
(A)   GE.10-15379 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

         السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املفوضية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  منغوليا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
تحـدة  اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم امل             

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُِكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد روعـي يف    . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          

وعند عـدم وجـود    . إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          
. معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إذا كانت ال تزال صاحلة             

ن هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن               وملّا كا 
االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليـات الدوليـة            /التصديق على معاهدة ما و    
  .انحلقوق اإلنس
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

ـ      ع أشـكال   االتفاقية الدولية للقضاء على مجي
  التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )١٧املادة (نعم   ١٩٦٩أغسطس / آب٦

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
  واالجتماعية والثقافية

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٨
١٩٧٤  

  -  ))١ (٢٦الفقرة (نعم 

نوفمرب /ين تشرين الثا  ١٨  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
١٩٧٤  

الشكاوى املتبادلة بني الـدول       ))١ (٤٨الفقرة (نعم 
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل      
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  -  ١٩٩١أبريل / نيسان١٦

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        
  املرأة

  -  -  ١٩٨١يوليه / متوز٢٠

كول االختياري التفاقية القضاء علـى      الربوتو
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     -  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٨
  ال): ٩و

ـ       روب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ض
   ة أو الالإنـسانية   املعاملة أو العقوبـة القاسـي    

  أو املهينة

ينـاير  / كانون الثاين  ٢٤
٢٠٠٢  

 تبادلة بني الـدول   الشكاوى امل   -
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
): ٢٠املادة  (إجراءات التحقيق   

  نعم
  -  -  ١٩٩٠يوليه / متوز٥  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

أكتوبر / تشرين األول  ٦
٢٠٠٤  

ملزِم مبوجب  إعالن  
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

ــران٢٧ ــه / حزي يوني
٢٠٠٣  

-  -  

  -  -  ٢٠٠٩مايو / أيار١٣  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 حقـوق   الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    

  األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٦املادتـان   (إجراءات التحقيق     -  ٢٠٠٩مايو / أيار١٣

  نعم): ٧و
توقيع  ()٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        : معاهدات أساسية ليست منغوليا طرفاً فيها     

، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة    لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      ل الثاينالربوتوكول االختياري   ،  )٢٠٠٩فقط،  
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                

  .)٢٠٠٧توقيع فقط،  (يع األشخاص من االختفاء القسرياالتفاقية الدولية حلماية مجأُسرهم، و
    

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
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  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو

  ال  )٥(دميو اجلنسيةالالجئون وع
  الثالث الربوتوكول نعم،   )٦( هبا والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة١٩٤٩أغسطس / آب١٢ اتفاقيات جنيف املؤرخة يف

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  جمال التعليمملكافحة التمييز يف ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

إجراءاهتا اخلاصة بـأن    أو  /معاهدات األمم املتحدة و   من هيئات   هيئات  عدة   تأوص  -١
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       : تصدق منغوليا على االتفاقيات التالية    

، )٩(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري          ، و )٨(وأفراد أسرهم 
العقوبة القاسية  أو  ضروب املعاملة   والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من        

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     الثاين  الربوتوكول االختياري   و،  )١٠(أو الالإنسانية أو املهينة   
تـصادية  لعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االق       ، والربوتوكول االختياري ل   )١١(والسياسية

             املتعلقـة مبركـز الالجـئني وبروتوكوهلـا        ١٩٥١عام  واتفاقية  ،  )١٢(واالجتماعية والثقافية 
اتفاقية ، و)١٤(١٩٥٤ لعام اجلنسية االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدمييو ،)١٣(١٩٦٧لعام 

 املتعلقة ١٨٣ م رقاتفاقية منظمة العمل الدولية، و١٩٦١ لعام اجلنسية ختفيض حاالت انعدام
  .)١٥(حبماية األمومة

 ٦التصديق على تعديل الفقرة     حلنة القضاء على التمييز العنصري منغوليا ب       توصأو  -٢
 على  هاوحثت،  )١٦( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         ٨من املادة   

)١٧(فاقية من االت١٤اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة إصدار 
.  

         اإلعـالن املتعلـق    بإصـدار   منغوليـا   التعذيب  أوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة      و  -٣
البالغـات   العتراف باختصاص اللجنـة يف تلقـي  ل من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢باملادة  
 . )١٨(الفردية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ل عن قلقها مـن أن بعـض األحكـام          جلنة حقوق الطف  أعربت  ،  ٢٠١٠يف عام     -٤

منغوليا تـشريعاهتا مـع    توائم  ، وكررت توصيتها بأن     )١٩(االتفاقيةغري متوائمة مع    التشريعية  
  .)٢١(تشريعي شامل بشأن حقوق الطفلاعتماد قانون على أيضا ها وشجعت. )٢٠(االتفاقية

من أن  عن قلقها   رأة  ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل        ٢٠٠٨يف عام   و -٥
التفاقيـة، وأن بعـض     مها مع ا  ؤوات حتديد مدى    لقوانينها بغية  مراجعة شاملة    جترمنغوليا مل   

 على اسـتعراض    منغوليا اللجنة   توحث .تظل سارية املفعول  األحكام التمييزية ضد املرأة قد      



A/HRC/WG.6/9/MNG/2 

GE.10-15379 4 

علـى  منغوليا  اللجنة   توشجع. )٢٢(مجيع القوانني القائمة، وتعديل أي أحكام متييزية متبقية       
اعتماد مشروع القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني الذي يتضمن تعريفا للتمييز املباشر وغري             

 . )٢٤( منغوليا إىل سن تشريع حيظر التحرش اجلنسيتكما دع. )٢٣(املباشر

جلنة اخلـرباء املعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات      ، الحظت   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ييف عام و  -٦
 أن قانون العمل    ،)منظمة العمل الدولية  جلنة خرباء   (  ملنظمة العمل الدولية   والتوصيات، التابعة 

أضيق " يؤدون نفس العمل  الذين  ملوظفني واملوظفات   بني ا "نص على املساواة يف األجر      يي  ذال
ـ  ، الذي يتجاوز ١٠٠من مبدأ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم نطاقا   نفس مسألة أدائهـم ل
 املساواة يف   نضميوطلبت اعتماد تشريع    . تساويةاملقيمة  ذي ال ختلف  امليشمل العمل    ل العمل،

  . )٢٥(األجر بني الرجل واملرأة عن العمل ذي القيمة املتساوية
عن قلقها مـن عـدم      القضاء على التمييز العنصري     أعربت جلنة   ،  ٢٠٠٦يف عام   و  -٧

