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أولا -مقدمة
 -1نظرت للجنةر ل لليرتاررت للرخلامس لنررليا (ة ل ررل  )CRC/C/MNG/5ل ججسرري ل 2210
ا 2211لنظررت  CRC/C/SR.2210ا .)SR.2211ل(عر ر ني يف ل  26أايم/يررلا  ،2017العيم رخل
هذه ل(الحظل لنيلي ل ججسي ل  ،2221ل(عر نية ل  2حزاتلن/ا ن ه .2017
 -2ا تحررل للجنة ر يرررخل لليرتاررت للررخلامس لنررليا لجخلال ر لل ررت اابل رتنياني للبيل ر عج ر
قلئمر ل(سررلئ  ،)CRC/C/MNG/Q/5/Add.1اهر يررل أهم ً مررل أًةر قللر حرر لل فر ل
للخلال ر لل ررت  .ا عررتن للجنة ر عررل رررخلاتهل لجا ر لم لل ةررل للررذس جررت يررو اًررخل للخلال ر لل ررت
للتً و ل(سي ال(يعخلني للر لعل .

اثنيا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
يجف ر ر  ،مب ررل ل ل ر ر
تح ررل للجنة ر ر ابلير ررخله لل ررذس أحت رره للخلال ر ر لل ررت ل ررل
-3
ّ
لليص ررخلاى عجر ر للص ررب للخلال ر ر أا ل نة ررمله ل ررل ،ا سر ر مل لليص ررخلاى ل ع ررله  2015عجر ر
للربا ك ر ر ل خي ر ررلمس لال فلق ر ر ل(يعجر ررى لج ر رتل رر ررخل لل ال ررل  ،العيمر ررلني ع ررخلني ير ررل للةص ر ر
لليشر رتاع لةخلا ررخلة اللي ررخلل س للس لس ررل ل(يعجرر ر رر ر لل فر ر ية ررذ ل سر ريعتلض لألخ ررس قللي ررل،
ا س مل للرلن ن ل(ةرح ل(يعجى ر لل ف  ،اقلن ن محلا لل ف  ،اقلن ن للعمر ل(رةرح ،اللررلن ن
ل(ةرح ل(يعجى ابلعةف للعلئجي ،اللرلن ن لةةلئي ل(ةرح.

اثلثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ررذ ّكت للجنة ر للخلال ر لل ررت رحلل ق ا ررو لقر ر ل(بتس ر ل ل فلق ر ا عررخله قل ج ي ررل
-4
لجينزئ  ،ا شخلني عج أمه ا و للي ص ل لل لمنية ل هذه ل(الحظل لنيلي ر  .ا ر ني للجنةر أن
__________

*

لعيمخلهتل للجنة ل نيامهتل لنليس اللس عيف  15أايم/يلا  2 -حزاتلن/ا ن ه .)2017
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جرره لني ررله للخلال ر لل ررت ا للي ص ر ل ل(يعجر ر اب ررل لليلل ر  ،اهرري ص ر ل ررل ل ررل
خلل س علجج شأهنل :ص ص ل( لمني لنظت للفرتة  ،)9احرر لل فر اق رلأل لألعمرل للينلمار
لنظت للفرتة  ،)14اعخله لليم ز لنظت للفرتة  ،)16الل ئ لألستا لنظت للفرتة  ،)26اللصرا
لل ئ لنظرت للفررتة  ،)35ال سري ال ل قيصرلنيس ،مبرل ل لر عمر لأل فرل النّللر لأل فرل
لنظت للفرتة .)41

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
التشريعات
 -5بينمـ ــا ترحـ ــع الل نـ ــة وعتمـ ــاد قـ ــانون حقـ ــوق الطفـ ــل وقـ ــانون ايـ ــة الطفـ ــل
الطرف وختـا ييـا التـدابري الالزمـة لتنفيـذ هـذي
َ
شباط/فرباير  ،2016فإهنا توصي الدولةَ
القانونني بفعالية امتثالا ألحكام التفاقية ،ول سيما مـ الـالض اـمان تـوفري املـوارد البشـرية
والتقنية واملالية املناسبة والكافية.
السياسة والسرتاتي ية الشاملتان
 -6بينما تالحظ الل نة الصعووت املواجهـة فيمـا يتعلـق وعتمـاد وتنفيـذ سياسـة ويلـة
ـرف عن تعطــي األولويــة ملســألة اعتمــاد سياســة
األجــل بوجــه عــام ،فإهنــا توصــي الدول ـةَ الطـ َ
شاملة بشأن الطفل تشمل ييا اجملالت اليت تغطيها التفاقية وعن تضا ،على أساس هذه
السياس ــة ،ر ي ــة واسـ ـرتاتي ية ش ــاملتني لتنفي ــذها بفعالي ــة .وينبغ ــي دعـ ـ ه ــذه السـ ـرتاتي ية
املنتظمني.
مبا يكفي م املوارد البشرية والتقنية واملالية ،فضالا ع آليات للرصد والتقيي
َ
التنسيق

 -7إن الل نـ ــة ،إ تـ ــذ يصتر بتوصـ ــيتها السـ ــابقة (انظـ ــر الو يقـ ــة ،CRC/C/MNG/CO/3-4
الفقــر  ،)12وإ تالحــظ أن اس ـ اهليئــة الو نيــة لشــطون الطفــل قــد أصــبا وصالــة النهــو
الطرف على مد هذه الوصالـة وملـوارد البشـرية
َ
وألسر واأل فاض والشباب ،فإهنا حتث الدولةَ
والتقنية واملالية الالزمة لضمان استمرار عملها بفعالية بوصفها هيئة التنسيق جماض إعمـاض
حقوق الطفل.
ختصيص املوارد
ةمررل عررحل للجنة ر ابلياررخلاي ل(لل ر للررل لج ررل للخلال ر لل ررت ا تحررل ابعيمررلني
-8
نظله ي زن قلئم عج للربليج لياسيف للتال ق يف لليخ ر ق ال( زنر اير رى للةيرلئجً ،إهنرل رزل
ش ررعت رج ررى ابل ررل ل خ ررت للحللج ررو ل لليمي ررو رر ر لل فر ر سر ر ل ع ررخله كفلار ر صص ررل
ل( زلن  ،انرص ل سيثملم ل(سيخلله ل لنخليل لألسلس يل أجر عزارز امحلار حرر لل فر ،
ا س ل للفسلني ،ا رجل لقيصلني للخلال لل ت نظتل عيملنيه ل(فتط عجر للصرةلع ل سريختلج
الخلامل ل نيهلم اللبسلني.
 -9تكرر الل نة توصيتها السابقة (انظر الو يقة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقر ،)18
و إ ار تعليقها العام رق  )2016(19بشأن عملية امليزنة العامة م أجل إعماض حقـوق
الطرف صذلك على ما يلي:
َ
الطفل ،حتث الدولةَ
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تعزي ــز جهوده ــا الرامي ــة إا إص ــالي إدار املالي ــة العام ــة مـ ـ أج ــل اعتم ــاد
أ)
عملية امليزنة القائمة على أساس الربامج أو النتائج اليت تشمل منظورا يراعي حقوق الطفل،
مــا مطش ـرات ــدد ونظــام تتبوــا لرصــد وتقيــي مــد صفايــة توزيــا املــوارد املخصصــة لتنفيــذ
التفاقية ومد صفاءته وإنصافه؛
ن) امان الشفافية والنهج التشـارصي جمـاض امليزنـة مـ الـالض ا ـوار العـام،
ول سيما ما األ فاض ،وصفالة مساءلة املوظفني العموميني على النحو الواجع؛

ج) حتديد بنود امليزانية لأل فاض الذي يعيشون حالت حرمـان أو اـعف قـد
حــالت انكمــا
تتطلــع اختــا تــدابري اجتماعيــة إ ابيــة ،وصفالــة ايــة هــذه البنــود ح ـ
القتصاد الكلي أو األزمات القتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غريها م حالت الطوارئ؛
ني) ا ــمان أل ي ــطدي تقلو ــع أو الف ــا يصص ــات امليزاني ــة املعتم ــد لتق ــد
اخلدمات إا تقليص املستو ا ايل لتمتا األ فاض حبقوقه ؛
ه) تكثيف جهودها الرامية إا مكافحة الفساد وإا تعزيز القـدرات املطسسـية
لصتشــاف حــالت الفســاد والتحقيــق فيهــا ومقااــا املســطولني عنهــا بفعاليــة ،مــا مراعــا
اهلدف  5-16م أهداف التنمية املستدامة املتعلق و د بدرجة صبري م الفساد والرشـو
جبميا أشكاهلما.
يا البياانت
 -10توصي الل نة،
الطرف مبا يلي:
َ
الدولةَ

إ ار تعليقها العام رقـ  )2003(5بشـأن تـدابري التنفيـذ العامـة،

اإلس ـ ـراحت حتسـ ــني نظامهـ ــا اخلـ ــاع جبمـ ــا البيـ ــاانت .وينبغـ ــي أن تشـ ــمل
أ)
البيــاانت ييــا جمــالت التفاقيــة وأن تكــون مصــنفة حبســع الس ـ ون ـوحت اجلــنس واإلعاقــة
واملوقــا اجلغ ـرا واألصــل اإل ــخل والقــومي واخللفيــة الجتماعيــة  -القتصــادية بغيــة تيســري
حتليل أوااحت ييا األ فاض ،ول سيما اعفاء ا اض منه ؛
ن) اــمان تبــادض البيــاانت واملطشـرات فيمــا بــني الــوزارات املعنيــة واســتخدامها
صياغة ورصد وتقيي السياسات والربامج واملشاريا الرامية إا تنفيذ التفاقية بفعالية؛

ج) مراعا اإل ار املفاهيمي واملنه ي امل يبني منشور مفواـية األمـ املتحـد
الســامية قــوق اإلنســان املعنــون "مطش ـرات حقــوق اإلنســان :دليــل القيــاس والتنفيــذ" لــد
حتديد املعلومات اإلحصائية ويعها ونشرها؛
ني)

تعزيز تعاوهنا التقخل ما جهات م بينها منظمة األم املتحد للطفولة.

