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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-١١

من ) ١(١٢النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        
األطفـال  كول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع         الربوتو

   يف املواد اإلباحيةوبغاء األطفال واستغالل األطفال

  منغوليا: املالحظات اخلتامية    
ــا     -١ ــر األويل ملنغولي ــة يف التقري ــرت اللجن                يف ) CRC/C/OPSC/MNG/1(نظ

 ١٢ يف   تني، املعقود )CRC/C/SR.1460 و CRC/C/SR.1458انظر   (١٤٦٠ و ١٤٥٨ها  يجلست
 كـانون  ٢٩املعقـودة يف  ،  ١٥٠١، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين  ١٣و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يناير /الثاين

  مقدمة     
 األويل كما ترحِّب بالردود اليت قُدِّمت       تقريرهاترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف        -٢

وتعرب اللجنة عن تقديرها    ). Add.1 و CRC/C/OPSC/MNG/Q/1(قائمة املسائل   إجابةً على   
 تأسف ألن تقرير الدولـة      أن اللجنة غري  . للحوار الصريح والبّناء الذي جرى مع الوفد      أيضاً  

الطرف مل يتقيد باملبادئ التوجيهية املنقحة لتقدمي التقارير مبوجب الربوتوكول االختيـاري            
  . ؤولني من وزارة العدلوألن الوفد مل يضم مس

مقترنـةً  ينبغي أن ُتقـرأ      هذه املالحظات اخلتامية     وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن      -٣
               / كـانون الثـاين    ٢٩الـيت اعُتمـدت يف      ) CRC/C/MNG/CO/3-4(باملالحظات اخلتامية   

          ن الـدوريني   بعد النظر يف تقرير الدولة الطرف املوحد الذي يـضم التقريـري            ٢٠١٠يناير  
  .الثالث والرابع
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  مالحظات عامة   - أوالً  

  اجلوانب اإلجيابية     
تالحظ اللجنة مع التقدير أنه متت، أثناء إعداد التقرير، استشارة أصحاب املـصلحة         -٤

  .  منظمات اجملتمع املدين واألطفالهمذوي الصلة، ومن
اليـة أو              إىل الـصكوك الت    اوتثين اللجنة أيضاً على الدولـة الطـرف النـضمامه           -٥

  : تصديقها عليها
           يف ،يف الرتاعات املـسلحة   الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال        )أ(  

  ؛ ٢٠٠٦عام 
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )ب(  

  ؛ ٢٠٠١ عام  يف،لفورية للقضاء عليهاعمل األطفال واإلجراءات ا
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ج(  

           يف  ،واملعاقبة عليه، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              
  .٢٠٠٨عام 

  البيانات   - ثانياً  

  مجع البيانات     
 استـشراء بيـع     مدى اإلحصائية والبحوث ملعرفة     تالحظ اللجنة بقلق قلة البيانات      -٦

  . األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إجراء حبوث يف املسائل الـيت يتناوهلـا                -٧

الربوتوكول االختياري، وتصنيف البيانات حسب العمر واجلنس واخللفية االجتماعيـة          
، وبأن يتم مجع البيانات وحتليلها على       وجمموعات األقليات واملنطقة اجلغرافية   واالقتصادية  

وينبغي للدولة الطرف أن    . حنو منهجي ألهنا توفر أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسات        
تلتمس املساعدة يف هذا الصدد من وكاالت األمم املتحدة وبراجمها، مبا يف ذلك منظمـة               

  ). يونيسيفال(األمم املتحدة للطفولة 
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  تدابري التنفيذ العامة   - ثالثاً  

  التشريعات     
ترّحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأنه مت بالفعل إدراج بعض األحكام الـواردة يف                -٨

لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعاريف    . الربوتوكول االختياري يف تشريعات منغوليا    
  . املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياريدقيقة وإزاء عدم إدراج مجيع اجلرائم 

