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أوال -عملية إعداد القرير الودين
جرى جتميع هذا التقرير وفقاا للمبااد التوجيهياة العاماة ععاداد املعلوماات الا داد ض نامن
-1
االسااتعراا الاادوري ال ااامضن علاان النحااو املنرااوس عليااإل س مقاارر لااس قااو اعنسااان .119/17
وقبلت منغوليا دنفيذ  150دوصية من اجلولة السابقة.

ألف -املنهجية
وافقت كومة منغولياان كمتابعاة لللولاة اليانياة مان االساتعراا الادوري ال اامضن علان اة
-2
العمااض املعا ردة لتنفيااذ التوصاايات روجااحل القارار ا كااوم رقاام  204الرااادر س  11نيسااان/أبريض .2016
وبغية رصد التقدم احملرز س عملية التنفيذن أن ئ روجحل املرسوم رقم  112الرادر عام  2016عن رئيس
الااوزراجم لااس يعاام أععاااجم ُعيناوا كاام منراابهم ) لااس هااز دنفيااذيو ويرأسااإل وزياار العااد والدا ليااة.
ويت ا لجمل ا لااس ماان أمناااجم دولااة ماان  11وزارةن وماان أربعااة ركساااجم وكاااالتن ونانيااة يل ا عاان ا تمااع
املااد  .وعمااض ماادير قساام املعاهاادات الدوليااة والقااانون الاادو س وزارة ال ا ون اخلارجيااةن وماادير قساام
املعاهدات والقانون والتعاون س وزارة العد والدا لية بوصفهما أميين ا لس .ودتميض الوظيفة الرئيسية
للمللااس س ناامان دنفيااذ ااة العمااض وشج اراجم مناق ااات ب ا ن التقاادم احملاارز علاان صااعيد التنفيااذ س
بداية كض سنةن فعل عن دقدمي التقارير اخلاصة هبذه العملية شىل لس الوزراجم وعرا مقرت ات ب ن
التدابز اعنافية الواجحل اختاذها .وعقد ا لس ذو األععاجم املعيرن كم منربهم اجتماعاإل األو س
ودقرر شن اجم الس فرعية س الوزارات من أجض حتسا عملياة التنفياذ .فنُفاذ
كانون اليا /يناير  .2017ر
القرار علن هذا األساس .ودُعقد س شهر كانون اليا /يناير من كاض عاام اجتماعاات منت ماة للمللاس
ذي األععاااجم املعيرن ا كاام منراابهم دليهااا س شااهر شاابات/فّباير مناق ااات ب ا ن التقاادم الااذي اارزه
لس الوزراجم علن صعيد التنفيذ.

ابء -املنالشات بني املنظمات وعملية التشاور مع اجملتمع املدين
ف اور اعتماااد ا كومااة ااة العمااض املع ا ردة لتنفيااذ التوصااياتن نُ اام اجتمااا د اااوري م اارت
-3
للله ااات ا كومي ااة وه ااز ا كومي ااة س ك ااانون األو /ديس اامّب  2016نوق اات في ااإل منهلي ااات العم ااض
وأساليبإل الواجحل ادباعها لونع اخل ة مونع التنفيذ .وأثناجم عملية التنفيذن شار يلون عان من ماات
ا تماع املااد علاان تااو منات م س اجتماعااات ا لااس ذي األععاااجم املعيرنا كاام منراابهم وأعرباوا عاان
آرائهم بوصفهم أععاجم س هذا ا لس.
ون مت ا كومة ابلتعاون مع منتدى املن مات هز ا كومية املعنية قو اعنساان والللناة
-4
الوطنيااة قااو اعنسااان س منغوليااا اجتماعااات شقليميااة س أربااع حماف ااات س كااض ماان املن قااة الغربيااة
وال اارقية والوسا ن ومن قااة هااوه .و عاار هااذه االجتماعااات يلااون عاان ا كومااات احملليااة واملن مااات
هز ا كومية احمللية واملواطن  .وق ردم يلو ا كومة والللنة الوطنية قو اعنسان س منغوليا ومنتدى
املن مات هز ا كومية املعنية قو اعنسانن س كاض اجتماا شقليما ن عروناا منفرالة ب ا ن التقادم
احملرز علن صعيد دنفيذ التوصيات دلتها مناق ات.
وشاااركت ا كومااة ومنتاادى املن مااات هااز ا كوميااة املعنيااة قااو اعنسااان والللنااة الوطنيااة
-5
قو اعنسان س منغوليا س عقد اجتما د اوري ب ن دقرير منترجمل املدة املتعلق ابستعراا دنفياذ
دوص اايات االس ااتعراا ال اادوري ال ااامضن س  17أاير/م ااايو  2018س أوالن اباتر .وس أيلو /س اابتمّب 2019ن
شاااركت املن مااات ا كوميااة م اااركة ن ا ة وبتمييااض واسااع س االجتمااا الااذي قُاادم فيااإل التقرياار املتعلااق
2
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بتنفيذ دوصيات االستعراا الدوري ال امض الذي أعاده منتادى املن ماات هاز ا كومياة املعنياة قاو
اعنسان بغية دقدميإل شىل لس قو اعنسان.
ودولت وزارة العد والدا لية دنسيق شعداد التقرير الوطين اليالثن ر ااركة عادد مان الاوزارات
-6
والوك اااالت ر ااا فيه ااا وزارة ال ا ا ون اخلارجي ااة ووزارة العم ااض وا ماي ااة االجتماعي ااة ووزارة التعل اايم واليقاف ااة
والعلوم والراينة ووزارة الرحة ووزارة التعدين والراناعات اليقيلاة ووزارة البي اة والسايا ة ووزارة اععماار
والتنمياة ا عارية ووزارة ال ار ود ااوير النقاضن وجهاااز ال اارطة الوطنياةن وأمانااة الللناة الوطنيااة للمساااواة
ب ا اجلنس ا  .وشنااافة شىل ذلااحن عقاادت كومااة منغوليااا جلسااة اوار دبادلاات فيهااا ا راجم مااع عامااة
الناس واملن مات هز ا كومية س  24كانون اليا /يناير  2020س وزارة ال ون اخلارجية.

اثنيا -إجرراءات املتابعررة تررا يتماترري مررع توررريات االسررتعراض الرردوري الشررامل
الصادرة يف اجلولة السابقة
وفقا للقرار املعتمد س لاس قاو اعنساانن يعارا الفراض الياا الاة اجلهاود الا باذلتها
-7
كومة منغوليا والتقدم الذي أ ارز فيماا اج شجاراجمات متابعاة دوصايات االساتعراا الادوري ال اامض
وال سيما دلح الرادرة س اجلولة السابقة وال وافقت منغوليا علن متابعتها.

ألف -التدابري املنفذة تنفيذا كامال
 2-108و 3-108و 22-108و 62-108و63-108

ريما خيص إلغاء عقوبة اإلعدال (التوريات -
و 64-108و 65-108و 66-108و 67-108و 68-108و)82-108

من أجض الوفاجم اباللتزامات املنروس عليهاا س الربوتوكول االختياري الثراين امللقرق ابلعهرد
-8
الرردوا اصرراق اب قرروق املدنيررة والسياسرريةن ألغاات منغوليااا عقوبااة اععاادام ماان قانويااا اجلنااائ اجلديااد
منذ  1متوز/يوليإل .2017
ريمر ررا خير ررص منر ررع التعر ررذي (التورر رريات -
و 76-108و)80-108

 7-108و 35-108و 71-108و 74-108و75-108

اعتُمد القانون املتعلق ابلللنة الوطنياة قاو اعنساان س  23كاانون اليا /ينااير  .2020وهاو
-9
يعااع شطااارا قانونيااا السااتحدال آليااة وطنيااة درم ا شىل منااع التعااذيحل و اادد األدوار ال ا ي ديهااا ععااو
الللنة الوطنية قو اعنسان س منغوليا والو دة املعنية ابختاذ اعجراجمات املستقلة ملنع التعذيحل.
وصنجمل "التعذيحل" س املادة  12-21من القانون اجلنائ اجلدياد بوصافإل "جناياة" مان النا ياة
-10
ُ
الت ريعية .وحت ردد املادة  9-1من قانون اعجراجمات اجلنائية مبدأ ار التعاذيحل واملعاملاة اللشنساانية أو
املهينااةن بينمااا داانج املااادة  12-16علاان اسااتبعاد األدلااة الا انتُزعاات حتاات التعااذيحل وعلاان اسااتخدامها
عونا عن ذلح ك دلة رض جرمية التعذيحل .ودكلرجمل الفقرة  4مان املاادة  1-6مان هاذا القاانون املا ردع
العااام بتعي ا اجله ااة املخترااة س دس االيض القع ااااي املتعلقااة ابألفع ااا املردكب ااة علاان ي ااد ن اابات وكال ااة
االستخبارات وجهاز ال رطة وهي ة مكافحة الفساد وس التحقيق فيها.
 -11وقد أُدرجت عناصر ددريبية ب ا ن مناع التعاذيحل وساائر ناروا املعاملاة القاساية واللشنساانية
صمم من أجض القعاة وامل ردع العام ونابات وماوظف
واملهينة س الّبانمج التدرييب االعتيادي الذي ُ
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جه اااز ال اارطة الوطني ااة والي ااة املس ااتقلة ملكافح ااة الفس اااد ووكال ااة االس ااتخبارات العام ااة واملرك ااز ال ااوطين
للرحة العقلية.
 -12وعلن سبيض امليا ن ُُيرى س شطار الدروس السنوية لتلديد التدريحل و/أو اكتساا امل هلت
املهنيااةن ال ا دع اان ر ااا يتفااق مااع " ااة التاادريحل العامااة لتحس ا مع ااار ومهااارات ناابات ال اارطة
والقوات الدا لية"ن دادريحل ااس علان جرمياة التعاذيحل وساائر ناروا املعاملاة القاساية أو اللشنساانية
أو املهينة يوفره رِّ
مدربون وموظفون من الللنة الوطنية قو اعنسان س منغولياا م هلاون للتادريحل علان
قو اعنسان .وابلتا ن س عام 2016ن نُ مات سابع دورات ددريبياة مان هاذا القبياض دل رقان فيهاا 331
ناااب ا مااا موعااإل  14ساااعة داادريحل .وس عااام 2017ن نُ ماات نااا دورات ددريبيااة دل رقاان فيهااا 196
ن اااب ا  16س اااعة د اادريحلن وس ع ااام  2018أجري اات  18دورة ددريبي ااة ن ا رامت م ااا موع ااإل  36س اااعة
ماان أجااض  1 139ناااب ا .ف ااار س ا مااو  1 666ناااب ا س  33درسااا ماان الاادروس التدريبيااة ال ا
مشلت  66ساعة.
ادرا
 -13ومونااو قااو اعنسااان ماادرل س املنهااال الدراس ا جلامعااة ال ا ون الدا ليااة ال ا د ا ر
موظف ال ارطة الوطنياةن ومراقباة ا ادودن والوكالاة العاماة لتنفياذ قارارات احملااكمن والوكالاة الوطنياة عدارة
ال وار .
 -14وشن ااافة شىل ذل ااحن ج اارى د اادريحل  120حمامي ااا عل اان مون ااو "اعجا اراجمات اجلنائي ااة و ق ااو
اعنسان" س شطار برانمج اععداد املتواصض للمحام الذي دديره نقابة احملام س منغوليا.
 -15وفعل عن ذلحن أُدرجت م را دروس عن قو اعنسان س منهال الت هيض املهين ملوظف
اخلدمة املدنية علن تو ما نج عليإل قانون اخلدمة املدنية املع رد .2018/

 -16وأعيااد بناااجم  11مركازا ماان أصااض  26ماان مراكااز اال تلاااز السااابق للمحاكمااة العاملااة س يااع
أتاااجم البلااد قبااض عااام  2016ونانيااة بعااد عااام  .2016وبينمااا أعيااد بناااجم  19مرك ازا ماان مراكااز اال تلاااز
السااابق للمحاكمااةن جاارى داارميم ساابعة منهااا وفقااا للمعااايز السااارية .ودسااتوس مرافااق اال تلاااز امل اايدة
واملر ة م را كامض املت لبات األساسية اخلاصة ابلزنزاانت واملرافق امل ار شليها س املادة  9مان "القواعاد
النموذجيااة الاادنيا ملعاملااة الساالناجم" ال ا ونااعتها األماام املتحاادة .ووفقااا لقااانون شنفاااذ ق ارارات دوقيااجمل
امل ااتبإل فاايهم واملتهم ا وا تلااازهمن زادت مسااا ة الزن ازاانت ال ا جاارى دغيزهااا م ا را ماان  2,5ماارت
مربااع شىل  3,5-3ماارت مربااع س املتوس ا رااا يفسااا ا ااا ل اد و الع اوجم ال بيع ا شليهااا ويتاايا هتويتهااا
ب كض كامض.

