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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  - باء 

من التشريعات والتدابري األخرى املتخذة بغية تنفيـذ        ترحب اللجنة باعتماد العديد       -4
  :االتفاقية، مبا يف ذلك سن

  ؛)2003(قانون مكافحة نقص اليود بامللح املعاجل باليود   )أ(  

  ؛)2004 (اإليدز/قاية من فريوس نقص املناعة البشريةالوقانون   )ب(  

  ؛)2005(القانون املتعلق ببدائل لنب األم   )ج(  

  ؛)2005(تعلق باملواطنني ذوي اإلعاقة القانون امل  )د(  

  ).2006(قانون املساعدة النقدية للطفل واألسرة   )ه(  

  :كما تالحظ اللجنة تعديل  -5

  ؛)2005 (ة االجتماعيرعايةقانون ال  )أ(  

  ؛)2006(قانون التعليم   )ب(  

  ).2007(قانون اإلجراءات اجلنائية   )ج(  

لة الطرف إىل اتفاقية حقـوق األشـخاص        وتالحظ اللجنة مع التقدير انضمام الدو       -6
وتوقيعها على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق        ) 2009(ذوي اإلعاقة   

  ).2009(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  - جيم  

  )من االتفاقية 44 من املادة 6 والفقرة 42 و4املواد (تدابري التنفيذ العامة   -1  

  التوصيات السابقة للجنة    

تالحظ اللجنة مع التقدير معاجلة عدة شواغل وتوصيات أشري إليها على إثر النظـر                -7
ألن هنـاك  غري أهنا تأسـف  ). CRC/C/65/Add.32(يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف    

  . جزئياوافيةأو شواغل وتوصيات أخرى مل تعاجل معاجلة كافية 

توصـيات  الحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنـاول      -8
 إجراءاملالحظات اخلتامية السابقة اليت نفذت جزئيا أو مل تنفذ على اإلطالق و           الواردة يف   

علقـة  تمتابعة مالئمة للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية، وخاصـة تلـك امل            
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؛ والتبين؛ واإليـذاء    والعقوبة البدنية ع البيانات؛ وعدم التمييز؛     التشريعات؛ ومج : يلي مبا
  .واإلمهال وسوء املعاملة والعنف؛ ومستوى املعيشة؛ وحالة أطفال الشوارع

  التشريعات    

يف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملواءمة التشريعات الوطنيـة               -9
بالقلق من أن بعض األحكام التشريعية ال تتماشى بالكامـل          هنا ال تزال تشعر     فإمع االتفاقية،   

  . تنفيذ التشريعاتومن بطءمع مبادئ وأحكام االتفاقية 

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف مواءمة تشريعاهتا مع              -10
الطرف  الدولة    اللجنة وتشجع. مبادئ وأحكام االتفاقية وأن تعزز تنفيذ التشريعات احمللية       

  .على إعداد وتنفيذ قانون تشريعي شامل بشأن حقوق الطفل

  التنسيق    

 حقوق الطفل اليت تنعكس يف وجـود        ملعاجلة قضايا  السياسية   اإلرادةتالحظ اللجنة     -11
غري أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تنـسيق        . األطفالاملتعلقة ب قضايا  الثالث هيئات تتناول    

وتؤكد من جديد    مجيع املستويات، وخاصة على املستوى احمللي،        بني هذه اهليئات على   كاٍف  
وتالحظ اللجنة أيضا أن اجمللس الوطين املعين       . احلاجة إىل توضيح آليات إعمال حقوق الطفل      

  .أنشطة تشغيلية وفقا خلطته الزمنيةمل ينفذ باألطفال مل يعقد اجتماعات منتظمة و

  :ى الدولة الطرف إىل توصيتها بأن تسعمن جديد اللجنة تؤكد  -12

 املـسؤولة عـن    منـها، استعراض هيكل هيئات الدولة الوطنية واحمللية     )أ(  
  ؛ على حنو فعالوإعمال حقوق الطفلالعامة صياغة السياسات 

ية املعنية باألطفال بوصـفها وكالـة تنـسيق         وطنتعزيز والية السلطة ال     )ب(  
  .طالع بأعماهلاوتزويدها باملوارد املالية والبشرية املالئمة لالض

  خطة العمل الوطنية    

فتـرة  اليف حني تالحظ اللجنة خطة العمل الوطنية حلماية ومنو الطفل اليت تغطـي                -13
ـ  آليات تنفيـذ  بتعلق  ت معلومات   لعدم وجود هنا تأسف   فإ،  2002-2010  ذه اخلطـة  ه

 ا إذا كانت هناك خطة وطنية بشأن حقوق األطفال بعـد    علومات عم رصدها وتقييمها، وم  و
عدم وجود خطة عمـل وطنيـة شـاملة         لوباإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة      . 2007عام  

  .إلعمال وتعزيز حقوق الطفل

  :توصى اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -14

ـ   ـل الوطني ـتقييم ورصد خطة العم     )أ(   -2002ي الفتـرة    ـة اليت تغط
  ؛2010
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، بالتـشاور   2010خطة عمل وطنية ملا بعد عام        إعداد واعتماد وتنفيذ    )ب(  
ختصيص املوارد البـشرية    و دين، اجملتمع امل  يف ذلك والتعاون مع مجيع الشركاء املعنيني، مبا       

 آلية متابعة وتقييم إلجراء تقييم منتظم للتقدم احملـرز يف            وضع فضال عن املالئمة  واملالية  
  .تنفيذها وحتديد أوجه القصور احملتملة

  الرصد املستقل    

 ، كما تالحظ  شطة اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       األنتالحظ اللجنة     -15
تالحظ اللجنة  ومع ذلك،   . مكلف بتناول قضايا األطفال    هلذه اللجنة  الثالثة   األعضاءأن أحد   

  .األطفال ال يستطيعون تقدمي شكاوى بأنفسهمأن 

 للجنة  كونتتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لضمان أن             -16
أنفسهم مـن خـالل     تلقي الشكاوى من األطفال     ة  أهليوالية  والوطنية حلقوق اإلنسان    

 اتالقدرومزودة ب صديقة لألطفال   تكون  سهل الوصول إليها و   يشكاوى  ال  تقدميلآليات  
النتهاكات، مع مراعاة تعليق اللجنـة       ا سبل إنصاف ضحايا  والسلطات الالزمة اللتماس    

دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيـز         بشأن  ) 2002 (2العام رقم   
  . الطفلحقوق ومحاية 

  ختصيص املوارد    

تسلم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة امليزانية االجتماعية، وخاصة يف             -17
ـ  ومع ذلـك  .  يف املائة من امليزانية الوطنية     20 ما يصل إىل     يتلقى الذي   جمال التعليم  شعر ، ت

 علـى   تأثـر قـد   التضخم، فضال عن الفساد،     واللجنة بالقلق من أن األزمات االقتصادية       
الالزمـة  ونقص املـوارد    من أن خطر االنتكاس     االستثمار املستدام يف جمال حقوق الطفل و      

  اإلقليمـي  التفـاوت قلق  بوتالحظ اللجنة   .  ال يزال قائما   لتمتع األطفال حبقوقهم األساسية   
الذين يعانون من   وصول األسر واألطفال     وصعوبة   ، يف بلد شاسع املساحة    احلضري والريفي و

بوقـف  املتعلـق   قرار احلكومة   لكما أهنا تأسف    . إىل برامج الدعم القائمة   احلرمان الشديد   
  . ألطفالل املساعدة النقديةبرنامج 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -18

صندوق التنمية  املوارد من   ا يف ذلك    زيادة املوارد املخصصة لألطفال، مب      )أ(  
  ؛الصناعات االستخراجيةالبشرية الذي ينظم املوارد من أنشطة 

التعليم والصحة ومنع   (محاية ميزانية األطفال كجزء من امليزانية الوطنية          )ب(  
ويف هذا  . من أي صدمة اقتصادية خارجية أو داخلية أو كوارث طبيعية         ) العنف والترفيه 

للجنة الدولة الطرف على استعمال نظام مؤشرات التتبـع يف امليزانيـة            الصدد، تشجع ا  
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، والتماس التعاون    حتديداً واضحاً  املستثمر يف جمال الطفولة   الفعلي  الوطنية لتحديد املبلغ    
  الدويل عند احلاجة؛

