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  .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
ــارير منغول     ــامع لتقـ ــر اجلـ ــامس  التقريـ ــة اخلـ ــا الدوريـ   يـ
، CEDAW/C/MNG/7 (الــــــــــــسادس والــــــــــــسابعو
  CEDAW/C/MNG/Q/7 , Add.1 و

بناء على دعوة من الرئيسة اختـذ أعـضاء وفـد منغوليـا               - ١
  .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

ــا  - ٢ ــا (الــــــسيدة بايغاملــــ ــر ): منغوليــــ قــــــدمت التقريــــ
)CEDAW/C/MNG/Q7(  ــشؤون ــت إن وزارة الــــــــ ، وقالــــــــ

ــة والعمــل   ــي    االجتماعي ــألف مــن ممثل ــا عــامال يت ــشأت فريق أن
ــر   ــة إعــداد هــذا التقري ــة بغي وأضــافت أن . الوكــاالت احلكومي

 اشـترك فيهـا فـرع       ٢٠٠٢حلقة عمل تدريبية ُنظمـت يف عـام         
آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ من اهليئة الدولية للعمل على رصـد      
حقوق املرأة، لتـدريب مـوظفي اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات            

يـة واجلامعـات واملؤسـسات األخـرى بغيـة تبـسيط            غري احلكوم 
وقــد نــوقش التقريــر أيــضا مــع ممثلــي اجملتمــع   . تنفيــذ االتفاقيــة

  .املدين وقُدم إىل جملس الوزراء
ــرم     - ٣ ــة حتتـ ــشريعات املنغوليـ ــول إن التـ ومـــضت إىل القـ

حقوق اإلنسان وحتظر التمييز على أساس الـسن أو اجلـنس أو            
ــة    ــسية أو اللغ ــصر أو اجلن ــدين العن ــة أو ال ورغــم أن . أو الثقاف

إصــالحات أُجريــت خــالل فتــرات اإلبــالغ الــسابقة ونظّمــت  
العالقــات االجتماعيــة األساســية، فــإن اإلصــالحات الراهنــة      
تركـز علــى عالقــات اجتماعيــة حمـددة، وبــصورة خاصــة علــى   

ــسان  ــوق اإلن ــانونني، أحــدمها    . حق ــاد ق ــه مت اعتم وذكــرت أن
اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،        يتناول العنف املرتيل واآلخر     

وجيـري إعـداد    . وأن القانون اجلنـائي وقـانون العمـل قـد ُعـدال           
مــشروع قــانون بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني فيمــا يــتم تنقــيح  

قــــانون األســــرة الــــذي أعدتــــه الدولــــة لــــيعكس التغــــيريات  
ــة كمــا جيــري االضــطالع بدراســات  . واالجتاهــات االجتماعي

تعلـــق بأهـــداف ختـــص البلـــد مـــن استقـــصائية وحبـــوث فيمـــا ي
وبــدأ تنفيــذ االســتراتيجية اإلمنائيــة  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

ــني        ــساواة ب ــسائل امل ــاول م ــيت تتن ــدة ال ــشاملة اجلدي ــة ال الوطني
وقــد أقــر الربملــان سياســات الدولــة بــشأن الــسكان   . اجلنــسني

وتنمية األسرة ونفـذت احلكومـة الـربامج الوطنيـة بـشأن مجلـة               
 املـــساواة بـــني اجلنـــسني، والعنـــف املـــرتيل، ومنـــاء أمـــور منـــها

  . املراهقني، والصحة التناسلية
وتابعت تقول إنه بالرغم من أن تقدما هاما قـد حتقـق              - ٤

فيما يتعلق بالظروف االجتماعية واالقتصادية، مثل مـستويات        
املعيشة، ودخول األسر املعيـشية، واسـتحقاقات األسـرة، فإنـه           

ــدد مــ   ــصدي لع ــتعني الت ــشواغلي ــساء  . ن ال ــسبة الن ذلــك أن ن
 أهنـا    بـل  املشتركات يف صنع القرار يف املستويات العليا مل تـزد         

ــصت يف بعــض احلــاالت   ــام . تناق ــان ٢٠٠٧ويف ع  أزال الربمل
ــسبة      ــساء ن ــه أن تــشكل الن ــا مبوجب حكمــا ســابقا كــان مطلوب

يف املائة مـن املرشـحني لكـل االنتخابـات؛ ونتيجـة لـذلك               ٣٠
. ٢٠٠٨اء فقــط لعــضوية الربملــان يف عــام انُتخبــت ثــالث نــس

ولذلك فإن الدعوة عن طريق املنظمـات غـري احلكوميـة الزمـة      
بغية تشجيع املشرعني وصانعي القـرار علـى االمتثـال للربنـامج         

 الوطنيــة ألهــداف اإلمنائيــةلالــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني، و 
ــة       ــسبة املئوي ــزداد الن ــها أن ت ــي مبوجب ــان ينبغ ــيت ك ــة وال  لأللفي

ــة ٣٠  و١٥للنــساء بــني كبــار املــسؤولني إىل مــا بــني     يف املائ
وجيب أن تـشكل النـساء مبوجـب مواثيـق          . ٢٠٠٤حبلول عام   

 يف املائــة مــن املــوظفني ٣٠ و ٢٠ مــا بــني ةب الــسياسيازحــاأل
  .الداخليني للحزب

وحتــدثت عــن العنــف املــرتيل واجلــرائم األخــرى ضــد     - ٥
ــساء واألطفــال، مثــل االجتــار باأل   شــخاص، فقالــت إهنــا يف  الن

ورغـــم أن نـــسبة معرفـــة الـــسكان بـــالقراءة والكتابـــة . ازديـــاد
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ومــستويات التعلــيم عاليــة نــسبيا، فــإن نــسب التــسيب مــن        
. املدارس قد ارتفعت نتيجة الفقر، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة           

ورغـــم زيـــادة حثيثـــة يف عـــدد النـــساء املـــسجالت يف التعلـــيم 
م بانعـدام التـوازن اجلنـساين مـن         العايل، فإن قطاع التعليم يتـس     

حيث هيمنة النساء على اهليئة التدريسية وهيمنة الرجـال علـى           
ــدات    . اإلدارة ــة وحـ ــت وزارة التربيـ ــك كلّفـ ــى ذلـ ــاء علـ وبنـ

ــة ــإجراء    ا رصــدل خارجي ــا ب ــة مــن موظفيه ــسانية غــري مؤلف جلن
دراســـات استقـــصائية وحبـــوث تتنـــاول التـــوازن اجلنـــساين يف  

املــشورة إىل رامســي الــسياسة التعليميــة  قطــاع التعلــيم وبتقــدمي 
وحـول موضـوع آخـر قالـت إنـه بـالرغم            . والوكاالت املنفـذة  