الرصد املستقل
 -11تكرر الل نة ،اوء تعليقها العام رقـ  )2002(2بشـأن دور مطسسـات حقـوق
اإلنس ـ ــان املس ـ ــتقلة تعزي ـ ــز و اي ـ ــة حق ـ ــوق الطف ـ ــل ،توص ـ ــياهتا الس ـ ــابقة (انظ ـ ــر الو يق ـ ــة
الطرف صذلك مبا يلي:
َ
 ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقر  ،)16وتوصي الدولةَ
صفالة تزويد الل نة الو نيـة املنغوليـة قـوق اإلنسـان مبـا يكفـي مـ املـوارد
أ)
البشرية والتقنية واملالية لالاطالحت بوليتها بفعاليـة ،علـى وـو يتماشـى ولكامـل مـا املبـادئ
املتعلقة بواا املطسسات الو نية لتعزيز و اية حقوق اإلنسان (مبادئ وريس)؛
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ن) تنفي ــذ التوص ــيات ال ــيت ق ــدمتها الل ن ــة الفرعي ــة املعني ــة ولعتم ــاد التابع ــة
للتحــالف العــاملي للمطسســات الو نيــة قــوق اإلنســان تش ـري األوض/أصتــوبر ،2014
ول سيما بشأن العتماد الرمسي لعملية وااحة وشفافة وتشارصية لالالتيار والتعيني؛
ج) تنفيــذ التوصــيات الــيت قــدمتها إا الدولــة الطــرف الل نــة الو نيــة املنغوليــة
قــوق اإلنســان بشــأن القضــاة املتعلقــة حبقــوق الطفــل ،مبــا لــك تلــك املتصــلة بســباق
اخليــل ،والعنــف العــائلي ،وحــق األ فــاض وي اإلعاقــة التعلــي  ،والعقوبـة البدنيـة ،وتنظــي
ورصد قطاحت مقدمي الدمات رعاية األ فاض ،وإصدار شهادات امليالد.
النشر والتوعية والتدريع
 -12تذ يصر الل نة بتوصيتها السابقة (انظر الو يقة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقـر )22
الطرف مبا يلي:
َ
وتوصي الدولةَ
تعزيــز براجمهــا و الهتــا احــدود حالي ـا جم ـاض التوعيــة وأنشــطتها املتعلقــة
أ)
ولنشر لضمان الوعي عحكام التفاقية على نطاق واسا بني عامـة النـاس ،مبـ فـيه اءوء،
ومقدمو الرعاية ،واملدرسون ،واألالصائيون الجتماعيون ،واملهنيون اءالرون الـذي يعملـون
ما األ فاض وم أجله  ،واأل فاض أنفسه ؛
ن) صفالــة التــدريع املنه ــي جلميــا املهنيــني الــذي يعملــون مــا األ فــاض وم ـ
أجلهـ فيمــا يتعلــق مبســطولياهت مبوجــع التفاقيــة ،مبـ فــيه ييــا املــوظفني املكلفــني نفــا
القـ ــوانني ،واملدرسـ ــون ،وموظفـ ـ ـو قط ـ ــاحت الصـ ــحة ،واألالص ـ ــائيون الجتمـ ــاعيون ،وموظف ـ ــو
مطسسات رعاية األ فاض والقطاحت العام وا كومات احلية.
حقوق الطفل وقطاحت األعماض الت ارية
 -13ةم ررل الح ر ر للجنة ر ر للي ررخلل س لل ررل ل ررذهتل للخلال ر ر لل ررت لجا ررخل ي ررل ل م للس ررج
لألنشر للينلمار ً ،إهنررل رزل شررعت ابلرجررى ل عررخله ةظر م أنش ر ل(ؤسسررل للينلمار للررل
ررؤ ت سررج ل عجر حرر لل فر  ،مبررل ل لر للصررةلعل ل سرريختلج  .ا عررتن للجنةر أاةرل عررل
قجر ررل لل ررللل ل ش ر أل لليةررلمن ل ل(صررل رريف لل لج ررل للتا ر ال(صررل لنلص ر (ررل لررخلا م
أنيالم ل ق ررلأل لنخلير ر للعلير ر  ،مب ررل ًر ر م أعة ررل للرب( ررلن ال( ظفر ر ن لقب ي ر ر ن لل ررذال ل ررخلا م
لس ر رريثململ شخصر ر ر ل ر ررل سر ر ر ل لن ر ر ر اللي ر ررخلمال عج ر رره ،ال للص ر ررةلعل للصر ر ر خل ن ،
اصةلعل للي ل اللبا  ،اه يل حيخل يل عمل حر لل ف .
 -14توصــي الل نــة الدولــة الطــرف ،إ ــار تعليقهــا العــام رق ـ  )2013(16املتعلــق
ولتزامــات الــدوض بشــأن أ ــر قطــاحت األعمــاض الت اريــة علــى حقــوق الطفــل ،عن تضــا وتنفــذ
لــوائا تنظيميــة لضــمان امتثــاض قطــاحت األعمــاض للمعــايري الدوليــة والو نيــة قــوق اإلنســان
والعمالــة والبيئــة وغريهــا م ـ املعــايري ،وخباصــة فيمــا يتعلــق حبقــوق الطفــل .وتوص ـي الل نــة
الدولة الطرف ،على وجه اخلصوع ،مبا يلي:
اعتم ــاد تشـ ـريعات مناس ــبة لتنظ ــي قط ــاحت الص ــناعة الس ــتخراجية وا ــمان
أ)
تنفيذها الفعاض صي ل تط ر أنشطة هذا القطاحت أت ريا سلبي ا على حقوق الطفل؛
4
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ن) اختــا ييــا التــدابري الالزمــة ،مبــا لــك اإلنفــا الفعــاض لتش ـريعات مثــل
الق ــانون املتعل ــق بتنظ ــي املص ــاا العام ــة واخلاص ــة قط ــاحت اخلدم ــة العام ــة ومبن ــا تض ــارب
املصاا ،و لـك للقضـاء علـى التضـارب املصـاا بـني الواجبـات الرمسيـة واملصـاا اخلاصـة
مل لديه أدوار قطاحت اخلدمة العامة؛
ج) واا واعتماد الطة عمل و نية بشأن األعمـاض الت اريـة وحقـوق اإلنسـان
لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة وألعمــاض الت اريــة وحقــوق اإلنســان ،ماشــيا مــا اللت ـزام
ال ــذي تعه ــدت ب ــه الدول ــة الط ــرف س ــياق الس ــتعرا ال ــدوري الش ــامل (انظ ــر الو يق ــة
 ،A/HRC/30/6الفقر  162-108والو يقة )A/HRC/30/6/Add.1؛
ني) تنفيــذ التوصــيات الــيت قــدمها الفريــق العامــل بشــأن مســألة حقــوق اإلنســان
والشـ ـ ــرصات عـ ـ ــرب الو نيـ ـ ــة وغريهـ ـ ــا م ـ ـ ـ مطسسـ ـ ــات األعمـ ـ ــاض نيسـ ـ ــان/أبريل 2013
(.)A/HRC/23/32/Add.1

وء -املبادئ العامة (املواد  2و 3و 6و)12
عدم التمييز
 -15شعت للجنة رجرى ابلرل ل لسريمتلم ا زلارخل عرخله ل(سرلالة ل للخلالر لل رت ا ل اجر ني
رلمات عل زلارخل حرل لليم رز ،يرو ل ًرال يرل للعررلن ،ارخل لأل فرل ل( مشريف ال رتاييف،
يث أ فل لألست ل(ةخفة للخلخ  ،الأل فل ل( لجتال ا س ل(سرنجيف ،الأل فرل يرل ل(ةرل ى
للتاف  ،الأل فل اس ل علق  ،الأل فل ل(ةيميف ا العل لألقج ل ل ة ر اللج ار اأ فرل
للس رربلن لألص ررج يف ،ال(ثج ررل ال(ثج رريف ايزنياج رري ل( ر ر لةةس رري اي ررلاتس ل ار ر لةةس ررلن ي ررل
لأل فل  ،ا س مل ل ل(خللمس ال( لجو.
 -16حتث الل نة الدولة الطـرف علـى اعتمـاد تـدابري ملموسـة لتعزيـز المتثـاض لتشـريعاهتا
الــيت حتظــر هــذا النـوحت مـ التمييــز ،وللقضــاء علــى الصــور النمطيــة واملواقــف الــيت تــطدي إا
التمييز ،مبا لك م الالض ما يلي:
أ)