ريما خيرص اايرة حقروق ومصراح السراان العرعفاء مرر ل يرل الدفرال والنسراء والتر اق وي
اإلعالر ر ررة واملسر ر ررنني (التورر ر رريات –  146-108و 147-108و 148-108و 149-108و152-108
و 153-108و 154-108و 155-108و 156-108و 157-108و)158-108
 -17قامت الدولة س ا قو اعنسان والتنمية وا ماية االجتماعية ابعتمااد ودنفياذ سياساات
ب ا ن التنميااة السااكانيةن وقااانون قااو ال فااض ورايااة ال فااض و اادمات رعايااة ال فااض وقااانون دعاام
النهوا ابل باا قانون املسن والقاانون املتعلاق قاو األشاخاس ذوي اععاقاةن فعال عان بارامج
للنه ااوا ابألطف ااا ور ااايتهمن وبا ارانمج وط ااين ل اادعم ق ااو األش ااخاس ذوي اععاق ااة والنه ااوا هب اام
وششاراكهمن وبارانمج وطااين للنهااوا ابل ااباا واملاواطن املساان ورااايتهمن والااّبانمج الااوطين للحااد ماان
الب ال ااة والفق اار .ودرم ا ه ااذه الق اوان شىل راي ااة ق ااو اعنس ااان األساس ااية اخلاص ااة رختل ااجمل الف ااات
السكانية ودستند شىل مبدأ امل اركة املتساوية س ا ياة االجتماعية و ر التمييز.
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105,6

 -18ووفقااا للبياااانت الرااادرة س يايااة عااام  2018عاان املكتااحل الااوطين لا راااجمن هنااا
آال ش ااخج م اان ذوي اععاق ااة س منغولي ااان م اان بي اانهم  47,0أل ااجمل ش ااخج مر اااا يعاق ااة لقي ااة
و 58,7ألااجمل شااخج مراااا يعاقااة مكتساابة .و 10,8س املائااة ماان األشااخاس ذوي اععاقااة مراااا
يعاقا ااة بر ا اريةن و 11,9س املائا ااة يعاقا ااة س الن ا ااق والسا اامعن و 20,4س املائا ااة يعاقا ااة ركيا ااةن و19,2
س املائاة يعاقاة عقليااةن و 6,8س املائاة يعاقاات مرافقااة .وأن ا ت س عاام  2018الوكالااة العاماة للنهااوا
ابألشخاس ذوي اععاقة بوصفها الوكالة ا كومية املن رفذة.
 -19وعماال بق ارار ا كومااة رقاام  200الرااادر عااام 2016ن أن ا ت الللنااة املعنيااة برااحة األطفااا
ذوي اععاقة وبتعليمهم ورايتهم اجتماعيان وه مس ولة عن دنسيق ورصد األن ا ة الرامياة شىل حتدياد
م ااا شذا ك ااان ال ف ااض مر ااااب يعاق ااة وشىل ششا ارا األطف ااا ذوي اععاق ااة س اخل اادمات املتعلق ااة ابلر ااحة
والتعلايم وا مايااة االجتماعيااة .ودتاوىل الللنااة مهامهااا س ياع أتاااجم البلااد بفعاض جلايااا الفرعيااة القائمااة
س  21حماف ة و 9مقاطعات.
 -20وس أاير/مايو  2019ن افتتحت كوماة منغولياا ابلتعااون ماع كوماة هورياة الرا ال اعبية
"مركااز شعااادة ألهيااض األطفااا ذوي اععاقااة والنهااوا هباام" الااذي يتحلاان ابلقاادرة علاان دااوفز العاالل
ععااادة ألهيااض  250طفاال دا ااض املركااز وعلاان دااوفز اخلاادمات اليوميااة ععاادة ألهيااض  250طفاال شنااافيا
ارل املركز .ويُفرتا أيعا أن ُيري س عام  2021ددش "ا مع الراين ذي املرافق اخلاصة املناسابة
لألشخاس ذوي اععاقة" رساعدة كومة هورية الر ال عبية.
 -21ويُفرتا أن دُن مراكز للتنمياة اعقليمياة س  6حماف اات مان بينهاا هوفاد وكوفساغو ودورناود
ودوندهوه وأركنغاي وداركان  -أو ن بفعض قروا مرنة من مرر التنمية ا سيوي.
 -22وحتقق اات نت ااائج شُيابي ااة بفع ااض املب اااد التوجيهي ااة ل اادعم األطف ااا ذوي اععاق ااة س االنتف ااا
ابخلاادمات التعليميااةن وبفعااض عمليااة شدمااال األطفااا ذوي اععاقااة س املاادارس علاان النحااو احمل ادد س
"املب اااد التوجيهي ااة لت ااوفز ال اادعم اعل ااائ ال ااامض لألطف ااا ذوي اععاق ااة" ال ا أُق اارت س ع ااام 2018
روجا ا ااحل األواما ا اار الوزاريا ا ااة امل ا ا اارتكة  А/304و А/699و А/460الرا ا ااادرة عا ا اان وزيا ا اار العما ا ااض وا مايا ا ااة
االجتماعيةن ووزير التعليم واليقافة والعلوم والراينةن ووزير الرحة.
 -23وس شط ااار م اارو "دعزي ااز امل اااركة االجتماعي ااة لألش ااخاس ذوي اععاق ااة املقيم ا س مدين ااة
أوالن اباتر"ن جرى شعداد  41مدراب وطنيا علان "التادريحل س اا اععاقاة واملسااواة"ن وهاو األو مان
نوعإلن بغية شذكاجم وع اجلمهور العام رس لة اععاقة ودغيز املواقجمل شزاجمهاا .و ياع املادرب هام أنفساهم
أشخاس ذوو شعاقاة راا يعاف طابعاا اصاا علان هاذه الادورات التدريبياة الا ختتلاجمل عان ساائرها أل رن
املادرب يساتندون س صاافوفهم شىل جتاربتهم ال خراية .وأجرياات هاذه الادورات التدريبيااة أكيار ماان 300
مرة منذ عام 2017ن و عع فيها  10 200شخج للتدريحل.
 -24ووفقا للتقرير السنوي الرادر عام  2018عن املكتحل الوطين لا رااجمن يوجاد س منغولياا
طفل مرااب يعاقة دون اليامنة ع رة من العمر .ويتابع  6 518طفل منهم دراساتهم س مادارس ونوياة
عامة رن فيهم  1 740طفال ملتحقاا رادارس اصاة .وهناا  1 585طفال مراااب يعاقاة يبلغاوا سان
االلتحااا ابملدرسااة بعااد )أعمااارهم با ساانت و 5ساانواتو وماان بياانهم  1 076طفاال ملتحقااا اب عااانة
للعام الدراس .2020-2019
10 663

 -25وأوشكت وزارة التعليم واليقافة والعلوم والراينة علن االنتهاجم من ونع اخل ة الرئيسية لق ا
التعلاايم املزمااع دنفيااذها س الفاارتة  .2030-2021ودتناااو اخل ااة الرئيسااية ا اجااة شىل دااوفز التعلاايم اجلااامع
واملنرجمل لألطفا ذوي اععاقة .وشنافة شىل ذلحن جرت املوافقة علن  10قواعد و 3معايز ذات صلة
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روج ااحل أم اار م اان وزي اار التعل اايم واليقاف ااة والعل ااوم والراين ااة .فعل اان س اابيض املي ااا ن ج اارت املوافق ااة عل اان
"القاعدة ال دن م التحا األطفا ذوي اععاقة علن تو جامع ومنرجمل ابملدارس اليانوية العامة" س
عام  2019روجحل األمر  А/292الرادر عن وزير التعليم واليقافة والعلوم والرايناة وُياري الياا شعاداد
دوصيات لتنفيذ هذه القاعدة.
 -26و ل العام الدراس 2019-2018ن طُبعت األدلة وموارد التعليم والتعلم اللزمة س
ووزعاات علاان يااع املاادارس اليانويااة العامااة س البلااد ومراكااز الااتعلم ماادى ا ياااة واسااتُخدمت
نسااخةن ُ
للاادورات التدريبي ااةن وذل ااح س شط ااار م اارو نُف ااذ ابالش ارتا م ااع "جيكااا" وه ا وكال ااة التع اااون ال اادو
الياابنية .وشنافة شىل ذلحن جرت مراجعة املناهج التدريبية املتربعة س املادارس املخرراة لألطفاا ذوي
اععاقة الذهنيةن ونُ مت دورات ددريبية س هذا ال ن.
 -27وجاارى الرتكيااز بوجااإل اااس علاان دعزيااز انتفااا النساااجم ذوات اععاقااة ااادمات رعايااة الرااحة
األم وال فاض والراحة اعجنابياة" .وبادعم
اعجنابية علن تو ما ي هر س الّبانمج الاوطين املعناون "صاحة ر
ماان من مااة الرااحة العامليااةن ُزود قساام الااوالدة س العاصاامة واملركااز الااوطين لرااحة األم وال فااض سا رارة
ابألسرة نفسها س عام .2020
وستزود يع احملاف ات
عجراجم فحوس طبية للنساجم ذوات اععاقةَّ .
ر
29 700

 -28ويوفرر القانون املع رد املتعلاق ابل رقاات الساريعة الراادر عاام  2017شطاارا قانونياا لعامان متتاع
األشخاس ذوي اععاقة قهم س السفرن فيعفيهم مان الرساوم الواجاحل دفعهاا عناد اساتخدام ال رقاات
الس اريعة ومراف ااق ال اار  .ود ااوفرر "القاع اادة املتعلق ااة بب اادجم أعم ااا بن اااجم ال رق ااات الس اريعة ومراف ااق ال اار
ورواصلتها وطلحل شجرائها"ن ال جرت املوافقة عليها س عام  2018روجحل األمر  49الرادر عن وزير
د وير ال ر والنقضن اعطار القانو لتمييض املن ماات املعنياة ب ا ون األشاخاس ذوي اععاقاة س فار
العمض ال جرى دعيينها ل لحل بناجم ال رقات السريعة ومرافق ال ر .
 -29وماان أصااض  1 207مراكااحل مسااللة س ن ااام اادمات النقااض العااامن دتحلاان  56مركبااة رنااية
منخفعاة وساال مناساابة خلدمااة األشااخاس ذوي اععاقااة .وهااذا يعاااد  4,6س املائااة فقا ماان مااو
مراكااحل النقااض العااام .و رصااا علاان اسااتفادة األشااخاس ذوي اععاقااة واملساان واألطفااا والنساااجم ماان
دمات النقض العامن أقرت ا كومة "السياسة ا كومية املتعلقة بق ا النقض ابلسيارات )2026-2018و"
روجحل املرسوم  321الرادر عام .2018

 -30وقامت شركة "السكح ا ديدية س أوالن اباتر"ن وه شركة مسامهة منغولية روسيةن بتلهيز
قاطرة الركاا رقم  482علن نفقتها اخلاصة ك دكون مناسبة لألشخاس ذوي اععاقةن را يتماشن مع
املعيار  МNS 5876:2012ويتيا لألشاخاس ذوي اععاقاة السافر ب اكض ماريا ومساتقض .وقاد دغاز س
ا تمااع فهاام الناااس قااو األشااخاس ذوي اععاقااة والسااكان العااعفاجم ومااوقفهم ماان رايتهااا ااا يتاايا
لق ا ال ر والنقض دوفز اخلدمات بسرعة شىل ه الجم األشخاس .فعلن سبيض امليا ن َونعت افلت
النقض العام ال درب فيما ب املدن علمات علن املقاعد األوىل واليانية دب ر أيا خمرراة لألشاخاس
ذوي اععاقة واملسن والركااا الاذين يرا حبون أوالدا دقاض أعماارهم عان  3سانوات والنسااجم ا واماضن
كمااا شن ن ااام شاراجم التااذاكر عااّب اعنرتناات املتااا علاان املوقااع  www.transdep.mnيتاايا للركاااا لااز
هذه املقاعد املزودة بعلمات مسبقا.