 االنـشغال ربت عن   وأع. )٢٦(التشريعات املنغولية تعريف واضح للتمييز العنصري يف      وجود  
          ت وأشـار .)٢٧(املـدين واإلداري  امليداننيإزاء عدم وجود تشريع بشأن التمييز العنصري يف    

 لتمييز العنصريتروج لاملنظمات اليت عدم مشروعية حظر وتنص على   إىل عدم وجود أحكام     
 التمييـز  حظـر منغوليـا تـشريعا ملنـع و      تسن  وكررت توصيتها بأن    . )٢٨(وحترض عليه 

 . )٢٩(العنصري

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
          ضـمن   اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف منغوليـا       اعتمدت ٢٠٠٨يف عام     -٨

    جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنيـة بتعزيـز ومحايـة           من جانب    "ألف"الفئة  
 . )٣٠(حقوق اإلنسان

بإنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق   املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ترحبو  -٩
 إىل  املقدمةألن غالبية الشكاوى    ها أعربت عن قلقها     لكن. )٣١(٢٠٠٠اإلنسان يف منغوليا عام     

القلق أيضا إزاء عـدم     عن   اللجنةأعربت  و.  سكان يعيشون يف أوالنباتار    منوردت  اللجنة  
. )٣٢(يز على أساس اجلنس على الرغم من انتشار العنف ضد املـرأة           وجود شكاوى من التمي   

اللجنـة الوطنيـة حلقـوق      اختصاص  لتوعية ب لجهودها  مبضاعفة  منغوليا  تقوم  وأوصت بأن   
وشجعت جلنة حقوق الطفل منغوليا     . )٣٣(والنظر فيها من النساء   شكاوى  اإلنسان يف تلقي ال   

سان يف منغوليا والية وأهلية تلقي الشكاوى       أن تكون للجنة الوطنية حلقوق اإلن     ضمان  على  
مالئمـة   آليات لتقدمي الشكاوى يسهل الوصـول إليهـا وتكـون         من األطفال من خالل     

 . )٣٤(لألطفال
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املعنيـة  وطنية اللجنة الإنشاء ب املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد تورحب  -١٠
احلضور الكايف أو املوارد    ا ال متلك    ألهن ها أسفت ، لكن ٢٠٠٥ملساواة بني اجلنسني يف عام      با

  .)٣٥(الالزمة للنهوض بواقع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني

  تدابري السياسة العامة  -دال   

                      خطـة العمـل الوطنيـة حلمايـة الطفـل         حقـوق الطفـل     نة  جلتالحظ  بينما    -١١
الكافيـة  وختصيص املـوارد  جديدة  خطة  اعتمادتوصي ب ، فإهنا   )٣٦()٢٠١٠-٢٠٠٢( ومنّوه

  .)٣٧(فضال عن وضع آلية متابعة وتقييم
الربنامج الوطين للحماية من االجتـار باألطفـال        وأعربت اللجنة عن قلقها من أن         -١٢

  . )٣٨(بالريمووالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي ال يتناول انتهاكات مجيع أحكام بروتوكول 
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(األمـم املتحـدة     خطة عمل    منغوليا   ، اعتمدت ٢٠٠٥يف عام   و  -١٣

 . )٣٩(للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مع التركيز على النظام املدرسي الوطين

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٤٠(ة املعاهدةهيئ
آخـر تقــرير مت    
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  تقـدميه والنظر فيه

التقرير املوحد للتقارير التاسع عشر       -   ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥ جلنة القضاء على التمييز العنصري
إىل احلادي والعشرين الـذي حيـني       

  .٢٠١٠موعد تقدميه عام 
وق االقتصادية  اللجنة املعنية باحلق  

 واالجتماعية والثقافية 
الرابع الذي كان موعد تقدميه     التقرير    -  ٢٠٠٠أغسطس /آب  ١٩٩٨

  .٢٠٠٣منذ عام  قد حان
التقرير اخلامس الذي كان موعـد        -  ٢٠٠٠مارس /آذار  ١٩٩٨  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

، ومت  ٢٠٠٣ه قد حان منذ عام      تقدمي
  .٢٠٠٩تقدميه عام 

عنية بالقضاء على التمييز    اللجنة امل 
  ضد املرأة

ــشرين األول  ٢٠٠٧ ــوبر /ت أكت
٢٠٠٨  

 يف   تقدميه حيل موعد 
ــشرين األول  /تـ

  ٢٠١٠أكتوبر 

 حيني  ناللذاالتقريران الثامن والتاسع    
  .٢٠١٤موعد تقدميهما عام 

التقرير األويل الذي كـان موعـد         -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
  .٢٠٠٣تقدميه قد حان منذ عام 

التقرير اخلامس الذي حيـني موعـد      -  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٨  نة حقوق الطفلجل
  .٢٠١٤تقدميه عام 
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  )٤٠(ة املعاهدةهيئ
آخـر تقــرير مت    
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  تقـدميه والنظر فيه

 التفاقيـة الربوتوكول االختياري   
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -  -  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٨

 التفاقيـة الربوتوكول االختياري   
علق ببيع األطفال   حقوق الطفل املت  

ــتغالل  ــال واس ــاء األطف وبغ
  ال يف املواد اإلباحيةـاألطف

  -  -  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٨

ــخاص ــوق األش ــة حق   اتفاقي
  ذوي اإلعاقة

التقرير األويل الذي حيـني موعـد         -  -  -
  .٢٠١١تقدميه عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

  ؛ )٤١(٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٨-١املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم،   ر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثاتآخ
  / أيلـول ٢٤(املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة              

 )٤٣(٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١-١٥؛  )٤٢(٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١ - سبتمرب
  .)٤٤()٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٣-١٨و

  -  زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ
  -  زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها 

  أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم عن تقـديره ملنغوليـا ملـا قدمتـه مـن مـساعدة                     التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٤٥(جناح الزيارةإل

  .)٤٧(٢٠١٠ و)٤٦(٢٠٠٨املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف العامني   متابعة الزيارات

  .وردت منغوليا على مخس رسائل. أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، مت إرسال سبع رسائل الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
  الـيت أرسـلها املكلفـون بواليـات         ٢٣    ردت منغوليا على اسـتبيانني مـن االسـتبيانات ال           ستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعيةالردود على اال

  .)٤٨(اإلجراءات اخلاصة

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل املنطبق

  واة وعدم التمييزاملسا  -١  
عن أسفها لعدم كفاية التـدابري      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        اللجنة   تعربأ  -١٤

