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  نة حقوق الطفلجل
  الدورة الثالثة واخلمسون 

   ٢٠١٠      يناير /           كانون الثاين ٢٩-١١

 مـن   ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
شراك األطفال  إ ب املتعلقل االختياري التفاقية حقوق الطفل      الربوتوكو

  يف الرتاعات املسلحة

  منغوليا: املالحظات اخلتامية    
 ١٤٥٨  جلـستيها يف) MNG/OPAC/C/CRC/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل ملنغوليـا         -١
 SR/C/CRC.1458انظـر    (٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاين   ١٣ و ١٢  ني يف تعقود، امل ١٤٦٠و
، ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثاين  ٢٩املعقودة يف   ،  ١٥٠١، واعتمدت يف جلستها     )SR/C/RCC.1460و

 . املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة    
الـواردة  الردود  بالدولة الطرف تقريرها األويل، كما ترحب       ترحب اللجنة بتقدمي      -٢

 عن تقـديرها  ة  اللجنوتعرب  ) Add.1 و Q/MNG/OPAC/C/CRC/1(قائمة املسائل   إجابةً على   
تقرير الدولة  لِقصر   اللجنة تأسف    بيد أن . رفيع املستوى ال  للحوار الذي جرى مع الوفد     أيضاً

ملبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد التقـارير مبوجـب        يتم التقيد يف إعداده با    ي مل   ذالطرف، ال 
  .  الوفد مل يضم مسؤولني من وزاريت العدل والدفاعلكونالربوتوكول، و

ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـَرأ مقترِنـةً              وُتذكِّ  -٣
بشأن التقرير املوحـد     ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين  ٢٩يف  باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة      

  ). CRC/C/MNG/CO/3-4( الثالث والرابع ني الدوريين التقريرالذي يضملدولة الطرف ل
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  إلجيابيةاجلوانب ا    
 مـن قـانون الواجـب    ٩ املادة من ٢الفقرة ( القانون املنغويل بنصترحب اللجنة     -٤

أي  عـدم إخـضاع   علـى   ) شخص العسكري ل القانوين ل  ركزواطن منغوليا وامل  ملالعسكري  
  .  للتجنيد اإلجباريسنةً ١٨قل عمره عن ي شخصٍ

  : بتصديق الدولة الطرف على ما يلي أيضاً ب اللجنة ترّحو  -٥
بيع األطفال وبغـاء    املتعلق ب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )أ(  
  ؛ ٢٠٠٣ يف عام ،املواد اإلباحيةاستغالل األطفال يف األطفال و
                       بشأن حظر أسوأ أشكال      )     ١٩٩٩ (   ١٨٢                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ب(  

    ؛     ٢٠٠١مرب سبت/أيلول    يف  ،                                واإلجراءات الفورية للقضاء عليها          عمل األطفال
  . ٢٠٠٢ يف عام ،نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ج(  

  تدابري التنفيذ العامة   - أوالً  

  ةوعيتالونشر ال    
 ترمجـة الربوتوكـول     من أجـل  تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف          -٦

 اتالقـو يف  الطفل و املعنية ب ت  نظمااملاالختياري إىل اللغة املنغولية وتوزيعه على العاملني يف         
اجلمهور مببـادئ   عامة  عي   إزاء تدين درجة و     اللجنة  القلق ال يزال يساور    نغري أ . العسكرية

  . وأحكام الربوتوكول االختياري
 من  ٦ املادة   من ٢تعزيز جهودها، يف ضوء الفقرة       ب اللجنة الدولة الطرف   توصي  -٧

بـادئ  ، مب اآلبـاء وخاصة األطفـال و   ،  اًومعم اجلمهور   تعريفالربوتوكول االختياري، ل  
  .وأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع

  تدريب ال    
قوات حفـظ   فائدة أفراد   توفري أنشطة تدريب ل   تفيد ب املعلومات اليت   بترحب اللجنة     -٨

 الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق       ةاإلنساني عايريامل حقوق اإلنسان و   يف جمال السالم املنغولية   
لعدم حصول  ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق      . ان هب ان امللحق ان االختياري الطفل والربوتوكوال 