التش يا على اإلبالغ ع حالت التمييز؛

ن)

امان اختا تدابري فورية ومناسبة اد اجلنا ؛

ج) تنفيذ أنشطة للتوعية والتثقيف تستهدف األ فـاض واألسـر واملهنيـني العـاملني
ما األ فاض وم أجلهـ  ،مثـل املدرسـني واألالصـائيني الجتمـاعيني ومـوظفي مطسسـات رعايـة
األ فاض وا كومات احلية.
مصاا الطفل الفضلى
 -17بينما ترحع الل نة دراج حق الطفل إيـالء العتبـار األوض ملصـا ه الفضـلى
ق ــانون اي ــة الطف ــل وغ ــريه مـ ـ التشـ ـريعات املعدل ــة م ــطالرا ،فإهن ــا تك ــرر توص ــيتها الس ــابقة
الطرف صـذلك ،إ ـار
َ
(انظر الو يقة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقر  )28وتوصي الدولةَ
تعليقهـ ــا العـ ــام رق ـ ـ  )2013(14املتعلـ ــق حب ـ ـق الطفـ ــل إيـ ــالء العتبـ ــار األوض ملصـ ــا ه
الفضلى ،مبا يلي:
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اخت ــا الط ــوات ملموس ــة لكفال ــة إدم ــاج ه ــذا ا ــق عل ــى النح ــو املناسـ ـع
أ)
وتفســريه وإعمال ـه وتســاق ييــا اإلج ـراءات والق ـرارات التش ـريعية واإلداريــة والقضــائية،
وخباص ــة فيم ــا يتعل ــق بق ــانون األس ــر  ،ووأل ف ــاض امل ــودعني مطسس ــات الرعاي ــة ،وا كـ ـ
بعقووت على الوالدي ؛
ن) واـ ــا إج ـ ـراءات ومعـ ــايري لتوجيـ ــه ييـ ــا األشـ ــخاع املعنيـ ــني وي السـ ــلطة
فيمــا يتعلــق بتحديــد مصــاا الطفــل الفضــلى صــل جمــاض و عطائهــا القيمــة الواجب ـة بوصــفها
العتبار األوض؛
ج) القي ــام ،عل ــى أس ــاس اإلجـ ـراءات واملع ــايري املبين ــة أع ــاله ،بتقي ــي املمارس ــات
والسياســات واخلــدمات الــيت قــد ل ختــدم مص ـاا الطفــل الفضــلى ،مثــل اســتخدام مطسســات
الرعاية ،ودور األيتام ،واملدارس الدااللية ،ورة األ فاض على مدار  24ساعة؛
ني) امان إيالء ييا املهنيني وغريه م األشـخاع العـاملني مـا األ فـاض ومـ
أجله العتبار األوض ملصاا الطفل الفضلى لد الاطالحت بعمله .
احرتام آراء الطفل
 -18إن الل نـ ـ ــة ،إ تكـ ـ ــرر توصـ ـ ــيتها السـ ـ ــابقة (انظـ ـ ــر الو يقـ ـ ــة ،CRC/C/MNG/CO/3-4
الفقر  ،)32توصي الدولةَ الطرف ،اوء تعليقها العام رق  )2009(12بشأن حق الطفل
الستماحت إليه ،مبا يلي:
تـوفري مــا يكفــي م ـ املـوارد البش ـرية والتقنيــة واملاليــة م ـ أجــل التنفيــذ الفعــاض
أ)
لس ـرتاتي ية تعزيــز مشــارصة الطفــل ولقــانون ايــة الطفــل بغيــة مكــني األ فــاض م ـ التعبــري ع ـ
وجهات نظره وصفالة إيالء آرائه العتبار الواجع ييـا مراحـل عمليـة صـنا القـرار بشـأن
املسائل اليت مسه ؛
ن) صفالة التنفيذ الفعاض للتشريعات اليت تعـرتف حبـق الطفـل السـتماحت إليـه
اإلجـ ـراءات القانونيـــة املتعلق ــة بـــه ،بوس ــائل منهـــا وا ــا نظـ ـ و/أو إجـ ـراءات لكفالـ ـة امتثـــاض
األالصائيني الجتماعيني واحاص هلذا املبدأ؛
ج) الاطالحت بربامج وأنشطة توعية لتش يا مشارصة ييا األ فاض على وـو
جمــد وقــائ علــى التمكــني داالــل األســر واجملتمــا احلــي واملــدارس ،مــا إيــالء اهتمــام الــاع
للفتيــات واأل فــاض الضــعفاء ،صــاملثليني واملثليــات ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغــايري اهلويــة
اجلنسانية م األ فاض ،واأل فاض وي اإلعاقة.
ا ق

ا يا والبقاء والنماء

 -19بينما تالحظ الل نة التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ،فإهنا ل تزاض تشعر بقلـق
ولــز إزاء مــا تتســبع فيــه ا ــوادث واإلص ــاوت مــ أالطــار علــى حيــا األ فــاض وبق ــائه
ومنائه  ،ول سيما ا روق اليت يصاب هبا األ فاض دون س اخلامسة وا ـوادث النايـة عـ
تزايــد حرصــة املــرور املنــا ق الريفيــة وســباق اخليــل .وتوصــي الل نــة الدولــة الطــرف بتعزيــز
جهودها الرامية إا الوقاية م اإلصاوت وا وادث ،بطرق منهـا تثقيـف اءوء وعامـة النـاس
بشأن الوقاية م ا وادث وامان مساءلة املسطولني عنها.
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جي  -ا قوق وا رةت املدنية (املواد  7و 8و)17-13
تس يل املواليد واجلنسية
 -20بينم ــا تالح ــظ الل ن ــة ارتف ــاحت مع ــدض تسـ ـ يل املوالي ــد ال ــذي أبلغـ ـ عن ــه الدول ــة
الطرف ،فإهنا توجه النتباه إا اهلدف  9-16م أهـداف التنميـة املسـتدامة املتعلـق بتـوفري
الطرف مبا يلي:
َ
هوية قانونية لل ميا ،مبا لك تس يل املواليد ،وتوصي الدولةَ
تعزيــز اجلهــود الراميــة إا تــوفري هويــة قانونيــة ،مـ الــالض تسـ يل املواليــد،
أ)
جلميا األ فاض ،مب فيه األ فاض الكازاالستانيون ،واأل فاض الذي يهـاجرون داالـل إقلـي
الدولة الطرف ،وأولئك الذي ولدوا املنزض أو م دون دع قابلة؛
ن) اختا ييا التدابري الالزمـة ملـنا اجلنسـية املنغوليـة جلميـا األ فـاض املقيمـني
الدول ــة الط ــرف ال ــذي س ــيكونون مـ ـ دون ل ــك ع ــدسي اجلنس ــية ،ول س ــيما األ ف ــاض
الكازاالستانيون الذي عادوا إا منغوليا؛
ج) النظــر التصــديق علــى اتفاقيــة عــام  1954املتعلقــة بواــا األشــخاع
ع ــدسي اجلنس ــية واتفاقي ــة ع ــام  1961املتعلق ــة خبف ــا ح ــالت انع ــدام اجلنس ــية ومواءم ــة
تشريعاهتا ما هذي الصكني الدوليني.
ا ق

