
CEDAW/C/SR.859 (B)  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
24 February 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

كمــا ينبغــي تبياهنــا يف   . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل      .هــذا احملــضر قابــل للتــصويب   
: نـشر احملـضـر إىل  يف غـضون أسـبوع واحـد مـن تـاريخ          إرسـاهلا    و ة مـن احملـضر    ـ نـسخ  يف راجهـا وإد مذكرة

Chief, Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza.  
 الـدورة بفتـرة     انتـهاء وستصدر أية تصويبات حملاضر جلسات هـذه الـدورة يف وثيقـة تـصويب واحـدة عقـب                   

  .وجيزة
 

08-57290 (A) 
*0857290* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    انية واألربعونالدورة الث

  )Bالقاعة  (٨٥٩حمضر موجز للجلسة 
  ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤، اجلمعة، يوم قصر األمم، جنيفاملعقودة يف 

  
  )ماليزيا( يرياماة دالسيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

  )تابع( من االتفاقية ١٨املادة مبوجب قدمة من الدول األطراف النظر يف التقارير امل
  )تابع(من منغوليا املقدمة  معةالتقارير الدورية اخلامس والسادس والسابع اجمل  

  
  
  
  
  
  



CEDAW/C/SR.859 (B)
 

2 08-57290 
 

  .١٢/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع ( من االتفاقية١٨
ير الدوريــة اخلــامس والــسادس والــسابع اجملمعــة التقــار  

؛ (CEDAW/C/MNG/7 )تـــابع(املقدمـــة مـــن منغوليـــا 
  Add.1) و CEDAW/C/MNG/Q/7 و

ــسة،     - ١ ــن الرئيـ ــدعوة مـ ــذ بـ ــا  أخـ ــد منغوليـ ــضاء وفـ  أعـ
  .أماكنهم إىل مائدة اللجنة

  ٩ إىل ٧املواد 
قالت إن بعض البيانـات املقدمـة إىل        : السيدة نويباور   - ٢

ــة  ــتراك   اللجنـ ــا ال تـــدرك أن اشـ ــة منغوليـ تـــوحي بـــأن حكومـ
ــاة    ــاً يف مجيـــع مـــستويات احليـ ــتراكاً متوازنـ ــاً اشـ اجلنـــسني معـ
السياسية والعامة شرط تقتضيه حقوق اإلنـسان وأن مـسؤولية          
ضمان اشـتراك املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يف اجملـال                  
 السياسي تقع على عاتق الدولة، ال علـى عـاتق املنظمـات غـري             

ـــ  ــسبما يـ ــة حــ ــر وحي احلكوميــ  (CEDAW/C/MNG/7)التقريــ
وأضـافت قائلـة إهنـا تالحـظ مـن واقـع اجلـدول             . ما يبـدو   على

ــم ــئلة   ١ رقــــ ــضايا واألســــ ــة القــــ ــى قائمــــ ــردود علــــ  يف الــــ
(CEDAW/C/MNG/Q/7/Add.1)      ات أن كافة حمـافظي املقاطعـ 

والعاصــمة رجــال، مث تــساءلت عمــا إذا كــان أي مــن التــدابري  
ورة يف التقــارير قــد اُتخــذت، باإلضــافة إىل التــصحيحية املــذك

 يف املائـــة الـــسابقة املخصـــصة ٣٠قيـــل بـــشأن حـــصة الــــ  مـــا
وأضــافت قائلــة إهنــا ترحــب . النتخابــات الربملانيــةاملرشــحات 

  .بأية معلومات بشأن اشتراك النساء يف السلك الدبلوماسي
رأت أن الدولـــــة  :  زرداين-الـــــسيدة بلميهـــــوب     - ٢

 تفــي بالتزامهــا بــضمان متثيــل النــساء متثــيالً   املنغوليــة ميكــن أن
ــاً يف االنتخابــات  ــدما كافي تــضمن ظهــور أمســاء املرشــحني    عن

واملرشــحات بالتبــادل يف أوراق االقتــراع، علــى أن يبــدأ ســرد  
ــاتاألمســاء باســم امــرأة، وبتقــدمي   ــسياسية  اإلعان  لألحــزاب ال