من أن خفض عدد الوفيات بني األطفال واألّمهات متـشيا مـع            
 لأللفيـة ممكـن التحقيـق، فـإن النـسبة      الوطنيـة  األهداف اإلمنائية 

 املئوية من النساء اللوايت يعانني من مضاعفات يف احلمـل أثنـاء            
ــوالدة ع ــةلاالـ ــدخل   يـ ــريفيني وذوي الـ ــسكان الـ ــا بـــني الـ  فيمـ
واســـتجابة لـــذلك اُتخـــذت إجـــراءات لكفالـــة أن . املـــنخفض

تتلقــى مجيــع النــساء احلوامــل العنايــة الــسابقة للوضــع ولتقــدمي   
  .اخلدمات املرتلية أثناء فترة النفاس يف املناطق الريفية

تــرة ومــضت قائلــة إن البطالــة والفقــر بــرزا خــالل الف    - ٦
االنتقالية ويزيدمها تفاقما ارتفاع أسعار الوقود الـذي أدى إىل          

ــة واملنتجــات األخــرى      ــق بأســعار األغذي ــا يتعل ــضخم فيم . الت
ــساء وأن      ــى الن ــسية عل ــصورة رئي ــؤثر ب ــة ت وذكــرت أن البطال

. فروقات يف األجور أخذت تربز يف القطاعـات الـيت تـوظفهن           
ال يف القطـاع غـري      ونظرا إىل أن العديد من النساء يقمن بأعمـ        

الرمسي أو يـؤدين عمـال مرتليـا غـري مـدفوع األجـر، فإنـه يلـزم                  
ــأمني االجتمــاعي   ــادة اســتحقاقاهتن مــن الت ــساء  . زي وتعــاين الن

الريفيــات بــصورة خاصــة مــن عــدم كفايــة اهلياكــل األساســية   
 إىل اخلـــدمات الـــصحية والتعليميـــة   دوداحملـــ وصـــول الومـــن

يفية حيث يعيش نـصف سـكان       والثقافية وغريها يف املناطق الر    
وبـــالرغم مـــن أن مـــشاركة املـــرأة الريفيـــة يف تربيـــة  . منغوليـــا

نـادرا مـا     ه فإنـ  ،يـة آخـذة يف االزديـاد      ائاحليوانات بالطريقة البد  

تكنولوجيات جديدة ميكـن أن حتـّسن مـن ظـروف           يتم إدخال   
ومع ذلك فقد مت إحراز بعض التقـدم يف تزويـد بعـض        . اعمله

ــشية مب ــر املعيــ ــلكية  اُألســ ــاء، وباتــــصاالت ســ ولّــــدات كهربــ
  . والسلكية وغري ذلك من اخلدمات

 عن موضـوع آخـر فقالـت إنـه باإلضـافة إىل             توحتدث  - ٧
قــانون مكافحــة العنــف املــرتيل ومــشروع قــانون املــساواة بــني  
اجلنــسني الــذي هــو قيــد اإلعــداد بــدعم مــن مــصرف التنميــة    

 النـساء   أن عددعوم. اآلسيوي، كان هناك عدد من املنجزات   
األعضاء يف الربملان قد تناقص، إال أنه حدثت زيادة يف النـسبة     
املئوية للنساء اللوايت يـشغلن مناصـب عاليـة يف هيئـات أخـرى              

 واللجنـــة ، واللجنــة العامــة لالنتخابــات   ،مثــل احملكمــة العليــا   
الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان؛ والنــساء ممــثالت أيــضا متثــيال 

ــس  ــا يف اإلدارة الـ ــةمالئمـ ــذل  . ياسية واإلدارة العامـ ــري بـ وجيـ
اجلهود من أجـل حتـسني املعلومـات والبحـوث وكفالـة تعمـيم              
اجلنــسانية عــن طريــق الــسياسات واملبــادرات الوطنيــة املالئمــة  
وأنشطة املنظمات غري احلكومية؛ كما أن عمل املنظمات غـري      
احلكومية جيري تعزيـزه عـن طريـق اتفاقـات تعـاون مربمـة مـع                

ــشؤوروزا ــل ة الـ ــة والعمـ ــا  . ن االجتماعيـ ــرت أن منغوليـ وذكـ
تتعاون مـع الوكـاالت املتخصـصة يف منظومـة األمـم املتحـدة،              

ــة  ــة األخــرى، ومــع   . ومــع املــصارف اإلمنائي واملؤســسات املالي
وداخـــل إطـــار املـــساعدة . املنظمـــات غـــري احلكوميـــة الدوليـــة

اإلمنائيــة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة، ينــصب التــشديد بــصورة 
. لــى محايــة حقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني خاصــة ع

وأخــريا، مت إنــشاء جلنــة وطنيــة معنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني،  
يرأسها رئيس الوزراء وتتألف من فريق عامـل لتيـسري التنـسيق            

  .بني القطاعات وتوفري التوجيه بشأن املسائل اجلنسانية
 مــن تعــّين التــصدي لعــددي إنــه ال يــزال ائلــة قابعــتوت  - ٨

وهناك حاجة إىل زيـادة     . التحديات بغية حتسني تنفيذ االتفاقية    
ــل املـــسائل مـــن منظـــور        ــة الـــشعبية باالتفاقيـــة، وحتليـ التوعيـ

وينبغـــي . االتفاقيــة، والتـــشجيع علـــى تطبيقهـــا تطبيقـــا عمليـــا 
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القيـام بأنـشطة للتـدريب علـى        وتكثيف جهـود بنـاء القـدرات        
ب املدرســني حقــوق اإلنــسان وتعزيزهــا، مبــا يف ذلــك تــدري     

واملدّربني؛ كمـا أن االتفاقيـة ينبغـي أن ُتـدمج بـصورة منتظمـة             
ــربامج     ــع الـ ــسياسات ووضـ ــم الـ ــيط ورسـ ــات التخطـ يف عمليـ

 إقامــة قاعــدة بيانــات   تعنيواإلبــالغ يف كــل القطاعــات؛ ويــ   
ــة رصـــد تنفيـــذ    ــة للحـــسابات بغيـ ــة اخلارجيـ ــام للمراجعـ ونظـ

يـة يف تنفيـذ     االتفاقية؛ وتعزيـز مـشاركة املنظمـات غـري احلكوم         
  .هااالتفاقية؛ وزيادة قدرة املسؤولني احلكوميني على تنفيذ

  ٦ إىل ١املواد من 
 ألذهــان أنت إىل أعــادأ:  شــيلينغ-الــسيدة شــوب   - ٩

السيدة لوفساندانزاجنني آيدر، وهـي مـن منغوليـا، كانـت أول            
ت إن منغوليــــا لـــ ، وقا١٩٨٢رئيـــسة هلـــذه اللجنــــة يف عـــام    

