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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واألربعون

      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
  منغوليا    

 اخلـامس والـسادس والـسابع    نظرت اللجنة يف تقرير منغوليا اجلـامع لتقاريرهـا الدوريـة        - ١
)CEDAW/C/MNG/7 ( ــستيها ــودتني يف ٨٥٩ و ٨٥٨يف جل ــشرين األول٢٤ املعق ــوبر / ت أكت

وتـــرد قائمـــة القـــضايا واألســـئلة الـــيت طرحتـــها ). 859 و CEDAW/C/SR.858انظـــر  (٢٠٠٨
 بينمــــا تــــرد ردود حكومــــة منغوليــــا يف الوثيقــــة CEDAW/C/MNG/Q/7يف الوثيقــــة  اللجنــــة

CEDAW/C/MNG/Q/7/Add.1.  
  

  مقدمة    
تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف لتقـدميها تقريرهـا اجلـامع لتقاريرهـا الدوريـة اخلـامس                     - ٢

غـري أن اللجنـة تأسـف       . والسادس والسابع، الذي يـشري إىل التعليقـات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة             
) HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(للتأخر يف تقدمي التقريـر ولعـدم تقيـده باملبـادئ التوجيهيـة للجنـة                

وحتـيط اللجنـة علمـا بـالردود املكتوبـة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف علـى                    . ولتقدميه بعد موعده  
قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، ولكنــها تأســف الفتقــار 

  .الردود إىل إجابات واضحة ودقيقة بشأن عدة قضايا
 الدولـة الطـرف إليفادهـا وفـدا يرأسـه وزيـر الدولـة لـوزارة                 وتثين اللجنة كـذلك علـى       - ٣

الشؤون االجتماعية والعمل، وإن كانت تأسف ألن الوفد مل يـضم ممـثلني لعـدد مـن اإلدارات                  
ومـع ذلـك تعـرب اللجنـة        . احلكومية املختلفة من ذوي اخلربة يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيـة          
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ذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة، والذي أعطى أفكـارا          عن تقديرها للحوار الصريح والبناء ال     
  .واضحة عن حالة املرأة يف منغوليا وعن تنفيذ االتفاقية

  
  اجلوانب اإلجيابية    

رحبــت اللجنــة بتــصديق الدولــة الطــرف علــى الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة، يف      - ٤
  .٢٠٠٢مارس /آذار
وكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل وحتــيط اللجنــة علمــا بالتــصديق علــى الربوت  - ٥

/ بـــشأن بيـــع األطفـــال وبغـــاء األطفـــال واســـتغالل األطفـــال يف املـــواد اإلباحيـــة، يف حزيـــران 
، والربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة يف تـشرين           ٢٠٠٣ يونيه
  .، الذي يوفر مزيدا من احلماية للطفلة٢٠٠٤أكتوبر /األول

رحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تدابري قانونية وإدارية وتدابري أخرى تـستهدف            وت  - ٦
  :القضاء على التمييز ضد املرأة، وتشمل ما يلي

  ؛٢٠٠٧الربنامج الوطين ملكافحة العنف العائلي، يف عام   )أ(  
  ؛٢٠٠٥قانون مكافحة العنف العائلي، يف عام   )ب(  
الل اجلنــسي لألطفــال والنــساء ألغــراض  خطــة العمــل الوطنيــة بــشأن االســتغ   )ج(  

  ؛٢٠٠٥جتارية، واالجتار هبم يف عام 
  ؛٢٠٠٢الربنامج الوطين للمساواة بني اجلنسني، يف عام   )د(  
  .٢٠٠١اجمللس الوطين للمساواة بني اجلنسني، يف عام   )هـ(  

  
  الشواغل الرئيسية والتوصيات    

بــصورة منهجيــة ومتواصــلة مجيــع ُتــذكر اللجنــة بــالتزام الدولــة الطــرف بــأن تنفــذ   - ٧
الـشواغل والتوصـيات الـواردة يف    أحكام االتفاقية، وترى أن على الدولة الطرف أن تويل          

االهتمام على سبيل األولوية من اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا           هذه املالحظات اخلتامية    
ى تلـك  وبناء على ذلـك، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تركـز علـ          . الدوري املقبل 

تتخذه من إجراءات وما حتققه من  اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما
وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هذه املالحظات اخلتاميـة  . نتائج يف تقريرها الدوري املقبل    

  .إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان وإىل اجلهاز القضائي، لضمان تنفيذها الكامل
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  الربملان    
يف حني تؤكد اللجنة من جديد أن احلكومة تتوىل املسؤولية الرئيسية عـن تنفيـذ                 - ٨

كامل التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، وتساءل بوجه خـاص عـن ذلـك، فإهنـا               
تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع أجهزة احلكم، وتدعو الدولـة الطـرف إىل تـشجيع               

لـى أن يتخـذ، وفقـا إلجراءاتـه، وحـسب االقتـضاء، اخلطـوات الالزمـة                 برملاهنا الـوطين ع   
بشأن تنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة وعمليـة تقـدمي احلكومـة لتقريرهـا املقبـل مبوجـب                     