اخلصوصية

 -21بينما تالحظ الل نة أن حق الطفل اخلصوصية مكفوض تشـريعات ،مثـل القـانون
املتعلق وخلصوصية وقانون حقوق الطفـل ،فإهنـا تعـرب عـ قلقهـا إزاء مـا أد إا النتحـار
بعــا ا ــالت جـ يـراء التــدالل غ ـري امل ـربر هــذا ا ــق م ـ جانــع اءوء والعــاملني جمــاض
ـرف وختـا
الرعاية الصحية واألشخاع العاملني مـا األ فـاض ومـ أجلهـ  ،وتوصـي الدولـةَ الط َ
ييا التدابري الالزمة لتوفري ا ماية الكاملـة عمليـ ا ـق الطفـل اخلصوصـية .وتوصـي الل نـة
الدول ــة الط ــرف ،عل ــى وج ــه اخلص ــوع ،بوا ــا مب ــادئ توجيهي ــة واا ــحة لـ ـ وء واملدرس ــني
واألالصائيني الجتماعيني والعاملني جماض الرعاية الصـحية وغـريه مـ املهنيـني العـاملني مـا
األ فاض وم أجله لضمان إدراصه واحرتامه الكاملني ق الطفل اخلصوصية.
ا صوض على املعلومات املناسبة
 -22إن الل نــة ،إ تالحــظ شــيوحت اســتخدام اإلنرتن ـ بــني األ فــاض الدولــة الطــرف،
تكرر توصـيتها السـابقة (انظـر الو يقـة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقـر  )36وتوصـي الدولـةَ
الط ــرف ص ــذلك وخت ــا يي ــا الت ــدابري الالزم ــة لكفال ــة مت ــا األ ف ــاض و ماي ــة الكافي ــة مـ ـ
املعلوم ــات وامل ــواد املض ــر بس ــالمته  ،ول س ــيما عل ــى ش ــبكة اإلنرتنـ ـ ووس ــائل التواص ــل
الجتماعي .صما توصـي الل نـة الدولـة الطـرف وختـا تـدابري ملموسـة لتعزيـز الفـرع املتاحـة
لأل فــاض للحصــوض علــى املعلومــات املناســبة م ـ مصــادر متنوعــة ،منهــا ال ـربامج التلفزيونيــة
لأل فــاض وصــذلك الكتــع ،وخباصــة تلــك الــيت هتــدف إا تعزيــز ســالمة الطفــل الجتماعيــة
والروحيـة واملعنويــة وصــحته البدنيــة والعقليـة ،مــا إيــالء اهتمــام الـاع حتــو املــواد املنشــور
م الالض وسائط اإلعالم اجلماهريي ،ولحتياجات األ فاض املنتمـني إا ياعـات األقليـات
اإل نية واللغوية واأل فاض وي اإلعاقة.
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داض -العنف اد األ فاض (املواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و)39
العقوبة البدنية
 -23بينما ترحع الل نة وعتماد القانون املنقا املتعلق حبقوق الطفـل وقـانون ايـة الطفـل،
اللــذي عــالن العق ـاب البــدل لأل فــاض جرســة جنائيــة ييــا ا ــالت ،فإهنــا ل ت ـزاض تشــعر
ولقلق ألن العقوبة البدنية ل تزاض تستخدم على نطاق واسا البي واملدارس ،وحتث الدولـةَ
الطــرف علــى اــمان التنفيــذ الفعــاض للقــانون ،بوســائل منهــا بـرامج التثقيــف والتوعيــة العامــة مثــل
الت التعبئة الجتماعيـة علـى الصـعيد الـو خل ،فضـالا عـ تـوفري التـدريع لـ وء واملدرسـني،
بغية تش يا األشكاض اإل ابية والتشارصية وغري العنيفة لتنشئة األ فاض وأتديبه .
العنف والعتداء
 -24إن الل نــة ،إ تالحــظ بقلــق أن األ فــاض ل يزالــون يتعراــون للعنــف والعتــداء
الدول ــة الط ــرف ،مب ــا ل ــك العن ــف الب ــدل والنفس ــي البيـ ـ مـ ـ جان ــع اءوء امل ــدمنني
للكحـ ـ ــوض ،فضـ ـ ـ ـالا عــ ـ ـ العت ـ ـ ــداء اجلنس ـ ـ ــي ،تكـ ـ ــرر توص ـ ـ ــيتها السـ ـ ــابقة (انظ ـ ـ ــر الو يق ـ ـ ــة
الطرف على ما يلي:
َ
 ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقر  )47وحتث الدولةَ

أن تنشــن نظام ـ ا و ني ـ ا مايــة الطفــل ،وعتبــار لــك أولويــة قصــو  ،وأن تزيــد
أ)
بقدر صبري عدد األالصائيني الجتماعيني املهنيني واملطهلني لتقد املساعد الفعالة إا األ فاض؛
ن) أن جتري تقييما شامالا لنطاق وأسباب و بيعة العنف اـد األ فـاض ،مبـا
ل ــك العت ــداء اجلنس ــي عل ــى الفتي ــان ،وأن ت ــدرج ،عل ــى أس ــاس النت ــائج املستخلص ــة،
ال ــربانمج ال ــو خل املتعل ــق بنم ــاء الطف ــل و ايت ــه للف ــرت  2021-2017اسـ ـرتاتي ية ملن ــا
ومكافحة العنف اد األ فاض ،مبشارصة األ فاض؛
ج) أن تكفــل ختصــيص مــا يكفــي م ـ املــوارد البش ـرية والتقنيــة واملاليــة لتشــغيل
اخلــط اهلــاتفي رق ـ  108ملســاعد األ فــاض ح ـ يتس ـ اختــا إج ـراءات فعالــة وتنفيــذها
الوق املناسع والقيام عنشطة املتابعة است ابةا للشكاو الوارد ؛
ني)

أن توفر التوجيه اجملال ل وء ،مبا

لك التوجيه النفسي والقانول.

هاء -البيئـة األسـرية والرعايــة البديلــة (املــواد  5و 11-9و )1(18و( )2و 20و21
و 25و))4(27
البيئة األسرية
رزل للجنة ر شررعت ابلرجررى ل فشرري ظررلهتة لأل فررل ل ررتاييف يررل ل ش رتل لأل ر س
-25
للررذال ايعتار ن ل مهررل ال عيررخلل ا ررس لر يررل لني لكررل حرر ق م ،يثر لقررى ل لليعجر م القررى
ل للصا  ،ا س مل لأل فل ل(ةيم ن ا أست للتعرلة للرذال اع شر ن ل ل( رلجو ،الأل فرل للرذال
اع شر ر ن ل لألنيا ررتة ،الأل ف ررل ل( نيعر ر ن ل يؤسس ررل للتعلار ر ررس للتا ر ر سر ر ل هن ررتة آابئ ررم
نيلخ لل جخل أا خلمجره .ا عرتن للجنةر عرل قجر رل شرب خرل ل اجر ني ررلمات عرل زلارخل أعرخللني
اجر ل
مهرل لأل فرل سر ل عمر آابئ رم سرلعل
لألست ل(ع ش للل اع ج ل أ فل  ،احرل
ق لأل لليعخلال ال ي لقو ع خلة عل هتم.
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 -26توصي الل نة الدولة الطرف مبا يلي:
أ)
الدع املايل؛

تعزيز جهودهـا الراميـة إا مكـني اءوء مـ رعايـة أ فـاهل  ،بطـرق منهـا تقـد

ن) اختــا ييــا التــدابري الالزمـة مايــة األ فــاض احــرومني مـ اإلشـراف األبــوي
م ـ انتهــاو حقــوقه  ،بوســائل منهــا صفالــة إمكانيــة الوصــوض إا نظــام فعــاض لتقــد الشــكاو
و اي ــة األ ف ــاض وتنظ ــي أنش ــطة للتوعي ــة حبق ــوق الطف ــل تس ــتهدف املس ــطولني عـ ـ األ ف ــاض
احرومني م اإلشراف األبوي ،مبا لك املهاجا واألدير ؛
ج) يــا بيــاانت مو وقــة بشــأن التحــدةت احــدد الــيت يواجههــا األ فــاض الــذي
يعيلــون أســره و لــك إلرشــاد عمليــة صــياغة سياســات مالئمــة لتلبيــة احتياجــاهت  ،مبــا لــك
ا صوض علـى التعلـي والرعايـة الصـحية ،والعمـل مـا الشـرصات املمارسـة ألنشـطة التعـدي مـ
أجل منا ظاهر األسر اليت يعيلها أ فاض وتقليص عددها.
األ فاض احرومون م بيئة أسرية
 -27بينمــا تالحــظ الل نــة التــدابري املتخــذ لســتحداث الــدمات الرعايــة البديلــة لأل فــاض
الــذي فقــدوا آوءهـ أو انفصــلوا عــنه  ،فإهنــا ل تـزاض تشــعر ولقلــق إزاء عــدد األ فــاض الــذي
الطرف مبا يلي:
َ
ل يزالون يقيمون مطسسات الرعاية الدااللية ،وتوصي الدولةَ
أن تعــزز اجلهــود القائمــة لــدع الرعايــة م ـ الن ـوحت األســري داالــل اجملتمــا
أ)
احلي ،مبا لك الكفالة والتبخل؛

ن) أن تكف ــل وج ــود ا ــماانت صافي ــة ومع ــايري واا ــحة ،قائم ــة عل ــى مراع ــا
احتياجــات الطفــل ومصــا ه الفضــلى ،لتحديــد مــا إ ا صــان ينبغــي إيــداحت الطفــل مطسســة
للرعاية البديلة؛
ج) أن تضا وتنفذ معايري لرعاية األ فـاض مطسسـات الرعايـة البديلـة ،مبـا
لــك عــدد موظفيهــا ومــطهالهت  ،وأن تراقــع ونتظــام مطسســات الرعايــة وترتيبــات الرعايــة
األالر وحالة األ فاض املودعني فيها؛
ني) أن تراعــي ،س ــياق ل ــك ،املب ــادئ التوجيهيــة للرعاي ــة البديل ــة لأل ف ــاض
(قرار اجلمعية العامة  ،142/64املرفق).
التبخل
 -28بينما حتيط الل نة علمـا بقـانون األسـر املـنقا ،فإهنـا تعـرب عـ أسـفها لعـدم إحـراز مـا
يكفي م التقدم م حيث املمارسة فيما يتعلق ولتبخل ،وحتث الدولةَ الطرف على ما يلي:
أ)
الفقر )45؛