فض معد وفيات األمهات والرنع
يث انتقض من  199الة وفاة لكض 100 000

 -31مع فض معد وفيات األمهات رقدار ثلثة أرابعإل
مولااود ا ر س عااام  1990شىل  26الااة لكااض  100 000مولااود ا س عااام 2015ن و فااض معااد وفيااات
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املوالياد اجلادد واألطفااا دون سان اخلامساة أربااع مارات س عااام  2015مقارناة بعاام 1990ن ابداات منغولياا أ ااد
البلدان التسعة س العا ال ققت األهدا اعلائية لأللفية فيما ج صحة األم وال فض.
 -32و رأدت السياسات ال اعتمدهتا كومة منغوليا والقرارات ال اختذهتا دورا امساا س حتقياق هاذا
النلااا  .فعلاان ساابيض امليااا ن أُعاادت ش ا ووئااق السياسااات ماان قبيااض الااّبانمج الااوطين ب ا ن "الرااحة
اعجنابيااة" )2016-2012ون و"االس ارتاديلية اخلاصااة برااحة األم وال فااض" )2015-2011ون و"اس ارتاديلية
دوفز الرعاية املبكرة األساسية للمواليد اجلادد" )2020-2014ون و"بارانمج مراقباة املوالياد اجلادد وفحراهم"
)2020-2014ون و"شرنا األطفا "ن و"املعاجلة املتكاملاة ألماراا ال فولاة"ن و"بارانمج الت عايم املوساع"ن
وال ااّبانمج ال ااوطين املعن ااون "ن اامان ل اااجم ال ف ااض ورايت ااإل"ن و"االس ا ارتاديلية الوطني ااة لتحس ا ا ص ااحة األم
وال فض"ن و"اسرتاديلية نمان ياة صحية لألطفا "ن وهز ذلحن وجرى دنفيذها وة وة.
 -33ومن أجض حتس جودة ادمات التن ايم األساري وشمكانياة االساتفادة منهاان ازدادت نفقاات
امليزانيااة املخررااة لوسااائض منااع ا مااض داادرُييا ماان  85مليااون دوهريااح س عااام  2009شىل  1,8ملي ااار
دوهريااح س عااام 2019ن ااا أات لكااض امارأة االسااتفادة ماان اادمات الرعايااة اعجنابيااة والتن اايم األسااري
سواجم دا ض العائلة أو س املراكز الرحية الواقعة س "السومات" )وه و دات شداريةو والقرى.
 -34وللحا رد ماان ا تمااا اادول أل ااز س دقاادمي اادمات الرعايااة الرااحية لااألم وال فااض بساابحل
املس ا ة ال اسعة ألران منغوليا ووجود بعض السكان س مناطق ريفية انئياةن نفاذت كوماة منغولياا
ابالشارتا مااع كوماة لكساامّبو وصااندو األمام املتحاادة للساكان م ااروعا معنااوان "الت بياحل عاان بعااد
لع اامان ص ااحة األم وال فا ااض" .ورب ا ا امل ا اارو ي ااع احملاف ا ااات الب ااال عا ااددها  21حماف ااة ابل ا اابكة
األم وال فاض والراحة اعجنابياةن َوزرود احملاف اات رعادات للت بياحل
اعلكرتونية املوفرة س املركاز الاوطين لراحة ر
ادرب وأ رااائي س ااا
عاان بعااد دتاايا الت ااخيج عاان بعاادن ورلموعااة ماان امل اواد التدريبيااةن و طباااجم ما َّ
الرعاية الرحية يعملون س أفرقة.
 -35وجرى الرتكيز بوجإل اس علان دعزياز اساتفادة النسااجم ذوات اععاقاة مان ادمات الرعاياة س اا
الرحة اعجنابية علن تو ما يعكسإل الّبانمج الوطين املعنون "صحة األم وال فض والراحة اعجنابياة"ُ .ووفرارت
بفعااض دعاام من م ااة الرااحة العامليااة أس ا رارة عج اراجم فح ااوس طبيااة للنساااجم ذوات اععاق ااة س قساام ال اوالدة س
سرة اثلة س عام .2020
العاصمة واملركز الوطين لرحة األم وال فضَّ .
وستزود يع احملاف ات ر

مهم ااا لت االيع االعتم اااد ر ارا عل اان
 -36وك ااان شق ارار "ق ااانون أطعم ااة ر
الرن ااع وص ااغار األطف ااا " ر
الرناعة ال بيعية عطعام األطفا ل األشهر الستة األوىل وا د من شع اجم بدائض لياحل األم ومان
الرتويج لا.
 -37ومع شطعام  96,1س املائاة مان املوالياد اجلادد اللبا س هعاون سااعة بعاد الاوالدة وش عاا
س املائة منهم للت عيم ذي املواعيد احملددةن يست يع البلد فض معدالت األمراا املمكن دفاديها.

98

املوس ااع للت ع اايمن بلغ اات نس اابة التغ ي ااة ال ا يوفره ااا
 -38وبفع ااض دنفي ااذ ق ااانون الت ع اايم وال ااّبانمج ر
الض أي الااة نااا ن أو كازاز عنااد املوالياادن أو سااعا ديكا س الساانوات
الت عاايم  98س املائااةن و دسا َّ
الع ر املانيةن بينما اخنفعت معدالت عدوى التهاا الكبد الفزوساية  Aرقادار  1,5مارة واخنفعات
معدالت النكا رقدار  4,2مرة.
 -39وبا اادأ شع ا اااجم األطفا ااا س ا موعا ااات املسا ااتهدفة لقا ا ااات املكا ااورات الرئويا ااة للح ا ا و دون
ودقرر متويض اللقا ات من صندو الت عيم.
شصابتهم ابلتهاا رئوين َّ
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 -40ودقااوم ا كومااة بتنساايق أن ا ة دعا لع هبااا جهااات عامااة و اصااة دااوفر الرعايااة الرااحية لااألم
وال فض .وعلن سبيض امليا ن شار س ا ملة ال أجريت لتحس العناية برحة أسنان األطفا الذين
درتاو أعمارهم ب سنت و 12سنة  153مرفقا من املرافق اخلاصة العاملة س ا الرعاية الرحية .وس
عااام 2019ن أُنفااق  5,3مليااارات دوهريااح ماان ميزانيااة الدولااة علاان اادمات الرعايااة اخلاصااة برااحة الفاام
وأن ة الوقاية وعلل األسنان فيما ج  93 495طفل من الف ة العمرية املذكورة أعله.
-41

ونتج عن هذه السياسات والعمليات ما يل :
•

23

اخنفااض معااد وفيااات األمهااات علاان ما رار الساانوات .فف ا عااام 2019ن ُسااللت
حالرة وررراة لارل  100 000مولررود حر  -وهااو أقاض رقاادار  3ااالت أو  4,1نق ااة
م وية مقارنة ابلعام املان  .وبفعض هذه النتيلةن يكون قاد حت رقاق الاد املتمياض س
" فااض معااد وفيااات األمهااات شىل  25الااة لكااض  100 000مولااود ا " س شطااار
املر لة األوىل )2020-2016و من دنفيذ ركية منغوليا للتنمية املستدامة

•

اخنفض معد وفيات األطفا دون اخلامسة شىل  16,1الة وفاة لكض  1 000مولود
ن ما يعاد اخنفانا رقدار  48الة أو  0,8نق ة م وية لكض  1 000مولود
ابملقارنة مع السنة املانية.

ريما خيص ماارقة العنف العائل (التوريات  87-108 -و 93-108و 102-108و)104-108
 -42أُقر القانون املع رد ملكافحة العنجمل العائل س عام  .2016وبعد صدور القانونن جرى اعتماد
وشنفاااذ  33قاعاادة ومعيااارين .وجاارى أيعااا ونااع ودعماايم املعااايز ويااول العمااض واألدلااة العمليااة اخلاصااة
ابخلدمات ال ُيحل أن دوفرها كم القانون اجلهات املس ولة املعنية.
 -43وقاماات امل اواد  4-4و 4-10و 7-11و 1-12و 13-13و 3-15و 4-16ماان القااانون اجلنااائ
بتلرمي العنجمل العائل واالهتراا الزوج والتحرش اجلنس .
ريم ر ررا خي ر ررص ااي ر ررة حق ر رروق ال ف ر ررل (التور ر رريات -
و)113-108

 8-108و 83-108و 106-108و108-108

 -44س  16نيسان/أبريض 2015ن ص رد الّبملان املنغو علن الّبودوكو اال تياري الدفاقياة قاو
ال فض املتعلاق يجاراجم دقادمي البلهاات .و ار قاانون قاو ال فاض املعا رد وقاانون راياة ال فاض ارا
صارما العقاا البد الذي ميارس علن األطفا .
 -45وي اامض الق ااانون اجلن ااائ املعا ا رد اباب منفر اال ع اان اجلا ارائم املردكب ااة س ااق األطف ااا وُي ا رارم
األشااكا هااز املساامو هبااا لعمالااة األطفااا  .و ا ردد أيعااا الباااا  18ماان قااانون اعجاراجمات اجلنائيااة س
منغوليا قواعد اصة لتناو القعااي املتعلقة ابأل دال امل تبإل فيهم واملدعن عليهم واملترهم .
اار علاان القاصارين ارسااتها" الا أُقاارت روجااحل األماار
 -46وحت ار "قائمااة الوظااائجمل الا
الرادر عن وزير العمض عام  2016استخدام القاصرين س دعدين الذهحل ابلوسائض ا ِّرفيرة وس استخرال
األ لار امللونة وشبإل الكرمية وسائر أنوا أن ة استك ا املوارد املعدنياة وأن ا ة التعادين الداعماة.
وشن ااافة شىل ذل ااحن ُرص ااد شنف اااذ ا ك اام ال ااذي يقع ا ن ااإل "ينبغ ا لعم ااا املن اااجم ا اارفي أن يكون اوا
ماواطن منغااولي يبلا عمارهم اليامنااة ع اارة ومااا فاو " والاوارد س "قاعاادة اساتخرال املاوارد املعدنيااة ماان
ل التعدين ابلوسائض ا رفية" ال أقرها وزير التعدين والرناعات اليقيلة س عام .2017
А/36
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ريما خيص ماارقة االجتار ابل شر (التوريتان  118-108 -و)120-108
 -47يع رد االجتار ابألطفا جرمية روجحل املاادة  6-16مان القاانون اجلناائ اجلدياد واالجتاار ابلب ار
جرمي ااة روج ااحل امل ااادة  .1-13ويعاقَااحل عل اان جرمي ااة االجت ااار ابلب اار ابلس االن مل اادة ع ااام عل اان األق ااض
وابلساالن امل بااد ك قراان عقوبااة وعلاان جرميااة االجتااار ابألطفااا ابلساالن ملاادة د ارتاو ب ا ساانت و8
سنوات شن دنج املادة  1-13علن هز ذلح.
ريما خيص ماارقة مجيع ضروب التمييز تا ريها التمييز الذي يتعرض له جمتمع املثليات واملثليرني
ومزدوج امليل اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية (التوريتان  55-108 -و)56-108
 -48يقع القانون اجلنائ املعد بتلارمي التميياز .ويع ا شدرال ار التميياز "علان أسااس املياض
اجلنسا والويااة اجلنسااانية" س القااانون ااافزا قانونيااا قااواي مايااة قااو األشااخاس ذوي امليااض اجلنسا
والويااة اجلنسااانية املختلف ا  .وشنااافة شىل ذلااحن داادرل يااع الق اوان املعتماادة س شطااار شصاال الن ااام
القانو اجلنائ مبدأ مناهعة التميياز القاائم علان املياض اجلنسا والوياة اجلنساانية .وس اا ار هاذه
القوان ن يتعمن الت ريع أ كاما عن دقدمي ال كاوى ند التمييز وعن كيفية دناولا.
ريما خيرص االنعرمال إا املعااردات الدوليرة وتعرديل القروانني الداخليرة ويسرني ت يرق املعااردات
الدوليررة املتعلقررة إلقرروق اإلنسرران وإج رراء الرردورات التدري يررة (التوررريات  37-108 -و38-108
و 39-108و 40-108و 161-108و 163-108و)164-108
 -49دع رد منغوليا اجلهة احملفزة علن ونع قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب ن "حتسا الاة
املرأة والفتاة س املناطق الريفية" و"دعليم القراجمة والكتابة" و"التعليم من أجض الدميقراطية" .ومنغوليا يلاة
أيعا س ا موعة ال فزت علان وناع قاراري لاس قاو اعنساان ب ا ن "الوفياات واألماراا الا
ميكن الوقاية منها لدى األطفا دون سن اخلامسة" وب ن "عقوبة اععدام".
 -50وددعم منغوليا اجلهود ا يبذلا ا تمع الدو من أجض شلغاجم عقوبة اععدام فعل عان كوياا
ععاوا انشا ا س ا موعاة الداعماة لللناة الدولياة ملناهعاة عقوباة اععادام .واساتهلت منغولياان ابلتعاااون
مع االحتاد األوروه واألرجنتا ن مباادرة "التحاالجمل العاامل مان أجاض شيااجم التلاارة س السالع املساتخدمة
س عقوبة اععدام والتعذيحل" س عام .2017
 -51وانع اامت منغولي ااا للم اارة األوىل س الف اارتة  2018-2016شىل ل ااس ق ااو اعنس ااان الت ااابع لألم اام
املتحدة .وس هذه الفرتةن ادبعت منغوليا برورة ن ة سياسة هدفت شىل راياة ا ياز املتاا للملتماع املاد ن
ودعم املدافع عن قو اعنسان والللنة الوطنية قو اعنسانن ودعزيز رية التعبزن ومناع التميياز القاائم
عل اان املي ااض اجلنس ا والوي ااة اجلنس ااانيةن والتع اااون م ااع املكلف ا ب اوالايت س شط ااار اعج اراجمات اخلاص ااة ل ااس
قو اعنسانن وشلغاجم عقوبة اععدامن وراية قو املرأة وال فض واألشخاس ذوي اععاقة.
 -52ونظر جلنااة مناهعااة التعااذيحل التابعااة لألماام املتحاادة س التقرياار األو الااذي قدمتااإل كومااة
منغوليا س عام  2010ب ن دنفيذ ادفاقية األمم املتحدة ملناهعة التعذيحل وهزه من ناروا املعاملاة أو
وونعت ة
العقوبة القاسية أو اللشنسانية أو املهينة .وجرى الن ر س التقرير الل ق س عام ُ .2016
عمض لتنفيذ دوصيات الللنة وُيرى اليا دنفيذها .وانعمت منغوليا شىل الّبودوكو اال تياري للدفاقية
س عام  2015وأقامت علقة مفتو ة ودائماة ماع الللناة الفرعياة ملناهعاة التعاذيحل وصالة دعااون معهاا.
وقاماات وف ااود الللن ااة الفرعي ااة ب ازايرة منغوليااا س أيلو /س اابتمّب  2017وق اادمت التوص اايات شىل ا كوم ااة
املنغوليااة .ون ماات ا كومااة س زيران/يونيااإل  2019اجتماعااا جاارى التااداو فيااإل عاان طريااق الفيااديو مااع
أععاجم الللنة الفرعية ب ن التقدم احملرز س دنفيذ التوصيات .وس د رين األو /أكتوبر 2018ن ن مت
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وزارة ال ا ون اخلارجي ااة ووزارة الع ااد والدا لي ااة ابلتع اااون م ااع مفون ااية األم اام املتح اادة الس ااامية ق ااو
اعنسااان اجتماعااا د اااوراي س أوالن اباتر بغيااة اسااتحدال آليااة وقائيااة وطنيااة ملناهعااة التعااذيحل و عاار
االجتما انئحل رئيس الللنة الفرعيةن فيكتور زهاراي.
 -53ودأباات منغوليااا علاان دعاام عمااض املكلفا بااوالايت اصااةن ووجهاات دعااوة مفتو ااة شىل يااع
املكلف بوالايت س شطار اعجراجمات اخلاصة س عام .2004
 -54وق ااام املق اارر اخل اااس املع ااين ابلبي ااة )2017و واملق اارر اخل اااس املع ااين ابملي اااه والر اار الر ااح
)2018و واملقاارر اخلاااس املعااين ابملاادافع عاان قااو اعنسااان )2019و واخلبااز املسااتقض املعااين ابلااديون
اخلارجية )2019و بزايرة منغوليا أثناجم الفرتة امل مولة ابلتقرير .وأجرى املقرر اخلاس لألمم املتحادة املعاين
ابملاادافع عاان قااو اعنسااانن مي ااا فورسااتن زايرة س نيسااان/أبريض 2019ن دلتهااا زايرة أ اارى س
أيلو /ساابتمّب للم اااركة س االجتمااا الت اااوري املعنااون "كلنااا ماادافعون عاان قااو اعنسااان  -ونااع
ناماانت قانونياة" كمتحادل رئيسا ن وس أ ادال أ ارى للتوعياة مان قبياض مناق اة فايلم ماع صاحفي
وشلقاجم حمانرة عامة .وكان ذلح ز دليض علن دعاون ا كومة املنغولية املتواصض مع املكلف باوالايت
س شطار اعجراجمات اخلاصة لعمان دنفيذ معاهدات قو اعنسان.
 -55وأجارت ا كومااة مسااحا واسااعا عاان مبااادرة "املبااد ال وعيااة ب ا ن األماان و قااو اعنسااان"
وسبق أن أجريات م ااورة ماع الاوزارات والوكااالت والراب اات املهنياة املعنياة .وعمال ابلتوصايات املنبيقاة
عن االست عراا الدوري ال امضن دعمض منغوليا علن ونع ة عمض وطنياة لتنفياذ "املبااد التوجيهياة
ة العمض الوطنية العناصر األساسية ملبادرة
ب ن األعما التلارية و قو اعنسان " .فتقرر دعم
"املبااد ال وعياة ب ا ن األمان و قاو اعنسااان"ن ماع ا تفاااا ا كوماة س الوقات نفسااإل روقاع مي ركنهااا
من دتبرع د ور املبادرة س املستقبض.
 -56وصا ا ردقت منغولي ااا عل اان ادفاقي ااة مينام اااات ب ا ا ن الزئب ااق س ع ااام 2015ن ودق ااوم الي ااا بتنفي ااذ
"الااّبانمج الااوطين للحااد ماان التلااول ابلزئبااق الناااجم عاان دعاادين الااذهحل ابلوسااائض ا رفيااة" الااذي أُقاار
متولإل من مات دولية وموارد مالية وطنية وحملية.
روجحل القرار ا كوم  317الرادر عام  2019الذي ر