والقوالب النمطية الـصلبة    اليت اختذهتا الدولة الطرف للتصدي للممارسات التمييزية التقليدية         
لب النمطية ال تزال   ن هذه القوا  وألبشأن أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع         

وأعربت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         . )٤٩(تنعكس يف التشريعات والسياسات   
  . )٥٠(واالجتماعية والثقافية عن شواغل مشاهبة
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ارتفاع معـدل   عن قلقها إزاء     بالقضاء على التمييز ضد املرأة       املعنيةوأعربت اللجنة     -١٥
  .)٥٢(إىل كفالة حقوق متساوية للمرأة يف جمال التوظيف ودعت منغوليا )٥١(لبطالة بني النساءا

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد املرأة يف جمال التوظيف يف القطاعني العام                -١٦
يف القيمة، وعدم محايـة األمومـة       املتساوي  العمل  لقاء  واخلاص وعدم املساواة يف األجور      
أن إىل  أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة        و. )٥٣(واألحكام التمييزية يف قانون العمل    

اليت تستند إىل تصورات منطية بشأن قدرهتا       و) يف قانون العمل  (رأة  ملبااصة  اخلوقائية  التدابري  ال
وطلبت من منغوليا   . إىل انتهاكات ملبدأ املساواة يف الفرص واملعاملة      تؤدي  ودورها يف اجملتمع    

  .)٥٤(محاية األمومة علىوقائية التدابري الضمان اقتصار 
، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أنه بينما جنحت املرأة يف            ٢٠١٠ويف عام     -١٧

، االستفادة من الفرص التعليمية، كانت هناك فجوة يف مشاركتها يف القطاعات األعلى أجراً            
حظات وقدم فريق األمم املتحدة القطري مال     . )٥٥(تسلمها ملناصب إدارية أقل   فرص   توكان

مماثلة، وأشار كذلك إىل أن عمل النساء يتركز يف وظائف منخفضة األجـر يف قطاعـات                
  . )٥٦(الزراعة واملبيعات والتصنيع واخلدمات والتعليم والصحة

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن التمييز على أساس العمر واجلنس والوضع               -١٨
  . )٥٧(ئف يف الصحف احمللية حتدد العمر واجلنساالجتماعي موجود وأن بعض إعالنات الوظا

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء الصعوبات اليت               -١٩
تواجهها املرأة الريفية يف احلصول على اخلدمات الصحية الكافية واملياه النظيفـة وخـدمات          

وحثت اللجنة منغوليا على إيالء اهتمـام       . )٥٨(املرافق الصحية ويف املشاركة يف صنع القرار      
خاص الحتياجات املرأة الريفية من خالل كفالة مشاركة املرأة الريفية مشاركة كاملـة يف              
عمليات صنع القرار وضمان حصوهلا على اخلدمات الصحية وامليـاه النظيفـة وخـدمات              

  . )٥٩(الصرف الصحي دون متييز
غري   املتخذة حلماية األطفال الضعفاء من التمييز،      التدابري وتالحظ جلنة حقوق الطفل     -٢٠

أهنا ال تزال تشعر بالقلق من أن التمييز القائم على اجلنس يؤثر على البـنني والبنـات، وأن                  
األطفال يعاملون معاملة غري متساوية من الناحية العملية على أساس اعتبارات منها اجملموعة             

اقة، ومستوى املعيشة، أو ألسباب تتعلق بأسرة الطفـل،   اإلثنية اليت ينتمي إليها الطفل، واإلع     
 االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة     االستبعادكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء      . )٦٠(أو حمل إقامته  

جتماعيـة  االرعاية التعليم و النتيجة االفتقار إىل بنية حتتية سليمة وعدم إمكانية حصوهلم على           
  .)٦١(صحيةالدمات اخلو

املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم الفصل بني األطفال ذوي اإلعاقة الذين            والحظ    -٢١
، وأوصى بأن تصمم منغوليا وتنفذ بـرامج تعليميـة          )٦٢(وضعوا يف مراكز تعليم غري نظامي     

  . )٦٣(يف نظام التعليمتدرجيياً لطالب املعوقني ا تفضي إىل إدماج
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  يحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخص  -٢  
، أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه إزاء الظـروف            ٢٠٠٥يف عام     -٢٢

والحظ أنـه علـى   . احمليطة بعقوبة اإلعدام، خصوصا أهنا كانت ُتعترب سرا من أسرار الدولة   
الرغم من طلباته املتكررة، مل ُتقدَّم له أي معلومات رمسية فيما يتعلـق بعـدد اإلعـدامات                 

ن تنفيذها وأن اُألسر أيضا ال يتم إخطارها باملواعيد الدقيقة لتنفيذ اإلعدامات            وأوقات وأماك 
ويف عـامي  . )٦٤(وال بأماكن تنفيذها، وال حتصل على جثث األشخاص الذين أُعدموا لدفنها        

باحتجاز السجناء احملكوم عليهم باإلعدام وفقا للمعايري الدولية، ) أ(، أوصى ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥
تنفيـذ    بوقـف   ) ب(نبغي تقييدهم باألصفاد واألغالل أثناء االعتقـال، و       وال سيما أنه ال ي    
  . )٦٥(عقوبة اإلعدام

، رحبت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   ٢٠١٠ويف كانون الثاين عام       -٢٣
أن األشـخاص الـذين   والحظت  اإلعدام   لتنفيذ عقوبة بإعالن رئيس منغوليا الوقف الرمسي      

وشجعت منغوليا على   .  اإلعالن كم اإلعدام سُتخفف أحكامهم وفقا لذلك     ينتظرون تنفيذ ح  
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية            

ورحب املقرر اخلاص املعـين     . )٦٦( الصارم والنهائي بوضع حد لعقوبة اإلعدام      هالتأكيد التزام 
  . )٦٧(عقوبة اإلعدام وأعرب عن أمله يف أن يصدر قانون بإلغائهايذ تنفمبسألة التعذيب بوقف 

 ال ُيعـّرف  ، الحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن القانون          ٢٠٠٥ويف عام     -٢٤
مصطلح التعذيب وفقا التفاقية مناهضة التعذيب وخلص إىل أن املسؤولني عن إنفاذ القانون             

، رحب جبهود منغوليـا     ٢٠١٠ويف عام   . )٦٨( املعاملة مستمرون يف ممارسة التعذيب وإساءة    
التشريعية الرامية إىل جترمي التعذيب، لكنه أعرب عن أسفه ألن تعريف التعذيب ال يتماشـى               