التنفيــذ الكامــل لتوصــياهتا الســابقة (انظــر الو يقــة ،CRC/C/MNG/CO/3-4

ن) صفالة إيـالء مبـدأ مصـاا الطفـل الفضـلى العتبـار األوض
ول سيما لد تقيي قابلية الطفل للتبخل ومد مالءمة األبوي املتبنيني؛
ج)
بعد التبخل.
GE.17-11693
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عمليـة التبـخل،

لــك الرصــد واملتابعــة
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واو -اإلعاقـ ـ ــة والصـ ـ ــحة األساسـ ـ ــية والرفـ ـ ــاه (املـ ـ ــواد  6و )3(18و 23و 24و26
و )3(-)1(27و)33
األ فاض وو اإلعاقة
 -29بينمــا ترحــع الل نــة وعتمــاد القــانون املتعلــق حبقــوق األشــخاع وي اإلعاقــة
عـام  ،2016فإهنــا ل تـزاض تشــعر ولقلــق إزاء الســتبعاد الجتمــاعي لأل فــاض وي اإلعاقــة
والتمييز الذي يواجهونه ييا جمالت ا يا  ،وحتث الدولةَ الطرف على اعتماد هنج قائ
على حقوق اإلنسان ملعاجلة مسألة اإلعاقـة وعلـى واـا اسـرتاتي ية شـاملة إلدمـاج األ فـاض
وي اإلعاقة وعلى ما يلي:
أ)
وي اإلعاقة

التنفيــذ الكامــل للتوصــيات الــيت قــدمتها الل نــة املعنيــة حبقــوق األشــخاع
أةر/مايو ( 2015انظر الو يقة )CRPD/C/MNG/CO/1؛

ن) اــمان ختصــيص مــا يكفــي م ـ املــوارد البش ـرية والتقنيــة واملاليــة م ـ أجــل
التنفيذ الفعاض للقانون املتعلق حبقوق األشخاع وي اإلعاقة؛
ج) تنظ ــي عملي ــة ي ــا البي ــاانت بش ــأن األ ف ــاض وي اإلعاق ــة ووا ــا نظ ــام
فعاض لتشخيص اإلعاقة وعتبار لك أمرا اـرورةا لواـا سياسـات وبـرامج مالئمـة لأل فـاض
وي اإلعاقة؛
ني) واــا تــدابري شــاملة لتطــوير التعلــي الشــامل الــذي يســت يع لالحتياجــات
الفردية لكـل الـع وصفالـة إعطـاء التعلـي الشـامل األولويـة علـى إ ـاق األ فـاض مبطسسـات
وفصوض متخصصة؛
ه) ت ــدريع وتعي ــني مدرس ــني ومهني ــني متخصص ــني الص ــفوف الدراس ــية املدجم ــة
لتقد الدع الفردي وإيالء العناية الواجبة الكاملة لأل فاض الذي يواجهون صعووت التعل ؛
ا)
الصحية ،مبا

اخت ــا ت ــدابري فوري ــة لكفال ــة حص ــوض األ ف ــاض وي اإلعاق ــة عل ــى الرعاي ــة
لك برامج الكشف والتدالل املبكري ؛