  .االتفاقية
  

  التعليقات اخلتامية السابقة    
يــساور اللجنــة القلــق ألن الدولــة الطــرف مل تتخــذ خطــوات كافيــة لتنفيــذ التوصــيات   - ٩
. )١(٢٠٠١تعلقة بكثري من الشواغل اليت أثارهتا يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة املعتمـدة يف عـام                امل

 مـن   ٢٦٤ و   ٢٥٨ و   ٢٥٦ و   ٢٥٢وترى اللجنة بوجه خاص أن شواغلها املبينة يف الفقـرات           
  .التقرير مل تعاجل املعاجلة الكافية

حتـث الدولـة الطـرف      وتكرر اللجنـة التأكيـد علـى هـذه الـشواغل والتوصـيات، و               - ١٠
ولئن كانت اللجنـة تالحـظ، يف هـذا الـصدد،     . على أن تبادر إىل االستجابة هلا دون إبطاء       

، فإهنــا تؤكــد علــى أن احلكومــة ٢٠٠٥أن اإلدارة يف الدولــة الطــرف قــد تغــريت يف عــام 
  .تتحمل املسؤولية كاملة عن الوفاء بااللتزامات مبوجب االتفاقيةاحلالية 

  
  اةتعريف املساو    

حتيط اللجنة علما بإدراج عدد مـن األحكـام القانونيـة الـيت حتظـر التمييـز علـى أسـاس                       - ١١
ــق          ــانون املتعل ــشروع الق ــد حــىت اآلن م ــة الطــرف مل تعتم ــها تأســف ألن الدول اجلــنس، ولكن

  .باملساواة بني اجلنسني
ني وتشجع اللجنة علـى اإلسـراع يف اعتمـاد مـشروع القـانون املتعلـق باملـساواة بـ                    - ١٢

 مـن االتفاقيـة،     ١اجلنسني الذي يتضمن تعريفا للتمييز املباشر وغري املباشر يتفق مع املـادة             
وينطبق على العـاملني يف القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص علـى حـد سـواء، ويـوفر كـذلك                      

 مــن االتفاقيــة والتوصــية ٤ مــن املــادة ١أساســا لتطبيــق تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة 
  .٢٥العامة رقم 

  
__________ 

  .٢٧٨-٢٣٤، الفقرات )A/56/38(، ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم   )١(  
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  البيانات    
ــصياغة مؤشــرات مــصنفة حــسب نــوع        - ١٣ ــة الطــرف ل ــة علمــا خبطــط الدول حتــيط اللجن

اجلنس، ولكنها تالحظ أن التقرير املقدم ال يتـضمن قـدرا كافيـا مـن البيانـات املـصنفة حـسب                     
ــيم التقــدم احملــرز وتتبــع       نــوع اجلــنس، وأن االفتقــار إىل هــذه البيانــات جيعــل مــن الــصعب تقي

ى مــر الــزمن فيمــا يتعلــق باحلالــة الفعليــة للمــرأة ومــدى متتعهــا حبقــوق اإلنــسان   االجتاهــات علــ
  .اخلاصة هبا يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز عملية مجع البيانات يف مجيع اجملـاالت الـيت                 - ١٤
ــوع اجلــنس، وكــذلك حــس     ــصنيفها حــسب ن ــة، مــع ت ــاطق  تغطيهــا االتفاقي ب العمــر واملن

احلضرية والريفية، حسب االقتضاء، وذلك بغية تقييم احلالة الفعلية للمـرأة ومـدى متتعهـا               
وتدعو أيـضا الدولـة الطـرف    . حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا، وتتبع االجتاهات على مر الزمن    

 إىل أن ترصد، من خالل تطبيق مؤشرات قابلة للقياس، تأثري القوانني والسياسات وخطط            
وتـشجع اللجنـة الدولـة     . العمل وأن تقيم التقدم احملرز حنو حتقيـق املـساواة الفعليـة للمـرأة             

الطرف على تطبيق هذه البيانات واملؤشرات يف صياغة القوانني والسياسات والربامج من            
وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها . أجل التنفيذ الفّعال لالتفاقية

  .مثل هذه البيانات والتحليالت اإلحصائيةاملقبل 
  

  التعريف باالتفاقية    
لئن كانت اللجنة ترحب بإدراج االتفاقية يف التـشريعات احملليـة، فـإن القلـق يـساورها                   - ١٥

إزاء االفتقار إىل اإلملام باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري يف أوسـاط القـضاة واملـسؤولني عـن             
  .أنفسهنإنفاذ القوانني والنساء 

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولـة الطـرف أن يتـضمن التـدريب اإللزامـي للقـضاة                   - ١٦
 محـالت توعيـة موجهـة       بتنفيـذ وتوصي أيضا   . واحملامني تطبيق االتفاقية على املستوى احمللي     

وتـدعو  . اإىل املرأة لتمكينها من االستفادة مـن سـبل االنتـصاف القانونيـة املتاحـة ملـساعدهت         
أن تقدم، يف تقريرها املقبـل، معلومـات عـن الـشكاوى املرفوعـة             إىل  دولة الطرف   اللجنة ال 