وعــالوة علــى ذلــك،  . مــشروطة باالمتثــال حلــصص جنــسانية 
ن تعــزز احلكومــة مــا يف البلــد مــن نظــام تعليمــي جيــد  ينبغــي أ

ونــسبة مئويــة مرتفعــة مــن الطالبــات، وذلــك بتــشجيع وصــول 
النساء إىل الوظائف الرفيعـة يف القطـاعني العـام واخلـاص، الـيت              

واختتمـت  . من قبيل وظائف الُعمد وكبار املوظفني التنفيذيني      
قـدور  مبكلمتها قائلة إن من الضروري أن نعـرف مـا إذا كـان          

 ٢وفقـاً للفقـرة     أن يـنقلن،    املنغوليات املتزوجـات مـن أجانـب        
  .جنسيتهن إىل أبنائهن من االتفاقية، ٩من املادة 

  ١٤ إىل ١٠املواد 
قالــت إنــه بينمــا تــدعو أرقــام القيــد : الــسيدة غاســبار  - ٤

باملدارس ومعدالت اإلملـام بـالقراءة والكتابـة إىل الرضـا التـام،             
ة فيمــــا خيــــتص بالبنيــــة األساســــية؛ تتخلــــف املنــــاطق الريفيــــ

واستفــسرت عمــا إذا كانــت هنــاك أيــة فــروق بــني املنــاطق        
وقالــت إهنــا تــود  . احلــضرية واملنــاطق الريفيــة يف جمــال التعلــيم 

احلــصول علــى معلومــات بــشأن مواظبــة التالميــذ علــى   أيــضاً 
لتـدريس  الدراسة يف أوساط السكان الرحَّل، وإعداد املعلمـني         

  .نقد األمناط اجلنسانية يف فصول الدراسةحقوق اإلنسان، و
استــشهدت بتقريــر جلنــة وطنيــة معنيــة : الــسيدة بــاِتن  - ٥

حبقوق اإلنسان ذكرت أن النساء املنغوليات غـري واعيـات إىل           
حــد كــبري حبقــوقهن، وتــساءلت عمــا إذا كانــت هنــاك تــدابري  
خاصـة اختـذهتا وزارة الرعايـة االجتماعيــة والعمـل لزيـادة إملــام      

وأضـافت قائلـة    . اء الريفيـات واحلـضريات بقـانون العمـل        النس
إنه باإلضافة إىل عملية الشكوى اليت وصفها الوفد املنغـويل يف     

هيئـات   وأجلسة الصباح تود أن تعرف ما إذا كانـت احملـاكم            
املنازعــات بــني قــضايا العمــل أو التحكــيم املختــصة بــالنظر يف 

، وعمــا إذا كانــت العمــال واإلدارة تفــتح أبواهبــا أمــام النــساء  
املعونة القانونية متاحة للنساء من أجل إقامـة دعـاوى يف إطـار             

 وعما إذا كان أي من أربـاب العمـل قـد خـضع          ؛قانون العمل 
  .للمقاضاة بسبب الشكاوى اليت أشار إليها الوفد
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 مــن قــانون العمــل جيــب ٤٩وأضــافت قائلــة إن البنــد   - ٦
مــاً خمالفــة  أن يعــدل علــى وجــه الــسرعة ألنــه يتــضمن أحكا     

 املتعلقــة ١٠٠لالتفاقيــة والتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
باملـــساواة بـــني العمـــال والعـــامالت يف األجـــر عـــن العمـــل       
املتساوي يف القيمة، وألنـه يـربط األجـر بالنـاتج، وهـذا معيـار               

. ميكــن أن يــستخدمه أربــاب العمــل لــدفع أجــور أقــل للنــساء  
، يف ضوء التحـسينات     وفضالً عن ذلك، مل يعد من الضروري      

التقنية يف ظـروف العمـل، مواصـلة اسـتبعاد النـساء مـن عديـد                
مـــن املهـــن الكـــثرية الـــيت تعتربهـــا وزارة الرعايـــة االجتماعيـــة  

ونظـراً لتعـدد مـا أُبلـغ عنـه مـن حـاالت              . والعمل مهنـاً خطـرة    
التمييــز ضــد النــساء احلوامــل يف مكــان العمــل، ينبغــي تعــديل   