  :إدخال منهجيات  )ج(  

 ية لألطفال؛امليزنة القائمة على النتائج لضمان األثر احلقيقي على التنمية البشر  • 

امليزنة االستراتيجية خلفض التفاوت الريفي واحلضري واإلقليمي، فـضال عـن             •  
حتقيق أهداف حمددة، مثل توفري مياه الشرب يف مناطق حمددة وإنـشاء البنيـة              

  التحتية التعليمية؛

وضع نظام من املؤشرات الصديقة للمستخدمني يكون موجها حنو توفري            )د( 
  ديناميات ميزانية األطفال؛مقياس شفاف ومنتظم ل

تعزيز سلطة الدولة املعنية مبكافحة الفساد املنشأة مؤخرا ملنـع أفعـال              )ه( 
  الفساد اليت ختفض املوارد املخصصة لألطفال والتحقيق فيها؛

توفري أموال نظرية لدعم أنشطة املاحنني وخفض االعتماد على املعونـة             )و( 
  .األجنبية، بقدر اإلمكان

إلحـصائية عـن     اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف جلمع البيانات ا         تالحظو  -19
 للمنظمـات   اإللكترونيةبوابات  الومن خالل   حكومي  ركز معلومات   األطفال، مثل إنشاء م   

  :غري أن اللجنة تعرب على قلقها إزاء.  تنفيذهاارياجلشاريع املاحلكومية و

اءات واملنظمـات احلكوميـة     إلحـص لكاتب الوطنية   املعدم التنسيق بني      )أ( 
  مجع اإلحصاءات املتعلقة باألطفال وحتليلها واإلبالغ عنها؛يف األخرى 

عدم كفاية البيانات الوطنية اليت مت جتميعها وحتليلها بشأن األطفال الـذين              )ب( 
نتيجـة  وذلـك   يعيشون يف ظروف صعبة، وعدم توافر إحصاءات وطنية عن محاية األطفال            

  ؛زي متخلف حلماية األطفاللوجود نظام المرك

الصعوبات املستمرة يف مجع بيانات إحصائية موثوقة وجتهيزها واحلـصول            )ج( 
  .عليها

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكـون لـدى املكتـب الـوطين                 -20
لإلحصاءات املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية لالضطالع بواليته، وخاصـة فيمـا            

أن جتمع الدولة الطرف بيانات عن مجيـع األطفـال   اللجنة بكما توصي . نسيقيتعلق بالت 
 وحتليل البيانات القائمة واجلديدة واستعمال األدلة العمليـة          الثامنة عشرة من العمر    دون

  .اإلجيايبعمل لللصياغة سياسات عامة ووضع برامج 
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  النشر والتدريب والتوعية  

ا الدولة الطرف لتحسني نشر املعلومات املتعلقة حبقوق تدرك اللجنة اجلهود اليت تبذهل     -21
املواد املتاحـة بـشأن     نشر  محالت التوعية العامة و   تنظيم   و املهنينيالطفل من خالل تدريب     

قلق عدم كفاية التوعية    ب ذلك، تالحظ اللجنة     ومع. االتفاقية باللغتني املنغولية والكازاخستانية   
 وفيما بني األطفال أنفسهم،     واآلباء  احمللية ملعنيني واجملتمعات  ا املهنينيباالتفاقية بني جمموعات    

  .وخاصة يف املناطق الريفية والنائية

 جهودهـا لنـشر      إىل مضاعفة وتعزيـز    الدولة الطرف تعمد  توصي اللجنة بأن      -22
واآلبـاء  الوعي العام مببادئها وأحكامها، وخاصة بني األطفـال         مستوى  االتفاقية ورفع   

توعية مالئمـة ومنهجيـة     وتدريب  ن يعملون مع األطفال من خالل برامج        الذيواملهنيني  
 اليت تعمل مع األطفال وملصلحتهم، مبن فـيهم         املهنية للمجموعات   طفالبشأن حقوق األ  
الرعايـة  يف جمـال   وأعضاء الربملان والقضاة واحملامون والعـاملون     ننياوموظفو إنفاذ الق  

  .ةويمراعاة احتياجات السكان اللغ مع ،الصحية واملعلمون ووسائل اإلعالم

  التعاون مع اجملتمع املدين    

ترحب اللجنة مبشاركة املنظمات غري احلكومية وممثلي األطفال يف العملية التشاركية             -23
 ذلك، تالحظ اللجنة حمدودية مشاركة املنظمـات        ومع. إعداد تقرير الدولة الطرف   اخلاصة ب 

  .يجيات لتنفيذ االتفاقيةاستراتإعداد يف  و العامةتغري احلكومية يف صياغة ورصد السياسا

الدور املهم الذي يلعبه اجملتمع املدين يف تنفيذ أحكـام االتفاقيـة             تؤكد اللجنة   -24
وصي بأن تعزز الدولة الطرف التعاون والتنسيق مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات              تو

، مبا يف ذلك    األطفالتعزيز وإعمال حقوق     املعنية باألطفال، يف     والرابطاتغري احلكومية   
ومشاريع التعاون، ويف متابعة املالحظات اخلتامية      العامة   يف صياغة السياسات     ممشاركته

  .للجنة وإعداد التقرير الدوري القادم

  ) من االتفاقية12 و6 و3 و2املواد (املبادئ العامة   -2 

  عدم التمييز  

غري .  من التمييزالضعفاءحيث املبدأ، حلماية األطفال  تالحظ اللجنة اختاذ تدابري، من        -25
 ال تزال تشعر بالقلق من أن التمييز القائم على اجلنس يؤثر على البنني والبنـات،                 اللجنة أن
من الناحية العملية علـى أسـاس   ) alag uzdeg(معاملة غري متساوية  يعاملوناألطفال أن و

 أو  ، ومـستوى املعيـشة    ،واإلعاقـة  ،مي إليها الطفل  اليت ينت موعة اإلثنية   اجمل منها اعتبارات
كما تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم املساواة بـني         . تهتعلق بأسرة الطفل، أو حمل إقام     ألسباب ت 

  . السكان يف املنطقة الغربية واألقلية الكازاخستانية واألقليات األخرى
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القائمة اليت تضمن   تنفيذ القوانني   بأن ترصد وتكفل    الدولة الطرف   وصي اللجنة   ت  -26
كما حتـث اللجنـة الدولـة    .  من االتفاقية2مبدأ عدم التمييز واالمتثال الكامل للمادة    

الطرف على ضمان النظر يف مجيع حاالت التمييز ضد األطفال يف مجيع قطاعات اجملتمـع               
وترجو أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات حمددة حسبما هو مبني           على حنو فعال    

عقـود يف عـام      ديربان امل   استعراض نتائج  ه، فضال عن التدابري املتخذة ملتابعة مؤمتر      أعال
2009.  

  الفضلىمصاحل الطفل   

 ملـصاحل   أساسـياً  اًتالحظ اللجنة وفرة التشريعات الوطنية القائمة اليت تويل اهتمام          -27
 علـى أرض    عدم إنفاذ األحكام مبا فيه الكفايـة      لتأسف اللجنة   مع ذلك،   و. الفضلىالطفل  
  .الواقع

جهودها لضمان إدراج املبـدأ     أن تواصل وتعزز    بالدولة الطرف   توصي اللجنة     -28
 فضال عن القرارات    القانونيةالعام ملصاحل الطفل الفضلى بصورة مالئمة يف مجيع األحكام          

  .القضائية واإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على األطفال

  ياة والبقاء والنمواحلق يف احل  

 ومأمونةحتسني آليات ضمان بيئة ساملة      الرامية إىل   تقدر اللجنة تدابري الدولة الطرف        -29
زيـادة  لع ذلك، فإهنا تأسف     مو. وخالية من العنف لكل طفل ووجود قوانني حلماية األطفال        

وب اخليـل   أثناء رك السري واحلوادث اليت تقع     وادث، مبا فيها حوادث     إىل احل  األطفال   تعرض
 اإلصابات وحاالت الوفاة بني األطفال الـذين        ومن استمرار واحليوانات املستأنسة األخرى،    

واليت تعزى إىل حد ما إىل عدم كفاية تطبيق وإنفـاذ املرسـوم             يستخدمون يف سباق اخليل،     
  .2005عام يف  نائب رئيس الوزراءالصادر عن 

التفاقيـة،  املنصوص عليها يف ا   ة   واألحكام األخرى ذات الصل    6يف ضوء املادة      -30
  : ما يليحتث اللجنة الدولة الطرف على