والحظ بقلق أن قانون اإلجراءات اجلنائية ال يكفل عدم االحتجـاج           . مع متطلبات االتفاقية  
  . )٦٩(ات قانونية حتت التعذيب يف أية إجراءُتنتزعباألدلة اليت 

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان    املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب على عمل   وأثىن  -٢٥
االدعاء العام يف تلقي الشكاوى والقيام بالتحقيق، لكنه أكد ضرورة تـوفري   هيئة  يف منغوليا و  

. )٧٠(امدائهأحسن  ا من أجل ضمان     م، وعدم التدخل يف عمله    هلاتني اهليئتني التمويل الكايف   
  . )٧١(وحث منغوليا على إنشاء آلية وقائية وطنية

عن قلقه إزاء العنـف     ، أعرب األمني العام لألمم املتحدة       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢ويف    -٢٦
وقد . )٧٢(من خسائر يف األرواح   خلفته  ظاهرات يف منغوليا وأعرب عن أسفه ملا        الناتج عن امل  

تتعلق حبالة الطوارئ اليت    مشتركة  ءات اخلاصة رسالة    أرسل املكلفون بواليات يف إطار اإلجرا     
 ٧٠٠يوليه، مت توقيـف حنـو       / متوز ١ويف  .  ومبقتل أربعة متظاهرين   ٢٠٠٨أعلنت يف عام    

وأعلنت احلكومـة حالـة     . شخص خالل االحتجاجات اليت تلت االنتخابات يف أوالنباتار       
عديد من املعتقلني للـضرب     وتعرض ال . الطوارئ ملدة أربعة أيام عقب اندالع أعمال الشغب       

وقُتـل أربعـة أشـخاص    . واالحتجاز دون طعام وماء، وأُجربوا على توقيع إفادات تدينهم        
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. بالرصاص يف شارع رئيسي يف أوالنباتار، وتعرضوا للضرب قبل إطـالق النـار علـيهم              
أعلن الرئيس حالة الطوارئ ليتيح للـشرطة تفريـق         : وأشارت احلكومة يف ردها إىل ما يلي      

، والتزمت الشرطة بذلك يف مجيع أنـشطتها        القانونمقتضيات  احترام  ظاهرات بالقوة مع    امل
 منهم  ١٠ من أفراد الشرطة واعتقال      ١٠٦كما أبلغت عن استجواب     . الستعادة النظام العام  

  . )٧٣(سقوط أربعة قتلىلالشتباه يف ضلوعهم يف 
ارسة العقوبة البدنيـة يف     وأكدت جلنة حقوق الطفل من جديد قلقها إزاء انتشار مم           -٢٧

وحثت اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات       . مجيع املؤسسات اليت يعيش فيها أطفال     
                 ملنع مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بوصـفها وسـيلة مـن وسـائل التأديـب يف                

   .)٧٤(مجيع املؤسسات
يز ضد املرأة عن قلقها ألن وترية حـوادث         وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمي       -٢٨

. العنف املرتيل ال تزال مرتفعة وألن حاالت املالحقة القضائية ملرتكيب هذه اجلرائم قليلة جدا             
وحثت اللجنـة   . )٧٥(وأعربت اللجنة عن أسفها ألن منغوليا مل جترم بعد االغتصاب الزوجي          

 العنف املرتيل ودعت منغوليا إىل كفالـة        منغوليا على إيالء أمهية كبرية لتنفيذ قانون مكافحة       
  . )٧٦(وصول ضحايا العنف املرتيل إىل سبل االنتصاف واحلماية بصورة فورية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من عدم إنفاذ األحكام القانونية القائمة ملنـع                -٢٩
ملرتكبة ضد البنني   االغتصاب وسفاح احملارم مبا فيه الكفاية، ومن أن العقوبات على اجلرائم ا           

والبنات غري متماثلة، وأن األطفال ضحايا اإليذاء اجلنسي، مبـا يف ذلـك االغتـصاب، ال                
أو مساعدة للتعايف، ولكن ميكن معاملتهم كمـرتكيب        /حيصلون يف العادة على محاية كافية و      

م يف وحثت اللجنة منغوليا على مجلة أمور منها حظر إيذاء األطفال والعنف ضده    . )٧٧(جرائم
  . )٧٨(األسرة وإنفاذ حظر االغتصاب وسفاح احملارم

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تزايد عمليـات                -٣٠
وأعربت . االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن واخنفاض معدل احملاكمات على هذه اجلرائم         

فل إعادة تأهيل ضحايا االجتار وإعادة دجمهـم يف         اللجنة أيضا عن القلق لعدم وجود آلية تك       
 ومنظمـة العمـل   )٨١( وجلنة حقوق الطفل  )٨٠(وقدم فريق األمم املتحدة القطري    . )٧٩(اجملتمع
وكررت جلنة حقوق الطفل توصياهتا إىل منغوليا، ومنها تعزيز         .  مالحظات مماثلة  )٨٢(الدولية

، شجع  ٢٠١٠ويف عام   . )٨٣( للبيع واالجتار  اجلهود الرامية إىل التغلب على األسباب اجلذرية      
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة اختـاذ               

أو هتريـب   /إجراءات تراعي الضحايا لضمان عـدم جتـرمي ضـحايا االجتـار بالبـشر و              
أن االجتـار   وحثت اللجنة منغوليا على مجلة أمور منها سن تشريعات بـش          . )٨٤(األشخاص

  .)٨٥(وإرساء آلية وطنية للرقابة
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من عدد ضحايا االستغالل اجلنسي، وخاصة              -٣١

البنات منهم، الذين يعاملون كمرتكيب جرائم وال تتوفر هلم خدمات مالئمة للحماية، ومـن              
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  جنة منغوليـا بتعزيـز    وأوصت الل . )٨٦(عدم إجراء حتقيقات مع مرتكيب اجلرائم وحماكمتهم      
 تدابري منع االستغالل اجلنسي لألطفال؛ وضمان إجراء حتقيقـات يف جـرائم االسـتغالل              
              واإليذاء اجلنسيني املبلغ عنها ومعاقبة مرتكبيها علـى حنـو سـريع؛ ومحايـة الـضحايا                

ة الـضحايا   وتوفري خدمات وبرامج مالئمة للتعايف واإلدماج االجتماعي وضمان عدم معامل         
  . )٨٧(كمرتكيب جرائم