ــرارا     ــضال عــن أي ق ــة، ف ــتنادا إىل االتفاقي ــا إشــارة   يف احملــاكم اس ــصدرها احملــاكم فيه ت ت
 .االتفاقية إىل
  

 يف جمال اإلصالحات القانونيةبني اجلنسني املساواة     

مــن الدســتور وأن عــددا مــن القــوانني حتظــر   ١١-١٦بينمــا تالحــظ اللجنــة أن املــادة   - ١٧
التمييز على أساس اجلـنس، وأن الدولـة الطـرف جتـري أيـضا حاليـا إصـالحا قانونيـا ملـدة أربـع             
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سنوات، تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف مل تـضطلع باسـتعراض شـامل للقـوانني                  
 ضــد املــرأة قــد تظــل    لتمييزيــة مــع االتفاقيــة، وأن بعــض األحكــام ا   مــدى تطابقهــا لتحديــد 
 .املفعول سارية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض مجيع القوانني القائمة بغية تقييم مدى      - ١٨
توافقهــا مــع االتفاقيــة، وتعــديل أي أحكــام متييزيــة متبقيــة حــىت تكــون متوافقــة متامــا مــع     

 . االتفاقية ومع التوصيات العامة للجنة
  

 نساناملؤسسة الوطنية حلقوق اإل    

ــا يف عــام      - ١٩ ــة حلقــوق اإلنــسان يف منغولي ــة الوطني ــة بإنــشاء اللجن . ٢٠٠٠ترحــب اللجن
وفقـا للدولـة   مقدمـة،   إىل اللجنـة،   الـواردة  القلـق ألن غالبيـة الـشكاوى         يـساورها ولكن اللجنة   
ــار، وأن الطــرف، مــن ــ  ســكان يعيــشون يف أوالنبات التمييز علــى املقدمــة، املتعلقــة بــ شكاوى ال

علـى الـرغم مـن انتـشار العنـف ضـد            ال تكـاد تـذكر      ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٥س يف الفترة    أساس اجلن 
كمـا تأسـف اللجنـة أيـضا لـنقص املعلومـات       . املرأة يف البلد، حسبما الحظـت الدولـة الطـرف         

اليت قدمها وفد الدولة الطرف بشأن احلاالت اليت شرعت فيها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان               
 . ر اخلربات اجلنسانية، ومتثيل املرأة داخل اللجنةتوافمدى بشأن حقوق املرأة، و

تقدم معلومات إضافية يف تقريرها املقبل عن أن  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        - ٢٠
ــى التمــاس         ــرأة عل ــساعدة امل ــا يف م ــا يف ذلــك دوره ــسان، مب ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني اللجن

وتوصـي  . لـك التعويـضات  ى ت حقوقهن واحلصول علـ اتانتهاكعلى القانونية التعويضات  
 جهودهـا لرفـع مـستوى الـوعي يف مجيـع      مبـضاعفة اللجنة كذلك بأن تقوم الدولـة الطـرف     

باختــصاص اللجنــة التوعيــة و أحنــاء الدولــة الطــرف، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــاملرأة الريفيــة،  
 .الوطنية يف تلقي الشكاوى من النساء بشأن انتهاكات حقوقهن وحرياهتن والنظر فيها

  
  الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة يةآللا    

يف حــني ترحــب اللجنــة بإنــشاء اللجنــة الوطنيــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف عــام   - ٢١
القدر الكايف من القوة أو الـربوز أو املـوارد البـشرية واملاليـة      لكتأسف ألهنا ال متفإهنا ،  ٢٠٠٥

تفتقـر إىل الواليـة     ألهنـا   سني علـى حنـو فعـال، و       لتعزيز النهوض باملرأة وحتقيق املـساواة بـني اجلنـ         
 الوزارات التنفيذية األخرى فيما يتعلق بتعزيـز املـساواة اجلنـسانية وتعمـيم              عمللتنسيق  الالزمة  

 .املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج العامة

 آليــة مؤســسية، إمــا عــن طريــق تعزيــز إنــشاءوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   - ٢٢
لجنة الوطنية املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني وإعـادة هيكلتـها، أو مـن خـالل إنـشاء آليـة                       ال
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 خبصوصية التمييز ضد املرأة، وتضطلع على وجـه احلـصر مبـسؤولية تعزيـز               عترفمستقلة ت 
.  بـني املـرأة والرجـل      الفعليـة  ورصد التطبيق العملي ملبدأ املساواة       الفعليةاملساواة الرمسية و  

الـسلطة  ب هذه اآللية، على أعلى مستوى سياسـي،  تزويدىل إة الدولة الطرف    وتدعو اللجن 
قوق حبتنفيذ االتفاقية بفعالية ومتتع املرأة بالفعل  تعزز  حىت  واملوارد البشرية واملالية الالزمة     

اإلنسان يف مجيع اجملاالت من خالل تنسيق ورصد تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيـع               
لـشؤون اجلنـسانية يف خمتلـف    لع الدولة الطرف على إنشاء مراكز تنـسيق     وتشج. اجملاالت

