEO/CO/3الوثيقة السابقة للجنة )انظر 

المضي ذي تطوير وتعزيز التعليم المهني الجيد لتحسي  مهارات األطفـام    ج( 
 ؛مباراا ينقطعون ع  الدراسة يإجرال بديل ألولوك الذي  

الالزمة لتنفيذ مشروع قـانون الـتعلمم المبامـر والتعلـيم اتخا  جميع التدابير    ( 
وتخصـيص مـوارد ماليـة ياذيـة لتطـوير التعلـيم ذـي مرحلـة الطفولـة المبامـر  س م الدراسـة قبل 

 ؛لنمو ذي مرحلة الطفولة المبار وتوسيع نطاقه بالستناد  لى سياسة  املة ويلية للرعاية وا

فيذ المعايير واللـوائح التقنيـة الوطنيـة المتعلقـة بالميـاط والمراذـق اعتماد وتن (  ه 
و نشــال ســ  الدراســة الصــحية والنظاذــة الصــحية والتغذيــة بالنســبة لم سســات التعلــيم قبــل 

يليــــات وأدوات رصــــد إلنفا اــــا مــــ  أجــــل القضــــال علــــى التفاوتــــات اإلقليميــــة الموجــــود  
ســـ  ذــي المـــدار  وم سســات التعلـــيم قبــل يتعلـــق بنوعيــة الميـــاط والمراذــق الصـــحية  ذيمــا

 على صحة األطفام ذي المناطق الريفية. اا   واي التفاوتات التي ل تزام ت ثر سلبالدراسة

 36و 35و 33و 32و 30و 22تــــــــــــدابير الحمايــــــــــــة الخاصــــــــــــة )المــــــــــــواد  -حال 
 (40-38)د( و-)ب(37و

 والالجوون اللجول ملتمسو األطفام  

اإلصالحات الجارية ذيما يتعلق بقـانون اللجـول الـوطني تأرذ اللجنة بعي  العتبار  -37
( بشـأن معاملـة األطفـام غيـر 2005)6وتمشمـياا مـع تعليقهـا العـام رقـم ذي الدولة الطـرف  

توصــــي الدولــــة الطــــرف ذالمصــــحوبي  بــــذويهم والمنفصــــلي  عــــنهم رــــارف بلــــد منشــــوهم  
 يلي: بما

شـــروع قـــانون بشـــأن الحمايـــة الدوليـــة لتيســـير وصـــوم اإلســـراع باعتمـــاد م   ( 
األطفــام ملتمســي اللجــول  لــى نظــام اللجــول  بمــ  ذــيهم األطفــام المحتــاجون  لــى حمايــة 

 الالجوي ؛ لخاصة بو ع دولية  بما يجعل التشريعات الوطنية تتما ى مع التفاقية ا

فيذ اسـتراتيجية تخصيص ما يافي م  الموارد البشرية والتقنية والمالية لتن   ( 
مــ  أجــل تيســير  دمــاف األطفــام الالجوــي   2020-2016ورطــة عمــل الهجــر  للفتــر  

 وملتمسي اللجول ذي المجتمع المحلي وحصولهم على الجنسية؛

والتمــا  المســاعد   ات الصــلة التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحاوميــة   ج( 
 .لش ون الالجوي  التقنية م  جهات م  بينها مفو ية األمم المتحد  السامية
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 األطفام المشردون دارلياا   

واعتما    20١٤يف شاب ط فرباير  .  الحل اللجنة  نقيا الق نوي املتعل  ب ملشر ي   اخليا -38
وخرااة العماا  املرافقااة  اا .  ااري  ي اللجنااة يساا وره  القلاا   . اال اااا يجية املتعلقااة ب ملشاار ي   اخلياا

 إزا  م  يل : 

عناد  دياد طرا ا   . تي ج ت اخل وة لألط ا ل املشار ي   اخلياعدم مراع ة االح   ( 
 ؛واع املشر ي   اخلي . و وار  املس عدة، 

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

( 61  الفقــر  CRC/C/GEO/CO/3الوثيقــة  تــذيمر اللجنــة بتوصــيتها الســابقة )انظــر -39
وتوصـي اا  أولوية قصوم لمسألة حماية حقـوق األطفـام المشـرمدي  دارليـالداعية  لى  يالل 

 الدولة الطرف بما يلي:

اا المشـردي  دارليـتعميم المساعد  القائمة على الحتياجات ذي حالـة األطفـام    ( 
 ذي نظم الحماية الجتماعية الوطنية والخط  اإلنمائية و مان  دراجها ذي البرام  المهنية؛