) تنظ ــي ــالت توعي ــة تس ــتهدف امل ــوظفني ا ك ــوميني وعام ــة الن ــاس واألس ــر
ملكافحة الوص والتحيز اللذي يتعر هلما األ فاض وو اإلعاقة ولرتويج صور إ ابية عنه .
الصحة واخلدمات الصحية
 -30بينمــا ترحــع الل نــة ولتــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف لتحســني جــود اخلــدمات
الصحية وزةد فرع ا صوض عليهـا ،مبـا لـك اجلهـود الراميـة إا تـوفري التـأمني الصـحي
اجملال جلميا األ فاض ،فإهنا ل تـزاض تشـعر ولقلـق إزاء اسـتمرار حالـة عـدم املسـاوا جمـاض
صحة الطفل بني املنـا ق وعلـى أسـاس الواـا الجتمـاعي  -القتصـادي ،فضـالا عـ عـدم
إاتحة إمكانيـة ا صـوض علـى الرعايـة الصـحية اجليـد  ،ول سـيما املنـا ق الريفيـة؛ وتوصـي
الدولةَ الطرف ،اوء تعليقها العام رق  )2013(15بشأن حق الطفل التمتـا ععلـى
مستو صحي سك بلوغه ،مبا يلي:
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أن تتخــذ علــى الفــور التــدابري الالزمــة لضــمان تــوفر مــا يكفــي م ـ فــرع
أ)
ا صــوض علــى اخلــدمات الصــحية جلميــا األ فــاض ،مــا إيــالء اهتمــام الــاع لأل فــاض الــذي
يعيشون املنا ق الريفية والذي ينتمون إا أسر منخفضة الدالل؛
ن) أن تتخذ تدابري ملموسة ملكافحة الفساد قطاحت الرعاية الصحية ،مثـل اارسـة
لع رسوم إاافية غري رمسية ،و لك بطرق منها إالضاحت املسطولني ع لك للمساءلة؛
ج) أن تلــتمس املســاعد املاليــة والتقنيــة هــذا الصــدد مـ جهــات مـ بينهــا
منظمة األم املتحد للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العاملية.
التغذية
 -31بينمــا تالحــظ الل نــة التقــدم احــرز جمــاض ا ــد مـ نقــص التغذيــة لــد األ فــاض،
فإهنا تكرر توصيتها السابقة (انظر الو يقـة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقـر )52؛ وإ حتـيط
الل نة علم ا وهلدف  2-2م أهداف التنمية املستدامة املتعلـق بواـا حـد جلميـا أشـكاض
سوء التغذية ،فإهنا توصي الدولةَ الطرف مبا يلي:
أن تضــم تــوافر املغــذةت الدقيقــة األساســية ،مبــا لــك فيتــامني ألــف
أ)
وفيتامني داض ،لأل فاض دون س اخلامسة ،ما إيالء اهتمـام الـاع لأل فـاض الـذي يعيشـون
املنا ق الريفية والذي ينتمون إا أسر منخفضـة الـدالل ،وأن تيسـر فـرع ا صـوض علـى
املشور جماض التغذية أ ناء توزيا األغذية؛
ن) أن تزيــد عــدد ال وراــا الــذي يعتمــدون حصــرةا ،إا أن يبلــز عمــره ســتة
أش ــهر ،عل ــى الرا ــاعة الطبيعي ــة و ل ــك مـ ـ ال ــالض تص ــمي واعتم ــاد سياس ــة و ني ــة بش ــأن
الراــاعة الطبيعيــة والطــة عمـل ات مــوارد صافيــة ،سكـ أن تشــمل تــدابري لتوعيــة األمهــات
بفوائــد الراــاعة الطبيعيــة اخلالصــة ،ومـ الــالض تعزيــز إجـراءات تنفيــذ ورصــد القــانون ا ــايل
املتعلـــق ببـ ــدائل ل ـ ـ األم ( )2005ماشـ ــيا مـ ــا املدونـ ــة الدوليـ ــة لتسـ ــويق بـ ــدائل ل ـ ـ األم
والق ـرارات ات الصــلة جلمعيــة الصــحة العامليــة ،وتعزيــز التــدابري الراميــة إا تيســري إمكانيــة
الرااعة الطبيعية حالة األمهات العامالت؛
ج) أن تعتمــد ،بغيــة ا ــد مـ الســمنة لــد األ فــاض ،تشـريعات ملنــا دعــاةت
ـيط
ـروج
األغذية واملشرووت غري الصحية اليت تستهدف األ فاض ،مبا فيها تلـك الـيت تُ ي
األماص اليت تطوي األ فاض أو حتتض أنشطته  ،وأن تعتمد تدابري ملموسـة لتشـ يا الـنظ
الغذائية الصحية ،مبا لك فيما يتعلق بوجبات الغداء املقدمة املدارس.
صحة املراهقني
 -32أتســف الل نــة لعــدم اختــا تــدابري لتنفيــذ توصــيتها الســابقة املتعلقــة ج ـراء دراســة
شــاملة لفه ـ بيعــة املشــاصل الصــحية للمـراهقني ونطاقهــا وبوا ـا سياســات وب ـرامج صــحية
الاصـ ــة ومل ـ ـراهقني (انظـ ــر الو يقـ ــة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقـ ــر  ،)54وتوصـ ــي الدول ـ ـةَ
الطــرف عن تفعــل لــك مـ دون مزيــد مـ التــأالري .صمــا توصــي الل نــة الدولــة الطــرف عن
تعيــد ختصــيص حصــة دراســية منفصــلة بشــأن الصــحة اجلنســية واإلرابيــة املــدارس ،مــا
إش ـراو امل ـراهقني واــا تواهــا ،وعن تعــزز جهودهــا الراميــة إا تــوفري الــدمات الصــحة
GE.17-11693
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اإلرابيــة املناســبة للم ـراهقني ،مــا مراعــا تعليقــي الل نــة العــامني رق ـ  )2016(20بشــأن
إعمــاض حقــوق الطفــل أ نــاء املراهقــة ،ورق ـ  )2003(4بشــأن صــحة امل ـراهقني ومنــوه
سياق اتفاقية حقوق الطفل.
الصحة العقلية
 -33تشعر الل نة ولقلق إزاء وجود دلئل على استمرار تزايد مشاصل الصـحة العقليـة بـني
األ فــاض ،مب ـ فــيه األ فــاض الــذي يفكــرون النتحــار أو ــاولون اإلقــدام عليــه .وتكــرر
الل نة توصيتها للدولة الطرف عن تضـا سياسـة و نيـة شـاملة بشـأن الصـحة العقليـة لأل فـاض
تقــوم علــى العناصــر الــيت ســبق صرهــا (انظــر الو يقــة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقــر .)56
وينبغي أن تسـتند هـذه السياسـة إا حتليـل للحالـة وأسـباهبا اجلذريـة .صمـا توصـي الل نـة الدولـة
الطرف وختا تدابري لزةد عدد األالصائيني عل نفس الطفل والنظر مسـألة اسـتحداث
الدمات ميسر  ،مثل توفري اراني متخصصني الدمة الصحة املدرسية.
الصحة البيئية
 -34ةمل الح للجنة لليخلل س للل ل ذهتل للخلال لل ت ( لج يشبج لليجر للشرخلاخل
لج ر ر ل ً ،إهن ررل ع ررتن ع ررل قجر ررل لل ررللل ل أ ررت زلا ررخل يس رري اي جر ر ل ر ر ل عجر ر لأل ف ررل ،
ا سر مل ل ية رررل أا ن ررلهم الةررس ،مبررل ل لر اررعف ور لألجةر  ،اللر نية للسررل ر ألالهنررل،
ا رجررص لل رتئييف ل( رؤنيس ا أي رتلض لة ررل لليةفسرري لقررلنية الألي رتلض لليةفس ر ل(زية ر ل يتحج ر
حرر ر ي ررل لق ررلة ،ال لي ررلن للتئر ر س لل ررذس اش ررب ابلفعر ر أح ررخل لألسر ر لن للتئ سر ر ل ً ررل
لأل فل نيان سل لنليس ل ية ل ل .كمل عرتن للجنةر عرل قجر رل ألن أنشر لليعرخلال اسرتع
للي سررو لقةررتس قررخل أني ا زلاررخل ج ر ل( ررله اللحل ر  ،اابليررلإ ،ا ر ر ا يبلن ر حص ر
لأل فل عج ي له للشتن ل(أي ن .
 -35تُكرر الل نة توصياهتا السـابقة (انظـر الو يقـة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقـرات (18ج)
و(51ج) و )58وحتث صذلك الدولةَ الطرف على ما يلي:
التع يــل وعتمــاد تــدابري الاصــة ولطفــل لتخفيــف أ ــر تلــوث اهلــواء علــى
أ)
األ فاض ،مبا لـك ،صحـد أد  ،إدراج مر يشـحات ُجسـيمات اهلـواء العاليـة الكفـاء اـم
جمموعات مواد الرعاية مرحلة ما قبل الولد وزةد مسـتو تـوافر بـدائل الفحـ املعقولـة
التكلفة صوسيلة للتدفئة فصل الشتاء؛
ن) اعتبــار الســتفاد م ـ امليــاه النظيفــة والــدمات الصــرف الصــحي ،وصــذلك
ايـة األ فــاض مـ آاثر تلــوث اهلــواء ،أولــوةت السياســات الو نيــة وختصــيص مــا يكفــي مـ
املوارد التقنية واملالية لتخفيف اءاثر السلبية للتلوث البيئي على األ فاض بشكل فعاض؛
ج) اــمان تــوفري املعــارف التقنيــة واخل ـربات والوســائل الالزمــة للمــوظفني علــى
املستو احلي لرصد وابط مستو ملواثت اهلواء واملاء.
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أ ر تغري املناخ على حقوق الطفل
 -36إن الل نــة ،إ تالحــظ أ ــر تغــري املنــاخ علــى الــنظ اإليكولوجيــة اهلشــة الدولــة
الطرف وأ ره املباشر على األ فاض صنتي ة لشد برود فصل الشتاء الـيت تـطدي إا السـائر
صبري قطعان املاشية ،ول سيما أوساط أسر الرعا  ،حتـث الدولـةَ الطـرف علـى اعتمـاد
هنج يرصز على الطفل ملواجهـة مشـكلة تغـري املنـاخ والتكيـف معهـا وعلـى إشـراو األ فـاض
واا سياساهتا والططها ،مـا مراعـا اهلـدف  5-13مـ أهـداف التنميـة املسـتدامة املتعلـق
بتعزيز آليات حتسني مستو قدرات التخطيط واإلدار الفعالني املتعلقني بتغري املناخ.
مستو املعيشة
 -37ل تزاض الل نة تشعر ولقلق إزاء استمرار الفقر الدولة الطرف وصـذلك إزاء تـدل
مستو املعيشة العام للعديد م األ فاض ،وهـي توصـي الدولـة الطـرف عن تكثـف جهودهـا
الرامية إا معاجلة مشكلة الفقر وانعدام فرع ا صوض على املياه النظيفة والدمات الصرف
الصحي أوساط األ فاض املنا ق الريفية والنائية واألحيـاء الفقـري املنـا ق ا ضـرية.
صما توصي الل نة الدولة الطرف مبا يلي:
إج ـراء دراســة لتحديــد األســباب اجلذريــة لعــدم املســاوا  ،وتنفيــذ سياســات
أ)
فعالــة إلعــاد توزيــا الــدالل وحتديــد الض ـرائع علــى أســاس تصــاعدي ،وهــي سياســات م ـ
شــأهنا أن توجــه املــوارد وــو األ فــاض األاــعف حــالا ،مــا مراعــا اهلــدف  3-1مـ أهــداف
التنمي ــة املس ــتدامة املتعل ــق وس ــتحداث نظـ ـ وت ــدابري لت ــوفري ا ماي ــة الجتماعي ــة املالئم ــة
لل ميا على الصعيد الو خل؛
ن) التنفي ــذ الفع ــاض للتوص ــيات ال ــيت ق ــدمها ص ــل مـ ـ الل ن ــة املعني ــة و ق ــوق
القتصادية والجتماعية والثقافيـة (انظـر الو يقـة  ،E/C.12/MNG/CO/4الفقـر  )22واملقـرر
اخلاع املعخل ولفقر املدقا وحقوق اإلنسان (انظر الو يقة .)A/HRC/23/36/Add.2

زاي -التعلي واألنشطة الرتفيهية والثقافية (املواد  28و 29و 30و)31
التعلي
 -38بينم ــا تالح ــظ الل ن ــة اجله ــود ال ــيت ب ــذلتها الدول ــة الط ــرف لتنفي ــذ بع ــا توص ــياهتا
الســابقة (انظــر الو يقــة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقــر  ،)60فإهنــا تشــعر ولقلــق إزاء عــدم
اتساق وعدم استمرار السياسات ا كومية املتعلقة ولتعلي  ،وهو ما ـوض دون إحـراز تقـدم
فيمـ ــا يتعلـ ــق مبسـ ــائل ولغـ ــة األايـ ــة حتتـ ــاج إا اهتمـ ــام عاجـ ــل .و اـ ــوء تعليقهـ ــا العـ ــام
رق  )2001(1بشأن أهداف التعلي  ،توصي الل نة الدولةَ الطرف بقو مبا يلي:

تعزيــز اجلهــود الراميــة إا اــمان تكــافط فــرع ا صــوض علــى التعلــي جلميــا
أ)
األ فاض على املسـتوةت صافـة ،مـا إيـالء عنايـة الاصـة لالحتياجـات احـدد للبنـني ،مبـ فـيه
أولئك الذي يقيمون األديـر  ،واأل فـاض وو اإلعاقـة ،واأل فـاض الـذي يعيشـون املنـا ق
الريفيــة النائيــة ،واأل فــاض املنتمــون إا أســر الرعــا  ،واأل فــاض املنتمــون إا األســر املنخفضــة
الدالل ،واأل فاض املنتمون إا األقليات اإل نية واللغوية ،مثل األ فاض الكازاالستانيني؛
GE.17-11693
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ن) امان تقد الدع واملساعد إا املراهقات ا وامل واألمهات املراهقات
ملواصلة تعليمه املدارس العادية؛
ج) استكشـ ــاف وتنفيـ ــذ أشـ ــكاض بديلـ ــة للمـ ــدارس الداالليـ ــة لتـ ــوفري التعلـ ــي
البتــدائي لأل فــاض املنتمــني إا أســر الرعــا  ،مثــل إاتحــة حصــص دراســية وبـرامج تقــوم علــى
استخدام شبكة اإلنرتن واملدارس املتنقلة؛
ني) اختــا تــدابري ملموســة لــزةد فــرع اللتحــاق وملــدارس البتدائيــة والثانويــة
والبقــاء فيهــا ،واــمان تــوافر املدرســني املــطهلني ،والنقــل املدرســي ،ومــواد الــتعل والتلقــني،
واهلياصل األساسية املادية املالئمة ،مبا لك الستفاد م إمدادات املياه النظيفة ومرافـق
الصرف الصحي؛
ه) تعزيــز التــدابري الراميــة إا مكافحــة العنــف اــد األ فــاض املــدارس علــى
بس ــبل منه ــا تنظ ــي دورات تدريبي ــة للمدرس ــني فيم ــا يتعل ــق وألس ــاليع
يي ــا املس ــتوةتُ ،
التعليميــة الــيت تش ـ ا أشــكاض التأديــع اإل ابيــة وغــري العنيفــة ،وإنشــاء آليــات ملنــا العنــف
و اية األ فاض منه؛
ا) ختصـيص مـوارد ماليـة صافيـة لتطـوير التعلـي مرحلـة الطفولـة املبكـر وتوسـيا
نطاقه استنادا إا سياسة شاملة وصلية بشأن الرعاية والنماء مرحلة الطفولة املبكر .
الراحة ووق الفراغ والست مام واألنشطة الثقافية والفنية
 -39بينما ترحع الل نة وملبادرات املتخذ لرفا مستو استفاد األ فاض م األنشـطة
الرتفيهي ــة ،مث ــل اعتم ــاد و يق ــة السياس ــة العام ــة املتعلق ــة بتنظ ــي األنش ــطة غ ــري الدراس ــية
املــدارس ،فإهنــا ل ت ـزاض تشــعر ولقلــق إزاء نقــص الفــرع واألمــاص املتاحــة ملزاولــة األنشــطة
الثقافيــة والفنيــة والرتو يــة والرتفيهيــة املالئمــة لس ـ الطفــل .وتوصــي الل نــة الدول ـةَ الطــرف
بتخصيص ما يكفي م املوارد لتنفيـذ توصـيتها السـابقة (انظـر الو يقـة ،CRC/C/MNG/CO/3-4
الفقر .)62