 .وربطها مع األجهزة الوطنيةهلا  التدريب اجلنساين الكايف فريالوزارات، وتو
  

 والقوالب النمطيةاملمارسات الثقافية     

ي تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لعدم كفاية التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف للتـصد                 - ٢٣
ــة    ــة التقليدي ــصلبة   للممارســات التمييزي ــة ال ــب النمطي ــرأة   والقوال ــسؤوليات امل ــشأن أدوار وم ب

ن هذه القوالـب النمطيـة ال تـزال    ألوالرجل يف األسرة واجملتمع اليت ال تزال قائمة يف منغوليا، و       
ــربامج    ــسياسات وال ــشريعات وال ــنعكس يف الت ــوقو .ت ــة   تع ــب النمطي ــذه القوال ــوة  ه ــذ بق تنفي

ملرأة يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلـك احليـاة الـسياسية            ا حلرمان السبب اجلذري    كما أهنا قية  االتفا
يف ســوق العمــل وبالتــايل تــؤثر ســلبا علــى متتــع املــرأة حبقوقهــا وتعيــق التنفيــذ وواحليــاة العامــة، 
ن املــرأة تتحمــل عبئــا غــري متناســب مــن ألوتعــرب اللجنــة أيــضا عــن القلــق  .الكامــل لالتفاقيــة

شجع على األسـر    ، اليت ت  نمو السكاين الولية األسرة يف سياق السياسة العامة للدولة بشأن         مسؤ
 . األكثر عددا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على القوالـب النمطيـة          - ٢٤
التقليدية فيما يتعلق بأدوار ومـسؤوليات املـرأة والرجـل يف األسـرة واجملتمـع، مبـا يف ذلـك               

تعزيز فهـم أفـضل للمـساواة بـني املـرأة والرجـل             من أجل   اذ تدابري شاملة لزيادة الوعي      اخت
 التثقيـف يف    درجبأن تـ  كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . على مجيع املستويات يف اجملتمع    

جمــال حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك التعلــيم اجلنــساين علــى أســاس االتفاقيــة، يف املنــاهج     
فيما يتعلـق فيمـا يتعلـق        تغيريات ثقافية    تشجيعسائل اإلعالم على    ع و تشجأن  الدراسية، و 

.  من االتفاقيـة ٥ املادة   كما تنص على ذلك   األدوار واملسؤوليات املنوطة باملرأة والرجل،      ب
وتوصـــي اللجنـــة أيـــضا بتعزيـــز تـــدابري زيـــادة الـــوعي لـــدعم وتنفيـــذ املـــساواة يف تقاســـم 

ألبويــة املــشتركة فيمــا بــني  لــك فكــرة املــسؤولية ااملــسؤوليات املرتليــة واألســرية، مبــا يف ذ 
 .والرجل املرأة
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 العنف ضد املرأة    

الطــرف ملكافحــة ومنــع العنــف يف حــني ترحــب اللجنــة بــاجلهود الــيت اختــذهتا الدولــة و  - ٢٥
 يف عـام  العـائلي  والعنف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك سـن القـانون املتعلـق مبكافحـة العنـف              عائليال

زال يــ، فــال ٢٠٠٧ يف عــام العــائليربنــامج الــوطين املتعلــق مبكافحــة العنــف  واعتمــاد ال٢٠٠٥
 اللجنـة القلـق   يـساور و. ةزال مرتفعـ  تـ  ال   العـائلي  حـوادث العنـف      وتـرية ن  أل بالغ قلق   يساورها

 اخلاصـة، مبـا يف ذلـك يف أوسـاط املـوظفني             الـشؤون  ال يزال يعترب مـن       العائلين العنف   ألأيضا  
 العـائلي  مبوجب القانون املتعلق مبكافحـة العنـف   ات، وأن معدل احملاكم املكلفني بإنفاذ القانون  

أيـضا  القلـق   ويـساورها    ).قـضية منـذ سـن القـانون        ٢٠نظـرت احملـاكم يف    (زال ضعيفا جـدا      ما
 اجلوانــب، مبــا يف ذلــك العــائليإزاء تنفيــذ جوانــب معينــة مــن القــانون املتعلــق مبكافحــة العنــف 

وتأسـف   .اخلـدمات الطبيـة والتأهيليـة مـن قبـل املهنـيني املـؤهلني              قـدمي  وت املـأوى املتصلة بتـوفري    
  .ياللجنة أيضا ألن الدولة الطرف مل جترم بعد االغتصاب الزوج

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أمهية قصوى لتنفيذ قانون مكافحة العنـف      - ٢٦
ع بـصفة عامـة، يف      العائلي والتعريف بـه لـدى قطـاع كـبري مـن املـوظفني العمـوميني واجملتمـ                 

وتـدعو اللجنـة الدولـة العـضو إىل كفالـة           . سياق الربنامج الـوطين ملكافحـة العنـف العـائلي         
وصول ضحايا العنف العائلي من النساء مبن فيهن الريفيات إىل سبل االنتـصاف واحلمايـة               

يف ذلك أوامر احلماية، والوصول إىل مالجـئ آمنـة، واحلـصول علـى املـساعدة                 الفورية مبا 
وحتـث الدولـة الطـرف علـى كفالـة إملـام املـوظفني              . طبية والتأهيلية يف مجيع أرجاء الـبالد      ال