 ــمان تــوذير  قامــة وذــي نفــل الوقــت البحــث عــ  حلــوم طويلــة األمــد     ( 
بديلة مالئمة لجميع المقيمي  عنـد  غـالق المرايـز الجماعيـة  ول سـيما لألسـر التـي لـديها 

ــوذير ســبل العــيش أطفــام  وت ــى ت ــة  ل ــادرات المجتمعيــة الرامي ــى المب ــز الــدعم المقــدمم  ل عزي
 ؛وذرص العمل للمشردي  دارلياا 

المضــي ذــي متابعــة توصــيات ممثــل األمــي  العــام المعنــي بحقــوق اإلنســان   ج( 
 (.E/CN.4/2006/71/Add.7 الوثيقةللمشردي  دارلياا )انظر 

 األطفام عمل  لك ذي بما القتصادي  الستغالم  

ـــع التـــدابير الالزمـــة لمااذحـــة جميـــع  -٤0 ـــة الطـــرف باتخـــا  جمي توصـــي اللجنـــة الدول
أ اام عمل األطفام  بما ذي  لك ذي القطـاع غيـر الرسـمي  وتحـث الدولـة الطـرف علـى 
 عـــاد  تفعيـــل مفتشـــية العمـــل  وبالتـــالي تعزيـــز عمليـــة رصـــد أ ـــاام حظـــر عمـــل األطفـــام 

 نون.المستند   لى القا

 الشوارع أطفام  

تأرـــذ اللجنـــة بعـــي  العتبـــار اعتمـــاد مجموعـــة اإلصـــالحات التشـــريعية التـــي تهـــم  -٤١
تحــث ذأطفــام الشــوارع وو ــع نظــام يامــل إلعــاد   دمــاف أطفــام الشــوارع ذــي المجتمــع  

 الدولة الطرف على القيام بما يلي:

ق الطفـل مـ  رـالم  دمـاف تعزيز تنفيذ رط  العمل المتعلقة بحماية حقو    ( 
ادف منفصل بشأن منع ومااذحة بيع األطفام واستغاللهم وبشأن التصدي لو ـع أطفـام 

 الشوارع ذي جميع أنحال البلد؛ 

اعتمـــاد يليـــات ذعالـــة لتحديـــد الهويـــة واإلحالـــة ذـــي  طـــار بـــرام  ومتابعـــة    ( 
  أجــل دعــم األســر و جــرالات  ــاملة وطويلــة األجــل للرعايــة والتعــاذي و عــاد  اإلدمــاف مــ

 ؛المحلية والجماعات
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الشــوارع ذــي مختلــف أطفــام  جــرال دراســة  ــاملة لتحديــد نطــاق ظــاار    ج( 
 أنحال البلد وطبيعتها وأسبابها الجذرية م  أجل و ع سياسة وطنية للوقاية منها؛

النظر ذي و ع يليـة للتعـاون مـع البلـدان المجـاور  لضـمان حمايـة أطفـام    ( 
 الشوارع؛

   حمالت لتوعيـة عمـوم النـا  مـ  أجـل التصـدي للوصـم الـذي يلحـق  (  ه 
 أطفام الشوارع.

 والرتطاف والتجار البيع  

ـــة الطـــرف  تمشـــي -٤2 ـــة الدول ـــة الســـابقة )انظـــراا توصـــي اللجن  مـــع مالحظاتهـــا الختامي
 (  بما يلي:69  الفقر  CRC/C/GEO/CO/3 الوثيقة

 دمــاف منظــور  ــامل لحقــوق الطفــل ذــي رطــة العمــل المقبلــة بشــأن مااذحــة    ( 
التجــــار باأل ــــخاص بغــــر  و ــــع المزيــــد مــــ  تــــدابير الوقايــــة والحمايــــة والمالحقــــة القضــــائية 
 لمااذحة الستغالم الجنسي لألطفام واستغاللهم ذي العمل وبيعهم والتجار بهم وارتطاذهم؛

ذـي رطـة العمـل  بمـ  اا تحديدوالمهمشي  ل الترييز على األطفام الضعفا   ( 
ذـــيهم أطفـــام األقليـــات اإلثنيـــة واألطفـــام المودعـــون ذـــي الم سســـات  وأطفـــام الشـــوارع  
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    ( 
 والتجـــار علـــى الحمايـــة وتزويـــدام بالقـــدر الاـــاذي مـــ  رـــدمات وبـــرام  التعـــاذي و عـــاد 

 اإلدماف الجتماعي.