ووفقا لفريق األمم املتحدة القطري، اسُتخدم األطفال يف األنشطة املدرة للدخل مثل              -٣٢
وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن قلقها إزاء         . )٨٨(سباقات اخليل وعروض السريك   

خليل، األمر الذي قد     سنة يف سباق ا    ١٨استمرار استخدام األطفال الذين تقل أعمارهم عن        
  . )٨٩(يضر بصحة األطفال وسالمتهم

وهي تعـرب عـن     أطفال الشوارع،   عدد  وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد          -٣٣
إلجبار األطفال علـى    ملعلومات املتعلقة بإجراءات التنكيل اليت تتخذها الشرطة        األسف إزاء ا  

 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     ، أعربت اللجنة  ٢٠٠٠ويف عام   . )٩٠(الشوارعإخالء  
  . )٩١(والثقافية عن أسفها إزاء وضع أطفال الشوارع

  إقامة العدل   -٣  
، كرر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب ضـرورة عـدم قبـول             ٢٠١٠يف عام     -٣٤

  . )٩٢(االعترافات اليت يدىل هبا يف غياب حمام
سـجالت  مـسك  يف وصيته بتوخي الدقـة  ، كرر املقرر اخلاص ت٢٠٠٨ويف عام     -٣٥

االحتجاز، مع تسجيل عدد من األمور بينها وقت االعتقال ومكانه واحلالة الصحية للشخص             
. ومعلومات حول الفحوص الطبية اإلجبارية اليت ُتجرى عند الوصول إىل مركز االعتقـال            

 وألقصر فترة   أخريكمالذ  وأوصى أيضا بأال يأذن القاضي باالحتجاز السابق للمحاكمة إال          
  . )٩٣(زمنية ممكنة

وما زالت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق من الظروف غري املالئمـة يف مراكـز                 -٣٦
االحتجاز السابق للمحاكمة اليت يواجهها األطفال، مبا يف ذلك الشكاوى عن االعترافـات             

 االحتجاز القسرية وعنف الشرطة خالل االحتجاز وعدم فصل األطفال عن البالغني يف مراكز
عـايري  موائماً مل األحداث  قضاء  منغوليا نظام   جتعل  وكررت توصيتها بأن    . )٩٤(التابعة للشرطة 
وأوصت أيضا بأن حتمي منغوليا حقوق األطفال أثنـاء االحتجـاز الـسابق       . األمم املتحدة 

ُيعنـون                    للمحاكمة وأن تنشئ حماكم متخصـصة لألحـداث وتعـني قـضاة مـدربني               
  .)٩٥( األحداثقضاءب

، الحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن اإلفالت من العقاب           ٢٠٠٥ويف عام     -٣٧
هو السبب الرئيسي للتعذيب وإساءة املعاملة، وأن عدم وجود آليات فعالة لتلقي الـشكاوى      

، أوصى بـأن تعلـن      ٢٠٠٨ويف عام   . )٩٦(والتحقيق فيها جينب مرتكيب التعذيب أي عقاب      
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وليا، يف مجلة أمور، أن التعذيب وإساءة املعاملة من جانب املوظفني العموميني لـن يـتم       منغ
، حث منغوليا علـى     ٢٠١٠ويف عام   . )٩٧( للمالحقة القضائية  ان وسيخضع ماالتهاون بشأهن 

  . )٩٨( ثقافة اإلفالت من العقاب استمراربذل مجيع اجلهود الالزمة ملكافحة

  احلق يف احلياة األسرية   -٤  
الحظت جلنة حقوق الطفل زيادة اُألسر الوحيدة العائـل برعايـة األم وظهـور                -٣٨

جمموعات جديدة من األطفال ال يتمتعون برعاية اآلباء، مبا يف ذلك األطفال املتخلى عنـهم               
  . )٩٩(نتيجة هجرة اآلباء، واألطفال املسؤولون عن رعاية أسرهم مؤقتاً

املتخذة إلدخال الرعاية البديلـة لألطفـال       ونوهت جلنة حقوق الطفل باخلطوات        -٣٩
املنفصلني عن أسرهم، غري أهنا أعربت عن القلق إزاء مجلة أمور منها االفتقار إىل اإلشـراف                

األطفـال  إجراء السـتعراض حالـة      املنتظم والرقابة على مؤسسات الرعاية، وعدم وجود        
  . )١٠٠(يف هذه املؤسساتاملودعني 

ل عن قلقها إزاء مجلة أمور منها عدم وجود خدمات دعم           وأعربت جلنة حقوق الطف     -٤٠
. )١٠١(لألسر املتبنية احملتملة، وعدم وجود آليات الستعراض حاالت التبين ورصدها ومتابعتها          

وأوصت اللجنة منغوليا جبملة أمور منها وضع سياسة وطنية ومبادئ توجيهية شاملة تـنظم              
 وطنية ُتعىن بتنفيذ اتفاقية الهاي بشأن محايـة         ، واقترحت إنشاء هيئة    وتبنيهم كفالة األطفال 

  . )١٠٢(األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل
 يف املائـة مـن   ١٠وال تزال جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء عدم تسجيل حنو          -٤١

 أسـر   من بينها اهلجرة الداخلية وُبعد مكاتب تسجيل املواليد وعدم توعيـة          ألسباب  املواليد  
  . )١٠٣(الرعاة بشأن أمهية تسجيل املواليد

  حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية   -٥  
، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن قلقها إزاء املعلومات اليت            ٢٠٠٨ يف عام    -٤٢

 املدنية بسبب آرائهم السياسية بعـد االنتخابـات        تفيد بتكرار حاالت فصل موظفي اخلدمة     
. )١٠٥(، أن احلكومة أكدت هذه املعلومـات      ٢٠١٠، والحظت، يف عام     )١٠٤(العامة واحمللية 

وطلبت أن تقدم منغوليا معلومات عن التدابري املتخذة لوضع حد حلاالت فـصل مـوظفي               
  . )١٠٦(اخلدمة املدنية على أساس الرأي السياسي

 معـدالت  اخنفاض وتدّنينة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من   وأعربت جل   -٤٣
مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار، ال سيما الربملان ومناصب صنع القرار الرفيعة املستوى،              

 يف  ٣٠ختصيص حـصة    على  ينص   الذي   القانوين بإلغاء احلكم    ٢٠٠٧ومن قيام الربملان عام     
والحظ املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف       . )١٠٧(ألحزاب واالئتالفات مرشحي ا بني  لنساء  لاملائة  