العمــوميني وخاصــة مــوظفي إنفــاذ القــوانني، ورجــال القــضاء ومقــدمي اخلــدمات الــصحية  
واألخصائيني االجتماعيني إملامـا تامـا باألحكـام القانونيـة املطبقـة وتوعيتـهم جبميـع أشـكال             

وحتـث الدولـة الطـرف علـى إجـراء حبـوث عـن              . لتـصدي املناسـب هلـا     العنف ضد املرأة وا   
مــدى انتــشار العنــف العــائلي وأســبابه ونتائجــه مــن أجــل تــوفري قاعــدة للتــدخل الــشامل     

وتوصـي اللجنـة بـأن    . واملستهدف وإدراج نتائج هذه البحوث يف تقريرها الدوري القـادم    
رأة حبيـث تتجـاوز العنـف العـائلي إىل          تعزز الدولة الطرف إجراءاهتا املتعلقة بالعنف ضد امل       

 للجنـة وتكـرر يف هـذا    ١٩مجيع أشكال العنف ضد املـرأة، يف ضـوء التوصـية العامـة رقـم         
  . الصدد تأكيد توصيتها السابقة للدولة الطرف فيما يتعلق بتجرمي االغتصاب الزوجي

  
  االجتار    

حة االجتـار يف النـساء والفتيـات،        رغم التدابري املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكاف         - ٢٧
يف ذلك اعتمـاد خطـة عمـل وطنيـة بـشأن االسـتغالل اجلنـسي ألغـراض جتاريـة واالجتـار يف                  مبا

، ما زالت اللجنـة يـساورها القلـق إزاء تزايـد عمليـات االجتـار         ٢٠٠٥األطفال والنساء يف عام     
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وتالحـظ اللجنـة بقلـق خـاص املعلومـة        . واستغالل النساء والفتيات واخنفاض معدل احملاكمات     
لة الطرف واليت تشري إىل أن معظم القضايا املتعلقـة باالجتـار يف األشـخاص قـد                 املقدمة من الدو  

ويساور اللجنة أيضا القلق لعدم وجود آلية حاليا تكفل إعادة تأهيـل ضـحايا االجتـار                . رفضت
وإعــادة دجمهــم يف اجملتمــع ولعــدم وجــود برنــامج حلمايــة الــشهود بالنــسبة للنــساء الراغبــات يف  

  .  القضائياحلصول على التعويض
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ التام خلطة العمل الوطنية املتعلقـة           - ٢٨

باالســتغالل اجلنــسي ألغــراض جتاريــة واالجتــار يف األطفــال والنــساء، وأن تكفــل يف إطــار  
استراتيجية شاملة ملكافحة االجتـار يف النـساء، زيـادة التعـاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي،             
وأن تكفل حماكمة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم، مبا يف ذلك عن طريـق تـوفري احلمايـة للـشهود                  
واملساعدة القضائية، فضال عن كفالة إنشاء اآلليات املناسبة إلعادة تأهيـل ضـحايا االجتـار            

وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف علـى سـن              . من النـساء والفتيـات ودجمهـن يف اجملتمـع         
ة وشاملة بشأن االجتار وإرساء آلية وطنية للرقابة، والتـصديق علـى            تشريعات وطنية خاص  

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة النــساء واألطفــال، املكمــل     
التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة الـــيت انـــضمت إليهـــا يف 

  . ٢٠٠٨يونيه /حزيران
  

   السياسية واحلياة العامةاملشاركة يف احلياة    
يــساور اللجنــة القلــق إزاء اخنفــاض وتــدهور معــدالت مــشاركة املــرأة يف مواقــع صــنع    - ٢٩

 ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ٦,٦ يف املائـة مقابـل       ٣,٩(القرار يف مجيع الـدوائر، ال سـيما الربملـان           
 يف املائـة يف     ٥,٢(ومناصـب صـنع القـرار الرفيعـة املـستوى           ) ٢٠٠٠ يف املائة يف عـام       ١١,٨ و

ويــساور . فــضال عــن القطــاعني العــام واخلــاص) ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ٩,٤ و ٢٠٠٦عــام 
 يف املائـة مـن النـساء مـن          ٣٠اللجنة أيضا القلق ألن األحكام القضائية اليت نصت علـى تـسمية             

بـني مرشـحي األحــزاب واالئتالفـات، وفقـا للتعــديالت الـيت أدخلـت علــى قـانون االنتخابــات        
وتالحـظ اللجنـة    . ٢٠٠٧ديسمرب  /، قد ألغاها الربملان يف كانون األول      ٢٠٠٥ربملانية يف عام    ال

 مليون توغريك منغويل للحصول على ترشـيح        ٢٠مع القلق أيضا أن الشرط اخلاص بالتربع بـ         
  . احلزب يعوق بشكل خاص مشاركة النساء املرشحات خلوض االنتخابات الوطنية

الطرف على اختاذ تدابري قانونية باستمرار، مبا يف ذلك تدابري وحتث اللجنة الدولة   - ٣٠
 ٢٥ و ٢٣ مـن االتفاقيـة والتوصـيتني العـامتني        ٤ مـن املـادة      ١مؤقتة خاصة، وفقا للفقـرة      