 إقامة العـدل    العاملون يف جمال   ن فيهم الفئات املهنية، مب   أفراد القوات املسلحة املنغولية و    أفراد
  .ري بشأن أحكام الربوتوكول االختيامنهجيعلى تدريب ، إنفاذ القانونون املكلفون بوظفاملو
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها يف توفري أنشطة التدريب ألفراد    -٩
أحكام الربوتوكول  التدريب املتعلق بالقوات املسلحة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك

تتعلـق   بأن تواصل وضع برامج تدريب       وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . االختياري
لفئات املهنية ذات الصلة العاملة مع األطفـال،    فائدة ا ام الربوتوكول االختياري ل   ـأحكب
ـ  وون واحملامون والقضاة واملوظف    املدعون العامّ   ذلك يفا  مب ـ إن ب ون املكلف ذ القـانون   انف

ن ون واملسؤول ون واإلعالمي والطب واملعلم عاملون يف جمال    ن وال ون االجتماعي ويخصائواأل
   .نواحملليلون واملسؤواحملافظات يف 

  نع تدابري امل  - ثانياً  

  املدارس العسكرية    
اليت قد يقّدمها    الشكاوى   ةعاجلآليات مستقلة مل  االفتقار إىل   تشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٠

وحـدات  الفواج و أفرد من األ  طالب يف املدرسة املوسيقية العسكرية التابعة جلامعة الدفاع و        
  . احلدوداملرابِطة على اصة اخل
لجوء املناسـبة  السبل  املدارس العسكرية تالميذألطفال أن تتاح ل اللجنة ب  توصي  -١١
 .حتقيق مستقلةوآليات شكاوى إىل 

  التثقيف بشأن السالم    
 بيئة مـن    هتيئة من أجل اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف براجمها وأنشطتها         توصي  -١٢

 حقـوق   راج التثقيف يف جمـال    إد بعدة وسائل منها   ، وذلك التسامح والسالم والتفاهم  
  .  السالمالتثقيف بشأن سّيما ال و،اإلنسان يف املناهج الدراسية

  احلظر واملسائل ذات الصلة   - ثالثاً  

  التشريعات اجلنائية واللوائح     
ـ   يتأحكام الربوتوكول ال  بعض  طبق  ي اللجنة تالحظ أن القانون اجلنائي       مع أن   -١٣ نص ت

نص وجود   عدمال تزال تشعر بالقلق إزاء      فإهنا  لقوات املسلحة،   على حظر جتنيد األطفال يف ا     
  . ربية حيظر إشراك األطفال يف األعمال احلحمّددقانوين 
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  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -١٤
هاك ألحكام  اً أي انت  صرحيجترمياً  تشريعات الدولة الطرف    م  جترأن  ضمان    )أ(  

  ؛ ربية يتعلق بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال احلالربوتوكول االختياري فيما
ضمان أن تكون املدونات العسكرية واألدلة اإلرشادية وغريهـا مـن             )ب(  

  .التعليمات العسكرية متوافقة مع الربوتوكول االختياري نصاً وروحاً

  املساعدة والتعاون الدوليان   - رابعاً  

  التعاون الدويل    
ألمم املتحـدة   اسامهة الدولة الطرف بنشاط يف عمليات       ديرها مل عن تق  اللجنة   عربت  -١٥
  . فظ السالمحل
قوق حبتوعية تامة  موظفيها   توعية اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف ضمان        يتوص  -١٦

ـ  الوحدات العسكرية    وتوعية ، يف الرتاعات املسلحة   هبمالذين ُيزّج   األطفال   سؤوليتها مب
  . لمساءلةبكوهنا خاضعةً لو

  نشرالتابعة وامل  - ساًخام 

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -١٧

) الربملـان ( إحالتها إىل أعضاء اجلمعية الشعبية العليا        بوسائل منها الكامل هلذه التوصيات    
نحو املناسب واختـاذ  للنظر فيها على ال   وزارة الدفاع والسلطات احمللية، عند االقتضاء،       و

  . املزيد من اإلجراءات

  نشرال    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع اطّالع عامة اجلمهـور               -١٨

على التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنـة             
   . ورصدهلتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذهلإلثارة النقاش و
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   بلقالتقرير امل  - سادساً 
تقريرها ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن         ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -١٩

الدوري اخلامس مبوجب اتفاقية حقوق الطفل معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكـول            
  . من االتفاقية٤٤ للمادة االختياري، وفقاً

        
  