التعليم نقصا يف مشاركة املرأة يف الشؤون العامة، واستمرار وجود بعض القوالب النمطيـة              
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 عن الصور النمطيـة التقليديـة       التخليوشدد على ضرورة    . )١٠٨(القائمة على نوع اجلنس   
أمهية خلق ثقافة حقوق إنسان، ليس فقـط يف         القائمة على نوع اجلنس وسلط الضوء على        

  . )١٠٩(املدارس، ولكن أيضا بني عامة السكان

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية   -٦  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن احلد األدىن احلايل لألجور يف القطاعني العـام       -٤٤

ايري الصحة والسالمة متدنية خصوصا يف قطاع حياة كرمية، وأن معال يكفي لضمان واخلاص  
  . )١١٠(النظاميالتعدين غريقطاع البناء و
وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن احلد األدىن لسن العمل ال ينبغي أن        -٤٥

يكون أقل من سن إمتام التعليم اإللزامي، وطلبت من منغوليا رفع احلد األدىن لـسن العمـل       
  . )١١١( ) عاما١٧(بطه بسن االنتهاء من التعليم اإللزامي لر)  سنة١٥(

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل زيادة يف معدالت                -٤٦
التعدين غري النظامي   عمل األطفال، وخاصة األطفال الذين يلتحقون بأعمال من بينها قطاع           

وأعربت جلنة خرباء منظمـة     . )١١٢(ل األطفال سوأ أنواع عم  ألوالسريك والزراعة وتعرضهم    
األطفال العاملني يف مهن خطـرة رغـم أن          ارتفاع عدد العمل الدولية أيضا عن قلقها إزاء       

والحظت كذلك ضعف العقوبات اليت ُتفرض عندما       . )١١٣(سنهم ال تتجاوز اخلامسة عشرة    
  . )١١٤( األطفال يف أعمال خطرةباستخداميتعلق األمر 

 جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل تقارير تفيد أن بعض األطفال يعملون             وأشارت  -٤٧
حلـساهبم  العاملني  ألطفال  لماية  توفري احل يف االقتصاد غري املنظم يف املناطق احلضرية وطلبت         

  . )١١٥(اخلاص أو يف االقتصاد غري الرمسي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق   -٧  
التمييز العنصري عن قلقها إزاء التفاوتات الكبرية        أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على      -٤٨

يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت تؤثر بشكل خاص على اجلماعات            
ة وحثت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادي      . )١١٦(اإلثنية يف املناطق الريفية واملناطق النائية     

  . )١١٧(واالجتماعية والثقافية منغوليا على مواصلة ختصيص موارد ألحوج النساء
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من توافر الغـذاء الكـايف علـى                  -٤٩

الصعيد الوطين، أدت البطالة يف بعض األسر احلضرية إىل عدم متكنها من حتمل تكاليف املواد               
قد تأثر حق سكان املناطق الريفية يف الغذاء تأثرا كبريا، وكان الرعـاة             و. الغذائية األساسية 

  . )١١٨(واملزارعون األكثر تأثرا لعدة أسباب منها املخاطر العالية للظواهر املناخية القصوى
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والحظت منظمة الصحة العاملية كثرة األمراض اليت تنقلها املواد الغذائيـة وكثـرة               -٥٠
 الـسنوات املاضـية، وأعربـت عـن القلـق إزاء التلـوث              حاالت تلوث األغذية خالل   

  . )١١٩(امليكروبيولوجي والكيميائي لألغذية
 اخنفاضا مطردا يف معدل وفيـات       تشهدوالحظت منظمة الصحة العاملية أن منغوليا         -٥١

. تباين كبري يف معدل وفيات األمهات بني املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة         يقترن ب األمهات  
 أضعاف هذا املعـدل يف      ٦ إىل   ٤صل معدل وفيات األمهات     يو،   النائية  احملافظات ويف بعض 
وأعربـت جلنـة    . )١٢١(وقدم فريق األمم املتحدة القطري مالحظات مماثلة      . )١٢٠(أوالنباتار

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن القلق من أن النساء الريفيـات والنـساء يف                 
ود هن األكثر عرضة للموت من الوالدة واحلمل واملضاعفات املرتبطة          األسر ذات الدخل احملد   

  . )١٢٢(هبما
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء استمرار توقف النمو والكـساح، ممـا                -٥٢

املغذيات الدقيقة وسوء التغذية املزمن، وخاصة بـني البـنني دون سـن             العجز يف   يعكس  
وأوصت املنظمـة، يف    . )١٢٤(لعاملية مالحظات مماثلة  وقدمت منظمة الصحة ا   . )١٢٣(اخلامسة

والحظت املنظمـة أن    . )١٢٥(معدالت سوء التغذية   مجلة أمور، بأن تتصدى منغوليا الرتفاع     
  . )١٢٦(منغوليا تعاين من سابع أعلى عبء من أعباء السل يف منطقة غرب احمليط اهلادئ

جلهود الـيت تبـذهلا منغوليـا       والحظت منظمة الصحة العاملية أنه على الرغم من ا          -٥٣
لتحسني الصحة العامة من خالل سياسات صحية وطنية شاملة، ال يزال يتعني عليها مواجهة              
عدة حتديات أساسية، منها أوجه التفاوت يف جمال الصحة بني سكان احلضر والريف، وسوء              

رئ الـصحية   توزيع القوى العاملة الصحية وعدم كفاية االستعداد واالستجابة حلاالت الطوا         
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة عـن قلقهـا إزاء              . )١٢٧(والكوارث

وحثـت اللجنـة    . )١٢٨(حمدودية توافر خدمات الرعاية الصحية، وخاصة يف املناطق الريفية        
منغوليا على مواصلة جهودها لتحسني البنية األساسية الصحية، وكفالة رصد خمصصات مالية         

  . )١٢٩( لتوفري اخلدمات الصحيةكافية
ما يكفي مـن     يتوفر فيه    تحدة القطري أن احلصول على مأوى     وأكد فريق األمم امل     -٥٤

ويف . املاء واملرافق الصحية ليس يف متناول السكان من الفئتني املتوسطة واملنخفضة الـدخل            
ال تصلها مياه الشرب    ) خيم( يف املائة من السكان يف مساكن تقليدية         ٧٨أوالنباتار، يعيش   

والحظت منظمة الصحة العاملية أن توفري املياه املأمونـة         . )١٣٠(أو شبكات الصرف الصحي   
 سيما يف املدارس واملرافق الصحية، مـا زال ميثـل حتـدياً            صرف الصحي، ال  وشبكات ال 