من أجل زيادة متثيل املرأة يف مجيع مستويات ودوائر الـسياسة، ال سـيما يف مناصـب صـنع       
ثيل املرأة تدعو اللجنة الدولـة الطـرف بقـوة إىل           ويف هذا الصدد وبغية التعديل بتم     . القرار
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وحتـث كـذلك   . إعادة احلصص القانونية املخصصة للمرأة يف االنتخابات الربملانيـة القادمـة        
الدولة الطرف على القيـام حبمـالت توعيـة بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار بالنـسبة                      

لـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف         وتط. للمجتمع ككل، مبا يف ذلك القطاعان العام واخلاص       
أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات مفصلة وبيانات إحصائية عن متثيـل املـرأة وخاصـة يف        
مناصب صنع القرار، يف خمتلـف جمـاالت احليـاة العامـة، مبـا يف ذلـك دوائـر إنفـاذ القـوانني                       

   .والدوائر القضائية والدبلوماسية
  

  التوظيف     
قهــا إزاء املعــدالت العاليــة للبطالــة بــني النــساء واســتمرار أمنــاط   تعــرب اللجنــة عــن قل  - ٣١

املمارسات التمييزية املباشرة وغري املباشرة ضد املرأة يف الوظـائف العامـة واخلاصـة فيمـا يتعلـق                  
بالتعيينــات واملــساواة يف األجــور عنــد تــساوي العمــل يف القيمــة، ومحايــة األمومــة فــضال عــن    

ــسي  ــى . التحــرش اجلن ــالوة عل ــة      وع ــا سياس ــة الطــرف لتبنيه ــة بالدول ــشيد اللجن ــك، وإذ ت  ذل
، فإهنـا يـساورها القلـق إزاء    ٢٠٠٦حكومية بـشأن التوظيـف يف القطـاع غـري النظـامي يف عـام        

تنفيذها وأثرها على األعداد الكبرية من النساء يف قطاع العمل غـري النظـامي الـاليت ال يتمـتعن                   
 القلق إزاء تركز النساء يف بعض قطاعات التوظيـف          ويساور اللجنة أيضا  . بأي محاية اجتماعية  

الثابتــة اقتــصاديا، وحــصوهلن علــى أجــور تقــل عــن األجــور يف القطاعــات الــيت يــسيطر عليهــا    
ويساور اللجنة القلق أيـضا ألن نـسبة الرجـال يف املناصـب القياديـة تفـوق كـثريا نـسبة            . الرجل

وتفـوق مؤهالهتـا التعليميـة فيهـا مـؤهالت        النساء وحىت يف القطاعات اليت تـسيطر عليهـا املـرأة            
وتالحظ اللجنة أيضا مع القلق احلكـم التمييـزي يف قـانون العمـل، الـذي مينـع النـساء                    . الرجال

من اختيار عملهن حبريـة، وذلـك وفقـا لقائمـة عفـا عليهـا الـزمن مـن الوظـائف اخلطـرية والـيت                         
  . ُتستبعد منها النساء

ىل اختـاذ تـدابري خاصـة بـدون إبطـاء، مبـا يف ذلـك                وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إ         - ٣٢
ــرأة يف جمــال التوظيــف والعمــل         ــساوية للم ــا مت ــوانني تكفــل حقوق ــاذ الق ــة إلنف ــشاء آلي إن

وجيـب أن يـشمل ذلـك ضـمانات قانونيـة      . ومشاركتها الكاملة واملتساوية يف سوق العمـل   
القيمـة، وإنفـاذ    مبنحهن أجـورا متـساوية مقابـل العمـل التـساوي وعنـد تـساوي العمـل يف                   

أفضل للقوانني من أجل محاية النساء ضد التمييز بسبب األمومة، فضال عـن تنفيـذ تـدابري                 
وحتـث  . ٢٥ من االتفاقية، والتوصـية العامـة رقـم         ٤ من املادة    ١خاصة مؤقتة وفقا للفقرة     

د اللجنة أيضا الدولة الطرف على كفالة مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف مجيع برامج توليـ             
العمالة واستفادة النساء استفادة كاملة من مجيـع الـربامج املقـررة لـدعم مباشـرة األعمـال                  
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احلــرة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التــدريب املهــين، وهتيئــة ظــروف أفــضل لإلقــراض وفــرص  
   .وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل سن تشريع حيظر التحرش اجلنسي. إلدرار الدخل

  
  الصحة    

ــة حتــيط يف حــنيو  - ٣٣ ــا بــ  اللجن ــرأة،     علم ــا لتحــسني صــحة امل ــها منغولي ــيت بذلت اجلهود ال
الربنـامج  ذلـك   األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا يف          قيق حت ها الرامية إىل  سيما يف سياق جهود    وال

قلـق  يـساورها ال  زال  يـ ال  فإهنـا   ،  ٢٠١١-٢٠٠٧الوطين الثالث للصحة اإلجنابية ملنغوليـا للفتـرة         
ــات  ــرة النفــاس  األمإزاء معــدالت وفي ــال حتــت  و هــات يف فت ــسة األطف ــاســن اخلام .  يف منغولي

وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء حمدودية تـوافر خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا فيهـا الرعايـة                     
  إزاءبـصفة خاصــة كمـا تعــرب عـن قلقهــا    الـوالدة والتوليــد، وخاصـة يف املنــاطق الريفيـة،    قبـل 