 انتقاليــة، تواجــه حتــديات وفرصــا    بوصــفها بلــدا ميــر مبرحلــة   
 املــساواة الــشكلية احملــضة الــيت كانــت ســائدة يف ظــل  للتحويــ

وسألت عن مدى اشـتراك  . النظام السابق إىل مساواة جوهرية  
الربملانيني يف إعداد مشروع القانون بشأن املـساواة اجلنـسانية؛          
وعن اإلطار الـزمين لنظـر الربملـان يف مـشروع القـانون؛ وعمـا               

ان مــشروع القــانون يعكــس تعريــف االتفاقيــة للتمييــز؛   إذا كــ
وعما إذا كان سوف يطّبق فقـط يف اهليئـات التابعـة للدولـة أم            

ــراد يف  أنـــه سيـــسري  علـــى أربـــاب العمـــل واملنظمـــات واألفـ
القطاع اخلاص كـذلك، وعمـا إذا كـان سـيوفر تـدابري خاصـة               
مؤقتـــة يف القطـــاعني العـــام واخلـــاص بغيـــة التعجيـــل بتحقيـــق  

اواة بـــني اجلنـــسني يف الواقـــع؛ وعمـــا إذا كـــان ســـيحظر املـــس
وتـساءلت عمـا إذا كانـت مثـل هـذه        . الدعاية املتحيزة جنـسيا   

 ة والتلفــزة العامــةاعــذالدعايــة حمظــورة فعــال مبوجــب قــانون اإل
ــشأن      ــانون بـ ــشروع القـ ــسية ملـ ــار الرئيـ ــت إىل أن األفكـ وأحملـ

يـوزع  املساواة بني اجلنسني ينبغي أن توضع يف منشور يـدوي           
وأخــريا، قالــت إهنــا ســوف ترحــب بأيــة   . علــى نطــاق واســع 

ــهاكات      ــسبة إىل انت ــشكاوى بالن ــة تقــدمي ال معلومــات عــن آلي

 هاستخدمتـ حقوق املرأة وحصول املرأة على مـساعدة قانونيـة          
  .يف تلك اآللية

حتدثت بوصفها عـضوا يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة  - ١٠
م التمييزيـة احملتملـة     عن اخلطوات اليت اُتخذت لتحديد األحكـا      

يف التـــشريعات القائمـــة وعمـــا إذا كانـــت اخلطـــط إلجـــراء      
إصــالحات قانونيــة حمــددة تتنــاول العالقــات االجتماعيــة الــيت   
تؤثر على النساء تعين أن مصاحل املـرأة مل تكـن قـد أُخـذت يف                

وأشارت إىل مـا حـدث مـن        . االعتبار يف اإلصالحات السابقة   
مناصـــب العامـــة وســـألت عـــن تراجـــع يف انتخـــاب النـــساء لل

التحلــيالت والتعــديالت الــيت جيــري الــتفكري فيهــا بغيــة عــالج  
ومــات مفــصلة معلتــوفري وشــّددت علــى أمهيــة . هــذه املــشكلة

حـــسب اجلـــنس عـــن التمييـــز ضـــد املـــرأة يف عمليـــة االنتقـــال 
االقتصادي، وخاصة يف جمال البطالـة، وطلبـت معلومـات عـن            

قــر علــى النــساء وعــن أي أيــة حبــوث يف تــأثري اخلصخــصة والف
إجراء متصل بذلك اختذتـه احلكومـة وفقـا للتوصـيات الـسابقة             

وأعربت عن ذهوهلا إزاء عدم وجود لوائح تـنظم مجـع           . للجنة
البيانات واملؤشرات املفصلة حسب اجلنس وحتليلـها وجتميعهـا    
ونــشرها؛ واختتمــت بــالقول إنــه يبــدو أن التقريــر ُوضــع جملــرد 

ة ولــيس لالمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة تقــدمي املــشورة للحكومــ
  . الصادرة عن اللجنة بالنسبة لإلبالغ

ــى احلكومــة للخطــوات    : الــسيدة نيوبــاور   - ١١ أثنــت عل
ــة وبرنـــامج  لالعديـــدة املتخـــذة  ــة الـــسياسة الوطنيـ زيـــادة فعاليـ

املساواة بني اجلنسني، وطلبت إىل الوفد أن ُيسهب يف وصـف           
ــة حل  ــة الوطني وتــساءلت . قــوق املــرأةوظــائف وإمكانــات اآللي

عمــا إذا كانــت اللجنــة الوطنيــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني 
تــدعم التنــسيق يف العاصــمة ويف املقاطعــات؛ وعمــا إذا كانــت 
ــة تنفيــذ الربنــامج الــوطين     هنــاك إجــراءات حمــددة للتنــسيق بغي
ــشؤون      ــشأته وزارة ال ــذي أن ــق العامــل ال وعمــا إذا كــان الفري

ـــ  ــل ي ــة والعمـ ــذ  االجتماعيـ ــع وتنفيـ ــسيا يف وضـ ؤدي دورا رئيـ
  .ورصد التدابري املتخذة
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طلبت معلومات عن تكـوين اللجنـة       : السيدة غاسبار   - ١٢
الوطنيــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني وعــن تــواتر اجتماعاهتــا 
واجتماعات الفريـق العامـل وعـن الـروابط بـني هـاتني اهليئـتني               

ــى   ــدين، عــالوة عل ــرع  مــش معلومــات عــن واجملتمــع امل اركة ف
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ من اهليئة الدولية للعمل على رصـد      

 اخلطـط   عـن وسـألت عمـا إذا كـان بيـان الوفـد            . حقوق املـرأة  
الرامية إىل األخذ بالُبعد اجلنساين يف السياسات واإلحـصاءات         
واحلوار مع املنظمـات غـري احلكوميـة ويف التـدريب املقـدم إىل              

 ٢٠٠١ىل أن تعليقات اللجنـة يف عـام         املوظفني املدنيني تشري إ   
مل يتم االلتفـات إليهـا، وعمـا أجرتـه اهليئـات احلكوميـة املعنيـة                

وقالت إنه سـوف يكـون مـن املفيـد معرفـة       . من أعمال املتابعة  
مــا إذا كــان تقريــر منغوليــا قــد قُــدم إىل اللجنــة الوطنيــة املعنيــة 

ت حبقــوق اإلنــسان ومعرفــة ســبب إزالــة التــدبري اخلــاص املؤقــ  
الذي كان يهـدف إىل زيـادة عـدد املرشـحات يف االنتخابـات              

  .٢٠٠٧الربملانية يف عام 
ــسيدة هياشــي   - ١٣ ــه   : ال أثنــت علــى التقــدم الــذي أحرزت

منغوليــا يف حمــو األميــة ويف حتقيــق الوجــود النــسائي يف معاهــد 
التعليم العايل، وتساءلت عما إذا كـان سـيتم تعـيني اخلرجيـات             