وعالوة على ذلك، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل تقرير األهداف اإلمنائية            . )١٣١(كبرياً
 الذي يبني وجود تفاوت كبري بني املناطق احلضرية والريفية يف احلصول            ٢٠٠٩لأللفية لعام   

 الريفية اليت تؤوي األطفال من األسـر        واملبيتاتلصحي، وأن املدارس    على املياه والصرف ا   
وأوصت جلنة حقـوق    . )١٣٢(الكافيةالبدوية تفتقر إىل مصادر املياه املأمونة واملرافق الصحية         
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الطفل بتعزيز التدابري الرامية إىل زيادة إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونـة وحتـسني             
  . )١٣٣(ممارسات الصحة العامة

والحظت منظمة الصحة العاملية أن اهلجرة من املناطق الريفية إىل املدن الكربى أدت               -٥٥
منـاطق  "أو مـا يـسمى      (إىل امتداد االزدحام من املناطق شبه احلضرية إىل املناطق الفقرية           

، وإىل البطالة، وعدم تلبية احتياجات إمدادات املياه املأمونة، وسـوء الـصرف             )"املخيمات
  . )١٣٤(حي وحمدودية فرص احلصول على اخلدمات الصحيةالص
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار انتشار الفقـر علـى نطـاق                 -٥٦
 ،٢٠١١-٢٠٠٧ إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة للفتـرة           ووفقاً. )١٣٥(واسع

أطفـال  عـدد   طفـال، و  يتجلى الفقر البشري يف مجلة أمور منها ارتفاع معدالت عمل األ          
 املـثرية   حـاالت االنتحـار   زيـادة   الشوارع، والتشرد، واالجتار بالبشر، وقبل كل شيء،        

وتشعر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالقلق من ارتفاع نسبة الفقر             . )١٣٦(للقلق
ام الكـايف حلقـوق     بني النساء، ومن أن استراتيجية احلد من الفقر مل ُتنفَّذ مع إيالء االهتم            

  . )١٣٧(املرأة

  احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع   -٨  
ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن صايف معدالت االلتحاق بـالتعليم االبتـدائي               -٥٧

 على التوايل، وأن هـذه املعـدالت العاليـة          ٩١,٢ و ٩٣,٥ بلغ   ٢٠٠٩واألساسي يف عام    
وقد أبدى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم    . )١٣٨(ات اخلمس املاضية  استمرت خالل السنو  

اإلمجاليـة   إعجابه بارتفاع معدالت االلتحاق باملدارس، وأشار إىل أن معدالت االلتحـاق          
، أي ضعف املتوسـط     ٢٠٠٧ يف املائة عام     ٤٨باجلامعات ومؤسسات التعليم العايل بلغت      

  .)١٣٩(اإلقليمي
 اخلاص عن قلقه إزاء ارتفاع معدالت تسرب األطفال مـن التعلـيم             وأعرب املقرر   -٥٨

 ، مـن البـنني    هموأُبلغ املقرر بأن غالبية الذين تسربوا من املدرسة         . )١٤٠(االبتدائي والثانوي 
وأعربت جلنة حقوق الطفـل عـن قلقهـا إزاء     . )١٤١(وبعدم وجود تعريف واضح للتسرب    
  . )١٤٢(تفاع معدل تسرهبم من الدراسةاخنفاض نسبة البنني يف التعليم نتيجة ار

                وأشارت جلنة خرباء منظمـة العمـل الدوليـة إىل البحـوث الـيت أجريـت يف           -٥٩
 واليت تبني نسبة تسرب عالية بني أطفال الرعاة الذين حيتـاجون إىل             ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة  

، قـدمت   ٢٠٠٠ويف عام   . )١٤٣(مساعدة أبنائهم يف أنشطة رعي ما متلكه العائلة من املاشية         
  . )١٤٤(اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مالحظات مماثلة

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن بيان أوجلـي، وهـي مقاطعـة األقليـات                 -٦٠
الكازاخستانية، سجلت أعلى معدل تسرب من املدارس وأدىن نسبة مشاركة يف مرحلة مـا              
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األقلية العرقيـة   املنتمني إىل   األطفال  نيل   حمدودية فرص    أشار إىل كما  . ة يف البلد  قبل املدرس 
  . )١٤٥(مبختلف درجاته لتعليمل توفا
 جلنة حقوق الطفل القلق إزاء األطفال الذين يعـانون مـن       ساور،  ٢٠١٠ويف عام     -٦١

رسة، مبن يف   حمدودية سبل احلصول على اخلدمات التعليمية، وخاصة يف مستويات ما قبل املد           
جرت إىل العاصـمة    ذلك أطفال أسر الرعاة يف املناطق النائية والريفية، وأطفال األسر اليت ها           

كما الحظ  . )١٤٦(غري الرمسي احمللية العاملة يف قطاع التعدين      تمعات  اجملن إىل   وواألطفال املنتم 
، على الرغم   دياًفريق األمم املتحدة القطري أن الوصول إىل رياض األطفال ال يزال يشكل حت            
  . )١٤٧(من املمارسات اإلبداعية مثل رياض أطفال املخيمات املخصصة لألطفال الرعاة

 املدرسية غري املالئمة  واملبيتات  املباين  إىل  املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم       وأشار    -٦٢
بسبب الريفية  وتتفاقم هذه الظروف السيئة للمدارس يف املناطق        . واملتهالكة يف بعض األحيان   

الوصول إىل املياه وشبكات الصرف الصحي، يف حني أن املدارس يف املناطق احلضرية             صعوبة  
  . )١٤٨(تعاين من االكتظاظ نتيجة اهلجرة الداخلية من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية

والحظ املقرر اخلاص وجود حاجة قوية لتعزيز رؤية حقوق اإلنـسان يف الـربامج                -٦٣
بعض أجزاء املناهج الدراسية، فإن هـذه       مشمولة ب ورغم أن بعض حقوق اإلنسان      . تعليميةال

ونوه أيضا مببادرات اجلامعة احلكوميـة للتربيـة        . احلقوق أُدرجت بطريقة وصفية وسطحية    
ولفت االنتباه كـذلك إىل عـدم وجـود    . تدريب املعلمني على الرغم من حمدودية املوارد      ل

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقوم      . )١٤٩(ية يف جمال حقوق اإلنسان    باللغة املنغول مؤلفات  
وقدمت اللجنة املعنية   . )١٥٠(منغوليا بإدراج التعليم بشأن حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية        