ــة ا   ــها الدول ــيت قدمت ــد بــ لطــرفاملعلومــات ال ــيت تفي ــاتأن، وال ــساء  وفي ــالن ــساء  ات الريفي والن
 احلمـــل والـــوالدة واملـــضاعفات إىلعلـــى األرجـــح تعـــزى  ذات الـــدخل املـــنخفض األســـر يف

  . هبما املرتبطة
 األساســيةوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــا لتحــسني البنيــة     - ٣٤

وتـدعو  . اخلـدمات الـصحية   لتـوفري    ةكفالة رصد خمصصات مالية كافيـ     الصحية يف البلد، و   
إىل جانب  نساين يف مجيع إصالحات القطاع الصحي،       اجلنظور  املالدولة الطرف إىل إدماج     

. علـى النحـو املناسـب     اجلنـسية واإلجنابيـة     فيما يتعلق بالصحة    احتياجات املرأة   كفالة تلبية   
ناسـبة لتحـسني   على وجه اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تتخـذ التـدابري امل          و

ذات الـــدخل   األســـريفوالنـــساء  ات الريفيـــالنـــساء النـــساء، مبـــن فـــيهن فـــرص حـــصول
كمـا  . املتـصلة بالـصحة    الرعايـة الـصحية واخلـدمات واملعلومـات       خـدمات   لى  املنخفض، ع 

تدعو الدولـة الطـرف إىل حتـسني تـوافر خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك                       
تيـسري احلـصول علـى خــدمات    تنظـيم األسـرة، فـضال عـن     تعلقـة ب  املاملعلومـات واخلـدمات  

 خفض معدل وفيات األمهات، بغية  قبل الوالدة وبعدها وخدمات التوليدالرعاية الصحية 
  . يف هذا اجملال وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةيف فترة النفاس

  
  املرأة الريفية    

ئــة مــن الــسكان اإلنــاث يف منغوليــا،  ا يف امل٦٠حنــو متثــل  أن املــرأة الريفيــة بــالنظر إىل  - ٣٥
صـعوبات يف احلـصول     ما تواجهه من    إزاء  وال سيما    ا، اللجنة القلق إزاء هشاشة وضعه     يساور

 ويف املـشاركة يف   ،  ة الـصحي  رافـق  وخـدمات امل   ،على اخلدمات الصحية الكافية، وامليـاه النظيفـة       
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ــرار،   ــصــنع الق ــوقيا مم ــا   ع ــاحلقوق اال إىل حــد كــبري متتعه ــة  ب ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي . قت
  . للتدهور البيئي على حالة املرأة الريفيةاخلاص  ريثتأتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال كما
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص الحتياجات املرأة الريفية من   - ٣٦

ة الريفية مـشاركة كاملـة    املرأكفالة مشاركة لتنمية الريفية، و  ل ةخالل تنفيذ سياسة متكامل   
 على اخلدمات الصحية ايف عمليات صنع القرار، وال سيما بشأن القضايا البيئية، وحصوهل

وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف         .  الصحي دون متييز   الصرفخدمات  واملياه النظيفة   و
تقريرهـا املقبـل بيانـات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس ومعلومـات عـن الوضـع                     أن تدرج يف  

  .الريفية للمرأةالفعلي 
  

  فقرال    
نغوليـا يف عـام     مل ةاعتماد استراتيجية التنمية الوطنيـة الـشامل      علما ب  اللجنة   حتيطيف حني     - ٣٧

إزاء ارتفـاع معـدل الفقـر بـني        فإن القلـق يـساورها        تنطوي على منظور جنساين،    يتال،  ٢٠٠٨
ويف . يف االزديـاد  واآلخـذة   اء  الـيت تعوهلـا نـس     األسـر املعيـشية     و ،النساء، وال سيما املرأة الريفيـة     

 الدولــة الــيت اعتمــدهتاهــذا الــصدد، تالحــظ اللجنــة مــع القلــق أن اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر   
عـبء املرحلـة   إىل حتميل املـرأة  مما أدى الطرف مل تنفذ مع إيالء االهتمام الكايف حلقوق املرأة،         

متـضررات كـثريا مـن      أن النـساء    وتالحـظ اللجنـة أيـضا       . االنتقالية الثقيل بـصورة غـري متناسـبة       
أرباب األسـر مـن   باسم  األراضي واملاشية حيث يسجل القسط األعظم مناخلصخصة، عملية  

ــذكور،  ــساء فتبقـــى االـ ــانوين دون أيلنـ ــند قـ ــول   سـ ــها لألصـ ــلطة يثبـــت ملكيتـ ودون أي سـ
  .فيها صرفللت
خلاص للمرأة الوضع اهلش املعاجلة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري  - ٣٨

من خالل اجلهود اليت تبذهلا لتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين وتنفيـذ اسـتراتيجية                 الفقرية،
 اجلهود املبذولة لضمان متثيل املـرأة يف النـهج القائمـة             يف سياق   مبا يف ذلك   ،د من الفقر  احل