يتـــسىن هلـــن املـــسامهة يف التنميـــة الكفـــؤات يف وظـــائف كـــي 
الوطنيــة؛ وتــساءلت عمــا إذا كــان قــرار إزالــة نظــام احلــصص   

ي عـ جرللمرشحات يف االنتخابات الربملانية جزءا من رد فعـلٍ          
على حركة املساواة بني اجلنـسني، أو مـا إذا كـان دلـيال علـى                

وأخـريا، أرادت أن تعـرف األحـزاب        . مسات العملية االنتقاليـة   
ــسياسية ا ــرأة يف تنظيم   الـ ــام احلـــصص للمـ ــق نظـ ــيت تطّبـ ــلـ ا اهتـ

  .كلهاا ويف هيةالداخلي
قالــت إن التــشريع ): منغوليــا (الــسيدة ناتــسغدولغور  - ١٤

 قـد   ةاجلديد بشأن العنف املرتيل وبشأن اإلذاعة والتلفـزة العامـ         
اعتمدا بغية كفالة محاية املرأة وأنه جيري اختاذ تدابري للنـهوض           

وأضـافت أن مـشروع القـانون       . اتمبشاركتها يف كل القطاعـ    
بــشأن املــساواة اجلنــسانية ســوف ُيــسنت وينفــذ كجــزء مــن        

برنامج مدته أربع سنوات للحكومة اجلديـدة الـيت انُتخبـت يف            
وأعلنـت أن الفريـق العامـل الـذي أعـد      . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ــثلني      ــوزارة وممـ ــابقني يف الـ ــسؤولني سـ ــن مـ ــألف مـ ــر تـ التقريـ
  . للمنظمات غري احلكومية

ــا (الـــسيدة التنجرييـــل  - ١٥ قالـــت إن مـــشروع ): منغوليـ
القانون بشأن املساواة بني اجلنسني كان بناء علـى مبـادرة مـن          
عــضوات ســابقات يف الربملــان وأنــه يــستند إىل قــدر كــبري مــن  

وهدفــه الرئيــسي هــو كفالــة أن تقــوم . التحليــل اخلــاص بالبلــد
 بتنفيـذ   هيئات إنفاذ القوانني وكـذلك هيئـات الدولـة األخـرى          

ــة  ــام االتفاقيـــ ــرت يف   . أحكـــ ــيت جـــ ــات الـــ ــذ االنتخابـــ ومنـــ
 مل حيرز تقدم ُيذكر فيما يتعلـق باعتمـاد          ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

مشروع القانون الذي ُوضع على غـرار املمارسـات الـسويدية           
يف املساواة بني اجلنـسني، ألنـه سـوف ينـاقش يف سـياق خطـة                 

ــا زال العمــل جا     ــيت م ــع ال ــسنوات األرب ــة لل ــى  احلكوم ــا عل ري
وأضــافت أن الفريــق العامــل املــشترك بــني اإلدارات   . وضــعها

الـــذي أنـــشأته وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة والعمـــل ويـــشمل 
أعضاء يف الربملان السابق، سوف يقـدم مـشروع القـانون أوال            
إىل جملــس الــوزراء وبعــد ذلــك إىل الربملــان؛ فــإذا اعُتمــد، فإنــه 

أمـا عـن    . ات األربع سوف ينفذ باعتباره جزءا من خطة السنو      
اإلعالنــات املــستغلة للجــنس فقالــت إهنــا ســوف تعــاجل خــالل  

هـذه املمارسـة، الـيت تـشجعها     لكن و. السنوات األربع القادمة  
السياحة واالجتار باألشخاص، سوف حتـارب مبوجـب تـشريع          
جديـــد منـــاهض لإلباحيـــة وقـــانون حمـــدد يكـــافح اإلعالنـــات 

طريـق الـشرطة؛ ويف    وسوف يتم تنفيذه عـن     ،املستغلة للجنس 
املاضي كانت هـذه املـسألة تعـاجل بطريقـة أقـل فعاليـة بواسـطة                

  . الوكالة املسؤولة عن امللكية الفكرية
، مـن حيـث     تواجـه  ال ومضت قائلة إن املرأة املنغوليـة       - ١٦

املبدأ، أي متييز فيما يتعلق بتقـدمي الـشكاوى، واحلـصول علـى             
ــة أو الوصــول إىل العد  ــساعدة القانوني ــضايا العنــف   امل ــة يف ق ال

، فتحــت وزارة الــشؤون االجتماعيــة ٢٠٠٨ويف عــام . املــرتيل
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والعمل مراكز مـساعدة قانونيـة متوهلـا الدولـة يف كـل مقاطعـة               
مــن البلــد للنــساء غــري القــادرات علــى دفــع رســوم املــساعدة     

املــسائل الــيت متــس القــانون اجلنــائي أواملــدين أو       القانونيــة يف
مت إنــشاء مثانيــة مراكــز للطــب ، كوعــالوة علــى ذلــ. األســري

الشرعي بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بغيـة         
 واملـساعدة القانونيـة     ،توفري العناية الطبيـة، واملـشورة النفـسانية       
املنظمــات غــري  كمــا أن. لــضحايا البغــاء واالجتــار باألشــخاص

ر  مالجـئ عديـدة تتـسم بكوهنـا أكثـ      أقامـت  احلكومية املنغوليـة  
نــشاطا وفعاليــة مــن الوحــدات التابعــة للدولــة الــيت تعــاين مــن    

وقد تزايد امليل فيما بني الوكـاالت احلكوميـة         . نقص املوظفني 
حنــو نقــل وظــائف التوعيــة وتقــدمي املــشورة إىل املنظمــات غــري 

  . احلكومية
ن التحــول مــن نظــامٍ سياســي يهــيمن عليــه  أ أعلنــتو  - ١٧

ن ممارســة ســهلة فقــد  حــزب واحــد إىل حكــم القــانون مل يكــ 
ــا إىل حــوايل ٣٠انطــوى علــى انتقــال مــن    قــانون ٤٠٠ قانون

 اتفاقيــة ُوقّعــت، منــذ عــام    ١٠٠اســُتن واعُتمــد وأكثــر مــن    
وحيتــــاج البلــــد إىل الوقــــت للتكيــــف مــــن جديــــد، . ١٩٩٠

وقــــد أرســــت . وللتــــدريب، ولتغــــيري االجتاهــــات واملواقــــف
ــة الــيت اعتمــدها الربملــان يف     ١٩٩٢عــام اإلصــالحات القانوني
 وجـد   كمـا . املفاهيم الرئيسية املطلوبة للتحول إىل الدميقراطيـة      

مـؤمتر دويل ملمثلــي احلكومــات واجملتمـع املــدين أن منغوليــا قــد   
لـــك أن القـــوانني أحـــرزت تقـــدما ذا شـــأن يف تلـــك املـــدة؛ ذ 