ريما خيص تعزيز والية اللجنة الودنية قوق اإلنسان (التوريات -
و 30-108و 31-108و 32-108و)33-108

 25-108و 28-108و29-108

 -57نج القانون املعد املتعلاق ابلللناة الوطنياة قاو اعنساان علان زايدة عادد أععاائها مان
شىل  5أععاااجمن وعلاان ونااع قواعااد مفراالة لتساامية أععاااجم الللنااة وا تيااارهم عاان طريااق عمليااة انتقاااجم
مفتو ة ل غض املناصحل ال اهرة امتيااال ملبااد ابرياس .وناج القاانون أيعاا علان دزوياد الللناة الوطنياة
قااو اعنسااان راوارد ماليااة كافيااة لتااتمكن ماان العمااض علاان تااو مسااتقض متامااا .وشاادد القااانون املع ا رد
العق ااوابت املفرون ااة س ااا كان اات األط ارا امللزم ااة ب ي ااة س عزمه ااا عل اان وق ااجمل انتهاك ااات ق ااو
اعنسااان أو س ااا دتخااذ هااذه األطارا مارات عدياادة اعجاراجمات العاجلااة وا امسااة اللزمااة لوقااجمل
هذه االنتهاكات بناجم علن دوصيات أععاجم الللنة.
3
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ابء -التوريات املنفذة جزئيا (يف دور التنفيذ)
ريمر ررا خير ررص منر ررع التعر ررذي (التورر رريات -
و 79-108و 126-108و)127-108

 7-108و 72-108و 73-108و 76-108و77-108

 -58عماال بقاعاادة "املت لبااات األساسااية اخلاصااة بغاار االسااتلواا"ن وه ا القاعاادة ال ا جاارى
شقرارها س عام  2017روجحل األمر  A/57الرادر عن املدع العام س شطار قانون اعجاراجمات اجلنائياةن
أديا ما موعإل  334هرفة استلواا جاهزة للستخدام س كانون األو /ديسمّب  .2019والغر هزة
رعدات للتسليض السمع والبرري .وقد ُونع ادم ختزين البياانت س هرفة منفرلة لتفادي أي حمو
أو شهفا س السللتن وجتري مراقبتإل لعمان سلسة العملية.
 -59وروجحل األمر  B/444الرادر عام  2016عن مدير وكالة ال رطة العامةن أن ت مديرية ماية
ال هود والعحااي دعماض الياوم بفعاض موعاة مان املاوظف م لفاة مان  30نااب ا .وس الفارتة 2019-2016ن
راختذ ما موعإل  244شجراجم ماية ال هود والعحااي وجرت راية  276مواطنا .ومن ب يع ال هود
والعحااي احملمي ن كان هنا عام  2019ثلثاة شاهود س قعاااي ي اتبإل فيهاا ادول دعاذيحل وشاخج
وا ااد م اردب بااذلح .و يواجااإل أ ااد أي اار أو خماااطرة أثناااجم اختاااذ التاادابز اللزمااة مايااة ال ااهود
والعاحااي .وس ااا اعنارار برااحة ال ااهود والعااحااي املوناوع حتاات ا مايااة نتيلااة داادابز قانونيااة
أو نفسية أو عمض جرم ن دوفرر الدولة املساعدة ال بية ا انية.
-60

وُيري الن ر س شعادة ش ل و دة التحقيقات حتت سل ة النيابة العامة.

 -61ودن م املادة  21من قانون الرناديق ا كومية اخلاصة أن ة "صندو التعويض علن نحااي
اجلرمية" .ويقدم الرندو التعويعات شىل األفراد الذين يعاولم أشاخاس دوفاوا بفعاض التعاذيحل أو جرمياة
اازةن ودكاااليجمل اجلنااازةن ويراار
جنائيااة أ اارىن ويغ ا النفقااات ال بيااة للعااحااي املراااب ااارو
األجااور هااز املدفوعااة نتيلااة فقاادان القاادرة علاان العمااضن ويقاادم التعويعااات األ اارى ذات الراالة عنااد
دسلمإل قرارا سليما صادرا عن احملكمة.
 -62ودعمااض وزارة العااد والدا ليااة علاان م اارو القااانون الااذي ساايع رد قااانون الفحااج العلم ا
اجلنائ  .و دد م رو القانون السل ة املخترة يقرار طريقة ساا العرر املعناوي الا دفساا ا اا
ساا العرر املعنوي را يعادلإل نقدا من أجض التعويض.
ريما خيرص اايرة حقروق ومصراح السراان العرعفاء مرر ل يرل الدفرال والنسراء والتر اق وي
اإلعالة واملسنني (التوريات  24-108 -و 34-108و 43-108و)143-108
 -63وصض عدد سكان منغوليا س عام  2018شىل  3,2ملي نسامةن ماع لاو سانوي يبلا  1,9س
املائة س املتوس  .ودلد النسااجم  2,9طفاض ال يااهتنن ويبلا العمار املتوقاع عناد الاوالدة  70,2سانة.
وحتت ااض منغولي ااا فيم ااا ااج امل ش ارات الس ااكانية املردب ااة  136م اان أص ااض  232بل ادا س الع ااا ن واملردب ااة 66
فيما ج معد املواليدن واملردبة  143فيما ج متوس العمر املتوقع.
 -64وبناااجم علاان ديناميااات التحااو االقترااادي واالجتماااع ا اصااض والتوقعااات املتعلقااة ابليكااض
العماري للسااكانن اختاذت داادابز حماددة س ااا السياساات لتحسا نوعياة ياااة الساكان بوجاإل عااامن
ماان قبيااض جتديااد ن ااام العاامان االجتماااع ن ودعماايم اادمات الرعايااة علاان الف ااات املسااتهدفةن وونااع
ن ام انجع لألجورن وحتس علقات العمضن وشُياد ظرو عمض موادية.
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 -65وزاد دليض الفقر س منغوليا  8نقات س عام  2016مقارنة بنسبة  21,6س املائة املسللة عام 2014ن
ووص ااض شىل  28,4س املائ ااة س ع ااام  .2018وأق اارت ا كوم ااة الا اّبانمج ال ااوطين للح ااد م اان الب ال ااة والفق اار س
نيسان/أبريض  2019ردا علن التحدايت الكبزة املاثلة أماام حتقياق الاد األو مان أهادا التنمياة املساتدامة
اخلاس ابلقعاجم علن الفقر .وُيري دنفيذ الّبانمج الوطين برورة فعالة بفعض التعاون ب الق اعات.
 -66ودتخااذ ا كومااة داادرُييا شج اراجمات عمليااة لتوجيااإل اخلاادمات االجتماعيااة العامااة والاادعم املااوفر
لألشخاس واألسر الذين هم اجة ماسة شىل املنافع االجتماعياةن ولازايدة املناافع راا يتماشان ماع النماو
االقترادي ومستوايت معي ة املواطن .

اععاانت النقدية املقدمة عن األطفا و دمات الرعاية االجتماعية
 -67يُعتّب نمان النماو الساكا املساتقر وحتفياز معاد املوالياد مان األهادا الرئيساية للسياساات
ا كومية .وقد نُفذت شا السياساات والاّبامج املوجهاة شىل األمهاات واألطفاا راا يتماشان ماع قاانون
الرعاي ااة االجتماعي ااةن وق ااانون االس ااتحقاقات املمنو ااة لألمه ااات الل اوا أجن ا أطف اااال عدي اادين وقم اان
بتن تهمن وقانون منا اععاانت للعائل الو يدين الذين لديهم أطفا عديدون.
 -68وبوجإل اس ورا يتماشن مع قانون الرعاية االجتماعيةن دوفَّر منذ عام  2013دمات الدعم
الغذائ والتغذوي شىل األسر ال دكون ماس ا اجاة شىل دعام الرعاياة االجتماعياة .ومشلات اخلدماة ماا
موعإل  143,3ألجمل شخج س  26,5ألجمل أسرةن مع دكلفة سانوية بلغات  17,9ملياار دوهرياح )6,5
ملي دوالر أمريك و)1و.
 -69وس ع ااام 2018ن ُس االض  28,4س املائ ااة م اان م ااو الس ااكان ابعتب ااارهم يعي ااون حت اات ا
الفق اار .وس ه ااذه ال اارو ن كان اات زايدة اعنف ااا عل اان اادمات الرعاي ااة االجتماعي ااة ل اادعم الف ااات
املساتهدفة الا دعاايحت حتات ا الفقاار جااوهر السياساة الراميااة شىل ا ااد ماان الفقار الناااجم عاان اخنفاااا
الا ااد ض .وبينما ااا دلقا اان  2,9س املائا ااة ما اان ما ااو األسا اارن أو  4,4س املائا ااة ما اان السا ااكانن الا اادعم س
عام 2015ن زاد الرقمان رقدار الععجمل دقريبا يث وصل شىل  5,3س املائة من مو األسر و 8,0س
املائااة ماان مااو السااكان س عااام  .2018وس هااذه الفاارتةن زادت دكاااليجمل قسااائم الغااذاجم املنفقااة لااذا
الغرا رقدار  20س املائة و 37,6مليار دوهريح .وس شطار سياسة زايدة دمات الرعاية االجتماعيةن
ُرصد  42,2مليار دوهريح من ميزانية الدولة لعام .2020
 -70وعلاان الاارهم ماان ال اارو االقترااادية هااز املواديااةن جاهاادت ا كومااة للحفاااا علاان مسااتوى
اعنفا علن الرعاية االجتماعية املوفرة لألسر املستهدفةن بض زادت اععاانت النقدية املتعلقة ابألطفاا
ال قُدمت منذ عام  .2016وقد زادت القيمة الدنيا احملددة لألسر املستهدفة س قاعدة البياانت العامة
للمعلوم ا ا ااات املتعلق ا ا ااة ابألس ا ا اار م ا ا اان  502,567س ع ا ا ااام  2016شىل  554س ع ا ا ااام  2017وشىل  670س
عام  .2019ودلقن أطفا هذه األسر الذين دقض أعمارهم عن  18سنة شعاانت نقدية.
السنة