مل، الذي يسمح لرب العمل بفـصل        من قانون الع   ١٠٠البند  
كـــذلك، يرجـــى تقـــدمي . فادحـــةالخطـــاًء األ بـــسب العـــاملني

ــشأمعلومـــات  ــر التحـــرش   بـ ن أي خطـــط لـــسن تـــشريع حيظـ
اجلنــسي يف أمــاكن العمــل، وبــشأن تنفيــذ سياســة احلكومــة       

 علـى العمـال     ا غـري الرمسـي وتأثريهـ      التوظيفاحلميدة املتعلقة بـ   
ــشأن تفــسري   ــريفيني، وب ــانون العمــل  ء القــضااحلــضريني وال  لق

يتعلــق بــالتمييز ضــد املــرأة علــى أســاس املــسائل اجلنــسية   فيمــا
  .واهلوية اجلنسانية

قالــت إن التــدابري ): منغوليــا (الـسيدة ناتــساغدولغور   - ٧
التــــصحيحية الراميــــة إىل حتــــسني مــــشاركة املــــرأة يف اجملــــال 
الــسياسي تــشمل تــدابري اختــذهتا احلكومــة لزيــادة عــدد النــساء  

دربات على اخلدمـة العامـة وللقيـام، عـن طريـق منظمـة غـري          امل
ــساء املرشــحات؛ و    ــات للن ــل إعالن ــة، بتموي ــادرات حكومي مب

تتخـــذها األحـــزاب الـــسياسية لتزويـــد املرشـــحات بالتـــدريب  
كمــا يقــدم متويــل لنــشر فكــرة اشــتراك املــرأة . واخلـربة الدوليــة 

 وأضـافت . والرجل علـى قـدم املـساواة يف عمليـة صـنع القـرار             
قائلة إن وجود املرأة يف الـسلك الدبلوماسـي يتمثـل يف وجـود              

ــفريات؛ و  ــدة سـ ــة   يف عـ ــات الدائمـ ــضوات البعثـ ــن عـ ــدد مـ عـ
 البعثة الدائمة يف األمم املتحـدة، ووزيـريت         امن بينه وباخلارج،  

ورغـــم أن النظـــام االنتخـــايب يـــؤثر تـــأثرياً . ســـابقتنيخارجيـــة 
ــات،    ــساء املنتخبـ ــدد النـ ــى عـ ــراً علـ ــيجري مباشـ ــر يف اسـ لنظـ

ــراح الـــداعي إىل إدراج أمســـاء املرشـــحات واملرشـــحني      االقتـ
  .بالتناوب يف أوراق االقتراع

ومــضت قائلــة إن املــساواة بــني اجلنــسني يف التعلــيم        - ٨
ويف الوقـــت . خلَّفـــه النظـــام االشـــتراكي الـــسابقإرث طيـــب 

احلـــايل، ال توجـــد أيـــة فـــروق بـــني املنـــاطق الريفيـــة واملنـــاطق 
 رغـم ميـل الفتيـان       ،علق بقيد الفتيان والفتيـات    احلضرية فيما يت  

الــريفيني يف مرحلــة ســابقة مــن مراحــل اخلصخــصة فيمــا بعــد   
تربيـة  عـائالهتم يف    العهد الـشيوعي إىل تـرك الدراسـة ملـساعدة           

 فإنـه مـسألة     ،بني اجلنسني يف مهنـة التعلـيم      التوازن  أما  . املاشية
إلملــام حبقــوق ويتلقــى املعلمــون تــدريباً دوريــاً ل . قيــد املناقــشة

وعنــد قيــام وزارة الرعايــة . اإلنــسان، مبــا فيهــا حقــوق الطفــل 
ــة والعمــل بنــشر املعلومــات املتعلقــة بقــانون العمــل     االجتماعي

ــائل م  ــستخدمة يف ذلـــك وسـ ــةمـ ــود  تنوعـ ــرام عقـ ــشمل إبـ ، تـ
مناسبة مع منظمات اجملتمع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة،           

وعلـى سـبيل املثـال،    . يـف تويل تلك الوزارة أولوية لسكان الر    
ــشرت  ــات إعالنــ  ن ــساء املعاق ــة   اترابطــة الن ــاطق الريفي يف املن
ــشأن  ــة   ب ــة االجتماعي ــانون الرعاي ــى ق ــة عل ــديالت املدخل . التع

ــة و   ــة االجتماعيـ ــعبة الرعايـ ــفوشـ ــوزارة ،التوظيـ ــة للـ  ، التابعـ
مــسؤولة عــن إعــالن كافــة التعــديالت اجلديــدة املدخلــة علــى   

  .قانون العمل
لشكاوى املتعلقة بالتوظيف إىل جلنة شـكاوى       وتقدم ا   - ٩

ــة بالــضمان االجتمــاعي     ــة شــكاوى معني ــة بالعمــل أو جلن معني
على صعيد املقاطعـة؛ وإذا مل يوجـد حـل، حتـال الـشكوى إىل               

 الـشكاوى الـيت   تتعلـق وكقاعـدة،   . مستوى الوكالة أو الوزارة   
بانعــدام املعلومــات أو قاطعــة توجــد حلــول هلــا علــى صــعيد امل

المتثــال للقواعــد الرمسيــة بينمــا تنطــوي الــشكاوى الــيت  بعــدم ا
 ؛ لوجـستية  مـسائل توجد حلول هلا علـى صـعيد الوكالـة علـى            

 فإهنـا قـد تتطلـب إدخـال         ،الشكاوى اليت حتال إىل الـوزارة      أما
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وتعــاجل مــسألة التوظيــف غــري . تعــديالت علــى التــشريع القــائم
. رأةاملـ الرمسي عن طريق برنامج وطين يستهدف محاية حقوق         

وهنــاك نوعــان مــن عقــود العمــل، مهــا العقــود املربمــة يف إطــار 
، قُـدمت   ٢٠٠٨ويف عـام    . اتفاقات العمـل، وعقـود التوظيـف      

عــدة شــكاوى تتعلــق بالعمــل نتيجــة لعمليــات التفتــيش علــى    
  .الشؤون العمالية

وتعتزم منغوليـا التـصديق علـى اتفـاقيّيت منظمـة العمـل             - ١٠
 وفرة والــضمان االجتمــاعي، وأن تــالدوليــة املتعلقــتني باُألمومــ

وتــشمل . تامــة يف مرحلــة اُألمومــةالمايــة احل العــامالت للنــساء
التـــدابري املتخـــذة لـــصاحل العـــامالت احلوامـــل، عـــن طريـــق       

ـــ    ــة والــ ــشريع الرعايـــ ــى تـــ ــرية علـــ ــديالت األخـــ  ضمانالتعـــ
ــة    ــة باخلدمـ ــرأة احلامـــل امللتحقـ ــادة أجـــر املـ ــاعيني، زيـ االجتمـ

ــاد  ١٠٠إىل  ٧٥مــن (العــسكرية  ــة مــن أجرهــا املعت . ) يف املائ
وبرغم النقد املوجه من بعض املـاحنني، الـذين مـن قبيـل البنـك               
الــدويل، أُنــشئ مــن أجــل املتــزوجني حــديثاً وحــديثي الــوالدة   
واألطفال برنـامج لالسـتحقاقات النقديـة ممـول مـن الـصندوق             

وتــستهدف سياســة الــضمان االجتمــاعي    . اإلمنــائي األنغــويل 
 علــى وأخــرياً، فإنــه.  الــسكانية األشــد عــوزاًاحلكوميــة الفئــات

الــرغم مــن عــدم وجــود قــانون ملكافحــة التحــرش اجلنــسي يف   
 مــن قبيــل ،شهد أنــشطةتــمنغوليــا حاليــاً هنــاك حــاالت معينــة  

  .ددها املنظمات غري احلكوميةحتاألنشطة اليت 
قالــت إن أبنــاء املـــرأة   ): منغوليـــا (رِلغِِالــسيدة ألتــانِ    - ١١

اجلنــسية املنغوليــة إذا رغــب محــل  منيب ميكنــهاملتزوجــة مــن أجــ
ازدواج وتعتـــزم احلكومـــة معاجلـــة قـــضية . الوالـــدان يف ذلـــك

اجلنسية يف حالة أبناء العمال املنغوليني املهاجرين املولـودين يف          
  .بلدان تسمح بازدواج اجلنسية