 عملية مواءمة تشريعاهتا الوطنية     وتنجزتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف         -٩
  . مع مبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري

  خطة العمل الوطنية     
مع أن اللجنة حتيط علماً باعتماد الربنامج الوطين للحماية من االجتـار باألطفـال                -١٠
      ، فإهنا تشعر بالقلق ألن هـذا الربنـامج        ٢٠٠٥النساء ألغراض االستغالل اجلنسي يف عام       و

  . ال يتناول انتهاكات مجيع أحكام الربوتوكول االختياري
توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ الربنامج الوطين للحماية من االجتار باألطفال             -١١

 الربنـامج  فعاالً، وبالنظر يف توسيع نطاق هذا والنساء ألغراض االستغالل اجلنسي تنفيذاً  
بغية التصدي جلميع انتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري، ودعمه مبـوارد بـشرية            

  . ومالية كافية

  التنسيق والتقييم    
تالحظ اللجنة أن هناك جملساً وطنياً مسؤوالً عن تنفيذ الربنامج الوطين للحماية من               -١٢

ومع ذلك، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم       . ساء ألغراض االستغالل اجلنسي   االجتار باألطفال والن  
  . تقييم أداء اجمللس بصورة منهجية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان اضطالع اجمللس             -١٣
  . الوطين بواليته على حنو فعال وتزويده باملوارد البشرية واملالية الكافية

  والتدريب النشر     
 أجـل تعزيـز     تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف مـن             -١٤

 بوسائل شىت من مجلتها برامج التدريب ونشر الكتب واملواد اإلعالمية   الربوتوكول االختياري 
املتعلقة باالجتار بالبشر ومحاية األطفال من االستغالل اجلنسي، وذلك بالتعاون مع املنظمات            
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وتعميمها علـى حنـو     هذه اجلهود   يلزم تعزيز    هومع ذلك، تالحظ اللجنة أن    .  احلكومية غري
  . يف مجيع أحناء الدولة الطرفمنهجي 

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -١٥
 والتدريب املنهجيني بشأن أحكام الربوتوكـول       التثقيفمواصلة وتعزيز     )أ(  

  ؛ املهنية ذات الصلةة مجيع الفئات االختياري لفائد
سّيما  تعزيز التدابري لنشر أحكام الربوتوكول االختياري بني سكاهنا، وال          )ب(  

يف صفوف األطفال واآلباء واألمهات بوسائل شىت منها استخدام املناهج املدرسية واملواد            
  ؛ اسبة اليت تصمَّم خصيصاً لألطفالاملن

فال، عن طريق اإلعالم جبميـع      توعية اجلمهور عموماً، مبا يف ذلك األط        )ج(  
وقائية واآلثار الضارة املترتبة علـى  التدابري  ال والتدريب، بشأن    والتثقيفالوسائل املناسبة   

كل اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري بوسائل منها تشجيع مشاركة اجملتمـع         
 بـرامج اإلعـالم     احمللي، وخاصةً األطفال والضحايا من األطفال من كال اجلنـسني، يف          

 من الربوتوكـول    ٩ من املادة    ٢والتدريب تلك، وذلك وفقاً ألحكام الفقرة       والتثقيف  
  . االختياري وبالتعاون مع اجملتمع املدين

  ختصيص املوارد     
ترحب اللجنة باملعلومات املقدَّمة بشأن خمصصات امليزانيـة لتنفيـذ الربوتوكـول              -١٦

 يساورها لكون امليزانية املخصصة ليست كافية وال تغطـي  غري أن القلق ال يزال   . االختياري
  . الربوتوكول االختيارييشملها مجيع اجملاالت اليت 

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة خمصصات امليزانية على الصعيدين الـوطين             -١٧
الربوتوكول االختياري، مـع املراعـاة   اليت يشملها واحمللي من أجل تغطية مجيع اجملاالت       