النسبة من مو األطفا

امليزانية )مليار دوهريح ومليون دوالر أمريك و

2016

80,9

80,02) 218,8و

2018

77,2

76,6) 209,4و

2019

85,0

84,04) 229,8و

2020

يع األطفا م مولون ابملسا

87,8) 240,0و

__________
)1و
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ريما خيص ااية حقوق املرأة

دمات الرعاية االجتماعية
 -71ال ب ا رد م اان االس ااتمرار س دنفي ااذ السياس ااات الداعم ااة لس اابض ع اايحت األس اار ال ا ل ااديها أطف ااا
عديدونن وس دعزيز ا ماية االجتماعية املوفرة لألمهات اللوا يتاول رعاياة أطفاالن س املناز ن وحتفياز
النمو السكا س فرتة الفرصة الدميغرافية ا الية .ودوفَّر دمات الرعاية االجتماعية ابالستناد شىل عملية
دقييم ومسو دقديرية د تيا دنفيذ سياسة عقلنية هدفها حتفيز النمو السكا ن ودنفيذ سياسات شااملة
ومنسقة س ا صحة األم وال فض والرعاية االجتماعيةن وحتسا البي اة القانونياة ذات الرالةن ودقادير
امليزانية والتمويض اللزم .
 -72وابلتاا ن اعتمااد الّبملااان س عااام  2017قااانون مانا اععاااانت للعااائل الو ياادين الااذين لااديهم
أطفا عديدونن ود ض القانون يز النفاذ س عام  .2018وقد جاجم س القانون ما يل :
•

يُع ا رد التم اريض ودااوفز األهذيااة والتغذيااة اال األايم األلااجمل األوىل بعااد الااوالدة أم ارا
أساساايا للنمااو اجلساادي والعقل ا للرنااعُ .فزصااد اعتماااد قاادره  91,5مليااار دوهريااح
) 34,5مليون دوالر أمريك و لرر  50,0ألجمل دوهريح ) 18,3دوالر أمريك و من
رن ااع وأطف ااا
اعع اااانت ال ااهرية شىل  159 622م اان األمه ااات الل اوا يت ااول رعاي ااة ر
صغار دقض أعمارهم عن  3سنوات

•

رج ماا موعاإل  5,8ملياارات دوهرياح ) 2,1ملياون دوالر أمريكا و لتقادمي شعاناة
َّ
فرلية قدرها  320,0ألجمل دوهريح ) 117دوالرا أمريكياو شىل  6,1آال عائض و ياد
ن لديهم  3أطفا أو أكير دقض أعمارهم عن  18سنة ) 420 000دوهريح )153,6
دوالر أمريك و س الفرض الوا د ابتداجم من عام 2020و

•

خترج ميزانية سنوية قدرها  12,1ملياار دوهرياح ) 44ملياون دوالر أمريكا و لتقادمي
َّ
شعان ااة ش ااهرية ق اادرها  40,0أل ااجمل دوهري ااح ) 14,6دوالر أمريكا ا و شىل  95 404م اان
والدة ال فض
األمهات س الفرتة ال متتد من ال هر اخلامس من ا مض

•

خترج ميزانية سنوية قدرها  1,5مليار دوهريح ) 548,6ألجمل دوالر أمريك و لتقدمي
َّ
شعانا ااة سا اانوية وا ا اادة شىل  815طفا االن را ااا س ذلا ااح مليا ااون دوهريا ااح ) 365,7دوالر
أمريك و عن كض طفض دوأمن و 3ملي دوهرياح ) 1 097,2دوالر أمريكا و عان كاض
بلوهإل سن الرابعة.
طفض من ثلثة دوائم وأكير

فعااا لاادعم األساار علاان دن ا ة أطفااا
 -73ودعتااّب املن مااات الدوليااة أن دنفيااذ القااانون هااو شجاراجم ر
يتمتعون برحة جيدة وعلن دوفز التغ ية الكاملة للخدمات الرتبوية والرحية.

العمان االجتماع
 -74من أجض نمان قو اعنسان وا ماية االجتماعية للنساجم واألمهاتن ُعرا شجراجم مراجعة
سن التقاعد
قانونية ععادة حتديد سن التقاعد عند  65عاما للرجا والنساجم برورة ددرُييةن مع شرجاجم ر
ثلثة أشهر كض عامن وطُبرق ذلح منذ عام .2019

 -75ومن أجض ديم عمض ومسامهة األمهات اللوا أجن أطفاال عديدين ودولر دن ا تهم ديميناا
سلض عماض األم
دقيقان سيلري ابتداجم من كانون اليا /يناير  2020شنافة  1,6عام عن كض طفض شىل ر
واعتبار مستحقات العمان االجتماع مدفوعة.
GE.20-02312
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 -76وُييز القانون الياوم أن يغ ا صاندو نامان االساتحقاقات وميزانياة الدولاة  50س املائاة مان
مس ااتحقات الع اامان االجتم اااع العائ اادة شىل األمه ااات اللا اوا ي اادفعن اشا ارتاكات الع اامان ويرن ااعن
بلوههم اليالية من العمر .فعلن سبيض امليا :
أطفالن
•

دتوىل األم ال لديها زمة ألم ا تيااري دفاع  50س املائاة مان مساتحقات العامان
يدفع صندو نمان االستحقاقات النسبة املتبقية البالغة  50س
االجتماع س
املائة شىل أن يبل ال فض اليالية من العمر

•

فيما ج األمهات العاطلت عن العمضن ينبغا أن دادفع األم بنفساها  50س املائاة
ماان مسااتحقات العاامان وياُادفع املبل ا املتبق ا ماان ميزانيااة الدولااة شىل أن يبل ا ال فااض
اليالية من العمر

•

س السابقن كان مقدار شعاانت ا مض والوالدة ُ ساحل بنااجم علان ناو العامان الاذي
ايحق جلمياع األمهاات أن يتلقا ملادة  4شاهور
حتوزه األم .وابتاداجم مان عاام 2020ن س ر
 100س املائة من اععااانت وهاذا يسااوي املبلا الاذي راض علياإل األشاخاس الاذين
يدفعون اشرتاكات العمان اعلزام .

عمالة النساجم
اار قااانون العمااض أي شااكض ماان أشااكا التمييااز أو التقييااد أو ماانا االمتيااازات س علقااات
-77
العمض .وينج قانون النهوا ابلعمالة علن ق املواطن س رية ا تيار العمض وقبولإل .وروجاحل هاذه
القوان ن دستند سياسات وأن ة النهوا ابلعمالة شىل مباد املساواة وال مو بغض الن ار عان ناو
اجلنس.
 -78ودُ هاار البياااانت اع رااائية املتعلقااة بعمالااة السااكان أن نساابة السااكان الناش ا اقتراااداي
الااذين دتلاااوز أعمااارهم  15ساانة وصاالت س عااام  2018شىل  41,9س املائااة ماان مااو السااكانن وكااان
الذكور ي كلون  53,7س املائة منهم واعانل  46,3س املائة.
 -79وس عام 2018ن بلغت نسبة امل اركة س قوة العمض س البلد  61,0س املائةن را فيها  53,4س
املائة س املناطق ا عرية و 66,7س املائة س املناطق الريفية .ويبا ر الفاار الباال  13,9نق اة م وياة با
الذكور واعانل س نسبة امل اركة س قوة العمض أن الرجا يوظَّفون أكير من النساجم.
 -80وامتيااال ملبادأ "التح راو مان الرعاياة االجتماعياة شىل العماض"ن اختاذت دادابز عصال اادمات
التوظيااجمل ب ا أنواعهااا جلعااض اادمات التوظيااجمل موثوقااا هبااا وديسااز االنتفااا هبااا .وماان ناامن داادابز
اعصاال ن جاارى دعااديض قااانون النهااوا ابلعمالااة وقااانون شرسااا القااوى العاملااة شىل اخلااارل واسااتقدام
القااوى العاملااة واأل رااائي ماان اخلااارل .وُيااري اليااا ونااع سااتة ب ارامج فرعيااة لاادعم دوظيااجمل الف ااات
االجتماعية املساتهدفة مياض املسان واألشاخاس ذوي اععاقاة وال اباا والرعااة .ود اكض النسااجم 50,4
س املائة من املواطن الذين ي ملهم الّبانمج.
 -81ويتااوىل ب ارانمج دوظيااجمل الرعاااة دعاام أساار الرعاااة املتعاقاادينن ارصااا علاان هتي ااة أماااكن عمااض
مس ااتقرة م اان أج ااض األش ااخاس املس ااتعدين للنتق ااا م اان امل اادن واحملاف ااات واملن اااطق املركزي ااة للبل اادايت
للس ااتقرار س من اااطق ريفي ااة مت ااارس فيه ااا دربي ااة املواشا ا  .وس ع ااام 2019ن مش ااض ال ااّبانمج  425شخر ااا
من  259أسرة وجرى دعمإل ربل  206 202,3آال دوهريح من ميزانية الدولة.
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قو املسن
 -82ي ا ااكض املسا اانون  8,9س املائا ااة ما اان ما ااو سا ااكان منغوليا ااا .ويبل ا ا متوس ا ا العما اار املتوقا ااع
للرجا  66,1سنة وللنساجم  75,8سنة مع فار  9,7سنوات بينهمان ومع زايدة ب ي ة وانحة س العمر
املتوقااع للرجااا  .وبينمااا ازداد مااو السااكان س منغوليااا بنساابة  16,1س املائااة اال الساانوات الع اار
املان اايةن زاد ع اادد املس اان ب ااودزة أس اار بلغ اات  22س املائ ااة وال ااد ه ااو أن دبلا ا  12,9س املائ ااة س
عام  2030و 16,3س املائة س عام .2045
 -83وزادت ا كومااة داادرُييا معاااش التقاعااد س األعاوام  2016و 2018و 2019علاان التاوا  .فُرفااع
ا د األدىن للمعاش التقاعدي الكامض بنسبة  39,4س املائةن وا د األدىن ملتوس املعاشاات التقاعدياة
بنسبة  30,7س املائةن وا د األدىن للمعاشات التقاعدية اجلزئية بنسبة  38,9س املائة علن التوا .
 -84وم اان أج ااض حتسا ا اادمات الرعاي ااة االجتماعي ااة املقدم ااة شىل املس اان والوقاي ااة م اان م اااهر
ال اشةن درافقت الزايدة س معاشات الرعاية االجتماعية مع زايدة س الدعم املق ردم بفعض ن اام الرعاياة
االجتماعيةن واردفعت شعاانت التمريض بنسبة  34,3س املائة مقارنة بعام .2016
زايدة مش رراركة النس رراء يف عملي ررة ر ررنع القر ررارات (التور رريات -
و 139-108و 140-108و 141-108و)142-108