يف بذل مجيع اجلهود املمكنة لتعزيز محاية حق مجيع األطفـال يف احليـاة                )أ( 
  ؛الدولة الطرف

 جتنـب احلـوادث     بـشأن توعية  التعزيز ومواصلة اجلهود الرامية إىل        )ب( 
  ؛ديف هذا الصدمالت إعالمية عامة واالضطالع حب

إعداد استجابة أوسع نطاقا الستكمال التوجيه الطيب للربنامج الـوطين            )ج( 
  .القائم بشأن منع اإلصابات
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  احترام آراء الطفل  

تالحظ اللجنة إدراج الدولة الطرف مبدأ احترام آراء الطفـل يف التـشريعات ذات      -31
إىل عدم كفاية   جزئيا  ك  ويعزى ذل ،   على أرض الواقع   ن املبدأ مل ينفذ   ألالصلة ولكنها تأسف    

  حـىت اآلن   عدم اعتماد الربملـان   لوباإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة      . ألحكام القائمة اإنفاذ  
  .السياسة الوطنية بشأن مشاركة الطفلقانون مشروع 

وإذ تشري اللجنة إىل توصيتها السابقة املتعلقة بالتقرير الثاين للدولـة الطـرف                -32
الدولة الطـرف   بأن تواصل   ، فإهنا توصي    )CRC/C/15/Add.264  الوثيقة  من 26الفقرة  (

 يف مجيـع    األطفـال تشجيع وتيسري وتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل وتشجيع مـشاركة           
ـ              ويف  ات احملليـة  املسائل اليت تؤثر عليهم يف األسرة واملدارس وعلـى مـستوى اجملتمع

الربملـان  أن يعتمـد    بكما توصي   . املؤسسات فضال عن اإلجراءات القضائية واإلدارية     
 مـن   12املـادة   وأن يأخذ يف االعتبار     مشروع السياسة الوطنية بشأن مشاركة الطفل،       

  .بشأن حق الطفل يف االستماع إليه) 2009 (12 العام رقم اللجنةاالتفاقية وتعليق 

  )من االتفاقية) أ(17-13 و8 و7املواد (احلقوق واحلريات املدنية   -3 

  تسجيل املواليد  

.  يف الدولـة الطـرف  2006 جمانا منذ عام  تصدر شهادة امليالد أن  الحظ اللجنة   ت  -33
 حنو  إزاء عدم تسجيل  بالرغم من ارتفاع معدالت تسجيل املواليد، فإن اللجنة تشعر بالقلق           و

 تـسجيل   مكاتـب عد  أمور من بينها اهلجرة الداخلية وبُ     عدة   يف املائة من املواليد نتيجة       10
  .أسر الرعاة بشأن أمهية تسجيل املواليداملواليد وعدم توعية 

جهودها الرامية إىل تسجيل مجيع     أن تواصل وتعزز     ب الدولة الطرف  توصي اللجنة   -34
األطفال، مع التركيز بصفة خاصة على األطفال يف املناطق النائية وأطفال أسر الرعاة، مبا              

  .يف ذلك إتاحة إمكانية التسجيل املتأخر باجملان

  املعلومات املناسبةاحلصول على   

علـى  األطفال  حصول  إمكانية   بتحسن   اليت تفيد يف حني ترحب اللجنة باملعلومات        -35
تكنولوجيا املعلومات ودعم الدولة الطرف لربامج التليفزيون والراديو العامة لألقليات الوطنية، 

منائيـة  قلق أن هناك حاجة إىل تنقيح بعض الـربامج لتلبيـة االحتياجـات اإل       بفإهنا تالحظ   
  .مع أعمار اجلمهوراحملتوى واملعلومات يتناسب والتعليمية لألطفال وضمان أن 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -36
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حصول مجيع األطفال علـى معلومـات       إمكانية  تعزيز جهودها لضمان      )أ( 
 مبا  ألطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية وريفية،      ا، وخاصة   منصفة و ةكاملبصورة   مالئمة

  يتوافق مع سنهم واحتياجاهتم؛

إعداد مبادئ توجيهية مالئمة حلماية األطفال من املعلومات الضارة ويف            )ب( 
كما توصي اللجنـة    . كاملبشكل   الوقت نفسه ضمان حصوهلم على املعلومات املالئمة      

أن ملناقشة العامة بـش    ا أن تضع الدولة الطرف يف اعتبارها توصية اللجنة الناجتة عن يوم          ب
  ).CRC/C/57  الوثيقة من257-242انظر الفقرات  ("الطفل ووسائل اإلعالم"

  العقوبة البدنية  

 لألطفـال يف سـياق      ةالبدنيالعقوبة  تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة للتصدي ملسألة         -37
 على نطاق  ةبدنيال العقوبةممارسة   انتشارتأديبية، ولكنها تؤكد من جديد قلقها إزاء        التدابري  ال

  .ةلو الطفمؤسساتيف مجيع واسع 

 تشريعات ملنـع مجيـع أشـكال        اعتماد وإنفاذ حتث اللجنة الدولة الطرف على        -38
، مبا يف ذلك يف األسـرة ويف        املؤسسات لألطفال والقضاء عليها يف مجيع       ة البدني العقوبة

طرف ضطلع الدولة ال  أن ت وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة ب     . نظم رعاية الطفل البديلة   
والتوعية والتعبئة االجتماعية مبشاركة األطفال، من أجـل تغـيري           حبمالت للتعليم العام  

ـ اربديلة بطريقـة ت   تأديب   أشكال    العقوبة البدنية وضمان ممارسة    ة من العاماملواقف    يع
، ومع مراعاة تعليق 28 من املادة 2كرامة الطفل ومبا يتوافق مع االتفاقية، وخاصة الفقرة      

ـ  العقوبةبشأن حق الطفل يف احلماية من       ) 2006 (8ام رقم   اللجنة الع   وسـائر   ة البدني
  .أشكال العقوبة القاسية أو املهينة

   العنف ضد األطفال عنمتابعة دراسة األمم املتحدة     

، )A/61/299 ( العنف ضد األطفال   عندراسة األمم املتحدة    إذ تشري إىل    إن اللجنة     -39
  :وصي الدولة الطرف مبا يليت

التوصيات الواردة يف تقريـر اخلـبري        التدابري الالزمة لتنفيذ     مجيعاختاذ    )أ( 
العنف ضد األطفال، على أن تأخذ يف االعتبار        بشأن  دراسة األمم املتحدة    املستقل املعين ب  

نتائج وتوصيات املشاورة اإلقليمية لشرق آسيا واحمليط اهلادئ املعقـودة يف بـانكوك يف              
  ؛2005يونيه /زيران ح16 إىل 14الفترة من 

 أشكال العنف مجيعإعطاء األولوية لتنفيذ توصيات الدراسة للقضاء على      )ب( 
  :ضد األطفال، مع إيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  • 

  تشجيع القيم اخلالية من العنف والتوعية بشأهنا؛  • 
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   األطفال؛معاجلة البعد اجلنساين للعنف ضد  • 

استخدام توصيات هذه الدراسة كأداة للعمل مبشاركة اجملتمـع املـدين             )ج( 
وخاصة مشاركة األطفال، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي             
والنفسي واكتساب زخم الختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنيا، ملنع أعمـال العنـف             

  واإليذاء هذه والتصدي هلا؛

توفري معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسـة عـن             )د( 
  العنف ضد األطفال يف التقرير الدوري القادم؛

التماس املساعدة التقنية من املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبنع العنف             )ه( 
ضد األطفال ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق             

  .إلنسان ومنظمة الصحة العاملية لألغراض املشار إليها أعالها

 11-9و) 2 و 1الفقرتـان    (18 و 5املـواد   (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -4 
  ) من االتفاقية39و) 4الفقرة  (27 و25 و21-19و

  البيئة األسرية   

ماعية أساسـية،   الدولة الطرف لتوفري خدمات اجت    اليت تبذهلا   هود  اجلترحب اللجنة ب    -40
 لتربية  لآلباء مهنيةوتوفري مساعدة   الرعاية األبوية   وإعداد مواد للدراسة الذاتية بشأن مهارات       

 إزاء عدم اختاذ قرار بشأن تنقيح قانون األسرة منـذ عـام             ها قلق تعرب عن غري أهنا   . الطفل
جديدة مـن  برعاية األم وظهور جمموعات العائل   وحتيط علما بزيادة األسر الوحيدة       2006