ــة      ــة واإلجــراءات اجلنائي ــيت حتكــم العالقــات املدني األساســية ال
كانت قد اعُتمدت بالفعل واحلكومة تنظر يف إجراء مزيد مـن           
اإلصالحات بغيـة تعزيـز القـانون مـن حيـث النوعيـة والفعاليـة               
ــك هــذه        ــدويل، مبــا يف ذل ــانون ال ــذ والتماشــي مــع الق والتنفي

  . االتفاقية
قــــال إن االقتــــراح  ): منغوليــــا (لــــدباتارالــــسيد بو  - ١٨

 يف املائـــــة للمرشـــــحات يف ٣٠بتخـــــصيص حـــــصة بنـــــسبة 
االنتخابات الربملانية كانت قد قُـدمت إىل الربملـان مـن جانـب             

بعض أعضائه؛ إال أن رئيس الربملان استخدم حق النقض ضـد           
  . مشروع القانون الذي يواجه حاليا طريقا مسدودا

قالــت إن اللجنــة ): منغوليــا (الــسيدة ناتــساغدولغور  - ١٩
الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنسني تسعى إىل تنفيـذ الربنـامج           
الوطين للمساواة بني اجلنـسني يف جمـاالت العالقـات اُألسـرية،            
واالقتــصاد، والتنميــة الريفيــة، وصــنع القــرار، واإلدارة العامــة، 

ت التعاون مع اجملتمع املدين عـن طريـق آليـة تـشمل حكومـا             بو
ومت تقيـيم التقـدم عـن       . املقاطعات واإلدارات اإلمنانية اإلقليمية   

ــق   مؤشــرا اســتخدمها مكتــب املعلومــات والبحــوث    ٢٥طري
والرصد يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل، املـسؤول عـن           
متابعة وتقييم كل األنشطة املتصلة بالفقر، وبفئات حمـددة مـن           

قني، واُألسـر الفقـرية،     السكان مثل املرأة، وكبار السن، واملعـو      
ــال املعّرضـــني لـــسوء املعاملـــة     أن التحلـــيالت عومـــ. واألطفـ

جتـر بـصورة     املستندة إىل البيانات املفصلة من حيث اجلـنس مل        
منتظمــة، فــإن إحــصاءات حمــددة جنــسانيا متاحــة فيمــا يتعلــق   

 مثــل الــدخل والعمالــة حيــث ُتظهــر املؤشــرات أن  ،بــاملتغريات
والنــساء أكثــر . شيء مــن الرجــالحالــة النــساء أســوأ بعــض الــ

 يف املائـة    ٥١,٤ترددا على مكاتب البطالة من الرجـال وميـثلن          
 بـدأ العمـل بـربامج       ٢٠٠٦من العاطلني عـن العمـل؛ ويف عـام          

ن فــإ كــذلك. بتقــدمي اســتحقاقات نقديــة لألّمهــات واألطفــال 
ــستخَدمني يف إدارة      ــوظفني امل ــصف عــدد امل ــشكّلن ن ــساء ي الن

ــة  ــشؤون االجتماعي ــشكلن   ال ــصحة وهــن ي  والعمــل ووزارة ال
ــدل    ــديرين يف وزارة الع ــدد امل ــصف ع ــضا ن ــسنوات . أي ويف ال

اخلمس املاضية ازداد عدد النساء املـستخدمات يف املؤسـسات          
 ٢٥ يف املائة وأصبحت املرأة تشكّل نـسبة         ١٦التعليمية بنسبة   

ورغم أن نسب مشاركة النـساء      . يف املائة من مديري املدارس    
قطــاع إىل آخــر، إال أهنــا حنــت إىل االزديــاد يف     تتــراوح مــن  

  .السنوات الست املاضية
قالــــت إن اللجنــــة ): منغوليــــا (الــــسيدة التنجرييــــل  - ٢٠

ــستقلة مناصــرة        ــة م ــي هيئ ــسان ه ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني الوطني
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الـذي يرصـد تنفيـذ      “ احلـارس األمـني   ”حلقوق اإلنـسان تعتـرب      
قـوق اإلنـسان وتـصدر      القوانني واالتفاقيات الدولية املتـصلة حب     

ورئيــسها ينتخبــه الربملــان الــذي تقــدم . توصــيات إىل احلكومــة
ــة     ــن اللجن ــسنوية م ــارير ال ــه التق والعالجــات النتــهاكات  . إلي

حقوق اإلنسان متاحة عن طريق هذه اللجنة اليت توجد لـديها         
آليــة مالئمــة للنظــر والتحقيــق يف الــشكاوى، وكــذلك عــن       

ــرى    ــة األخـ ــاالت احلكوميـ ــق الوكـ ــضائي  طريـ ــاز القـ ؛ واجلهـ
املـستقل الـذي هـو جـزء مــن نظـام منغوليـا للـضبط والتــوازن؛        

كما أن اجملتمـع املـدين ووسـائط اإلعـالم          . واحملكمة الدستورية 
تــساهم بــصورة نــشطة وفعالــة يف حريــة املعلومــات وشــفافيتها 

  . ويف املساءلة
قالـــت إن ثالثـــة ): منغوليـــا (لغوروتـــسغداالـــسيدة ن  - ٢١

:  حزبا سياسيا يف منغوليا ممثلـة يف الربملـان         ١٨أحزاب من بني    
ــدميقراطي، وحــزب اإلرادة   هــي  ــوري، واحلــزب ال احلــزب الث
 ٢٠ و   ٢٥ و   ٣٠ كل منـها فإهنـا ختـصص       قووفقا مليثا . املدنية

غـري أن قـانون     . حـصة للمرشـحات   ك ، هبـذا الترتيـب    ،يف املائة 
ــسني    ــصة للجنـــ ــى أي حـــ ــنص علـــ ــات ال يـــ ويف . االنتخابـــ

 مرشـحا بينـهم   ٣٥٦ملانية األخـرية كـان هنـاك       االنتخابات الرب 
 امرأة؛ وحقيقة أن ثـالث نـساء فقـط قـد انـُتخنب لعـضوية                ٦٦

  .الربملان تكشف عن ضرورة تثقيف الناخبني
ــسيدة بيم  - ٢٢ ــليال ــادة   : نت ــسبة إىل امل ــن ٥حتــدثت بالن  م

االتفاقية، فالحظت أن القانون اجلنائي املعّدل ال يعاقـب جـرم           
إرضـاء الـشهوة اجلنـسية علـى        ” وكـذلك    االغتصاب فقط بـل   

 ١٩واقترحت استخدام التوصية العامـة رقـم        “ حنو غري طبيعي  
كأساس لتفسري  ) بشأن العنف ضد املرأة   (من توصيات اللجنة    

ــك احلكــم   ــديل ذل ــذ وتع ويوجــد ثبــت مراجــع واســع   . وتنفي
وفر توجيهـا بـشأن     والعديد من املصادر الرمسية اليت ميكن أن تـ        