 44-108و 47-108و48-108

 -85أُق اار "ال ااّبانمج ال ااوطين للمسا اااواة ب ا ا اجلنس ا ا " )2021-2017و ريزانيا ااة ش الي ااة ق اادرها مليا ااار
دوهريح روجحل القرار ا كوم رقام  129الراادر عاام  .2017وشناافة شىل ذلاحن أزيلات روجاحل القارارين
ا كااومي رقاام  111ورقاام  285الرااادرين عااام  2018مكادااحل الللنااة الوطنيااة للمساااواة با اجلنس ا ماان
هيكااض وزارة العمااض والرعايااة االجتماعيااة لتراابا كياااان اان هبيكليااة مسااتقلة مونااوعة حتاات ساال ة رئاايس
الوزراجم وروارد مالية خمررة لإل دعمن دنسيق العمض ب الق اعات لتعزيز املساواة ب اجلنس .
 -86وجرى أثناجم دنفيذ "الّبانمج الوطين للمساواة ب اجلنس " دن ايم  16دورة و لقاة ددريبياة شىل
جانااحل أن ا ة للاادعوة والاارتويجن مشلاات أكياار ماان  500شااخجن ماان أجااض رفااض الترااورات النم يااة
املردب ااة باادور املارأة والرجااض وشسااهامهما س األساارة وا تمااع بفعااض دعلاايم املساااواة با اجلنسا  .ويناادرل
أيعا دعليم املسااواة با اجلنسا س املنااهج الدراساية اخلاصاة ابلراحافة وبارامج املرشادين االجتمااعي
س اجلامعة املنغولية ا كومية.
 -87وأُع اادت "ا لسياس ااة الوطني ااة جلع ااض أم اااكن العم ااض مراعي ااة للعتب ااارات اجلنس ااانية" وس ااتلرى
م اورات ب يا أثناجم االجتما املقبض لللنة الوطنياة اليلثياة املعنياة ابلعماض والتوافاق االجتمااع الاذي
ساايُعقد س عااام  .2020واعتمااد الّبملااان املنغااو دعااديلت علاان قااانون اجلارائم اعداريااة الااذي نااج علاان
فاارا هرامااات علاان املن مااات وال ااركات ال ا ال دعا رامن قواعاادها الدا ليااة املتعلقااة بعلقااات العمااض
عقوابت علن التحرش اجلنس س مكان العمض.
 -88وس ع ااام 2018ن ش ااكلت النس اااجم اللا اوا يتبا اوأن مناص ااحل قيادي ااة  35,9س املائ ااة م اان م ااو
النس اااجم الع اااملتن وك ااذلح د ااكض النس اااجم  60,4س املائ ااة م اان م ااو م ااوظف اخلدم ااة املدني ااة الب ااال
عددهم  193 557موظفا.
 -89ومااع دنفيااذ القااانون اجلديااد للخدمااة املدنيااةن أُدرجاات س اازم التاادريحل املهااين اخلاااس ابخلدمااة
املدنية املوانيع املتعلقة ابملساواة ب اجلنس ن وامليزنة املراعية للعتبارات اجلنسانيةن والتحرش س أماكن
العمضن واع راجمات اجلنسانيةن وعملي الرصد والتقييم .وأعدت شدارة التدريحل والبحثن ال أن ت
س شط ااار الللن ااة الوطني ااة للمس اااواة ب ا اجلنس ا ن أدل ااة وو اادات للت اادريحل عل اان "التخ ااي س ااا
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ال ا ون اجلنسااانية والسياسااات"ن ودتااوىل منااذ عااام  2018داادريحل ما رِّ
ادرب وطني ا ابسااتخدام و اادات
وصممت من أجض
مدرب وطني جرى شعدادهم س أربع دورات ددريبيةُ .
التدريس .ويوجد اليوم  104ر
كبار املس ول س اخلدمة املدنية و دة ددريبية علن اعنرتنت دتعلق ابل ون اجلنسانيةن ف ار س هذه
الدورة التدريبية اعلكرتونية ما يزيد عن  600مس و كبز س اخلدمة املدنية و از أكير من  300مس و
من بينهم علن شهادة.
 -90وماان أجااض ناامان فعاليااة دنفيااذ السياسااة والااّبانمج املتعلق ا ابملساااواة ب ا اجلنس ا ن بااذلت
جهااود منااذ عااام  2014لتحقيااق أهاادا السياسااة س خمتلااجمل الق اعااات وعلاان شا املسااتوايت احملليااة.
واعتماادت اليااوم  8وزارات كوميااة سياس ااات اصااة هبااا س ااا املس اااواة ب ا اجلنس ا ن وأق اارت 18
حماف ة من أصض  21برامج فرعية لتحقيق املساواة ب اجلنس ودتوىل دنفيذها .كما ُونعت واعتُمدت
م شرات ش رائية وطر ساا جديدة س ا ا اجلنسا ابلتعاون مع املكتحل الوطين لا راجم.
 -91و ا ردد "ال ااّبانمج الااوطين للمس اااواة ب ا اجلنس ا " ال ااد املتمي ااض س دعزيااز م اااركة امل ارأة س
ال ون السياسية وعملية صنع القرارات .فانتُخبت س الّبملان  13امرأة س عام  2016ا ي كض  17س
املائااة ماان مااو األععاااجم .ويُعتااّب ذلااح أكااّب نساابة متييااض للمارأة س الّبملااان مقارنااة بنتااائج االنتخاااابت
الس ااابقة .وكان اات النس اااجم س ع ااام  2019ي ااكلن ت ااو  40س املائ ااة م اان ركس اااجم اعدارات واألقس ااام س
الوزارات والوكااالت ا كومياة وس سال ات احملاف اات واملقاطعاات .وهناا اجتااه تاو دزاياد هاذه األرقاام
بفعض دعديض قانون اخلدمة املدنية.
 -92وال ُيااوز روجااحل املااادة  30ماان قااانون االنتخاااابت النيابيااة أن دكااون نساابة اجلاانس ا اار أقااض
مان  20س املائااة ماان مااو املرشااح ن وياانج القااانون املعا رد املتعلااق بللنااة قااو اعنسااان علاان أن
يكون  40س املائة من مو األععاجم البال عددهم  5أععاجم من اجلنس ا ر.
 84-108و 86-108و 87-108و88-108

ريم ررا خي ررص ماارق ررة العن ررف الع ررائل (التور رريات -
و 90-108و 91-108و 92-108و 94-108و 95-108و 96-108و 98-108و 99-108و100-108
و 101-108و 103-108و)105-108
 -93روج ااحل األم اار  A/27الر ااادر ع ااام  2017ع اان وزي اار الع ااد والدا لي ااةن أن ا ا ت جلن ااة فرعي ااة
مس ا ولة عاان مكافحااة ومنااع العنااجمل العااائل واجل ارائم املردكبااة س ااق األطفااا دعا رام يل ا ماان يااع
ال ااوزارات الق اعي ااة والوك اااالت واملن م ااات ه ااز ا كومي ااة الا ا ج اارى دفويع ااها س ه ااذا ال ا ا ن ك اام
القوان .
 -94ين َّم املنتادى الاوطين السانوي ب ا ن "التعااون املتعادد األطارا ملكافحاة العناجمل العاائل " مناذ
عام  2017س شهر نيساان/أبريض مان أجاض دعزياز دنفياذ قاانون مكافحاة العناجمل العاائل ن وزايدة التنسايق
والتعاون ب الق اعاات علان املساتوى الاوطين واحمللا  .و عار كاض عاام شىل املنتادى تاو  200ياض عان
وزارات وطنيااة و 21حماف ااة والعاصاامة و 9مقاطعااات و يااع أصااحاا املراالحة ماان أجااض مناق ااة دنفيااذ
القانون وآوره وطر التغلحل علن التحدايت.
 -95وأجري علن الرعيد الوطين مسا ب ا ن العناجمل القاائم علان ناو اجلانس س عاام  2017ادد
مس ااتوى العن ااجمل املم ااارس س ااق النس اااجم .وبن اااجم عل اان نتيل ااة املس ااان أن ا ا ت ما ا را مراك ااز جامع ااة
للخ ا اادمات س حماف ا ااات اباين  -أولغ ا ا ا ن ودارك ا ااان  -أو ن ودورن ا ااودن وأوفوركانغ ا اااين وأومنوها ا ااوهن
وهوفس ااغو ن وكن ا ا ن وس دائ اار اباين اازور وك ااان  -أو ي ااث يردف ااع ع اادد اااالت العن ااجمل الع ااائل
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ويتوجحل راية العحااي .وأنفق  623مليون دوهريح لتمويض هذه األن ة من امليزانيات احمللية
مليون دوهريح من املن مات الدولية.
-96

و764,5

عدد املرافق واملراكز واألشخاس املستفيدين من اخلدمات:
2015

2016

2017

2018

2019

املراكز اجلامعة للخدمات

7

8

10

11

15

مرافق ا ماية امل قتة

2

3

6

9

14

1 739

2 417

عدد األشخاس املستفيدين من اخلدمات

 ُ -97رددت التكلفة اليومية ال يتكبدها مرفق ا ماية امل قتة لل فاض الوا اد روجاحل األمار
الرادر عن مدير وكالاة العماض و ادمات الرعاياة وأ يلات شىل املن ماات هاز ا كومياة ابعتبارهاا اجلهاة
املوفرة لذه اخلدمة.
A/80

 -98وأعا رد دليااض داادرييب لتعزيااز قاادرة الق ااا القااانو علاان مكافحااة العنااجمل العااائل وعلاان التنساايق
بر ااورة فعال ااةن فل اارى د اادريحل  1 000ن اااب ش اارطةن وما ا رد ع ااامن وق اااان وحم ااامن ومناص اارن ومرش ااد
اجتماااع ن وععااو س ا ااالس الفرعيااة لتنساايق منااع اجل ارائم القائمااة س العاصاامة وس احملاف ااات البااال
عددها  21حماف ة.
 -99و عاار يااع أععاااجم الفاار املتعااددة التخررااات املعنيااة ركافحااة العنااجمل العااائل الا دعاام
يل ا عاان  21حماف ااة ودسااع مقاطعااات ) 4 634عع اوا ماان  609فاار س عااام  2017و 4 714عع اوا
من  676فريقا س عام 2019و برامج التدريحل الكتساا املهارات املهنية اللزمة.
 -100وأُعاادت م اوارد وووئااق ددريبيااة لتااوفز التاادريحل اعلزام ا الااذي يرم ا شىل الت ا ثز علاان املواقااجمل
الس االوكية ملمارسا ا العن ااجمل الع ااائل ن واس ااتُهلت ال اادورات التدريبي ااة اخلاص ااة املوجه ااة شىل علم اااجم ال اانفس
واملرشدين االجتماعي العامل لدى وكاالت شنفاذ قرارات احملاكم وأجهزة ال رطة.
 -101وس عااام 1999ن أعلناات اجلمعيااة العامااة لألماام املتحاادة يااوم  25د ارين اليااا /نوفمّب اليااوم الاادو
للقعاجم علن العنجمل ند املرأة .وقامت منغوليان منعمة شىل "رلة ال ري األبايض" الدولياةن ابال تفاا هباذا
الي ااوم م اان اال ش اان ر االت وطني ااة بعن اوان "احملب ااة وا ماي ااة" س ع ااام 2017ن و"ال اارو اعُيابي ااة رائع ااة" س
عااام 2018ن و"لاانفهم وتاارتم" س عااام  .2019وأجرياات رلااة التواصااض ال ا رروجاات لعاادم التهاااون امل لااق مااع
العنجمل وللواجاحل املاد ابعبالو وللعواقاحل اخل ازة للعناجملن عان طرياق القناوات اععلمياة التقليدياة ووساائ
التواصض االجتماع ن يث وصلت شىل أكير من  7,1ملي شخج .ومن نتائج هذه ا ملة زايدة عدد
االدراالت ال يتلقاها جهاز ال رطة لابلو عن االت عنجمل منز وعنجمل ارس علن األطفا .
 -102وأُعااد ب ارانمج شلكاارتو جديااد عاان العنااجمل القااائم علاان نااو اجلاانس يسااتند شىل ال اّبامج املتنقلااة
لن ااام االدر اااالت املتخر ااج ملرك ااز املعلوم ااات والتكنولوجي ااا والتواص ااض ال ااذي يتب ااع لل اارطة ويتلق اان
املكاملات ويبل عن اجلرائم وأعما العنجمل .ويقوم الّبانمج املتعلق ابلعنجمل القائم علن نو اجلنس بتلق
وشات ة املعلومات املتعلقاة بعاحااي و ارسا أعماا العناجمل العاائل لايس فقا مان نابات ال ارطة وشلاا
يع اااجم الفرصااة أيعااا للمراكااز اجلامعااة للخاادمات ومرافااق ا مايااة امل قتااة والفاار املتعااددة التخررااات
عثراجم قاعدة البياانت ابملعلوماتن را يساهم مسامهة أساسية س دوفز اخلدمات للعحااي وس التخ ي
برورة فعالة عجراجمات التردي.
 -103وأص اادرت احمل اااكم  59ق ارارا س ع ااام 2017ن و 146س ع ااام 2018ن و 172س الفر ااو اليلث ااة
األوىل من عام  2019س قعااي متعلقة ابلعنجمل العائل .
GE.20-02312
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ريمررا خيررص اايررة حقرروق ال فررل (التوررريات -
و 114-108و 115-108و)151-108

 109-108و 110-108و 111-108و112-108

 -104أن اائ اادييا ا لااس املعااين ب ا ون األطفااا س عااام  2017روجااحل مرسااوم صااادر عاان رئاايس
مهمة شقرار ودنفيذ ا سانوية م ارتكة با الق اعاات .واعتُماد الاّبانمج الاوطين
الوزراجمن وأوكلت شليإل ر
لنماجم األطفا ورايتهم فعل عن ة دنفيذهن وُيري اليا دنفيذمها.
 -105وجاارى شق ارار ودنفيااذ ن اام اخلاادمات وقواعاادها ومعايزهااا ابالسااتناد شىل أ كااام قااانون قااو
ال فض وقانون راية ال فض وقانون مكافحة العنجمل العائل .
 -106وابلتا ن دد قانون راية ال فض مخسة أمااكن أو مخاس بي اات ماياة ال فاض .وها د امض
العائلةن واملرافق الرتبوية والرحيةن وا يز االفرتان ن واألماكن العامة .ودقوم الللنة التقنية املعنية بنماجم
ال فض ورايتإل وونع املعايز اخلاصة بإلن ال أن ا ت ما ران يقارار ود بياق املعاايز واملت لباات اخلاصاة
ابملخيمات الريفية لألطفا ن وعنابر النوم س املدارس اليانوية و دماهتان و دمات مرافق دوفز ا ماية
امل قتة للعحااين وملعحل األطفا .
 -107وأن ا ا ا ت "الللن ا ااة املعني ا ااة بقع ا اااجم األ ا اادال" امل ا اارتكة با ا ا الق اع ا ااات س ع ا ااام  2017س
املقاطعات ودوائر العاصمةن ومهمتها دوفز املساعدة القانونية شىل األطفا املخالف للقانونن أو الذين
كانوا شهودا أو نحااي جلرائم مردكباة بنااجم علان ن اام الللناة املعنياة بقعااجم األ ادال .وبفعاض العماض
الفعا لذه الللنة ودوفز التوجيإل والدعم اللزم لتنمية مهارات فر الللنةن زاد عدد األطفا الذين
يسااتفيدون ماان اادمات الللنااة ماان  618طفاال س عااام  2017شىل  902س عااام  .2018وصاادرت أدلااة
وووئااق ددريبيااة لتنميااة مهااارات أععاااجم الللنااةن وس عااام  2019عاار بارامج التاادريحل مااا موعااإل 270
موظفا عموميا وععوا س الللنة.
 -108واعتمااد وزياار التعلاايم واليقافااة والعلااوم والراينااة قاعاادة ب ا ن "سياسااة رايااة ال فااض س البي ااة
وونااعت املباااد التوجيهيااة اخلاصااة بتنفيااذ هااذه
املدرسااية" روجااحل األماار  A/476الرااادر عااام ُ .2018
السياسةن وجرى ددريحل مس و املدارس واملرشدين االجتماعي س شطار برامج دادريحل وطنياة أجريات
س يااع احملاف ااات البااال عااددها  21حماف ااة وس مدينااة أوالن اباتر .وأجرياات أن ا ة دوعيااة ددرُييااة
ُوجهت شىل معلم املدارس وا عاانت وشىل األهض أيعا.