  دار  قضال األحدا    

( بشـأن حقـوق 2007)10توصي اللجنة الدولة الطرف  وذقاا لتعليقها العـام رقـم  -٤3
 الطفل ذي قضال األحدا   بما يلي:

 مان الموارد البشـرية والتقنيـة والماليـة الالزمـة للمراذـق المتخصصـة ذـي    ( 
 متخصصي  التعليم والتدريف باستمرار؛محايم األحدا  و مان تلقي المهنيي  ال

ــــواذر اإلماانيــــات    (  ــــز التــــدابير البديلــــة لالحتجــــاز و ــــمان ت مواصــــلة تعزي
 الااذية للعمل المجتمعي والوساطة؛

 التما  المساعد  التقنية م  جهات م  بينها اليونيسيف.   ج( 

 عليها والشهود الجرائم  حايا األطفام  

تــواذر عــدد يــاف مــ  المــوظفي  عمليــاا بــأن تافــل الدولــة الطــرف توصــي اللجنــة  -٤٤
علــم الــنفل واألمــرا  العقليــة   المتخصصـي   بمــ  ذــيهم أطبــال األطفــام األرصــائيون ذــي

 لدعم األطفام  حايا الجريمة والشهود عليها.
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 التصديق على الصاوك الدولية لحقوق اإلنسان -طال 

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطـرف  مـ  أجـل تعزيـز  عمـام حقـوق الطفـل  ذـي  -٤5
 بعد:التي لم تصدق عليها التصديق على الصاوك األساسية التالية لحقوق اإلنسان 

 التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمام المهاجري  وأذراد أسرام؛   ( 

 ص م  الرتفال القسري؛التفاقية الدولية لحماية جميع األ خا   ( 

 البروتويوم الرتياري لتفاقية حقوق األ خاص  وي اإلعاقة.  ج( 

 التنفيذ وتقديم التقارير -رامساا  

 المتابعة والنشر -ألف 

ـــذ  -٤6 ـــدابير المناســـبة لضـــمان التنفي ـــع الت ـــة الطـــرف باتخـــا  جمي ـــة الدول توصـــي اللجن
تتـيح  بـأن أيضـاا  اللجنـة وتوصـي المالحظـات الختاميـة.الاامل للتوصـيات الـوارد  ذـي اـذط 

 قائمـة علـى الاتابيـة والـردود الرابـع الـدوري التقريـر الطـرفالبلـد  وبلغات واسع نطاق على
 .الختامية المالحظات واذط المسائل

  التقرير المقبل -بال 

تدعو اللجنة الدولة الطرف  لى تقديم تقريراا الجامع للتقريري  الدوريي  الخـامل  -٤7
وتضمينه معلومات ع  متابعة تنفيذ اـذط  2022تموز/يوليه  1والساد  ذي موعد أقصاط 

ـــقة التوجيهيـــة للمبـــادئ وذقـــاا  التقريـــر  عـــداد وينبغـــي المالحظـــات الختاميـــة.  لتقـــديم المنسم
 2014 ينــــاير/الثــــاني يــــانون 31 ذــــي اعتمـــدت التــــي بعينهــــا د بمعااــــ الخاصــــة التقـــارير

(CRC/C/58/Rev.3علــى أل  )  يلمــة )انظــر قــرار الجمعيــة   21 200يتجــاوز عــدد يلماتــه
 الحـــد المقـــد م التقريـــر يلمـــات عـــدد تجـــاوز حـــام وذـــي (.16  الفقـــر  68/268العامـــة 
ـــه المنصـــوص األقصـــى ـــة مـــ  ســـيلطلف علي ـــالقرار عمـــالا  حجمـــه تقلمـــص أن الطـــرف الدول  ب
لطرف مراجعة التقرير وتقديمه م  جديد ذال يما  ا الدولة على تعذمر و  ا .الذير السالف

 المعنية  للجنة أن تضم  ترجمة التقرير لاي تنظر ذيه ايوة المعااد .

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـاا  لـى تقـديم وثيقـة أساسـية محد ثـة ل يزيـد عـدد   -٤8
يلمة  وذقاا لمتطلبات تقـديم الوثـائق األساسـية الموحـد   الـوارد    42 400يلماتها على 

ذـــي المبـــادئ التوجيهيـــة المنســـقة لتقـــديم التقـــارير بموجـــف المعااـــدات الدوليـــة لحقـــوق 
ئ التوجيهيــة لتقــديم وثيقــة أساســية موحــد  ووثــائق راصــة اإلنســان  بمــا ذــي  لــك المبــاد

مـ  قـرار  16والفقـر    الفصـل األوم( HRI/GEN/2/Rev.6الوثيقـة بمعاادات بعينها )انظر 
 .68/268الجمعية العامة 

    