ورأت أن التنــوع يف ه طبيعيــأ أو غــري طبيعــي، مــا ميكــن إعتبــار
وعــالوة علــى ذلــك قالــت إن  . املنحــى اجلنــسي مــسألة هامــة 

أحكام القانون اجلنـائي املعّدلـة بـشأن العنـف ضـد املـرأة تبـدو                

مــصممة بـــصورة رئيـــسية حلمايــة األطفـــال واألســـرة والقـــيم   
وينبغي أال تعترب املـرأة ضـحية       .  حقوق املرأة  وليساالجتماعية  

ــة    ثا ــة ملثــل هــذا العنــف؛ ذلــك أن مفهــوم القــيم االجتماعي نوي
ــاء التحيـــز والتمييـــز اخلطـــري ضـــد     ــا ُيـــستخدم إلخفـ ــثريا مـ كـ

  .األشخاص اآلخرين، مبن فيهم النساء
حتدثت بوصفها عـضوا يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة  - ٢٣

 مـدى عما إذا كانت حتليالت قـد أُجريـت بغيـة الوقـوف على            
 املقولبة والصور الـسلبية عـن املـرأة يف          مسامهة األفكار النمطية  

 يف الــدور احملــدود للمــرأة يف صــنع القــرار     ،وســائط اإلعــالم 
ــسياسة العامــة     ــايل لتأثريهــا علــى صــنع القــرار ورســم ال  ،وبالت

 ومــضايقتها يف األمــاكن ،وانتــشار االســتغالل اجلنــسي للمــرأة
ــة ــة معلومــات عــن أي     . العام ــا ســوف ترحــب بأي وقالــت إهن

افر يهــدف إىل القــضاء علــى الــصور املقولبــة عــن برنــامج متــض
ن أيـة خطـوات     عـ اجلنسني على أساس مثل هـذه التحلـيالت و        

اُتخذت للقضاء على الفصل املبين على اجلنـسانية يف املواضـيع           
يــصاحب ذلــك مــن  الــيت ُتــدّرس يف املــدارس واجلامعــات ومــا 
وســـألت عمـــا إذا . إســـاءة للمـــرأة يف ســـوق األيـــدي العاملـــة

ك أيــة بــرامج مدرســية أو أهليــة هتــدف إىل رعايــة   كانــت هنــا
ثقافة املساواة بني اجلنسني وعما إذا كـان املهنيـون يف وسـائط         
اإلعــالم يتلقــون مبــادئ توجيهيــة أو تــدريبا يف جتنــب الــصور   

  .السلبية للمرأة
ــسيدة جــرب   - ٢٤ ــيت   : ال ــردود واإلحــصاءات ال قالــت إن ال

وحتـدثت بالنـسبة   . رقدمها الوفد قد وفّرت تكملة هامة للتقريـ  
 فـــسألت عـــن الـــصكوك الدوليـــة بـــشأن االجتـــار ٦إىل املـــادة 

باألشخاص اليت وقّعت عليها منغوليا وبصورة خاصة عمـا إذا          
 االجتـار   ومعاقبـة  كانت قد انضمت إىل بروتوكول منـع وقمـع        

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمـم         
ــة امل   ــة  املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة عــرب الوطني ــا  . نظم ــت إهن وقال

ــة       ــاك أي ــا إذا كانــت هن ــة م ــضا مبعرف ســوف تكــون مهتمــة أي
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خطــط إلقامـــة جلنــة وطنيـــة، أو َســن مزيـــد مــن التـــشريعات     
  . والربامج الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص

الجتـــــار االحظـــــت أن ضـــــحايا : الــــسيدة بيجـــــوم   - ٢٥
هـم   ، رج سواء على الصعيد الـداخلي أو يف اخلـا      ،باألشخاص

، علـــى نقـــيض التوصـــيات  مل يـــتم وأنـــهامـــواطين منغوليـــمـــن 
الــــسابقة للجنــــة، َســــن أي قــــانون حمــــدد ملكافحــــة االجتــــار 

وحثـــت احلكومـــة علـــى إبـــرام اتفاقـــات ثنائيـــة  . باألشـــخاص
وإقليمية مع البلدان املهتمة وطلبت إحصاءات عن عدد الـُتهم          
ــار    واإلدانـــــات مبوجـــــب التـــــشريع احلـــــايل ملناهـــــضة االجتـــ

وقالت إن وجود ملجأ واحد فقط لضحايا هـذه         . باألشخاص
اجلرمية، تديره منظمة غري حكومية ومتوله منظمة دولية، ُيظهـر   

 تعلـيم   تـشمل ،  تـدابري   ينبغـي أن تتخـذ     هوقالـت إنـ   . عدم التزام 
حقوق اإلنسان على كل املستويات، وأنشطة احلد من الفقـر،   

ــاد وظــــائف   ــوإجيــ ــخاص ولل لــ بغايــــا ضحايا االجتــــار باألشــ
 ووضـــع حـــد فـــوري لكـــل اإلعالنـــات املـــستغلة  ،الـــسابقات
  . للجنس
قالت إنه بالرغم من أنه     ): منغوليا (رييلالسيدة التاجن   - ٢٦

 التصديق على الربوتوكـول املكمـل التفاقيـة         ٢٠٠٨مت يف عام    
ــة       ــرب الوطنيــ ــة عــ ــة املنظمــ ــة اجلرميــ ــدة ملكافحــ ــم املتحــ األمــ

باألشـخاص، وخباصـة    وبروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار        
فــإن التــشريع املنغــويل ) بروتوكــول بــالريمو(النــساء واألطفــال 

بـشأن االجتــار باألشــخاص مـا زال حباجــة إىل حتــسني وتنــسيق   
 والتنفيـذ   ،وأضافت أن مثل هذه اخلطوات    . مع القانون الدويل  

ــة ســوف    ــة لالتفاقي ــر فعالي ــيريات   تاألكث ــن التغ كــون جــزءا م
سنوات األربــع القادمــة يف قــانون الـشاملة الــيت ســتتم خــالل الــ 

وسـوف ُينـشأ صـندوق ملـساعدة ضـحايا          . اإلجراءات اجلنائيـة  
أمـا  . هذه اجلرمية مبوجب مشروع قانون جتـري صـياغته حاليـا          

ــدات       ــا طــرف يف معاه ــإن منغولي ــدويل، ف ــاون ال يف جمــال التع
للمــساعدة القانونيــة املتبادلــة وقــد وقّعــت اتفاقــات ثنائيــة مــع   

وتتعـــاون . شأن املـــسائل املدنيـــة واجلنائيـــةالـــصني وروســـيا بـــ

منغوليــا، بــصفة مراقــب، مــع مبــادرة إقليميــة ملكافحــة االجتــار  
باألشخاص تشترك فيها مخـسة بلـدان، وعلـى الـصعيد الـدويل             
ــالرغم مــن أن هلــا     بــشأن األمــور الــسياسية وإنفــاذ القــوانني، ب
خالفـــات مفاهيميـــة مـــع بعـــض البلـــدان األخـــرى، وخاصـــة   