ودعمن م رو قانون العمض املعد أ كاما دتماشن مع ادفاقي من ماة العماض الدولياة
-109
ر
اتخدم اان هاام دون الساان القانونيااة مااع عماار االلتحااا ابلتعلاايم
و 182يااث جاارى مواجممااة عماار املسا َ
األساسا ن و َ ا ردد امل اارو العماار الااذي يُسااما فيااإل رزاولااة أعمااا طفيفااة عنااد  15-13ساانة .ويتعاامن
أيعا كما جديدا يقتع نيض اعذن من املفتحت املعين قو ال فض س ا م اركة ال فض س عمض
فين و/أو أداجم راين و/أو ن ات شعل .
138

ريم ر ررا خي ر ررص ماارق ر ررة االجت ر ررار ابلتر ر ر اق (التور ر رريات -
و 120-108و 121-108و 122-108و)123-108

 116-108و 117-108و119-108

ُقر الّبانمج الوطين ب ن "مكافحة جرمية االجتار ابألشخاس" روجحل القارار ا كاوم
 -110أ ر
الرااادر عااام  2017ن وقااد أن اائ س الساانة نفسااها لااس فرع ا وطااين ملكافحااة هااذا النااو ماان اجل ارائمن
و راختاذ ددابز وقائيةن ودوفز اعشرا التقينن ومراقبة دنفيذ قانون مكافحة االجتار ابلب ر.
148

 -111وأصدر القائد األعلن لوكالة ال رطة العامة األمر  B/284س عام  2017عن اجم شعبة جديادة
س مكتحل ال رطة اجلنائية دعىن ركافحة االجتار ابألشخاس.
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رراات ا كومااة  709مليا دوهريااح ماان ميزانيتهااا س
 -112وماان أجااض دنفيااذ الااّبانمج الااوطينن ر
عام  2018و 506مليا دوهرياح س عاام  .2019ودلقات املن ماات هاز ا كومياة الا داوفر اخلادمات
االست ااارية  16,9ملي ااون دوهري ااح س ع ااام  2017و 95ملي ااون دوهري ااح س ع ااام  2018و 115,6ملي ااون
دوهريح س عام  2019من هذه املوارد.
 -113وأجرياات دراسااات لتق اادير أثاار دنفيااذ ق ااانون مكافحااة االجتااار ابلب اارن ودقياايم فهاام امل ااوظف
املكلف ينفاذ القوان ونبات ال رطة القعائية ومعارفهم وجتربتهم وقادراهتم فيماا اج جرمياة االجتاار
ابألش ااخاسن وعج ا اراجم ال اادورات التدريبي ااة املتواص االة لبن اااجم ق اادرات عناص اار ال اارطة وامل اادع الع ااام
واملكلف ماية ا دود وسل ات اللرة واجلهاز القعائ واحملام واملرشدين االجتماعي والراحي
من أجض حتس ختررهم و ّبهتم املهنية ومهاراهتم.
 -114ونُ م اات ا مل ااة الوطني ااة "لس اات ص ااديق " لتيس ااز االس ااتخدام املس ا و ل ااألدوات الس اايّبانية
وراي ااة األطف ااا م اان الوق ااو ن ااحااي اجلرمي ااة الس اايّبانيةن ال س اايما االجت ااار ابألش ااخاس أو االس ااتغل
اجلنس  .وصدرت  55ايف ة و 15دسليل فيديواي وأهنية وا دة رعمون وقائ ن وجارى بيهاا علان 31
من القنوات التلفزيونية ووسائ التواصض االجتماع يث وصلت شىل  6 101 000شخج.
 -115وس املناااطق الريفيااةن دأباات ال اارطة احملليااة علاان بااث معلومااات وشعاالانت حتااذر ماان االجتااار
ابألشخاس علن  18حم ة دلفزيونية حملية و 26قناة شذاعية ريفية وعلن ن رها علن صفحات الفايسبو
ال دستخدمها "اعمياكات".
 -116ونتيلااة لتاادابز التوعيااةن زاد فهاام اجلمهااور العااام جلرميااة االجتااار ابألشااخاس ومعرفتااإل هبااا فعاال
عن قدردإل علان دقيايم أي وناع كاان .ومان جهاة أ ارىن ابت موظفاو اخلدماة املدنياة وماوفرو اخلادمات
أقدر علن الك جمل عن ميض هذه اجلرائم ال دُردكحل دا ض البلد و ارجإلن وعلن دقدمي دمات أفعض
شىل الع ااحااي .وبفع ااض ه ااذه اجله ااودن أعي ااد س ع ااام 2018ن  19مواطن ااا م ااان م اان اخل ااارل شىل وط اانهم
رساعدة من مات دوليةن وس عام  2019جرت مساعدة سبعة أشخاس للعودة شىل دايرهم.
 -117و توي معمون املنهال املهين لكلية ال رطة دروسا درتاو ب ساعت وست ساعات ب ن
جرمية االجتار ابألشخاس.
 -118وأن ت موعة "اللئحة السوداجم" علن فايسبو رناسبة دل اس ودعم اليوم
ععو .ودُبلَّ ا موعة اب موعات وصفحات الفايسبو ذات املعمون اعاب وهز القانو  .ونتيلة
ل ااذلحن ج اارى الك ااجمل ع اان  32ص اافحة و موع ااة عل اان وس ااائ التواص ااض االجتم اااع وأُبلغ اات ش ااركة
فايسبو ابألمر ك دقوم ذفها.
19 300

 -119وطُبع ا اات م ا ااذ ركرة ل ا اام ج ا اواز س ا اافر حتت ا ااوي عل ا اان معلوم ا ااات وقائي ا ااة ب ا ا ن جرمي ا ااة االجت ا ااار
اوز علان املسااافرين الااذي
ابألشاخاس وعلاان حتاذير ماان وجااود خمادرات هااز قانونيااة وما ثرات عقليااةن ودا َّ
يعّبون ا دود.
 131-108و 132-108و133-108

ريمر ررا خير ررص ضر ررمان ا ر رق يف حرير ررة التع ر ررري (التورر رريات -
و 134-108و 135-108و 136-108و 137-108و)138-108

 -120أجرى املعهد القانو الوطين دراسة عن مادى التازام الت اريعات الوطنياة ابملاادة  19مان العهاد
الدو اخلاس اب قو املدنية والسياسية .وال ظ أن بعاض األ كاام الاواردة س قاوان حماددة دتعاارا
مع بععها .وبناجم علن هذه املل ةن أصدر وزير العد والدا لياة س عاام  2018األمار  233/1الاذي
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يانج علاان شن ااجم فريااق عاماض ععااداد النساخة املعدلااة مان قااانون رياة الرااحافة .ويعام الفريااق العامااض
من مات ا تمع املد العاملة علن مس لة رية الرحافة.
 -121وال يُعتّب الت هز جرمية روجحل القانون اجلنائ س
الرحافة جرمية.

يع رد أي انتها

رية التعبز أو رياة

ريما خيص ماارقة مجيع أتاال التمييز وال سيما التمييز ضد جمتمع املثليات واملثليني ومزدوجر
امليل اجلنس ومغايري اهلويرة اجلنسرانية (التورريات  19-108 -و 20-108و 21-108و41-108
و 42-108و 53-108و)57-108
 -122أجاارى املعهااد القااانو الااوطين دراسااة ب ا ن "شنفاااذ األ كااام املناهعااة للتمييااز س الت اريعات
السارية :األ كام املتعلقة ابألقليات اجلنسية" وال اظ أن الوسايلة األفعاض عنفااذ األ كاام ها دعام
الت اريعات الناظم ااة للق اع ااات أ كام ااا ذات ص االة حت اار التميي اازن عون ااا ع اان ون ااع ق ااانون منفر اض
مستقض ر التمييز .وست ض هذه املس لة حت ن ابالهتمام الواجحل.
 -123وداان رم وزارة العمااض وا مايااة االجتماعيااة كااض عااام رلااة شااهرية لتعزيااز لاااجم ال ااباان ونُ ماات
هااذه ا ملااة س عااام  2019بعن اوان " قااو متس اااويةن أايم عا رازة" فاادعت ال ااباا واجلمهااور الع ااام شىل
ا رتام اال تلفات ودنو الناس ذوي امليو اجلنسية املتعددةن وقامت ابلتوعيةن وقادمت معلوماات عان
األقليات اجلنسيةن ودعت شىل وقجمل أي انتها قو اعنسان اخلاصة هبم.
 -124ون مت أيعا وزارة الرحة أ داو للتوعية كانت عناوينها "أوقفاوا التميياز النااجم عان فازوس
نقااج املناعااة الب ارية/مرا اعياادز"ن و"التغيااز كاان بفعاالنا أان وأناات"ن و"تاان نعاايحت حتاات السااماجم
نفسااها" ماان أجااض شذكاااجم الااوع وشُياااد موقااجمل شُياااه جتاااه األشااخاس ذوي امليااو اجلنسااية املختلفااة
واملراب بفزوس نقج املناعة الب رية.
 -125وأجري لألطباجم املقيم دورة ددريبية ب ن "دغيز مواقجمل موفري الرعاية الرحية عند التعامض
مااع الف ااات السااكانية املعرنااة للخ اار وبناااجم قاادرهتم علاان ذلااح" ماان أجااض زايدة فهمهاام ملسااائض امليااض
اجلنسا والتعبااز اجلنسااا والوقايااة ماان األماراا ال ااائعة املنقولااة جنساايا وفاازوس نقااج املناعااة الب ارية
ومرا اعيدز ود خيرها ومعاجلتها.
ريما خيرص االنعرمال إا املعااردات الدوليرة وتعرديل القروانني الداخليرة ويسرني ت يرق املعااردات
الدوليررة املتعلقررة إلقرروق اإلنسرران وإج رراء الرردورات التدري يررة (التوررريات  17-108 -و18-108
و 49-108و 26-108و)36-108
 -126اعتمدت منغوليا قانوان معدال ب ن املعاهدات الدولية س عام 2016ن ونج القانون علن أن
دقوم منغوليان كلما انعمت شىل ادفا دو ن بتحدياد واعتمااد دعاديلت علان قوانينهاا الوطنياة لعامان
التزامهااا كامااإل .وقاماات أيعااا بتلديااد واعتماااد قااانون الت اريعاتن ويقع ا هااذا القااانون ن دقاايِّرم
الت ريعات املع ردة دييا عواقبَها علن قو اعنسان قبض اعتمادها.
 -127ويتعمن الباا  29من القانون اجلنائ اجلديد املتعلق ابجلرائم ال متس من الب رية والسلم
أ كاما دتعلق ابلتخ ي را عدوانية أو شابدة اعية والتحعاز لاا وبادئها والتحاريض عليهاان وها
أ كام مردب اة بن اام روماا األساسا  .وينااقحت الّبملاان املنغاو الياا م ارو القاانون املتعلاق ابلتراديق
علن دعديض املادة  8املتعلقة ارمية العدوان وجرائم ا را من الن ام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية
وعلن ادفا امتيازات و راانت احملكمة اجلنائية الدولية.
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 -128وأجاارت ا كومااة دراسااة ب ا ن دنفيااذ القارار  1325لااس األماان التااابع لألماام املتحاادة وب ا ن
السبض املمكن انتهاجها لونع ة عمض وطنية مردب اة باإلن وعقادت م ااورات ملتابعاة عملياة التنفياذ.
ودركز ا كومة علن حتقيق املساواة ب اجلنس س ة العمض الوطنية فيما ج ق ا الدفا واألمن
الوطينن مع نمان م اركة امل سسات الرئيسية املعنية ابلدفا واألمن الوطين س شعداد اخل ة.
مسائل متنوعة (التورريات
و 129-108و)150-108