 اآلبـاء  نتيجة هجـرة      عنهم ىاملتخل، مبا يف ذلك األطفال      اآلباءرعاية  ال يتمتعون ب  األطفال  
  .أسرهم مؤقتارعاية ن عن وواألطفال املسؤول

الوثيقـة   مـن    34الفقـرة   (تؤكد اللجنة من جديد توصيتها للدولة الطـرف           -41
CRC/C/15/Add.264(  ـ    لآلباء، بقدر اإلمكان، الدعم الالزم       بأن توفر  ة واألسـر احملتاج

 ).30الفقرة  ( غري العنيفة واإلجيابية     التأديبووضع سياسات وبرامج تعليمية تعزز طرائق       
  :كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

مـدينيت خـورو    يف  إنشاء مراكز لدعم األسرة على املستوى احمللـي           )أ( 
)Khoroo (  وسوم)Soum(    الئمة، مبا يف ذلك عمال الـشؤون        امل املهنية، وتزويدها باملوارد

  قوق الطفل؛من أجل تناول املسائل املتعلقة حباالجتماعية املدربون 

  اعتماد تعديل قانون األسرة؛  )ب( 

  حصول املستفيدين على فوائد اإلعانة؛إمكانية ضمان   )ج( 
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إدخال خدمات العمل االجتماعي املتخصص بـشأن حقـوق الطفـل             )د( 
 لتنفيذ هذه اخلدمات لألطفال وأسرهم على حنـو    القانوين نية واهليكل وحتسني البيئة القانو  

  .فعال ووضع إجراء لرصد األداء

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية  

 اللجنة باخلطوات املتخذة إلدخال خدمات الرعاية البديلة لألطفال املنفـصلني           نوهت  -42
دة للمؤسسات واملوظفني الذين يقدمون عن أسرهم، ووضع حد أدىن من الرعاية ومعايري اجلو

غري أن اللجنة تـشعر     . كفالة األطفال برامج  إىل األطفال، وتفضيل رعاية األقارب و     الرعاية  
 والرقابة على مؤسسات الرعايـة، وعـدم وجـود          تظماإلشراف املن إىل  فتقار  االبالقلق إزاء   

ـ  يف هذه املؤسسات     إيداع األطفال  إلدارة حاالت خدمات   االت عنـد إرسـال     وإدارة احل
نظـام  ل، وعدم وجود ترتيب وطين منهجي لرعاية الطفل ميكن أن يوفر بدائل             إليهااألطفال  
  .اتاملؤسس

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -43

، إيواء األطفال يف مراكز     إيداعوضع برامج وسياسات تركز على منع         )أ( 
  محالت توعية؛وتنفيذ ثر األسر ضعفا أكإىل مبا يف ذلك عن طريق توفري الدعم واإلرشاد 

 يف   املقيمني اختاذ مجيع التدابري الالزمة للسماح بلم مشل األسرة لألطفال          )ب( 
  ؛اإليواءمراكز 

وضع مدونة معايري وإنشاء آلية شاملة إلجراء استعراض دوري لألطفال            )ج( 
ر منها، ضـمان     من االتفاقية من خالل مجلة أمو      25 يف مؤسسات، وفقا للمادة      املقيمني

  توفري املوارد البشرية واملالية املطلوبة؛

مراعاة املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال الـواردة يف القـرار             )د(  
  .2009نوفمرب / تشرين الثاين20 للجمعية العامة املعتمد يف 64/142

  التبين  

 ينعلـى الـصعيد  التبين  عمليةيف حني تالحظ اللجنة شىت التدابري التشريعية لتنظيم         -44
 معلومات عن املؤسسة املسؤولة عن تنفيذ اتفاقيـة         لعدم وجود ، فإهنا تأسف    والدويلاحمللي  

الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الـدويل، وعـدم وجـود                
صـدها  خدمات دعم لألسر املتبنية احملتملة، وعدم وجود آليات الستعراض حاالت التبين ور           

، فضال عـن معلومـات      عن بيوت كفالة وتبين األطفال     وعدم وجود إحصاءات     ،ومتابعتها
فيما بـني   أن التبين   من  كما تشعر اللجنة بالقلق     . آراء الطفل خالل عملية التبين احمللية     بشأن  

ا فيمبشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين         يتوافق بالكامل مع اتفاقية الهاي       البلدان ال 
  .بني البلدان
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 فإهنا  ،)CRC/C/15/Add.264 من   36الفقرة  (وإذ تؤكد اللجنة من جديد توصيتها         -45
 بيوت كفالة تشجع الدولة الطرف على وضع سياسة وطنية ومبادئ توجيهية شاملة تنظم            

كما أهنا  . ختيار، وآلية رصد مركزية يف هذا الصدد      عملية اال ، مبا يف ذلك      األطفال وتبين
فيمـا بـني    الدولة الطرف تنفيذ اإلجراءات اليت تنظم التبين احمللي و        تضمن  بأن  توصي  
 مـن   20 مع مبادئ وأحكام املـادة       اامتوافق مت مبا ي  وفقا ملصاحل الطفل الفضلى و     البلدان

فيما بني  محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين       اتفاقية الهاي بشأن    اتفاقية حقول الطفل و   
 ذلك، تقترح اللجنة أن تنشئ الدولة الطرف القاعدة املؤسـسية           وباإلضافة إىل . البلدان

 لتنفيذ اتفاقية    والصفة الالزمتني  الواليةتوفر هلا    سلطة وطنية     إنشاء ذات الصلة، وخاصة  
  .فيما بني البلدانبشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين الهاي 

  اإليذاء واإلمهال  

 املضطلع هبا ملنع ومكافحة إيذاء وإمهال األطفال، فإهنا         يف حني تقر اللجنة باألنشطة      -46
 تؤثر علـى البنـات، وإزاء االفتقـار إىل          وخاصة اليت حدوثها،  استمرار  تشعر بالقلق إزاء    

 عدم إنفاذ   إزاءوباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها        . يجية شاملة حلماية الطفل   استرات
 العقوبـات   أنمن  صاب وسفاح احملارم مبا فيه الكفاية، و      األحكام القانونية القائمة ملنع االغت    

ة، وأن األطفال ضحايا اإليذاء اجلنسي، مبا       ماثل اجلرائم املرتكبة ضد البنني والبنات غري مت       على
أو مساعدة للتعـايف، ولكـن      /على محاية كافية و   يف العادة   يف ذلك االغتصاب، ال حيصلون      

عدم إجراء حتقيـق  لالوة على ذلك، تأسف اللجنة    وع. ميكن أيضا معاملتهم كمرتكيب جرائم    
  . االعتداء اجلنسي داخل األسرة واملعاقبة عليه مبوجب القانون اجلنائي اجلديدحاالت يف 

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -47

ر حظحظر مجيع أشكال إيذاء األطفال والعنف ضدهم يف األسرة وإنفاذ             )أ( 
  االغتصاب وسفاح احملارم؛

إجراء دراسة أساسية على الصعيد الوطين لتحديد ومعاجلة أسباب إيذاء            )ب( 
 للعنف واستعمال القوة ضد األطفال وإمهال األطفـال،         تصدياألطفال ومنع الضرر وال   

  ؛ الدراسةووضع نظام وطين حلماية وتعايف األطفال ضحايا اإليذاء استنادا إىل نتائج

العنف واالستغالل اجلنسي واإلمهال يف تعزيز اآلليات لرصد عدد ومدى   )ج( 
  األسرة واملؤسسات وحتسني التنسيق بني هذه اآلليات؛

  إنشاء آلية لإلبالغ عن حاالت إيذاء األطفال؛  )د( 

 الذين يعملون مع األطفال على تدريب بـشأن         املهنينيضمان حصول     )ه( 
 يـؤثر   ا أهنا تتضمن عنف   التزامهم باإلبالغ واختاذ إجراءات مالئمة يف احلاالت املشتبه يف        

  على األطفال؛
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 معلومات وإرشادات   وتقدميتعزيز محالت التوعية    االضطالع جبهود منها      )و( 
   بغية منع إيذاء األطفال وإمهاهلم؛واستشارات إىل اآلباء

ضمان حصول البنني والبنات ضحايا اإليذاء واإلمهال على دعم مالئم            )ز( 
مات التعايف، واالستشارة وغريها من أشكال إعادة       خدلحصول على   متساوية ل إمكانية  و

التأهيل، مبا يف ذلك إنشاء مراكز لتقدمي استشارات نفسية جمانية إىل األطفال وأسرهم يف              
  ).aimags(مجيع املقاطعات 