  .الصني
 اإلعالن املستغل للجنس تناقـصا ملحوظـا       صوقد تناق   - ٢٧

 قــضية ١٧ومــن بــني  . نتيجــة الــوعي املتزايــد هلــذه املــشكلة    
، ُصـّنفت   ٢٠٠٧استغالل جنسي نظرت فيه احملاكم منذ عـام         
ــخاص     ــار باألشــ ــضايا اجتــ ــا قــ ــالث بأهنــ ــذه  (ثــ ــة هــ وعقوبــ

 قــضية بوصــفها مــن قــضايا    ١٤و ) ســنوات يف الــسجن  ١٠
 سـنوات يف    ٧ و   ٥تتـراوح عقوبـة هـذه بـني         و(اجلرمية املنظمة   

أما التحقيقـات واإلجـراءات القـضائية يف مثـل هـذه            ). السجن
ومـن بـني اجلهـات      . طـورة تالقضايا فهي بصورة عامة عمليـة م      

املاحنــة الــيت تــشجع مبــادرات مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف 
منغوليـــا مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة  

وقـد زّود املـسؤولون يف نقـاط التفتـيش علـى            . ياومؤسسة آسـ  
ــاء      ــاو وأحن ــا وإىل ماك ــسافرات إىل ماليزي ــشابات امل احلــدود ال

ــدان أخــرى    ــصني، أو إىل بل ــة  ،أخــرى مــن ال ــشورة وبورق  بامل
أُدرجت يف جوازات سفرهن عليهـا تفاصـيل مكاتـب املنظمـة            

رقـــم خـــط هـــاتفي ســـاخن مفتـــوح طيلـــة  الدوليـــة للـــهجرة و
 معلومــات إضــافة اىل منظمــة غــري حكوميــة، ســاعة تــوفره ٢٤

ت أن القــول بــأن احلكومــة تفتقــر إىل االلتــزام  ذكــرو. أخــرى
ذلـك أن  . فيما يتعلق بدعم ضحايا هذه اجلرمية ال ميكـن قبولـه     

املالجــئ لــضحايا العنــف أو البغــاء مــوفرة لــيس عــن طريــق        
املنظمات غري احلكومية فحسب بل وكذلك من ِقَبل الـشرطة          

 مع الضحايا اإلناث مـن أفـراد الـشرطة وكـذلك            حيث تتعامل 
  .العامالت االجتماعيات داخل حدود ميزانية الدولة

قالت إنه رغم عـدم     ): منغوليا (السيدة ناتسغدولغور   - ٢٨
وجـود حتلــيالت حمــددة جنــسانيا، فــإن أكثــر الــشواغل إحلاحــا  

ددها املنظمـات غـري     فيما يتعلق بتصميم الـسياسة وتنفيـذها حتـ        
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ــة  ــدي   احلكومي ــى أســاس تعاق ــة عل ــة مــع الدول ــد مت . العامل وق
خالل السنوات اخلمس األخرية، إحراز تقدم هام يف مكافحـة     

وتشِغل احلكومة مركزا وطنيـا ملكافحـة العنـف         . العنف املرتيل 
املرتيل ومتول خدمة للمالجئ وتكفل إجراء حبـوث يف خمتلـف           

ــساء    ــال والن ــهاج  . أشــكال العنــف ضــد األطف وأعلنــت أن من
اسة الثانوية يتـضمن مواضـيع مثـل املـرأة واجملتمـع، واختـاذ              الدر

ــف،       ـــزاع والعن ــني الن ــارق ب ــرتيل، والف ــن العنــف امل مواقــف م
أمــا معاهــد التعلــيم العــايل، مثــل  . ومهــارات تــسوية الرتاعــات

 فتـدرج منـاهج بـشأن القـضايا         ،كليات املرشدين االجتماعيني  
ــارزة مثــل العنــف املــرتيل، والتحــ   ــة الب رش اجلنــسي، االجتماعي

. واإلدمــان علــى املخــدرات والكحــول، واالجتــار باألشــخاص
ــضا يف      ــف أيـ ــخاص والعنـ ــار باألشـ ــوعا االجتـ ــدّرس موضـ ويـ

وهنـاك خطـط    . اجلامعات على مستوى املاجستري والـدكتوراه     
لتوســيع الــربامج األهليــة ومبــادرات املنظمــات غــري احلكوميــة، 

هن عـــن مثـــل تقـــدمي املـــشورة لألمهـــات اللـــوايت تقـــل أعمـــار
سنة، إلدراج منع العنف ضد األطفال والنساء ولتحـسني          ١٨
، مثـــل الوســـاطة وإســـداء  “الرفيقـــة”يـــسمى باخلـــدمات  مـــا

النــصح، وهــي خــدمات أقــل تطــورا مــن خــدمات الوحــدات   
  ).املالجئ واملراكز(“ املادية”
ــادئ        - ٢٩ ــالرغم مــن عــدم وجــود مب ــه ب ــة إن وتابعــت قائل

ــة فيمــا يتعلــق باملــسائل اجل   يــتم التــصدي هنــسانية، فإنــتوجيهي
سائل العنف والتحرش اجلنسي كجـزء مـن تـدريب العـاملني            مل

ــالم  ــائط اإلعـ ــنة   . يف وسـ ــق سـ ــامج وطـــين أُطلـ ومبوجـــب برنـ
ــة     ٢٠٠٥ ــصورة خاصــة، حلماي ــة، وب ــع إســاءة املعامل ــة من  بغي

 يف التــدريب األطفــال والنــساء مــن االســتغالل اجلنــسي، يقــَدم
شطة بنـاء القـدرات قريبـا        أنـ  سـوف متتـد   و كل مقاطعة ومدينة  

ــذين    ــوظفني الــ ــة، وإىل املــ ــاملني يف اخلطــــوط األماميــ إىل العــ
. يعملــون علــى تنفيــذ الــسياسة العامــة وإىل رامســي الــسياسات 

ويشمل اتفاق رائـد ُوقـع مـع مجهوريـة كوريـا التـدريب علـى                
مكافحـــة االجتـــار بالنـــساء ســـتتوىل تقدميـــه املنظمـــات غـــري       

وتتخـذ خطـوات يف     . ملـصلحة احلكومية وغريها من أصحاب ا    
ســـتنظم  ،جمـــال احلـــد مـــن الفقـــر تـــشمل إقامـــة حلقـــة عمـــل 

 تتنــاول مواضــيع اخلــدمات ،باالشــتراك مــع منظمــة اليونــسكو
الـــصحية وخـــدمات الـــضمان االجتمـــاعي املراعيـــة للجنـــسني 