 144-108 -و 145-108و 162-108و 160-108و 52-108و125-108

 -129أن ئ فريق عامض روجحل أمر من وزير ال ون اخلارجياة مهمتاإل شعاداد اة عماض وطنياة لتنفياذ
هض هاذا العماض رمسياا س
املباد التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقة ابألعما التلارية و قو اعنسانن واساتُ ر
أاير/مايو  .2019وقد شار الفريق العامض التابع لألمم املتحدة املعين ابألعماا التلارياة و قاو اعنساان
مفون ااية األم اام املتح اادة الس ااامية ق ااو اعنس ااان س ه ااذا العم ااض .ودعم ااض منغولي ااا م ااع ب ارانمج األم اام
و ر
املتح اادة اعل ااائ ن واالحت اااد األوروهن ومفون ااية األم اام املتح اادة الس ااامية ق ااو اعنس ااانن ود ااوفر ه ااذه
الي ات املساعدة التقنية ودقدم الدعم فيما ج املنهليات والتلارا ععداد اخل ة الوطنية.
 -130وعملا اات من ما ااة الرا ااحة العامليا ااةن ابالش ا ارتا ما ااع اجلمعيا ااة الكوريا ااة للرعايا ااة الرا ااحية الدوليا ااة
والرااندو اخلاازي للملتمااع احمللا الااذي ي ا ركض من مااة هااز كوميااة س هوريااة كااوراين علاان "شد ااا
استخدام التكنولوجيات املتنقلة س اخلدمات الرحية املوفرة علان مساتوى الرعاياة الراحية األولياة وا تماع
س منغوليااا ودوساايع ن اا هااذا االسااتخدام" س  21شمياكااا و 9مقاطعااات رااا يغ ا  114عائلااة و"سااوما"
ومرك ازا صااحيا قاارواي .وأات امل اارو دااوفز أجهاازة متنقلااة للقيااام بعمليااات لتخ ااي القلااحل وشج اراجم صااور
ابملوجااات فااو الرااوديةن وأجهاازة لقياااس نااغ الاادم والسااكر والكوليساارتو س الاادم فعاال عاان  4أن اوا
خمتلفااة ماان الفحااوس الس اريعة ول اوازم ناارورية عج اراجم الفحااوس وأجهاازة ومعاادات طبيااة .وأجرياات دورات
ددريبيااة لألطباااجم واملرشاادين االجتماااعي الرااحي ن واملمرن ا والعااامل س املخت اّباتن ب ا ن اسااتخدام
التكنولوجيات واملعدات .ودعما لاذه املباادرةن وفرار احملااف ون احمللياون حملاف اات داو وبولغاان ودونادهوه
وكن التموياض مان ميزانياات السال ات احمللياة مان أجاض مواصالة زايدة اساتخدام التكنولوجياات املتنقلاةن راا
أات شنافة  50مرفقا للرعاية الرحية األولية ودوفز التدريحل ملا موعإل  90طبيبا ومرشدا صحيا.
 -131ومااع أن منغوليااا دنعا رام شىل ادفاقيااة األماام املتحاادة اخلاصااة بونااع اللج ا ن دعقااد التزامااات
دتماشاان مااع أ كااام اععاالن العااامل قااو اعنسااان وسااائر املعاهاادات الدوليااة قااو اعنسااان ال ا
د كض طرفا فيها .ودردر سل ات اللرة س منغوليا دراريا شقامة رمسية وفقا لاجاراجمات ذات الرالة
ال دسري علن املواطن األجاناحل الاذين وداون شىل منغولياا طاالب الللاوجم س بلاد هاز بلادهم أو علان
الذين ي لبون صفة اللجئ فيقيمون س البلد م قتا رييماا ودايهم جاواا مفاوا األمام املتحادة الساام
ل ون اللج علن طلبهم.
 -132واعتُمد روجحل قرار الّبملاان  51الراادر عاام  2016الاّبانمج الاوطين ملكافحاة الفسااد وأُق رار رقتعان
قرار ا كومة  114الرادر عام  " 2017ة العمض اخلاصة بتنفيذ الاّبانمج الاوطين ملكافحاة الفسااد" .وجارى
ودررا ماا موعاإل ) 4 030اب سااا املازدولو
حتديث الّبانمج التدرييب للوقاية من الفساد ودعارا املراحلن ُ
موظفا س اخلدمة املدنية وععوا من اجلمهور .وبُذلت جهود كبازة لتعلايم األطفاا مبااد العدالاة واعنراا
اث بارامج شذاعيااة
واالسااتقامة ساالوا يناسااحل أعمااارهم عاان طريااق اللعااحل وبوسااائض أ اارى .وجاارى شعااداد وبا ر
س العدالة .وأُعدت مواد مسعية بررية لن ر الرسالة.
قرزة ب ن الوقاية من الفساد ورا يذك
ر
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 -133وس األشهر التسعة األوىل مان عاام 2018ن أجارت السال ات املخولاة كام القاانون حتقيقاات
لل رطة س  871قعية .وزاد عدد التحقيقات  3مرات مقارنة ابلفرتة نفسها من العاام الساابقن كماا زاد
عدد ا االت ال أ يلت شىل املدع العام م فوعة ابقرتا عرنها علن احملاكم رقدار  2,3مرات.
 -134ويقااوم مرك ااز املس اااعدة القانوني ااة الااذي ي ااوفرر اخل اادمات شىل امل اادعن علاايهم ال ااذين يع ااانون م اان
شعس ااار م ااا بت ااغيض  31فرع ااا س ي ااع حماف ااات البل ااد الب ااال ع ااددها  21مقاطع ااة وس  8دوائ اار م اان
العاصمةن و"سوم " ذوي كيافة سكانية عالية .ويستخدم املركز  52حمام دولة و 7حمام مساعدين.
و يعهم مسللون س ما يسمن ابلدورات التدريبية املتعلقة دوات احملام .
ياية عام  2019ما موعإل  6 019قعية سواجم قباض عرناها علان
وس ِّوي منذ عام 2016
 ُ -135ر
احملاكم أو أمام احملاكم .ومن ب األطرا امل اركة س القعااي البال عددها  6 689طرفان كان هناا 846
قاصارا و 1 253أميااا و 309ماان ذوي اععاقاةن و 14مواطنااا منغوليااا لاايس لاديهم مكااان شقامااة دائاامن و13
مواطنا أجنبيا.
وس ااع م اارو الق ااانون املع ااد ن ااا
 -136وُي ااري الي ااا مراجع ااة ق ااانون املس اااعدة القانوني ااةن وق ااد ر
املوانيع الا دتايا للقاصارين دلقا املسااعدة القانونياة أي ك راض مان يقاض عماره عان  18سانة مان ناحااي
اجلارائم الا متااس اب ريااة اجلنسااية وا رااانة اجلنسااية لل ااخجن ونااحااي العنااجمل العااائل ن وامل ااتبإل فاايهم
أو املدعن عليهم أو املتهم الذين يعانون من شعسار ما .
 -137واختذت ا كومة والسل ة اعدارية املركزية ا كومية املسا ولة عان التنمياة ا عارية  7شجاراجمات
الر ااض س
ناارورية لتنفيااذ قااانون شعااادة التنميااة ا ع ارية الااذي مينااع االنتهااا املكاارر ااق سااكان من قااة ر
امتل األران واق تنائها .وكذلحن قامت وزارة األشغا والتنمية ا عريةن ابالشرتا مع رائسة البلدياة
ووكالة "جيكا" الياابنيةن يعداد رِّ
املدرب علن مس لة شعادة التنمية ا عارية بغياة ما رد املقيما س من قاة
الر ض ابملعلومات وال رو عن القوان واعجراجمات ذات الرلة.
ر
 -138ويتيا استهل الّبانمج الوطين للتعليم املفتو املعنون "منغولياا ياد وا ادة"ن الاذي يقاوم علان
استخدام النهول والتكنولوجيات الرتبوية ا دييةن الفرصة لكض منغو للتعلم مدى ا ياة را يتيا للناس
صقض معارفهم ومهاراهتم برورة متواصلة بفعض استخدام اعنرتنت .وي ركض الّبانمج أ د األسس ال
يقوم عليها الن ام الوطين للتعليم املفتو ن م لعا علن ادبا يج جديد للتعليم مدى ا ياة ومهي ا بي ة
متكاملااة عرساااجم دعاااون دربااوي واسااع .وس شطااار اجل ازجم املعنااون "أكادمييااة مو اادة"ن الااذي ال يُعااد ج ازجم
أساس من برانمج "منغولياا ياد وا ادة"ن يُارتجم معلماون متخرراون شىل اللغاة املنغولياة دروساا مر راورة
ابلفيديو من أكادميية كان س الوالايت املتحدة األمريكيةن وه ريابة ن ام التعلم املفتو املردر الاذي
ي ااهد أساار لااو س العااا ن وذلااح ماان أجااض اسااتحدال ن ااام دعلاام شلكاارتو مفتااو ومكتبااة للاادروس
املرااورة ابلفيااديو متااا ملعلما ودلميااذ املاادارس اليانويااة .ويساات يع املعلمااون والتلميااذ واألهااض علاان
د سواجم استخدام هذا املورد التعليم املفتو .
 -139وال ي ااكض املااورد املفتااو ألكادمييااة كااان ا رارد قاعاادة بياااانت ختا رازن املعلومااات س شااكض دروس
مر ااورة ابلفي ااديو .فه ااو ن ااام ش ااامض للتعل اايم املفت ااو ت ااوي عل اان مع ااام ومنهلي ااات وأعم ااا دقي اايم.
وابلتا ن جتري در ة الن ام سره شىل اللغة املنغولية .واستخدام هاذا الن اام ال اامض يتايا للمعلما دوجياإل
ايم جهاودهمن ورص َاد عملياة الاتعلم املساتقض للتلمياذن وأقلماة أسااليحل الاتعلم
دلميذهم لتادبز دعلرمهامن ودقي َ
لتناسحل كض دلميذن ا ي لع علن الاتعلم .أماا مان ان ياة التلمياذن فيتايا لام الن اام الاتعلم ابلسارعة الا
دناسابهمن وحتماض مسا ولية التقادم احملاارز س دعلمهام وشدارة هاذا التقاادمن واكتسااا معرفااة عميقاة ابلراالت
القائمة ب موانيع التعلم والتخرراتن ودوفز الدعم املتباد ب األقران س عملية التعلم.
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اليوم در ة  513درساا س اا الراينايات والتااريل العاامل وعلام األ يااجم
 -140وقد جرى
درس متااا ابلفيااديو س ااا الرايناايات ودكنولوجيااا املعلومااات وعلاام األ ياااجم للماادارس اليانويااة وحتميلهااا
علن املوقع اعلكرتو  .http://mn.khanacademy.orgومان أجاض حتسا دعلايم اجلمياع األادياة التقليدياة
للغااة املنغوليااة ودعاام اسااتخدامهان أُطلااق املوقااع اعلكاارتو  .http://www.mongolbichig.mnودوجااد علاان
املوقع دروس متا ة ابلفيديو عن األادية التقليدية للغة املنغولية أعدت وفقا للمنهلية التعليمياة املتبعاة س
أكادميية كان س الوالايت املتحدة األمريكيةن ودن َ ر عليإل ابنت ام أ بار ومعلومات عان األادياة التقليدياة
للغة املنغولية.
 -141والدروس املوفررة ابلفياديو لاتعلم كتاباة أ ار األادياة ابللغاة املنغولياة انياة ومتا اة لكاض مان
يرهحل س دعلم كتابة اللغة املنغولية التقليدية .وُيوز استخدام الدروس كمورد شناس عند التعلم عن بعد
صجمل وكذلح للتدرا علن امتحاانت اخلدمة املدنياة وامتحااانت الاد و
و ل رج التدريس س ر
شىل اجلامعات العامة ال يقوم هبا التلميذ املتخرجون من املدرسة اليانوية.

جيم -التوريتان امللقوظتان ( 69-108و)70-108
 -142ن اارت املن م ااات املعنيااة س مس ا لة م ا رد عوائااض األش ااخاس ال ااذين جاارى شع اادامهم رعلوم ااات
هتمهام بعاد رفاع السارية عنهاان وس ناز صافة السارية عان املعلوماات الا حتاتفظ هباا الدولاة ب ا ن عقوبااة
ر
اععدامن ولكنها لرت شىل أنإل يتعذر دنفيذ هاد التوصيت .

اثلثا -التقدايت واملشاكل
 -143مااا زال اات هن ااا اج ااة شىل زايدة ال ااوع علاان ي ااع املس ااتوايت ابلتوص اايات ال ا قُاادمت شىل
كومة منغوليا عن طريق آليات األمم املتحدة املعنية قو اعنسان وهي ات املعاهادات .وماا يسااوي
ذلااح أمهيااة ناارورة دنساايق اجلهااود املبذولااة لتنفيااذ هاااد التوصاايت ومواجممتهااا مااع السياسااات والااّبامج
اعلائية الق اعية والوطنيةن ونمان وناع سياساة متكاملاة واعشارا علان دنفياذ االلتزاماات التعاهدياة
ودقااارير التنفيااذ .ودعمااض كومااة منغوليااان وامل سسااات املسا ولة عاان املعاهااداتن وا ليااات ذات الراالة
ويوجااإل شااكر اااس شىل املفااوا السااام
علاان شن اااجم قاعاادة بياااانت لتتبااع دنفيااذ التوصاايات الوطنيااةن ر
لألمم املتحدة قو اعنسان لتوفزه الدعم س هذا املسعن.
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