حاء -تــدابري ا مايــة اخلاصــة (املـواد  22و 30و 32و 33و 35و 36و(37ب)(-د)
و 38و 39و)40
الستغالض القتصادي ،مبا

لك عمل األ فاض واستغالض األ فاض

سباقات اخليل

 -40ةمررل تحررل للجنة ر ابليررخلل س للررل ل ررذهتل للخلال ر لل ررت (بلًا ر لسرري ال لأل فررل ،
مبل ل ل لليعخلاال للل أُنيخجت عج قلن ن للعم  ،العيملني تانيج ا ر لجرةرل عجر أسر أ
أشبل عم لأل فل ج عله ً ،2016إهنل زل شرعت رجرى ابلرل ألن لأل فرل ازللر ن
اُس رريخخلي ن ل أعم ررل خ ررتة ،ا سر ر مل ل ررل للزملعر ر الليع ررخلال اسر ر ل لن ر ر  .ا ع ررتن
للجنة عرل قجر رل صرف خلصر ألن ا ارت للعمر اللتعلار ل جيملع ر أل ر ل شر لطً/ربلات 2017
حظررت يشررلمك لأل فررل نيان سررل للسلنيسر عشررتة ل سر لقل لن ر رريف  1شرتال للثررلف/ن ًمرب
ا 1أايم/ير ررلا مب جر ررل لألير ررت لليةف ر ررذس  A/36للصر ررلنيم ل ش ر ر لطً/ربلات  2016األن لأل فر ررل
ازلل ر ر ن اُس رريخخلي ن كخ لل ر ر ل س ر ر لقل لن ر ر  ،اه ر ر ي ررل اعتا ر ر م (خ ررل ت ا ررذلئ م لل ررخلف
اللةفسي يل ق أصالن لن  ،ال نر لأل عل للخلملس  ،ال صلاب الل ًلة.
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 -41تُكرر الل نة توصيتها السـابقة (انظـر الو يقـة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقـر )65
وحتث الدولةَ الطرف صذلك على ما يلي:

اعتمــاد سياســة والطــة عمــل شــاملتني للقضــاء علــى أســوأ أشــكاض عمــل
أ)
األ فــاض ،مــا تــوفري مــا يكفــي م ـ املــوارد البش ـرية والتقنيــة واملاليــة ،ول ســيما ولنظــر إا
العتقاد عن الربانمج الو خل للقضاء على أسوأ أشكاض عمل األ فاض للفرت 2016-2012
مل يُن يفذ على النحو املالئ بسبع عدم صفاية األمواض والقدرات اإلدارية؛
ن)
اخلامسة عشر ؛

اإلنفــا الفعــاض لقــانون العمــل املــنقا لضــمان يأل يعمــل أي فــل دون سـ

ج) اإلنفـ ــا الفعـ ــاض ظـ ــر مشـ ــارصة األ فـ ــاض دون س ـ ـ السادسـ ــة عشـ ــر
ســباقات اخليــل بــني  1تش ـري الثــال/نوفمرب و 1أةر/مــايو وعتبــار لــك الطــو عمليــة
القضاء على اارسة استخدام األ فاض دون س الثامنة عشر صخيالة سباقات اخليل؛
ني) التحقيـ ــق حـ ــالت إصـ ــابة األ فـ ــاض جبـ ــروي الطـ ــري أو وفـ ــاهت بسـ ــبع
استخدامه سباقات اخليل وصفالة مساءلة املسطولني عنها؛
ه) إنفــا تــدابري مكافحــة الفســاد لتفــادي ومواجهــة حــالت تضــارب املصــاا
ب ــني الواجب ــات الرمسي ــة واملص ــاا اخلاص ــة للم ــوظفني الع ــامني املعني ــني مبطسس ــات األعم ــاض
الت ارية اليت تستخدم األ فاض أعماض الطر  ،مبا لك سباقات اخليل.
أ فاض عامل الشوارحت
 -42بينمـ ــا تالحـ ــظ الل ن ـ ـة اعتمـ ــاد الطـ ــة العمـ ــل ا كوميـ ــة للفـ ــرت 2020-2016
ومرســوم ر ســاء بلــدةت املــدن رق ـ  A/847لتحســني مســتو تس ـ يل أ فــاض عــامل الشــوارحت
و ــايته وص ــذلك اخلط ــط الرامي ــة إا إنش ــاء مرص ــز إمن ــائي ال ــاع وأل ف ــاض غ ــري اخلاا ــعني
لإلش ـ ـ ـراف ،فإهنـ ـ ــا تكـ ـ ــرر اإلع ـ ـ ـراب ع ـ ـ ـ دواعـ ـ ــي قلقهـ ـ ــا السـ ـ ــابقة إزاء نقـ ـ ــص البيـ ـ ــاانت
واملعلومــات اإلحصــائية املو وقــة بشــأن أســباب ظــاهر األ فــاض الــذي يعيشــون الشــوارحت
(انظر الو يقة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقر  .)67وحتث الل نة الدولةَ الطـرف ،اـوء
تعليقها العام رق  )2017(21بشأن أ فاض عامل الشوارحت ،على ما يلي:
ي ــا بي ــاانت مص ــنفة بش ــأن أ ف ــاض ع ــامل الش ــوارحت
أ)
الطرف املنا ق ا ضرية والريفية على حد سواء؛

يي ــا أو ــاء الدول ــة

ن) إج ـراء حتليــل للحالــة م ـ أجــل حتســني فه ـ األســباب اجلذريــة الــيت تــدفا
األ فاض إا الشوارحت وتعمي املعلومات املستخلصة؛
ج) واــا سياســة وإ ــار تنظيمــي و نيــني وختصــيص مــوارد صافيــة لواــا تــدابري
ومنسقة لوقاية ييا أ فاض عامل الشوارحت و ايته وتعافيه وإعاد إدماجه ؛
مستدامة َّ