ــة إن احلـــصة املقـــررة للمرشـــحات يف    - ١٢ وأضـــافت قائلـ
ي النظـــر إليهـــا يف الـــسياق األعـــم  االنتخابـــات الربملانيـــة ينبغـــ

لالنتقال االقتصادي، الـذي خلَّـف آثـاراً سـلبية علـى اجلنـسني              

إذ يعـــاين الرجـــال أيـــضاً مـــن التمييـــز يف ظـــل الـــضغط   . معـــاً
أكثـر مـن النـساء إىل اهلجـرة         ومييلـون   االقتصادي واالجتماعي   

ومــن . أو إدمــان الكحوليــات أو ارتكــاب األعمــال اإلجراميــة
  .اجيابياهتإواملساواة بني اجلنسني سلبيات تقييم الصعب 

ســألت عمــا إذا كانــت هنــاك حمــاكم  : الــسيدة بــاِتن  - ١٣
  .رح من قبلعمالية يف منغوليا؛ وهذا سؤال طُ

ــسة  - ١٤ ــة،   : الرئيــ ــضواً يف اللجنــ ــفها عــ ــت بوصــ تكلمــ
  .القائمة فعَّالةواستفسرت عما إذا كانت آلية الشكاوى 

ت إن القطاعـات الـيت      قالـ :  شـيلينغ  -السيدة شوب     - ١٥
النساء بالبلدان األخـرى الـيت كانـت اشـتراكية يف     هتيمن عليها   

السابق، وهي قطاعـات مـن قبيـل التعلـيم واخلـدمات الـصحية              
تـستحق وحـصل     والقانونية، قـد قُيِّمـت علـى الـدوام بأقـل ممـا            

. ممارســو املهــن املــشمولة هبــذه القطاعــات علــى أجــور أقــل       
ك جهود ُتبـذل لزيـادة األجـور        واستفسرت عما إذا كانت هنا    

يف هذه القطاعات باستعمال التقييمات الوظيفية اليت ُيـسترشد      
وأضـافت قائلـة    . ةفيناكندإلسـ بلـدان ا  اليف إجرائها مبمارسـات     

ــصادي      ــال االقت ــار االنتق ــانون مــن آث ــوليني يع إن الرجــال املنغ
  .بسبب جنسهم بل بسبب كوهنم مواطنني منغوليني ال
ــسيدة بلمي  - ١٦ ــوب ال ــة   :  زرداين-ه ــى أمهي شــددت عل

انتخاب النساء لعضوية الربملان، الذي يتوقف عليـه كـل تقـدم            
  .يف اجملال التشريعي

قالت إهنا عاجزة عن فهم اإلشـارة إىل        : السيدة بِغوم   - ١٧
ــز ضــد الرجــل؛ وأضــافت أن النــساء هــن املستــضعفات     التميي

  .على حنو واضح يف سوق العمل ويف جمال صنع القرار
قالت إنه على الرغم مـن      ): منغوليا (السيدة ألتانِغرِل   - ١٨

ــسي توجــد       ــانون معــني ملناهــضة التحــرش اجلن عــدم وجــود ق
خطط إلدخال تعديالت مناسبة على القانون اجلنـائي والختـاذ          

وأضـــافت قائلـــة إن اعتمـــاد . تـــدابري تنظيميـــة متعلقـــة بـــذلك 
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نون احمللـي  القانون املتعلق مبكافحة العنف العـائلي يـبني أن القـا    
  .ال يهمل النساء الواقعات ضحايا لتلك اجلرمية

ومضت قائلة إن منغوليا لـديها نظـام للـشكوى حمـدد              - ١٩
جيداً ويشمل إجراءات إدارية وحمـاكم للقطـاع العـام وحمـاكم            

  .مدنية وإجراءات حتكيم خمصصة للقطاع اخلاص
ــيم      - ٢٠ ــة بتنظـ ــام احلكومـ ــة قيـ ــة إن إمكانيـ وأردفـــت قائلـ

ــان،     ــازات الربمل ــسياسية حمــدودة بفعــل امتي ــساء ال مــشاركة الن
ولـذلك، فـإن مـن األمهيـة        . وبفعل الرأي العام يف هناية املطاف     

  .مبكان حتقيق توافق آراء برملاين بشأن هذه املسألة
استفـسرت عمـا إذا كـان    :  شـيلينغ  -السيدة شوب     - ٢١
ألرجــح هــو زيــادة أجــور املعلمــني واألطبــاء أو زيــادة أجــور   ا