 27 و 26 و 24 و 23و) 3الفقرة   (18 و 6املواد  (الصحة األساسية والرعاية      -5 
  )من االتفاقية) 3-1الفقرات (

  طفال ذوو اإلعاقةاأل  

 ال تزال تشعر بالقلق إزاء      ايف حني تقر اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، فإهن           -48
 تشعر اللجنة بالقلق من     ،بصفة خاصة و.  اإلعاقة واملشاكل العديدة اليت يواجهها األطفال ذو     

أن التعاريف القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة واسع النطاق بدرجة كـبرية وأن األحكـام              
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة     . القانونية املتعارضة تؤثر سلبا على األشخاص ذوي اإلعاقة       

ية حتتية سـليمة    بقلق بالغ إزاء العزل االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة نتيجة االفتقار إىل بن           
وعمومـا، تالحـظ    .  على تعليم ورعاية اجتماعية وخدمات صحية      محصوهلإمكانية  وعدم  

حبياة كاملة وكرمية، ويف ظروف    "اللجنة الصعوبات اليت يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة للتمتع         
  ".تضمن الكرامة وتعزز االعتماد على الذات وتيسر املشاركة النشطة للطفل

الدولة الطرف التدابري الرامية إىل محاية وتشجيع       أن تواصل وتعزز    ة ب توصي اللجن   -49
 9 من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم        23حقوق األطفال ذوي اإلعاقة ومراعاة املادة       

 القيام، ضـمن أمـور أخـرى،        من أجل بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة،      ) 2006(
  :يلي مبا

 عن األطفال ذوي اإلعاقـة علـى        صنفةوممجع بيانات إحصائية دقيقة       )أ( 
  الصعيدين الوطين واحمللي وإنشاء قاعدة بيانات عن األطفال ذوي اإلعاقة؛

  وضع سياسة وطنية شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة؛  )ب( 

 إىل أقصى حـد     م اإلعاقة حلقوقهم يف التعلي    يضمان ممارسة األطفال ذو     )ج( 
  ممكن، مبا يف ذلك التدريب املهين؛

أي املتخصصون يف جمـال      (من املهنيني ل جهود أكرب إلتاحة املوارد      بذ  )د( 
املالية، وخاصة على الصعيد احمللي وتشجيع وتوسيع نطاق برامج إعادة          املوارد  و) اإلعاقة
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 والتـدريب   اآلبـاء ، مبا يف ذلك جمموعـات دعـم         ات احمللية  اجملتمع  صعيد التأهيل على 
  ؛للمهنيني

يف هـم   ر لألطفال الصغار واألطفال الذين      وضع خدمات للتحديد املبك     )ه( 
، مع تركيز خاص على دعم       بشأهنم والتدخل املبكر  ذوي اإلعاقة من   قبل الدراسة     ما سن

  ؛ ات احملليةاألسرة ومشاركة اجملتمع

 واألسـر ومقـدمي     واآلباءتنفيذ مبادرات التوعية العامة بني األطفال         )و( 
 والنظر إليهم بصورة ألطفال ذوي اإلعاقةا أوضاع  لتشجيع فهم احمللية الرعاية واجملتمعات 

  .إجيابية وخالية من التمييز

   الصحيةدماتالصحة واخل  

تخذها الدولة الطرف يف جمال الـصحة،       تيف حني ترحب اللجنة بشىت التدابري اليت          -50
وقف ت واألطفال، فإهنا تشعر بالقلق إزاء استمرار        الرضعالحظ اخنفاض معدل الوفيات بني      تو

سوء التغذية املزمن، وخاصة بـني      أوجه نقص املغذيات الدقيقة و    النمو والكساح، مما يعكس     
يف ميزانيـة   االخنفاضـي   كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء االجتـاه        . األطفال دون سن اخلامسة   

 مـع جتاهـل     البدنيةالصحة، مع مالحظة أن معظم امليزانية خمصصة للبنية التحتية والصحة           
 املخـدرات   يتعاطونألطفال الذين   حاالت ا والدعم االجتماعي، مبا يف ذلك      الصحة النفسية   

  .والكحول

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -51

مواصلة تطوير نظام الرعاية الصحية وضمان توفري أعلى معايري الرعاية            )أ( 
ات أكثر  الصحية لألطفال، مع إيالء اهتمام خاص خبدمات الرعاية األولية، وتلبية احتياج          

 العوامل االجتماعية احملددة للحالة     ملعاجلةاألسر ضعفا وتطبيق هنوج الصحة العامة احلديثة        
  الصحية لألطفال؛

النظر يف إنشاء هيئة حكومية مسؤولة عن الرعاية الصحية لألم والطفل             )ب( 
  والتنمية على الصعيدين الوطين واحمللي؛

احلصول على مياه الشرب النقية     مكانية  إتعزيز التدابري الرامية إىل زيادة        )ج( 
  من االتفاقية؛) ج(24وحتسني ممارسات الصحة العامة، يف ضوء املادة 

) 183رقم   (2000التصديق على االتفاقية املتعلقة حبماية األمومة لعام          )د( 
  .ملنظمة العمل الدولية

ع معدالت  تصدي الدولة الطرف الرتفا   أن ت وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة ب       -52
ـ صـعيد   سوء التغذية بوصفها مسألة ذات أولوية ووضع برامج على            ات احملليـة  اجملتمع

 والقـائمني   اآلبـاء  تعريف ل  الدقيقة نقص املغذيات محالت بشأن   وتنظيم محالت توعية و   
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واإلغناء بفيتامني  الطبيعية  رضاعة  البالرعاية األساسية املتعلقة بصحة وتغذية الطفل ومزايا        
  .نك أو إضافتهما، والصحة العامة والصحة البيئية والصحة اإلجنابيةألف أو الز

  صحة املراهقني  

تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة إلعداد منوذج للخدمات الصحية الصديقة للمراهقني            -53
يف مراكز املقاطعات وبلديات أوالنباتار وتالحظ مع التقدير إعادة إنشاء اللجنة الوطنية املعنية   

عدم كفاية املعلومات املتعلقة بصحة املراهقني، مبا يف ذلـك          لغري أن اللجنة تأسف     . باإليدز
 عن قضايا صحة املراهقني ومعلومات عن قضايا الصحة اإلجنابية واخلدمات     التصنيفيةبيانات  ال

  .الصحية القائمة للمراهقني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -54

  أجل فهم طبيعة مشاكل املراهقني الصحية      االضطالع بدراسة شاملة من     )أ( 
، باملشاركة الكاملة للمراهقني، واستعماهلا كأساس لصياغة السياسات والـربامج          اهاومد

  اخلاصة بصحة املراهقني؛

تعزيز وضمان حصول مجيع املراهقني على خدمات الصحة اإلجنابية، مبا            )ب( 
 املدارس فضال عـن االستـشارات       يف ذلك التعليم يف جمال اجلنس والصحة اإلجنابية يف        

شباب والسرية وخدمات الرعاية الصحية، مع إيالء االعتبار الواجب لتعليق          احلساسة لل 
  .املراهقني يف سياق االتفاقيةومنو بشأن صحة ) 2003 (4اللجنة العام رقم 

  الصحة العقلية  

صحة العقلية بـني    تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مشاكل ال           -55
غري أن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء زيادة عدد األطفال املعرضني لإلصـابة              . األطفال

 ، وخاصة بـني   يةاملخدرات، واالضطرابات السلوك  وباالكتئاب والشد العصيب وإدمان التبغ      
ة أطفال احلضر، واالفتقار إىل تدخالت وقائية فعالة إلدارة مشاكل الصحة العامـة بـصور             

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حاالت االنتحار بني األطفال يف الدولـة الطـرف،              . استباقية
  .وخاصة بني البنات

الصحة العقليـة  بشأن  الدولة الطرف سياسة وطنية شاملة       أن تعد توصي اللجنة ب    -56
 فيها  للطفل، مقترنة جبميع العناصر اإللزامية لتوصيات منظمة الصحة العاملية األساسية، مبا          

  االضطرابات الصحية العقلية يف    الوقاية من ، و اتتعزيز الصحة العقلية، وتقدمي االستشار    
 خدمات الصحة  توفري فضال عن  احمللية الرعاية الصحية األولية واملدارس واجملتمعات    نطاق  