لطـرف  الدولـة ا  اللجنـة   وتـشجع   .  يف إدارة بـرامج احلـد مـن الفقـر          املعتمـدة على املشاركة   
 علــى تنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب  واخلصخــصةتقيــيم ورصــد أثــر التحــول االقتــصادي  علــى 

كمـا حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف          . تدابري تصحيحية عنـد االقتـضاء      اختاذعلى  االتفاقية، و 
، ا ومـستحقاهت  ا حقوقهـ  بـصورة كاملـة علـى      املـرأة    لكفالـة إطـالع     بـرامج توعيـة     تنفيذ على
  .ان االجتماعيفيها استحقاقات الضم مبا
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  إعداد التقرير املقبل    
املبــــادئ التوجيهيــــة للجنــــة أن تـــسترشد ب  الدولــــة الطــــرف إىلتطلـــب اللجنــــة    - ٣٩

)HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2 (الواســـعةشاركةاملـــ أن تكفـــليف إعـــداد تقريرهـــا املقبـــل، و  
تلـك  تـشاور مـع املنظمـات غـري احلكوميـة خـالل             ت ، وأن ميع الوزارات واهليئات العامـة    جل

وتشجع الدولـة الطـرف علـى إشـراك الربملـان يف مناقـشة التقريـر قبـل تقدميـه إىل                     . املرحلة
  .اللجنة

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعالن ومنهاج عمل بـيجني، اللـذين            - ٤٠
ب االتفاقيـة، وتطلـب   يعززان أحكام االتفاقية، استخداما كامال عند تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـ      

  .مـن الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                - ٤١

واضح ألحكام  يذ  وتنفوتدعو اللجنة إىل إدماج منظور جنساين       . األهداف اإلمنائية لأللفية  
االتفاقية يف مجيع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب إىل الدولـة                     

  .الطرف أن تدرج معلومات يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل
  

  املالحظات اخلتامية نشر
طـرف  علـى نطـاق واسـع يف الدولـة ال          هذه املالحظات اخلتامية   تطلب اللجنة نشر    - ٤٢

ــدير   حــىت يكــون  ــا، وخباصــة امل ــوميي شــعب منغولي ــسياسينين احلك ــن  ،ني وال ــة م ــى بيِّن   عل
 اختاذهـا   زماخلطوات الال وخذت لكفالة املساواة القانونية والفعلية للمرأة       اخلطوات اليت اتُّ  

اتفاقيـة القـضاء علـى       نـشر    كمـا تطلـب إىل احلكومـة أن تواصـل         . مستقبال يف هذا الـصدد    
التوصـيات العامـة    ويز ضـد املـرأة والربوتوكـول االختيـاري امللحـق هبـا،              مجيع أشكال التمي  

ني؛ ونتائج يجب التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل
املـساواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”لدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة        ا

علـى نطـاق    ، تواصـل نـشرها      “لسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين       بني اجلنسني والتنمية وا   
  . املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسانيف أوساطواسع، وال سيما 
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  التصديق على معاهدات أخرى    
تـسعة حلقـوق    الانـضمام الـدول إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية            أن  تالحظ اللجنة     - ٤٣

.  اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع جوانـب احليـاة             ز متتع املرأة حبقـوق     يعزِّ )٢(اإلنسان
 اليت ليست اتلى النظر يف التصديق على املعاهدعولذلك، تشجع اللجنة حكومة منغوليا 

طرفــا فيهــا بعــد، وهــي االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد     
ة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع أســـرهم، واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، واالتفاقيـــ 

  ).٢٠٠٧فرباير /وقعت عليها الدولة الطرف يف شباط(األشخاص من االختفاء القسري 
  

  متابعة املالحظات اخلتامية
 الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عـن            إىلتطلب اللجنة     - ٤٤

وتطلب اللجنة .  أعاله٢١ و ١١اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني        
 الدولة الطرف النظـر يف التمـاس التعـاون الـتقين واملـساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك                      إىل أيضا

، لتنفيـــــذ التوصـــــيات قتـــــضاءالاالـــــضرورة وحـــــسب  عنـــــداخلـــــدمات االستـــــشارية، 
   .أعاله املذكورة

  
  التقرير املقبلتقدمي تاريخ 
ــة    - ٤٥ ــب اللجن ــة الإىلتطل ــ الدول ــى ا رف ط ــرد عل ــرب ال ــشواغل املع ــها يف ل ــذهعن   ه

 مـن   ١٨ يف تقريرها الدوري املقبل الذي سيقدم مبوجـب املـادة            وذلكاملالحظات اخلتامية   
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الثــامن، الــذي حيــني . االتفاقيـة 

 تقدميه د، والتقرير الدوري التاسع، الذي حيني موع    ٢٠١٠سبتمرب  /موعد تقدميه يف أيلول   
  .٢٠١٤قدم يف عام ُي جامع للتقريرين ، يف تقرير٢٠١٤سبتمرب /يف أيلول

  

__________ 
ــة، والعهــد الــ      )٢(   ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب ــة  العهــد ال ــاحلقوق املدني دويل اخلــاص ب

والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية   

فـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                  املهينة، واتفاقية حقـوق الط     أو
  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة


