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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
    واالجتماعية والثقافية

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 منغوليا

ة واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث ملنغوليا بشأن نظـرت اللجـنة املعـنية بـاحلقوق االقتصـادي         -١
 و ٣٥ و ٣٤ يف جلساا    (E/1994/104/Add.21)تـنفيذ العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         

ــودة يف ٣٦ أغســطس / آب٢٨، املعقــودة يف ٤٩، واعــتمدت يف جلســتها  ٢٠٠٠أغســطس / آب١٨ و١٧، املعق
 .الحظات اخلتامية التالية، امل٢٠٠٠

 مقدمة -ألف

تـرحب اللجـنة بـتقدمي الـتقرير الـدوري الثالث ملنغوليا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة لتقدمي                    -٢
وهــذا الغيـاب يؤسى له  . وتأسـف اللجـنة أسـفاً شـديداً لغياب وفد الدولة الطرف    . الـتقارير الـيت وضـعتها اللجـنة    

وكان من شأن حوار بناء مع الوفد أن . الدولة الطرف قدمت معلومات كي تنظر فيها اللجنة      بصـورة خاصة ألن     
 .ميكن اللجنة من أن تفهم فهماً أعمق العمليات االجتماعية واالقتصادية اجلارية يف البلد
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 اجلوانب اإلجيابية -باء

تخابات احلرة والنـزيهة اليت أُجريت     تالحـظ اللجنة مع التقدير التحول صوب الدميقراطية يف منغوليا واالن           -٣
 .يف اآلونة األخرية واليت تعكس إرادة السكان

وتـثين اللجـنة عـلى الدولـة الطـرف لوضـعها خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان وتالحظ أن الدولة الطرف          -٤
مفوضية كما ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع . تتخذ خطوات صوب إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، الذي نتج عنه عدد من املشاريع واألنشطة القيمة اليت تنهض بتعزيز ومحاية 
 . حقوق اإلنسان يف منغوليا

وتالحـظ اللجـنة مـع الـتقدير جهـود الدولـة الطـرف يف مواصـلة سن تشريع يشكل األساس لتطبيق معايري           -٥
ة بصورة خاصة على تضمني الدستور حكماً مناهضاً للتمييز حيظر، ضمن مجلة أمور، وتثين اللجن. حقوق اإلنسان

 .التمييز القائم على السن

وتـرحب اللجنة باملعلومات اليت وفرا الدولة الطرف فيما يتعلق باعتماد وتنفيذ استراتيجيات وسياسات             -٦
 .تعاجل حمنة خمتلف الفئات الضعيفة، خصوصاً النساء واألطفال

وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تقيم تعاوناً دولياً بغية حل املشاكل االجتماعية واالقتصادية  -٧
الذي وقعته الدولة " اتفاق الشراكة من أجل القضاء على الفقر"وتالحظ اللجنة بوجه خاص    . الـيت تواجـه سكاا    

 مليون دوالر يف السنة من أجل ٤٠يا أن تسحب ويتيح هذا االتفاق ملنغول. الطـرف مـع مصـرف التـنمية اآلسيوي        
 يف املائة يف ٥٠احلـد مـن الفقـر، وحتقيـق التعلـيم االبتدائي املتاح للجميع وختفيض معدالت وفيــات الرضع بنسبـة                

٢٠٠٥. 

وتـرحب اللجـنة بـاجلهود الـيت تضطلع ا الدولة الطرف فيما يتعلق مبختلف املبادرات التعليمية، مشروع                -٨
 .م عن بعد غري الرمسي للنساء يف منطقة غويبالتعلي

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد -جيم

تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تعاين يف الوقت احلايل من صعوبات كبرية يف عملية االنتقال إىل االقتصاد           -٩
االحتاد السوفيايت السابق، وقطع وتعـود هـذه الصـعوبات إىل أسـباب، مـنها الوقـف املفـاجئ لصـالا مع          . السـوقي 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل   ٣٠خمتـلف أشـكال املساعدة اليت كانت تتلقاها سابقاً، واليت كانت متثل حوايل              
وقـد أدى ذلـك إىل إغـالق مشـاريع الدولـة أو تقـليص حجمهـا، وتسبب يف زيادات كبرية يف البطالة                       . ١٩٩٠يف  

وأدى التدهور املتزامن يف معدالت التبادل التجاري للدولة الطرف يف          . ية بشكل خطري  وختفيـض املستويات املعيش   
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وتســلم اللجــنة بــأن . األســواق الدوليــة، واألزمــة االقتصــادية اآلســيوية إىل زيــادة تفــاقم احلالــة االقتصــادية ملــنغوليا 
 .فاء بالتزاماا مبوجب العهداملشاكل املتعلقة ذه القضايا تعرقل بشكل خطري مقدرة الدولة الطرف على الو

وتسـلم اللجـنة أيضـاً بــأن االخـتالف القـائم بــني املـوارد املـتاحة واحـتياجات الــناس يـزداد تفاقمـاً بســبب            -١٠
الظـروف املـناخية الشـديدة الـيت سـادت مؤخـراً يف مـنغوليا، والـيت تشـكل أيضاً عائقاً خطرياً أمام التمتع باحلقوق                         

 .لثقافية يف البلداالقتصادية واالجتماعية وا

 مواضيع القلق الرئيسية -دال

ووفقاً . تعـرب اللجـنة عـن قـلقها إزاء العواقب السلبية للمرحلة االنتقالية بالنسبة جلزء من سكان منغوليا                -١١
 يف املائة من السكان حتت خط املعدل املتوسط الوطين للفقر ويعيش ٣٥، يعيش ١٩٩٨ألرقام البنك الدويل، لعام 

كذلك تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املعلومات املقدمة من الدولة الطرف واليت تفيد بأن . ائة يف فقر مدقع يف امل١٨
شـبكات األمـان االجـتماعي اليت أُنشئت للتقليل إىل أدىن حد من أثر العملية االنتقالية مل يكن هلا سوى أثر حمدود     

 .يف احلد من مدى الفقر وعمقه

. ديد إزاء اآلثار املعاكسة للقيم واملمارسات التقليدية السائدة، وللفقر على النساء    ويسـاور اللجنة قلق ش     -١٢
وتشـعر اللجـنة باألسـى لالفتقار إىل املرافق وعدم فعالية سبل االنتصاف املتاحة لضحايا العنف املرتيل، الذي يقدر                

 احلوامل واملضايقة اجلنسية للنساء يف     كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد النساء       . أنه ميس ثلث نساء البلد    
وعـالوة عـلى ذلـك، تعـرب اللجـنة عـن قـلقها لغيـاب النسـاء عـن املناصـب الـرفيعة، يف العمل ويف                     . مكـان العمـل   

 .الوظائف احلكومية

وتشـعر اللجـنة بانـزعاج شـديد ألن الدولـة الطـرف مل تـتمكن مـن ختفيـف اآلثـار الضارة باألطفال نتيجة                   -١٣
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء نطاق ظاهرة أطفال الشوارع، .  يف املائة من سكان منغوليا ٤٢ثلون  للفقر، وهم مي  

 يف املائة منهم يف أوالنباتار يف ظروف يرثى ٦٠ طفل، ويعيش ٣٠ ٠٠٠الذيـن تقـدر أعدادهم يف الوقت احلايل ب         
القتصـادي، وإساءة استعمال املواد  هلـا وبـتغذية غـري كافيـة ويتعرضـون لـلمرض، والعـنف، واالسـتغالل اجلنسـي وا          

 .املخدرة والصدمات النفسية

ويؤسف اللجنة أن تعلم، استناداً إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطرف وعززا معلومات منظمة األمم  -١٤
طفــال، املــتحدة لألغذيــة والــزراعة، أن هــناك تــزايداً يف االفــتقار إىل األمــن الغذائــي بــني الفــئات الضــعيفة مــثل األ   

والعاطـلني عـن العمـل، واألشـخاص املسـنني، والنسـاء الالئـي يرأسـن أُسـراً معيشـية، واملتقاعدين، ورعاة القطعان                       
وتالحظ اللجنة أن هذه احلالة اخلطرية يفاقمها اجلفاف الذي حدث يف السنة املاضية والشتاء القارص يف . الصغرية

 .ن املاشيةهذه السنة، الذي قتل ما يزيد على مليوين رأس م
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 وتأسف ألن إنفاق احلكومة يف ١٩٩٠تشعر اللجنة باالنزعاج إزاء تدهور احلالة الصحية للمنغوليني منذ        -١٥
 يف ٥,٨وفقاً لتقرير احلكومة، هبط اإلنفاق العام يف جمال الصحة من       (جمـال الصـحة اخنفـض يف السـنوات األخرية           

وتشتمل التحديات اليت تواجهها الدولة ). ١٩٩٨ يف املائة يف  ٣,٦ إىل   ١٩٩١املائـة مـن الـناتج احمللي اإلمجايل يف          
الطـرف عـلى احلصـول عـلى خدمات الرعاية الصحية يف املناطق الريفية وبالنسبة للفقراء، والعمر املتوقع املنخفض          

ءة استعمال نسبياً، والزيادة يف األمراض غري املعدية واألمراض التنكسية واألمراض املنقولة عن طريق اجلنس، وإسا     
املواد املخدرة، وانتحار األطفال، وارتفاع معدالت وفيات األمومة، ال سيما يف املناطق الريفية، وحمدودية إمكانية 

وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود استجابة على مستوى السياسات العامة ملعاجلة . احلصول على وسائل منع احلمل
 .نتحار األطفال واملراهقنيتزايد إساءة استعمال املواد املخدرة وا

وتالحـظ اللجـنة مـع القـلق الظـروف احلاطة بالكرامة اليت يواجهها احملتجزون، الذين قيل إم يعانون من                 -١٦
 .االكتظاظ، والرعاية الطبية واإلصحاح غري الكافيني، ومن سوء التغذية

، والــتدهور الالحــق يف نوعيــة ١٩٩٠وتأســف اللجــنة الخنفــاض اإلنفــاق احلكومــي يف جمــال التعلــيم مــنذ   -١٧
وتشـعر اللجـنة بالقلق بشكل خاص إزاء املعدالت املرتفعة للتسرب من املدارس، وهذا األمر أكثر شيوعاً      . التعلـيم 

 .بني أسر رعاة املاشية اليت يضطر أطفاهلا إىل العمل

 اقتراحات وتوصيات -هاء

رها الدوري الرابع، بشأن الوضع الدقيق للعهد    توصـي اللجـنة بأن توفر الدولة الطرف معلومات، يف تقري           -١٨
 .يف النظام القانوين الوطين املنغويل

وتشـجع اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى أن تنشـئ، يف أقـرب وقـت ممكـن، مؤسسـة وطـنية حلقـوق اإلنسان                          -١٩
 ).١٩٩١(تتماشى مع مبادئ باريس 

رابع، نسخة مستوفاة من خطة عملها وتوصـي اللجـنة بـأن تـدرج الدولـة الطـرف، يف تقريـرها الدوري ال                -٢٠
 .، وتقدم تقريراً عن تنفيذها)١٩٩٣(الوطنية حلقوق اإلنسان، يتم إعدادها وفقاً إلعالن وخطة عمل فيينا 

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماس التعاون واملساعدة الدوليني، على النحو الوارد يف املادتني  -٢١
ز جهودهـا الـرامية إىل حتسـني إعمـال احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف       مـن العهـد، وأن تعـز       ٢٣ و ٢١

اتفاق "وتكـون اللجـنة ممتـنة لـو حصـلت عـلى معـلومات، يف الـتقرير الـدوري الـرابع ملنغوليا بشأن حالة                        . مـنغوليا 
 .املوقع مع مصرف التنمية اآلسيوي" الشراكة من أجل القضاء على الفقر
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 بالفقـر، تالحـظ اللجـنة اخلطـة الوطـنية للتـنمية البشرية والربنامج الوطين للتخفيف من حدة                 وفـيما يتعـلق    -٢٢
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ختصيص موارد     . الفقـر الـلذين وضـعتهما احلكومة بغرض احلد من الفقر          

ويف . ه يف تقريرها الدوري الرابعألحوج النساء، وإبالغ اللجنة بنتائج جهودها يف سياق الربناجمني املذكورين أعال
هـذا الصـدد، تـود اللجـنة تذكري الدولة الطرف بالتزامها، حىت يف ظل القيود الشديدة على املوارد، حبماية الفئات               

 .٣ من تعليق اللجنة العام رقم ١٢الضعيفة يف اتمع، على النحو املبني يف الفقرة 

لياً وبفعاليـة تشـريع العمـل الـذي حيظـر الـتمييز ضد املرأة يف                وتناشـد اللجـنة الدولـة الطـرف أن تـنفذ عمـ             -٢٣
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم محالت . العمـل، مـثل حظـر إقالة النساء احلوامل، وجترمي املضايقة اجلنسية      

 لـزيادة الوعـي بشـأن العـنف املـرتيل، وجتـرمي اغتصـاب الـزوج لزوجـته وتـزويد الضـحايا باملـأوى وسـبل االنتصاف                  
 .املالئمة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل معاجلة االحتياجات الغذائية املباشرة لسكاا، بوصفها مسألة  -٢٤
ملحة، وذلك من خالل املساعدة اإلنسانية الدولية يف مجلة أمور، وتلفت اهتمام الدولة الطرف يف هذا الصدد إىل 

 .١٤، الفقرة ١٢تعليق اللجنة العام رقم 

وتوصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اختاذ خطوات تكفل كون األشخاص الذين يعيشون يف مناطق        -٢٥
نائية توفر هلم تدرجيياً إمكانية أكرب للحصول على اخلدمات الصحية األساسية، ويف هذا الصدد، تلفت انتباه الدولة 

وتكون اللجنة ممتنة لو حصلت على     . صحة الذي صدر مؤخراً بشأن احلق يف ال       ١٤الطـرف إىل تعليقها العام رقم       
" برنامج تنمية قطاع الصحة"معلومات تقوم على أساس املقارنة، يف التقرير املرحلي الرابـع للدولة الطرف، بشأن      

الذي يدعمه مصرف التنمية اآلسيوي، وكذلك عن التقدم احملرز يف حتسني احلالة الصحية وتغطية الرعاية ) ١٩٩٨(
 .الصحية للسكان

وتوصـي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إىل القيام، على حنو مستقل ومن خالل التعاون الدويل، مبعاجلة                 -٢٦
املشـكلة الـيت تواجههـا يف حتسـني نوعيـة املـناهج الدراسـية، ومعاجلـة الصـعوبات التعليمية اليت تواجه منغوليا، مثل                     

 .ارتفاع معدالت التسرب

 .ف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على أوسع نطاق ممكن بني مواطنيهاوتطلب اللجنة من الدولة الطر -٢٧

 .وتطلب اللجنة من الدول الطرف أن تتصدى يف تقريرها الدوري الرابع، لتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية -٢٨

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع قبل  -٢٩

- - - - - 