(د) اختا ييا التدابري الالزمة لضمان است ابة نُظُ الصـحة والتعلـي وا مايـة
الجتماعية لالحتياجات اخلاصـة أل فـاض عـامل الشـوارحت لكفالـة حقـوقه التعلـي والصـحة
ومتعه حب يد أد م مستو املعيشة؛
ه)
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إدار قضاء األحداث
 -43إن الل نـة ،إ تالحــظ التـزام الدولــة الطــرف ســياق الســتعرا الــدوري الشــامل
بوا ــا إ ــار ش ــامل بش ــأن قض ــاء األح ــداث يتواف ــق م ــا املع ــايري الدولي ــة (انظ ــر الو يق ــة
 ،A/HRC/30/6الفقـ ـ ــرات  ،128-108والو يق ـ ـ ــة  ،)A/HRC/30/6/Add.1حتـ ـ ــث الدول ـ ـ ــة
الطــرف علــى أن تفعــل لــك م ـ دون مزيــد م ـ التــأالري وأن تن يتفــذ توصــياهتا الســابقة (انظــر
الو يقة  ،CRC/C/MNG/CO/3-4الفقر  ،)76وصذلك التوصيات اليت قدمتها جلنـة مناهضـة
التعذيع عـام ( 2016انظـر الو يقـة  ،CAT/C/MNG/CO/2الفقـر  .)24وحتـث الل نـة
الدولة الطرف ،بصفة الاصة ،على ما يلي:
أن تُعـ ـ يـني قضـ ــا متخصصـ ــني شـ ــطون الطفـ ــل وتضـ ــم حصـ ــوهل علـ ــى
أ)
التثقيف والتدريع املالئمني فيما يتعلق مببادئ التفاقية وأحكامها؛
ن) أن تكفــل تــوفري املســاعد القانونيــة املهنيــة واملســتقلة لأل فــاض املخــالفني
للقــانون ييــا مراحــل اإلج ـراءات القانونيــة ،مبــا لــك املســاعد القانونيــة اجملانيــة مل ـ
ل قدر هل على حتمل تكلفتها؛
ج) أن تش ا تدابري للتعامل ما األ فاض املتهمني ونتهاو القانون اجلنـائي مـ
دون الل ـ ــوء إا اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة ،مثـ ــل حتويـ ــل العقوبـ ــة ،أو اإلالضـ ــاحت للمراقبـ ــة ،أو
الوسا ة ،أو التوجيـه ،أو اخلدمـة اجملتمعيـة ،وأن تسـتخدم ،حيثمـا أمكـ لـك ،تـدابري بديلـة
للعقوبة وتكفـل يأل يُسـتخ َدم الحت ـاز إل صمـال أالـري وألقصـر مـد اكنـة وأن يعـاد النظـر
فيه ونتظام بغر إهنائه؛
ني) أن تكف ــل ،ا ــالت ال ــيت ل سكـ ـ فيه ــا جتن ــع الحت ــاز ،أل ُ ت ــز
األ فاض ما البالغني وأن تتوافـق ظـروف الحت ـاز مـا املعـايري الدوليـة ،مبـا لـك املتعلقـة
منها و صوض على التعلي واخلدمات الصحية.
متابعــة املالحظــات اخلتاميــة لل نــة وتوصــياهتا الســابقة بشــأن الربوتوصــوض الالتيــاري املتعلــق
ببيا األ فاض واستغالض األ فاض البغاء و املواد اإلوحية
 -44أتســف الل نــة حدوديــة املعلومــات املتعلقــة بتنفيــذ مالحظاهتــا اخلتاميــة املعتمــد 29
ص ــانون الثال/ين ــاير  2010بش ــأن التقري ــر األويل للدول ــة الط ــرف املق ــدم مبوج ــع الربوتوص ــوض
الالتياري لالتفاقية املتعلق ببيا األ فاض واستغالض األ فاض البغاء و املواد اإلوحيـة (انظـر
الو يقــة  )CRC/C/OPSC/MNG/CO/1وحتــث الدولــة الطــرف علــى اختــا ييــا التــدابري الالزمــة
لتنفيذ التوصـيات الـوارد فيهـا ،ول سـيما فيمـا يتعلـق جبمـا البيـاانت (املرجـا نفسـه ،الفقـر )7
والتشريعات املتعلقـة بتعريـف وجتـر بيـا األ فـاض واسـتغالهل البغـاء و املـواد اإلوحيـة وفقـا
للمــادتني  2و 3م ـ الربوتوصــوض الالتيــاري (املرجــا نفســه ،الفقــر  )9وتعــا الضــحاة وإعــاد
إدماجه (املرجا نفسه ،الفقر  .)31صما توصي الل نة الدولة الطرف مبا يلي:
واا وتنفيـذ إ ـار تنظيمـي فعـاض واختـا ييـا التـدابري التشـريعية واإلداريـة
أ)
والجتماعيــة وغريهــا م ـ التــدابري الالزمــة ملنــا الســياحة بــدافا اارســة اجلــنس مــا األ فــاض
والقضاء عليها؛
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ن) التنفيذ الفعاض ل ليات الـيت تكفـل سـالمة األ فـاض علـى شـبكة اإلنرتنـ ،
مثل برانمج الشراصة بني القطاعني العام واخلاع جماض اية الطفل البيئة اإللكرتونية.
متابعــة املالحظــات اخلتاميــة لل نــة وتوصــياهتا الســابقة بشــأن الربوتوصــوض الالتيــاري املتعلــق
وشرتاو األ فاض النزاعات املسلحة
 -45أتس ــف الل ن ــة حدودي ــة املعلوم ــات املتعلق ــة بتنفي ــذ مالحظاهت ــا اخلتامي ــة املعتم ــد
 29صـ ــانون الثال/ينـ ــاير  2010بشـ ــأن التقريـ ــر األويل للدولـ ــة الطـ ــرف املقـ ــدم مبوجـ ــع
الربوتوصـ ــوض الالتيـ ــاري املتعلـ ــق وش ـ ـرتاو األ فـ ــاض النزاعـ ــات املسـ ــلحة (انظـ ــر الو يقـ ــة
 )CRC/C/OPAC/MNG/CO/1وتوصــي الدولــة الطــرف عن تنفــذ التوصــيات الــوارد فيه ـا،
ول سيما فيما يتعلق وملدارس العسكرية (املرجا نفسه ،الفقـر  )11والتشـريعات واألنظمـة
اجلنائيــة (املرجــا نفســه ،الفقــر  .)14صمــا توصــي الل نــة الدولــة الطــرف عن تعتمــد ،وفق ـا
ألحكام املـاد  4مـ الربوتوصـوض الالتيـاري ،تـدابري لت ـر جتنيـد األ فـاض دون سـ الثامنـة
عشر واستخدامه األعماض القتالية م جانع ياعات مسلحة غري اتبعة للدولة.

اء -التصديق على الصكوو الدولية قوق اإلنسان
 -46توصي الل نة الدولة الطـرف ،تواليـ ا لـزةد تعزيـز إعمـاض حقـوق الطفـل ،ولنظـر
التصديق على التفاقية الدولية ماية حقوق ييا العماض املهاجري وأفراد أسره .

رابعا -التنفيذ وتقد التقارير
ألف -املتابعة والنشر
 -47توصي الل نـة الدولـة الطـرف وختـا ييـا التـدابري املالئمـة لضـمان التنفيـذ الكامـل
للتوصيات الـوارد هـذه املالحظـات اخلتاميـة .وهـي توصـيها أيضـ ا اتحـة التقريـر الـدوري
اخلامس ،والردود الكتابية على قائمة املسائل ،وهذه املالحظات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـا
بلغات البلد.

وء -اءلية الو نية لتقد التقارير واملتابعة
 -48توصي الل نة الدولة الطرف نشاء آلية و نية لتقد التقارير واملتابعة تكـون مبثابـة
هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسـيق وإعـداد التقـارير والعمـل مـا اءليـات الدوليـة واإلقليميـة
قــوق اإلنســان وتنســيق وتتبــا عمليــة املتابعــة والتنفيــذ علــى الصــعيد الــو خل لاللتزامــات
التعاهديــة والتوصــيات والقـرارات الصــادر عـ تلــك اءليــات .وتشــدد الل نــة علــى أن هــذه
ـدع ولقــدر الكــا ووســتمرار مبــوظفني متفــانني وأن تتمتـا عهليــة التشــاور
اهليئــة ينبغــي أن تُـ َ
بشكل منه ي ما املطسسة الو نية قوق اإلنسان وما اجملتما املدل.
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جي  -التقرير املقبل
 -49تــدعو الل نــة الدولــة الطــرف إا تقــد تقريرهــا اجلــاما للتقريـري الــدوريني الســادس
والســابا موع ــد أقص ــاه  1أيلوض/ســبتمرب  2022وتض ــمينه معلوم ــات عــ متابع ــة ه ــذه
املالحظــات اخلتاميــة .وينبغــي أن ستثــل التقريــر للمبــادئ التوجيهيــة املنســقة لتقــد التقــارير
اخلاصة مبعاهد بعينها ،وهي املبـادئ الـيت اعتمـدهتا الل نـة  31صـانون الثال/ينـاير 2014
( ،)CRC/C/58/Rev.3وينبغي أل يت اوز عـدد صلمـات التقريـر  21 200صلمـة (انظـر قـرار
اجلمعيـة العامــة  ،268/68الفقـر  .)16و حــاض جتــاوز عـدد صلمــات التقريـر املقـ َّـدم ا ــد
األقص ــى املنص ــوع علي ــه ،س ــيُطلع إا الدول ــة الط ــرف أن تقلي ــص ح م ــه عمـ ـالا ولقـ ـرار
الســالف الــذصر .وإ ا تعــذر علــى الدولــة الطــرف مراجعــة التقريــر وإعــاد تقدســه ،فلـ سكـ
امان تريته صي تنظر فيه هيئة املعاهد .
 -50وتدعو الل نة أيضا الدولة الطـرف إا تقـد و يقـة أساسـية د ـة ،ل يت ـاوز عـدد
صلماهت ــا  42 400صلم ــة ،وفقـ ـا ملتطلب ــات الو يق ــة األساس ــية املوح ــد ال ــوارد املب ــادئ
التوجيهي ــة املنســـقة لتقـــد التق ــارير مبوج ــع املعاهـــدات الدولي ــة قـــوق اإلنســـان ،مبـــا
ل ــك املب ــادئ التوجيهي ــة لتق ــد و يق ــة أساس ــية موح ــد وواثئ ــق الاص ــة مبعاه ــدات بعينه ــا
(انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األوض) والفقر  16م قرار اجلمعية العامة .268/68
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