العقلية يف العيادات اخلارجية والداخلية لألطفال واملراهقني الذين يعانون مـن مـشاكل             
أن تتـيح الدولـة     بكما توصي اللجنة    . طرية، بدون وصم املتضررين   اخللعقلية  لصحة ا ا



CRC/C/MNG/CO/3-4 

GE.10-41059    (EXT) 16 

 باملدارس االبتدائية واملدارس الداخلية ألول مرة، من        نيالطرف املساعدة لألطفال امللتحق   
  .أجل دعم احتياجاهتم املعرفية واالجتماعية والنفسية للنمو

  مستوى املعيشة  

ر انتشار الفقر يف البلد وتعرب عن قلقها إزاء التباين          تالحظ اللجنة مع القلق استمرا      -57
بـني    الكـبري  التفاوتويساور اللجنة القلق البالغ إزاء      . اإلقليمي الكبري يف مستوى املعيشة    

وإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء االخنفـاض الـشديد يف            . البيئتني احلضرية والريفية  
ال، إذا قيس مبؤشرات متعلقة بالدخل فضال عن الغذاء         ألطفلعديد من ا  مستوى املعيشة العام ل   

والسكن والتعليم واملياه األكثر أمنا ومرافق الصرف الصحي املالئمة وممارسات الصحة العامة            
وتالحظ اللجنة أيضا مع القلق حالة األطفال الذين يعيشون يف املناطق العـشوائية             . املأمونة

  ).gehrs(الفحم يف غهرز التدفئة بة عن احلضرية واآلثار الصحية للحرارة الناجت

الدولة الطرف خطوات لتحـسني املـستوى املعيـشي         أن تتخذ   توصي اللجنة ب    -58
تحسني توافر الغذاء وجودة املياه ومرافق الصرف الصحي للألطفال، وإيالء اهتمام خاص 

تـدابري  كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف        . والصحة العامة واإلسكان والتعليم   
  .غهرز اإلقليمي وأن تسعى إىل إجياد تدابري بديلة للتدفئة يف التفاوتخلفض 

  ) من االتفاقية31 و29 و28املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -6 

  التدريب واإلرشاد املهنيانيف ذلك التعليم مبا   

وإلزامـي وتغطيـة   ترحب اللجنة باستثمار الدولة الطرف يف توفري تعلـيم جمـاين         -59
ـ كما تالحظ اجلهود املبذولة حنو هتيئة      . مصاريف اإلقامة باملدارس     حبيـث تكـون  دارسامل

وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ الدور املهم للعاملني االجتمـاعيني يف تـوفري            ". صديقة للطفل "
ف الوظيفي للعمال االجتمـاعيني يف      يوصتاخلدمات لألطفال وإدراج دور محاية الطفل يف ال       

لبنني يف التعلـيم    اخنفاض نسبة ا  ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء       ومع ذلك . املؤسسات التعليمية 
 ثقافيـة بـشأن دور البـنني يف         ياتمن سلوك يفاقمه  نتيجة ارتفاع معدل ترك الدراسة وما       

وتالحظ مع القلق استمرار العقوبة البدنية أو الـضغوط النفـسية يف املؤسـسات              . األسرة
سبل ال تتوفر هلم سوى     ضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء األطفال الذين          وباإل. التعليمية

:  مبن يف ذلك   رسةحمدودة للحصول على اخلدمات التعليمية، وخاصة يف مستويات ما قبل املد          
أطفال أسر الرعاة يف املناطق النائية والريفية املتباعدة، وأطفال األسـر الـيت هـاجرت إىل                

كما تالحظ اللجنة مع القلق العجـز يف        . غري الرمسي  عمال املناجم    قطاعالعاصمة وأطفال   
. مثل األثاث ودورات املياه واألمـن     من املواد   املرافق  رياض األطفال و  املدارس وفصول   عدد  

الطلبة تليب احتياجات أطفال أسر الرعاة، فإن اللجنة تشعر         بيوت  ويف حني تالحظ اللجنة أن      
  .رهم ليس مضمونا دائمابقلق من أن اتصال األطفال بأس
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 واألحكام األخرى لالتفاقية ذات الصلة، ومع مراعاة تعليـق          28يف ضوء املادة      -60
بشأن أغراض التعليم، توصي اللجنة الدولة الطـرف مبـا     ) 2001 (1اللجنة العام رقم    

  :يلي

 إعـداد  التعليم، والنظر يف      جمال  اجلنساين واإلقليمي يف   التفاوتمعاجلة    )أ( 
 أو لألطفال الذين حيتاجون إىل      املدارسري رمسية معترف هبا لألطفال الذين تركوا        برامج غ 

  حتقيق توازن بني الدراسة والعمل، مبا يف ذلك العمل املرتيل غري مدفوع األجر؛

مواصلة حتسني توافر وجودة املرافق التعليمية واملعيشية مبا يف ذلك بيوت             )ب( 
 وحاجتهم إىل األطفالجمتمعات الرعاة، مع مراعاة ثقافة الطلبة واملدارس الداخلية ألطفال 

  مكن؛أاحملافظة على االتصال بأسرهم، حيثما 

ضمان إعداد واستعمال معايري يف املدارس صديقة للطفل يف تقيـيم أداء           )ج( 
  املدارس واملعلمني؛

ـ مواصلة اجلهود املبذولة لتوفري التعليم من خالل وسائل مثل            )د(  دارس امل
   والوصول العام إىل اإلنترنت؛لةاملتنق

 االجتماعيني لالضـطالع    نيملالعلختصيص تدريب مالئم وموارد ودعم        )ه( 
األطفال وأسرهم بغية توسيع نطاق اخلـدمات       حبيث يركزون على    مبسؤولياهتم اجلديدة   

   والتعايف واالستشارة؛وقاية مع األطفال يف جمال الالعملة، وإدراج تمعياجمل

 واآلبـاء  العاملني مع األطفـال      املهنينيم حقوق األطفال بني     تعزيز فه   )و( 
واألطفال وعامة اجلمهور لتعزيز الطرائق التعليمية اليت تشجع أشكال التهذيب اإلجيابيـة         

 العاملني معهم، وخاصة    املهنينيوغري العنيفة، وتعزيز السلوك اإلجيايب حنو األطفال من قبل          
  ؛عايلنفاملعلمني والتوعية ضد العنف اال

إدراج التعليم بشأن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية وغريها مـن              )ز( 
صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة املتعلقة باألطفال يف املناهج الدراسية واختاذ تـدابري             

لربنامج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان،       من ا لتنفيذ خطة العمل للمرحلة األوىل      
قـرار   (2005يوليـه   / متوز 14 يف الدول األعضاء يف األمم املتحدة       اليت اعتمدهتا مجيع  

  ). باء113/59اجلمعية العامة 

  أوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية  

رياضـة   ال أن ميارسوا فيها  تالحظ اللجنة مع القلق االفتقار إىل أماكن ميكن لألطفال            -61
والتجمع االلتقاء  ليت ميكن لألطفال واملراهقني     ، وندرة األماكن ا   واألنشطة الترفيهية األخرى  

  .ترفيهيةالنشطة األواملشاركة يف فيها 

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء أماكن صديقة للطفل وعلى ما يلي  -62
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مع اجملتمعـات   بالتعاون  لشباب  لومراكز  جمتمعية  ألعاب  ساحات  إنشاء    )أ( 
   احمللية األخرى؛واردملاحمللية واملدارس ومؤسسات األطفال وا

  . معاا وقت فراغهأن تقضي فيها ميكن لألسر  اليتزيادة عدد األماكن  )ب( 

) د(-)ب (37 و 40 و 39 و 38 و 30 و 22املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -7 
  ) من االتفاقية36-32و

   اللجوء واألطفال الالجئونواألطفال ملتمس  

 املتعلقـة   1951النضمام إىل اتفاقية عام      ا على الدولة الطرف    عزمتالحظ اللجنة     -63
 ولكنها تشعر بقلق إزاء بطء اخلطـوات يف هـذا           1967 وبروتوكوهلا لعام    ئمبركز الالج 

 يعدم توافر معلومات عن أطفال املهاجرين والالجـئني وملتمـس         لوتأسف اللجنة   . الصدد
  .اللجوء

إىل الدولـة   ) CRC/C/15/Add.264 مـن    57الفقرة  (تعيد اللجنة تأكيد توصيتها       -64
  املتعلقـة مبركـز الالجـئ      1951التصديق على اتفاقية عـام      اليت تدعوها إىل    الطرف  

وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا توصي الدولة الطرف، مع مراعـاة          . 1967وبروتوكوهلا لعام   
املمكنة عمليـا  التفاقية، باختاذ مجيع التدابري     يف ا  واألحكام األخرى ذات الصلة      22املادة  

ألطفال ملتمسي اللجوء واألطفال الالجئني يف الدولة       لاحلماية والرعاية الكاملتني    لضمان  
وباإلضافة إىل  . ية على اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليم     مالطرف فضال عن حصوهل   

بإنشاء قاعدة بيانات للحصول على بيانات تفصيلية بشأن األطفـال    اللجنة  ذلك، توصي   
كما توصي بأن تـصدق     . شاملةالسياسة  التوجيه  لالجئني و ملتمسي اللجوء واألطفال ال   

  .الدولة الطرف على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال    

تؤكد اللجنة من جديد قلقها الذي أعربت عنه يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                 -65
والذي يفيد بأن بعض األحكام القانونية تتعارض مـع         ) CRC/C/15/Add.264 من   9فقرة  ال(

. لعمـل ابعضها البعض، وخاصة القوانني الداخلية بشأن التعليم اإللزامي واحلد األدىن لسن            
األطفـال،  عمـل   كما تعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء التقارير اليت تشري إىل زيادة معدل              

وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة مـع       . ذين يعملون يف أعمال خطرية    وخاصة األطفال ال  
قطـاع  القلق عدد األطفال الذين يتركون الدراسة ويلتحقون بالعمل يف أعمال من بينـها،              

على خـدمات اجتماعيـة     إال  حصوهلم  عدم  غري الرمسي والسريك والزراعة و    أعمال املناجم   
فال، مثل التسمم من املواد الكيميائية املستعملة       ألطاحمدودة وتعرضهم إىل أسوأ أنواع عمل       

  . وحوادث العمل واحلوادث األخرىيةالذهبيف املشغوالت 
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توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لرصد وتناول اآلثار السلبية              -66
  : مجلة أمور منهاعن طريقلعمل األطفال 

   عمل األطفال؛أشكالالقضاء على أسوأ   )أ( 

اختاذ التعديالت الالزمة لضمان املواءمة بـني التـشريعات املتعارضـة             )ب( 
  االتفاقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة؛مسترشدة ب

  تصميم وتنظيم محالت للتوعية باآلثار السلبية لعمل األطفال؛  )ج( 

توفري فصول تعليمية غري رمسية لصغار األطفال الذين يعملون وتـدريب             )د( 
  ؛ على اكتساب املهاراتألطفال األكرب سناا

مواصلة السعي إىل احلصول على مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية             )ه( 
  .واليونيسيف

  أطفال الشوارع  

تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملنع األطفال من العيش يف الشوارع               -67
أطفـال الـشوارع يف املـستوطنات       من  دد املتزايد   ولكنها ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الع       

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء االفتقـار إىل         . احلضرية والعشوائيات اجلديدة  شبه  احلضرية و 
 األطفال يف الشوارع فضال عن عدم وجـود         اليت تؤدي إىل إقامة   سباب  األمعلومات بشأن   

اليت تتخذها  جراءات  اإلاملتعلقة ب  الواردةلمعلومات  لوتأسف اللجنة   . بيانات إحصائية موثوقة  
  . الشوارععن اإلقامة يفاألطفال إلبعاد الشرطة 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتليل للموقف لفهم األسباب اجلذرية             -68
اليت تدفع األطفال إىل الشوارع ومعاجلة هذه األسباب، واالضـطالع بتقيـيم سـريع              

 للربامج واملشاريع القائمة اليت     ةطي محاية، ورسم خر   لألطفال الضعفاء الذين حيتاجون إىل    
  :كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. تتناول احتياجات أطفال الشوارع

تصميم سياسة شاملة قائمة على احلقوق، تضمن حق أطفال الشوارع يف             )أ( 
حتجـاز   بدائل عـن اال    توفري حقوق أطفال الشوارع، مبا يف ذلك     تلبية  االستماع إليهم و  

  بالسجون وإعادة تأهيل األطفال وإعادة إدماجهم؛

  التوعية حبقوق أطفال الشوارع؛  )ب( 

 الذين يتعاملون مع أطفال الشوارع، مبن فيهم        املهنينيبناء قدرات مجيع      )ج( 
   واجملتمع ككل؛يوناإلعالمو ن ون االجتماعيوضباط الشرطة والعامل

  .الطفل ومحاية الطفلتدريب ضباط الشرطة يف ميدان حقوق   )د( 



CRC/C/MNG/CO/3-4 

GE.10-41059    (EXT) 20 

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان  

ها اهليئات احلكومية املركزية واحمللية إلعداد سياسة       تتخذترحب اللجنة بالتدابري اليت       -69
 الوثـائق بحوث و الوطنية شاملة ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال والقضاء عليه، مبا يف ذلك            

وعلى الرغم مـن    . خطرلل األطفال   تعرضليت تؤدي إىل    األسباب والعوامل اجلذرية ا   املتعلقة ب 
 الذين  ، منهم لبناتاذلك، تالحظ اللجنة مع القلق عدد ضحايا االستغالل اجلنسي، وخاصة           

وباإلضافة إىل ذلك، تشعر    .  كمرتكيب جرائم وال يتوفر هلن خدمات مالئمة للحماية        يعاملون
  .هموحماكمت رائم مرتكيب اجل معاللجنة بقلق إزاء عدم إجراء حتقيقات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -70

  تعزيز تدابري منع االستغالل اجلنسي لألطفال، وخاصة البنات؛  )أ( 

محاية الضحايا وتوفري خدمات وبـرامج مالئمـة للتعـايف واإلدمـاج              )ب( 
  ؛رتكيب جرائماالجتماعي وضمان عدم معاملة الضحايا كم

نف اجلنسي يف األسرة وتقـدمي تـدريب لبنـاء          تعزيز توعية ضحايا الع     )ج( 
اذ القوانني، والعمال االجتماعيني والقضاة واملدعني العـامني بـشأن          فقدرات مسؤويل إن  

  كيفية استالم الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، بطريقة تراعي األطفال وحتترم السرية؛

  حتسني مجع البيانات وتقاسم املعلومات بني الوكاالت؛  )د( 

إيالء األولوية للمساعدة على التعايف وضمان توفري التعليم والتـدريب،            )ه( 
  فضال عن املساعدة النفسية، إىل الضحايا؛

ها عن االسـتغالل واإليـذاء   جلرائم املبلغ عن  ا  يف ضمان إجراء حتقيقات    )و( 
  . ومعاقبة مرتكبيهااجلنسيني

  بيع األشخاص واالجتار هبم واختطافهم  

تخذها الدولة الطرف للقضاء علـى االجتـار        تاللجنة التدابري اليت    يف حني تالحظ      -71
 على الرغم من ذلك تشعر بالقلق من أن االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي             فإهناباألطفال،  

 ال يزال ميثـل مـشكلة يف الدولـة          ملناجم العمل يف جمال ا    ثلوأنواع االستغالل األخرى، م   
ء االفتقار إىل معلومات عن مدى االجتار بالبشر وتأسف         كما تشعر اللجنة بالقلق إزا    . الطرف

ن العديد من التدابري والربامج الرامية إىل منع االجتار بالبشر ومحاية الـضحايا واملـساعدة               أل
 من مـوارد امليزانيـة       تقريبا تضطلع هبا منظمات غري حكومية ووكاالت دولية بدون دعم        

  .الوطنية

الفقـرة  (ا الواردة يف املالحظات اخلتامية السابقة       تؤكد اللجنة من جديد توصياهت      -72
  :وحتث الدولة الطرف على) CRC/C/15/Add.264  من65
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 هبم وبـيعهم  اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال من االجتار     )أ( 
  الداخلي؛و الدويل على الصعيدين

 للبيع واالجتار، مبا تعزيز اجلهود الرامية إىل التغلب على األسباب اجلذرية      )ب( 
   والفقر؛اينيف ذلك التمييز اجلنس

للسياسات والربامج يف هذا اجملال     ) بشرية ومالية (ختصيص موارد كافية      )ج( 
  مـن أجـل    لتقدمي مساعدة اجتماعية ونفسية شاملة إىل األطفال ضحايا البيع واالجتـار          