وهنــاك خطــط لوضــع اســتراتيجية وطنيــة  . لرامســي الــسياسات
تقـدمات يف الـسن    تنطوي علـى تـدابري حمـددة لـصاحل النـساء امل           

  . ومن ذوات الدخل املتدين
قالـــت إنـــه مبوجـــب ): منغوليـــا (الـــسيدة التنجرييـــل  - ٣٠

أن قـــانون حريـــة املعلومـــات،  ُيطلـــب مـــن وســـائط اإلعـــالم  
عـــاون مـــع الوكـــاالت احلكوميـــة يف جمـــال منـــع اجلرميـــة،       تت

ومبوجب قانون مكافحة اإلباحية، ال تستطيع وسائط اإلعـالم         
وجيــري العمــل . مــواد حمتواهــا مــثري جنــسيا أن تــذيع أو تنــشر 

حاليا على صياغة تشريعات تفرض عقوبـات قاسـية، مبـا فيهـا             
  .إلغاء الرخص، لعدم االمتثال هلذه األحكام

أشـارت إىل أنـه نظـرا إىل        :  شـيلنيغ  -السيدة شوب     - ٣١
أن لالتفاقية مركز القانون يف منغوليا، فإن للحكومة صـالحية          

اخلاصـة الـيت تـشترك يف نـشر إعالنـات           تنظيم وسائط اإلعـالم     
ــسيا  ــكمــسيئة جن ــادة   وذل ـــ (٢ مبوجــب امل ــة،  ) ه مــن االتفاقي

بالرغم من أنه سيكون من األفـضل وجـود قـانون إضـايف هبـذا               
وقالــت، مــشرية إىل أن الربملــان ال يــضم ســوى ثــالث  . املعــىن

 مـن االتفاقيـة تـنص علـى أنـه           ٤١نساء يف عـضويته، إن املـادة        
ــدول   ــى ال ــع عل ــد     يق ــة، عن ــدابري خاصــة مؤقت ــق ت ــزام بتطبي  الت

ــسني حبكــم       ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــل يف حتقي ــضرورة، للتعجي ال
الواقـــع؛ ومـــن املمكـــن أن ال تكـــون احملكمـــة الدســـتورية قـــد 

وعالوة على ذلك، فإن اشـتراط      . فهمت الدستور أو االتفاقية   
أن يقــوم املرشــحون يف االنتخابــات الربملانيــة بــدفع مبلــغ كــبري 

 متييـز مباشـر ضـد املـرأة، الـيت           علـى  طوينيملال مقدما قد    من ا 
  .أقل مما لدى الرجالعادة يكون ما لديها من املال 
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قالت إهنا تنتظر من الوفد ردا علـى       : السيدة بيمينتيل   - ٣٢
  .أسئلتها أو على األقل اعترافا هبا

قالت إنه بـالنظر إىل الفكـرة الواسـعة         : السيدة بيجوم   - ٣٣
يشكل متييزا ضد املرأة، وفـق       ن العنف املرتيل ال   االنتشار عن أ  

املــــــذكور يف الــــــردود علــــــى قائمــــــة املــــــسائل واألســــــئلة  
)CEDAW/C/MNG/Q/7/Add.1 ــرة ــساءل  )٤، الفقـ ــا تتـ ، فإهنـ

عــن اإلجــراء الــذي تتخــذه احلكومــة بغيــة تغــيري املواقــف إزاء   
  .العنف املرتيل وإقناع ضحايا هذا العنف بتقدمي الشكاوى

 أن علــى الوفــد أن يــرد علــى ت علــىشــدد: سةالرئيــ  - ٣٤
  .األقل على بعض األسئلة اليت تثريها كل خبرية

ــبار  - ٣٥ ــسيدة غاسـ ــة  : الـ ــا إذا كانـــت اللجنـ ــألت عمـ سـ
الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان تــشرع يف حتقيقــات حمــددة يف 

  .املسائل اليت قد تؤثر على متتع املرأة حبقوقها
ــ (الـــسيدة التنجرييـــل  - ٣٦ قالـــت إن احلكومـــة ): امنغوليـ

قامت حبمالت واسعة ضد العنف املرتيل بالتعاون مـع وسـائط           
وجيـري حاليـا تنفيـذ برنـامج واسـع      . اإلعالم واجملتمعات احمللية  

يستهدف مرتكيب هذا العنـف كمـا أن برناجمـا مبتكـرا لتأهيـل               
ــذلك     ــديل ل ــدريب، أو كب ــق الت ، هــؤالء األشــخاص عــن طري

ري وضعه؛ وأن النساء أنفسهن     سجن جي ال  يف اعيدبواسطة اإل 
  .حيبذن هذا التدبري

نــــه بــــالرغم مــــن أن التمييــــز احملتمــــل يف أ افتضـــ او  - ٣٧
 املايل املفروض على املرشـحني لالنتخابـات الربملانيـة          طتراشاال

يستحق الدراسة، فإن احلكومة مل تكن هي اليت وضـعت هـذه            
ــفها     ــا املـــسجلة بوصـ ــزاب الـــسياسية ذاهتـ ــدة، بـــل األحـ القاعـ

  .عياتمج
قالــت إنــه مت منــذ  ): منغوليــا (الــسيدة ناتــسغدولغور  - ٣٨

ــام  ــخاص،    ٢٠٠٥عـ ــار باألشـ ــشأن االجتـ ــكويني بـ ــدمي شـ  تقـ
ــل       ــسي يف مكــان العم ــشأن التحــرش اجلن ــالث شــكاوى ب وث
وشكوى واحدة باملعاملة التمييزيـة، وأنـه ال يوجـد أي سـجل             

ــسنة   ــة شــكاوى مقدمــة قبــل تلــك ال وذكــرت أن العنــف . بأي
عّرف كجرمية، مبا يف ذلك العنـف النفـسي واجلـسدي           املرتيل م 
وكجزء من التقرير السنوي عن األوضاع االجتماعيـة        . واملايل

واالقتــصادية، ينــشر مكتــب اإلحــصاءات الوطنيــة بيانــات عــن 
وســوف ُيقتــرح . العمالــة، تــشمل معلومــات حمــددة عــن املــرأة

 املعوقـات إلدراجـه كجـزء مـن         النـساء  وضع فـرع خـاص عـن      
ــتبي ــام    االسـ ــُيجرى يف عـ ــذي سـ ــسكان الـ ــداد الـ ــشأن تعـ ان بـ
وأخــريا، فــإن املركــز الــوطين ملكافحــة العنــف يطبــق   . ٢٠٠٩

هنجا ينطوي على إقامـة تفاعـل شخـصي لتـسوية الرتاعـات يف              
  . قضايا العنف املرتيل، وخاصة حني يتعلق األمر باألطفال

  .٠٠/١٣ورفعت اجللسة الساعة   
  