 ٢٠٠٧يف عام   اليت جرت   لواجبة للتوصيات الصادرة عن اللجنة بعد يوم املناقشة العامة          ا
            وتوصي اللجنة، على وجه اخلصوص، بـأن تقـوم الدولـة    .  من االتفاقية  ٤بشأن املادة   

  : الطرف مبا يلي
توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لوضع وتنفيذ اخلطط واملـشاريع،            )أ(  
إعـادة  ةً على الصعيد احمللي، هبدف الوقاية واحلماية وتعايف الضحايا بدنياً ونفسياً و           خاص

  ؛ ملذكورة يف الربوتوكول االختيارياجلرائم اومقاضاة مرتكيب إدماجهم يف اجملتمع 
اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان ووضع منهجيات امليزنة كما هـو              )ب(  

  ). CRC/C/MNG/CO/3-4من الوثيقة ١٨الفقرة (ة مبّين يف املالحظات اخلتامية للجن
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  املؤسسات املستقلة     
ميـّسراً أو  تشعر اللجنة بالقلق ألن الوصول إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ليس           -١٨

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألنه ال ميكن لألطفـال تقـدمي           . جلميع األطفال يف البلد   متاحاً  
  . شكاوى بأنفسهمال

 اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل ضمان تيسري وصول            توصي  -١٩
 بـشأن أي    الـشكاوى مجيع األطفال إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من أجل تقدمي           

. انتهاك ميس حقوقهم، ومن مجلتها احلقوق املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري           
 تكليف اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان   وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف     

  . شكاوى من األطفال أنفسهمالوختويلها صالحية تلقي 

             منع حدوث بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف             - رابعاً  
  املواد اإلباحية 

قـر   املعلومات اليت تفيد بأن لتزايد كل مـن الف     إزاءتعرب اللجنة عن قلقها العميق        -٢٠
يف لألطفال ألغراض جتاريـة      يف تزايد االستغالل اجلنسي      اً كبري اًوإيذاء األطفال جنسياً دور   

  . الدولة الطرف
بوسـائل منـها    ،  توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إيالء االهتمام الكايف          -٢١

 للمشاريع اهلادفة إىل معاجلة األسباب اجلذرية اليت تسهم         ،ختصيص املوارد البشرية واملالية   
الفقر يف تعريض األطفال للبيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية، ك           

وتوصي اللجنة كذلك بأن تبذل الدولة الطرف املزيد مـن          . والتخلف واملواقف الثقافية  
  . سّيما مع البلدان اجملاورة شأن، الاجلهود لتعزيز التعاون الدويل يف هذا ال

 ،حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           - خامساً
  صلة السائل ذات املو

  القوانني اجلنائية واجلزائية واللوائح القائمة     
د تشعر اللجنة بالقلق ألن حظر بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالهلم يف املـوا      -٢٢

 من  ٣ و ٢اإلباحية مل ُيدَرج صراحةً يف التشريعات الوطنية للدولة الطرف عمالً بنص املادتني             
وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه اخلصوص، إزاء عدم وجود تعريف          . الربوتوكول االختياري 
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واضح جلرمية بغاء األطفال وفقاً للربوتوكول االختياري، وهو ما حال دون معاجلة كثري من              
  . معاجلةً وافيةت احلاال
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإجراء دراسة قانونيـة بغـرض حتديـد                -٢٣

، وبـأن   النظام القانوين الوطين، والربوتوكول االختيـاري     بني  أوجه التضارب   الثغرات و 
. صلةالدولية ذات النظمات املمن  غريها  من اليونيسيف و  يف هذا الصدد    تلتمس املساعدة   

نة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتعـديل أحكـام             وتوصي اللج 
          بيـع األطفـال وبغـاء      وأشـكال   تشريعاهتا الوطنية لكي تدرِج فيها مجيـع أغـراض          

    مـن  ٣ و ٢وفقـاً ألحكـام املـادتني       وذلـك    ،األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية    
  . الربوتوكول االختياري

  ضائيةالوالية الق    
 مـن   ٤مع أن اللجنة ترّحب مبمارسة الدولة الطرف واليتها القضائية وفقاً للمادة              -٢٤

الربوتوكول االختياري، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل معلومات مفـصلة عـن               
  . اإلجراءات املتبعة يف معاجلة مجيع اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياري

جنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري التشريعية الالزمة لضمان أن ينص توصي الل  -٢٥
احلدود اإلقليمية على أساس االمتثال الوالية القضائية خارج ممارسة القانون الداخلي على   

  .  من الربوتوكول االختياري٤ألحكام املادة التام 

  محاية حقوق األطفال الضحايا   - سادساً

ماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب        التدابري املتخذة حل      
  الربوتوكول االختياري 

األطفال ضحايا اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياري       ألن  تشعر اللجنة بالقلق      -٢٦
 ٨املـادة   عليه   تنص   حسبماضحايا وال تتم معاملتهم على هذا األساس        قد ال ُيعتربون دائماً     

وتضم اللجنة صوهتا إىل صوت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      .  االختياري من الربوتوكول 
، CEDAW/C/MNG/CO/7 (٢٠٠٨نوفمرب  /ضد املرأة اليت أعربت عن قلقها، يف تشرين الثاين        

، إزاء تزايد حاالت االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن وإزاء اخنفـاض           )٢٨ و ٢٧الفقرتان  
وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً ُندرة تدابري إعادة اإلدماج االجتمـاعي          . ةمعدل املالحقة القضائي  

  . ألطفال الضحايالاالجتماعي /وإعادة التأهيل البدين والنفسي
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  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٢٧
األطفـال الـضحايا يف مجيـع    حاالت التشريع احلايل أن يشمل  ضمان    )أ(  

 من الربوتوكول االختياري، وضمان     ٨ئية اجلنائية وفقاً للمادة     مراحل اإلجراءات القضا  
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تسترشد الدولـة        .  ملصاحل الطفل الفضلى   األهمإيالء االعتبار   

الطرف باملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة              
  ؛ )، املرفق٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي قرار اجمللس االقتصادي (والشهود عليها 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان ختصيص املـوارد البـشرية واملاليـة              )ب(  
  الكافية من أجل حتسني التمثيل القانوين لألطفال الضحايا؛ 

ضمان عدم جترمي وعدم معاقبة األطفال ضحايا أي من اجلرائم املذكورة             )ج(  
مجيع التدابري املمكنة لتفادي تعرُّضهم للوصم والتهميش       يف الربوتوكول االختياري واختاذ     

  االجتماعي؛ 
ا، من فتيان وفتيات،    ضمان توفري خدمات كافية جلميع األطفال الضحاي        )د(  

عادة إدماجهم الكامل يف اجملتمع وحتقيق تعافيهم التام بدنياً ونفسياً، وفقـاً            إلمبا يف ذلك    
  . الختياري من الربوتوكول ا٩ من املادة ٣للفقرة 

وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإجراء دراسة للمراحل الـيت ميـر هبـا                -٢٨
األطفال ضحايا البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية، بدءاً من حلظة دخـوهلم إىل              

بغية حتديد العقبـات    تأهيلهم،  وإعادة  معهم  الشرطة  تعامل  النظام القضائي وحىت مرحلة     
 النظام القانوين واالجتماعي، واالستفادة من نتائج هذه الدراسـة يف           ضمناليت تعترضهم   

  .وضع وتنفيذ سياسة فعالة وشاملة
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف ضمان وصول األطفال إىل خطـوط              -٢٩

وهـي، يف هـذا     . املساعدة اهلاتفية املختلفة املخصصة لتقدمي العون إىل األطفال الضحايا        
ي بأن تكفل الدولة الطرف معرفة األطفال بوجود خطوط املساعدة اهلاتفية           الصدد، توص 

مع املنظمات غري احلكومية    مشغلي هذه اخلطوط    والوصول إليها، وبأنه تسهِّل تعاون       هذه
اليت تركِّز على الطفل ومع الشرطة، وكذلك مع األخصائيني االجتماعيني والعـاملني يف             

  . جمال الصحة

  إعادة إدماجهم تعايف الضحايا و    
ترحب اللجنة باملعلومات املتعلقة بالعمل اجلدير بالثناء الذي تقوم به منظمات اجملتمع    -٣٠

املدين يف توفري الرعاية والدعم واحلماية لألطفال األضعف حاالً، مبن فيهم ضحايا اجلـرائم              
جـود آليـات     تشعر بالقلق إزاء عدم و     إال أن اللجنة  . املذكورة يف الربوتوكول االختياري   
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منهجية ومنسقة على مستوى املقاطعات واجملتمعات احمللية ميكنها أن تتناول حقوق األطفال            
  . الضحايا وتلّبي احتياجاهتم على حنو أكثر مشوالً وتنسيقاً

  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٣١
ـ            )أ(   رائم اختاذ تدابري لضمان حصول األشخاص العاملني مع ضـحايا اجل

احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري على التدريب املالئم، وخاصة التدريب يف اجملالني     
  ؛  من الربوتوكول االختياري٨ملادة  من ا٤القانوين والنفسي، وفقاً ألحكام الفقرة 

ضمان استفادة مجيع األطفال ضحايا اجلرائم املوصوفة يف الربوتوكـول            )ب(  
           القانونية املناسبة، دومنا متييز،  من أجـل التمـاس التعـويض   االختياري من اإلجراءات 

 مـن  ٩ مـن املـادة    ٤ عنه، وفقـاً للفقـرة       القانونيةعن األذى ممن تثبت مسؤوليتهم      
  . الربوتوكول االختياري

  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  - سابعاً  

  فاالتفاقات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطرا    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مـع الوكـاالت والـربامج               -٣٢

املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ومع منظمات اجملتمع املدين، وكذلك بواسطة الترتيبـات    
الثنائية من أجل التصدي لألسباب اجلذرية، كالفقر والتخلف، اليت ُتـسهم يف تعـرُّض              

  . تغالل يف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسيةاألطفال للبيع والبغاء واالس

  إنفاذ القانون     
تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بأنشطة تعاون مـع دول أخـرى علـى                 -٣٣

هبدف منع  يف جماالت القضاء وعمل الشرطة ومساعدة الضحايا،        الصعيدين اإلقليمي والدويل    
م يف املواد اإلباحية، كما تشجعها على توفري        ومكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهل     

  . معلومات أكثر تفصيالً يف التقرير الدوري املقبل مبوجب االتفاقية
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  املتابعة والنشر   - ثامناً  

  املتابعة     
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٣٤

نها إحالتها إىل الوزارات ذات الـصلة وإىل اجلمعيـة          التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل م    
              الشعبية العليا وإىل السلطات احمللية، للنظـر فيهـا واختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات                 

  . املناسبة بشأهنا

  النشر     
توصي اللجنة بأن ُينشر على نطاق واسع التقرير والردود اخلطية اليت قدمتـها               -٣٥

الـيت اعتمـدهتا اللجنـة،      ) املالحظات اخلتامية (يات ذات الصلة    الدولة الطرف والتوص  
، يف صفوف عامة اجلمهـور      )على سبيل املثال، ال احلصر    (بوسائط منها شبكة اإلنترنت     

ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب ووسائط اإلعالم واجلمعيـات املهنيـة ويف            
             وتوكول االختيـاري  النقـاش وللتوعيـة بـالرب     مـن أجـل إثـارة       صفوف األطفال   
  . وبتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل   - تاسعاً 
، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيـد          ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٣٦

من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب اتفاقية            
  . من االتفاقية٤٤حقوق الطفل، وفقاً للمادة 

        