  تعافيهم وإدماجهم االجتماعي؛

  تصنيفها بشأن بيع األطفال واالجتار هبم؛وضع نظام جلمع البيانات و  )د( 

 بالتعاون مع الشركاء     بشأهنا والتوعيةهذه املمارسات   ملنع  القيام بأنشطة     )ه( 
  .املعنيني

  خط املساعدة  

تضطلع اآلن بعدد من املشاريع     تالحظ اللجنة أن عددا من املنظمات غري احلكومية           -73
قلق عـدم تـوافر خـط       ب أن اللجنة تالحظ     غري. ة لتوفري خطوط مساعدة لألطفال    املتوازي

يفي باملعـايري   وألطفال  من أجل ا  مساعدة وطين جماين يف الدولة الطرف يعمل بصورة جيدة          
  .الدولية

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف وجود خط مساعدة، عن طريق مجلـة               -74
  :أمور منها

ميـا جلميـع     ساعة يو  24 أرقام ومتاح    3ختصيص رقم جماين يتألف من        )أ( 
وحدة إداريـة أصـغر      (والباغ) وحدة إدارية أصغر حجما من املقاطعة      (السوممواطين  

  يف الدولة الطرف؛) حجما من السوم

  ختصيص أموال كافية ألنشطة التوعية وبناء القدرات؛  )ب( 

ضمان تصميم املوارد الالزمة لعمل خدمات خط املـساعدة بـصورة             )ج( 
  .مالئمة ملساعدة األطفال

  إدارة شؤون قضاء األحداث  

الذي يضمن  تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني اإلطار القانوين             -75
د املدة املسموح هبا قانونا الحتجاز األطفـال        على سبيل املثال بتحدي   محاية حقوق األطفال،    

من خـالل دعـم      احملاكمة، وخفض احلد األدىن للعقوبات ملرتكيب اجلرائم ألول مرة و          رهن
وعلى الرغم من ذلك، ال تـزال اللجنـة         ". خوري مركز غر "و  " اللجان املعنية باألحداث  "

  :تشعر بالقلق إزاء
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الظروف غري املالئمة يف مراكز االحتجاز قبل احملاكمـة الـيت يواجههـا               )أ( 
األطفال، وخاصة زيادة الشكاوى عن االعترافات القسرية وعنف الشرطة خالل االحتجـاز            

  البالغني يف مراكز االحتجاز التابعة للشرطة؛عن عادة يف اللون صن األطفال ال يفوأ

 يف جمال األطفال يف     نياالفتقار إىل حماكم متخصصة لألطفال وقضاة مدرب        )ب( 
  العديد من مناطق الدولة الطرف؛

توقيع عقوبـات علـى مـن       هنج الدولة الطرف العقايب الذي يركز على          )ج( 
بدون إعادة إدماجهم ومساعدهتم، وبدون تقدمي أي تعلـيم إىل األطفـال             جرائم،   يرتكبون
  .احملتجزين

) CRC/C/15/Add.264 مـن    68الفقرة  (تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة         -76
اليت تفيد بأن على الدولة الطرف أن حتقق االتساق الكامـل بـني قـضاء األحـداث                 

ع معايري األمم املتحدة األخرى يف ميـدان        ، وم 39 و 40 و 37واالتفاقية، وخاصة املواد    
قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قـضاء              

مبادئ (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (األحداث  
قواعد (من حريتهم   رومني  احمل، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث       )الرياض التوجيهية 

، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل بشأن األطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وتعليـق              )هافانا
ويف هـذا   .  عدالة لألحـداث    إقامة بشأن حق الطفل يف   ) 2007 (10اللجنة العام رقم    

  :الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

جاز السابق للمحاكمة وضمان عـدم      ل أثناء االحت  اطفمحاية حقوق األ    )أ( 
سري وعنف من قبل الشرطة خالل االحتجاز وفصلهم عن         قتعرض األطفال إىل اعتراف     

  البالغني أثناء االحتجاز لدى الشرطة؛

إنشاء حماكم متخصصة لألطفال وتعيني قضاة مدربني يف جمال حماكمـة             )ب( 
  األحداث يف مجيع مناطق الدولة الطرف؛

 علـى   حـداث  العاملني يف نظام عدالة األ     املهنينييع  ضمان حصول مج    )ج( 
  تدريب بشأن املعايري الدولية الصديقة للطفل ذات الصلة؛

ني من حريتهم ورصد ظروف احتجـازهم       روممحاية حقوق األطفال احمل     )د( 
ـ ووضمان أن يظل األطفال على اتصال دوري بأسرهم أثناء           دهم يف نظـام عدالـة      وج

  ؛حداثاأل

مثل التـصدي   (ج شامل للتغلب على مشكلة جرائم األحداث        اختاذ هن   )ه( 
اليت تنص عليها االتفاقية، باستعمال تدابري بديلة، مثل      )  خلفها للعوامل االجتماعية الكامنة  
أو تعليـق القـرارات     اجملتمعية  دمات  اخلاملراقبة واالستشارة و  تغيري املسار والوضع حتت     

  مكن؛حيثما أ
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نية وغريها من املساعدة إىل األطفـال يف مرحلـة           املساعدة القانو  ميتقد  )و( 
  مبكرة من اإلجراءات؛

  ضمان تقدمي اخلدمات األساسية إىل األطفال؛  )ز( 

وضع نظام مستقل يراعي األطفال وميكنـهم الوصـول إليـه لتلقـي               )ح( 
الشكاوى والنظر فيها من قبل األطفال والتحقيق بشأهنا وإجراء احملاكمة واملعاقبة علـى             

   وحراس السجون؛نيانوإنفاذ القموظفي هاكات املرتكبة من قبل االنت

طلب املزيد من املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املـشترك بـني               )ط( 
   األحداث وتدريب الشرطة؛قضاءالوكاالت املعين بقضاء األحداث يف جمال 

 الالإنسانية  اعتماد تدابري مالئمة ملناهضة التعذيب أو العقوبة القاسية أو          )ي( 
 املتعلقة مبناهضة التعذيب وغريه من      1984واملهينة والنظر يف التصديق على اتفاقية عام        

  .ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  شهود اجلرائموضحايا المحاية   

ة توصي اللجنة أيضا بأن تضمن الدولة الطرف، عن طريق أحكام ولوائح قانوني             -77
أو /مالئمة، توفري احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلـرائم و            

الشهود عليها، مثل األطفال ضحايا سوء املعاملة والعنف املرتيل واالسـتغالل اجلنـسي             
واالقتصادي واالختطاف واالجتار واألطفال الشهود على تلـك اجلـرائم وأن تكفـل             

األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال          مراعاهتا التامة ملبادئ    
املرفقـة بقـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          (ضحايا اجلرمية والشهود عليها     

2005/20.(  

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -8 

ألساسية توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على معاهدات األمم املتحدة ا            - 78
حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا اليت مل تصبح فيها طرفا بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية             
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص            
من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن            

عاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملعاقبة عليها، والربوتوكولني االختيارين          ضروب امل 
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل           

  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  املتابعة والنشر  -9 

  املتابعة  

ة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هـذه            توصي اللجن   -79
) الربملان(التوصيات تنفيذا تاما باختاذ إجراءات من بينها إحالتها إىل جملس الشعب األعلى       

والوزارات املعنية وسلطات البلديات للنظر فيها على النحو الواجب واختاذ مزيـد مـن              
  .اإلجراءات بشأهنا

  النشر  

توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري              -80
املالحظـات  (الثالث والرابع املوحد والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة           

اليت اعتمدهتا اللجنة، للجمهور عامة وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب   ) اخلتامية
  .قاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذها ورصدهاولألطفال هبدف إثارة الن

  التقرير املقبل  

 20تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس حبلـول               -81
 صـفحة   120وينبغي أالّ يتجاور عدد صفحات التقرير       . 2014أكتوبر  /تشرين األول 

لـى معلومـات عـن تنفيـذ        وينبغي أن يشتمل أيـضا ع     ) CRC/C/118انظر الوثيقة   (
  .الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل

تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل أن تقدم وثيقة أساسـية حمدثـة وفقـا                 -82
للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي            

ن، مبا فيها املبادئ التوجيهية املتعلقـة بالوثيقـة         التقارير مبوجب معاهدات حقوق اإلنسا    
األساسية املوحدة اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات             

  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (2006يونيه /حقوق اإلنسان يف حزيران

        