  . )١٥١(بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصية مماثلة

  األقليات والشعوب األصلية   -٩  
ن القلق إزاء عدم املساواة بني السكان يف املنطقة الغربية         أعربت جلنة حقوق الطفل ع      -٦٤

وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري      . )١٥٢(واألقلية الكازاخستانية واألقليات األخرى   
قـد   اإلثنية إىل أن اخنفاض مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبعض اجلماعات      

حكـومي   ، حىت إذا مل يكـن النتيجـة املباشـرة جلهـد           يكون مؤشرا على التمييز الفعلي    
  . )١٥٣(متعمد
وال تزال جلنة القضاء على التمييز العنصري تشعر بالقلق إزاء اخنفاض مستوى متثيل               -٦٥

األقليات يف قوات الشرطة وأوصت باختاذ تدابري لضمان أن تكون األقليات اإلثنية ممثلة على              
  . )١٥٤(إلدارة العامةالنحو الواجب يف مؤسسات الدولة وا

، فإهنـا   )١٥٥(٢٠٠٥وبينما الحظت اللجنة اعتماد برنامج دراسة لغة التوفا يف عام             -٦٦
 عن القلق إزاء نقص التدابري العملية لدعم لغات األقليـات، وأوصـت             ٢٠٠٦أعربت عام   

ص األشـخا لتمكني  تعليمية  الثقافية و السياسات  البتيسري مشاركة األقليات اإلثنية يف وضع       
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ويف . )١٥٦(املنتمني إىل األقليات من التعلم أو تلقي العلم بلغتهم األم، وكذلك باللغة الرمسيـة             
، أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم عن سـروره ألن األقليـة اإلثنيـة                ٢٠١٠عام  

وألن يف املرحلة االبتدائيـة     ) منغويل - كازاخستاين(الكازاخستانية تتمتع بتعليم ثنائي اللغة      
  . )١٥٧(منغوليا نشطة يف وضع املناهج الدراسية والكتب املدرسية باللغة الكازاخستانية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
منغوليا أن تسن تشريعا بشأن مسائل اللجـوء    تشعر اللجنة بالقلق ألنه ال يزال على        -٦٧

اليب اللجوء يف احلـصول      إجراءات لتحديد وضع الالجئ، وأوصت بضمان حقوق ط        وتضع
  . )١٥٨(على املعلومات والترمجة الشفوية، واملساعدة القانونية، وسبل االنتصاف القضائي

والحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية                -٦٨
املتحدة  والحظت مفوضية األمم  . )١٥٩( مبدأ عدم اإلعادة القسرية    امتصال منغوليا الدميقراطية  

، لكنها الحظت عدم وجود     )١٦٠(لشؤون الالجئني احترام منغوليا ملبدأ عدم اإلعادة القسرية       
  . )١٦١(١٩٥١ضمانات كافية ضد اإلعادة القسرية ما مل تنضم منغوليا إىل اتفاقية عام 

، الحظ املقرر اخلاص أنه منذ زيارته السابقة أُحرز تقدم يـستحق            ٢٠٠٨ويف عام     -٦٩
 ٢٠١٠ودعا منغوليا يف عـامي      . )١٦٢( حتسني املرافق اليت تؤوي ملتمسي اللجوء      التقدير يف 

             إىل مواصلة السياسة املتمثلة يف معاملة ملتمسي اللجوء يف البلد معاملـة إنـسانية،              ٢٠٠٨و
مبا يف ذلك توفري مرافق تليب احتياجاهتم املادية والنفسية، وضمان تلبية االحتياجات اللغويـة              

  . )١٦٣(ها من االحتياجات املرتبطة بالتكيف مع إعادة توطينهم يف بلدان أخرىوغري

  احلق يف التنمية   -١١  
 إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، فإن نقاط ضعف منغوليا تفاقمت            وفقاً  -٧٠

 معاجلة  وميكن. بسبب موقعها اجلغرايف غري الساحلي، وتناثر سكاهنا وظروفها املناخية القاسية         
 من األهداف اإلمنائيـة     ٨الكثري من هذه املشاكل من خالل مواصلة التنمية يف سياق اهلدف            

  . )١٦٤(لأللفية ومن خالل التعاون اإلقليمي

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات   - ثالثاً  
ليق عقوبـة    بقرار منغوليا تع    السامية حلقوق اإلنسان   رحبت مفوضية األمم املتحدة     -٧١

  . )١٦٥(اإلعدام والحظت أن حترك منغوليا يشكل قدوة يف آسيا
 من األهـداف    ٩ لفريق األمم املتحدة القطري، وافقت منغوليا على اهلدف          ووفقاً  -٧٢

  . )١٦٦( ودعمهاإلمنائية لأللفية وهو احترام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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           إىل املـدن فرضـت حتـديات       والحظت منظمة الـصحة العامليـة أن اهلجـرة            -٧٣
ويرجع ذلك أساسا إىل الطبيعـة غـري        . اقتصادية وصحية كبرية على احلكومة     - اجتماعية

وتعيق املسافات البعيدة   . املستقرة للسكان املهاجرين الذي يظل جزء كبري منهم غري مسجلني         
  . )١٦٧(اطق الريفيةوتشتت السكان وأمناط احلياة البدوية إيصال موارد الدولة إىل املن

والحظت منظمة الصحة العاملية أن منغوليا معرضة للكوارث الطبيعية مثل الـزالزل             -٧٤
  .)١٦٨(والفيضانات وظواهر الربد القصوى

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة     
لتمييز ضد املرأة بأن تتابع منغوليـا التوصـيات         أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على ا       -٧٥

املتعلقة باعتماد مشروع قانون بشأن املساواة بني اجلنسني، وإنشاء آلية مؤسـسية تكـون              
  .٢٠١٠وحيني موعد تقدمي ردود املتابعة يف عام . )١٦٩(مسؤولة عن تعزيز املساواة اجلنسانية

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   - خامساً
وصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس منغوليا املساعدة التقنية من خمتلف وكاالت             أ  -٧٦

؛ )١٧٠(متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال       : األمم املتحدة فيما يتعلق مبا يلي     
؛ إجـراء   )١٧٢(؛ معاجلة اآلثار السلبية لعمل األطفـال      )١٧١(قضاء األحداث وتدريب الشرطة   

وبروتوكول   بني النظام القانوين الوطين    التعارضرض حتديد الثغرات وأوجه     دراسة قانونية بغ  
  .)١٧٣(بالريمو
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