  .املهندسني
دعـــت الوفـــد إىل التعليـــق علـــى    : الـــسيدة بيمنتـــل   - ٢٢

مالحظتها السابقة الـيت مفادهـا أن العنـف العـائلي هـو أساسـاً               
جرميــة تنتــهك حقــوق اإلنــسان املقــررة للمــرأة أكثــر ممــا هــو     

  .تمع األخالقية وتعاليم اجملالعائلةجرمية حبق األطفال و
قالـت إنـه ليـست      ): منغوليـا  (السيدة ناتـساغدولغور    - ٢٣

وأضـافت قائلـة    . هناك خطـط إلجـراء أحبـاث تقيـيم للوظـائف          
النــساء يف أعمــال التــشييد   اســتخدام إن األكثــر شــيوعاً هــو   

األجور يف هذه القطاعـات أكـرب       و. واألعمال اليدوية األخرى  
 أن تلك املرتبـات قـد        رغم ،من مرتبات موظفي اخلدمة املدنية    

 ،ازدادت إىل أكثـر مــن الــضعف يف الـسنوات الــثالث الــسابقة  
 أي التعلــــيم -وظلــــت خمصــــصات القطاعــــات االجتماعيــــة 

ــة    ــة االجتماعي ــد، وهــي  -والــضمان االجتمــاعي والرعاي  تتزاي
ويف إطــار . تــستحوذ حاليــاً علــى نــصف ميزانيــة الدولــة تقريبــاً

دالت األجــور حــسب  معــتفــاوتبرنــامج احلكومــة اجلديــد، ت
  .القطاع
قالت إن احملاكم هي اليت     ): منغوليا (السيدة ألتانِغرِل   - ٢٤

تقــرر يف هنايــة املطــاف، علــى أســاس كــل قــضية علــى حــدة،    

وذكـرت أن   . إذا كانت أعمال العنـف العـائلي متثـل جرميـة           ما
 جــوهر التعليــق القائــل بــأن العنــف العــائلي يــؤثر   رالوفــد يقــّد

  .نسان املقررة للمرأةأساساً على حقوق اإل
ــل   - ٢٥ ــسيدة بيمنت ــر    : ال ــاً للتقري ــه وفق ــت إن  ٢١ص (قال

 يف املائـة مـن   ٣٥,٣يسبب الرتف واإلنتان   ) بالنص االنكليزي 
ــشأن   . الوفيــات النفاســية  وطلبــت االســتماع إىل رأي الوفــد ب

الــصلة بــني الــرتف واإلنتــان واإلجهــاض؛ واستفــسرت عــن       
يــا، كمــا استفــسرت عــن الوضــع القــانوين لإلجهــاض يف منغول

أبــدت اهتمامهــا و. شــروط ممارســة اإلجهــاض يف ذلــك البلــد 
  .حلصول على معلومات عن الرعاية قبل الوالدةبا

قالت إنه يف أثنـاء االنتقـال االقتـصادي         : السيدة بِغوم   - ٢٦
حــدثت زيــادة مــشهودة يف عــدد اُألســر املعيــشية الــيت ترأســها  

 إىل جتريـد النـساء مـن        نساء ولـديها أطفـال؛ وإن هنـاك اجتاهـاً         
ة، الــيت مــن قبيــل املاشــية؛ وإنــه جــرى   ئليــملكيــة األصــول العا

ــة   ــة يف املنـــاطق الريفيـ . إغـــالق الكـــثري مـــن املنـــشآت التعليميـ
ولذلك، فإهنا تستفسر عـن االسـتحقاقات العائليـة الـيت حتـصل             

؛ وعــــن نوعيــــة   العديــــدينعليهــــا النــــساء ذوات األطفــــال  
عــن عــدد الــسنوات الــيت تقــدم اســتحقاقات الطفولــة املقدمــة و

فيهـــا تلـــك االســـتحقاقات، وعـــن ماهيـــة التـــدابري املتخـــذة       
ــسري ــيما يف املقاطعــات     لتي ــساء املتعلمــات، ال س . توظيــف الن
أعربت عن رغبتها يف معرفة النسبة املئويـة للنـساء الالئـي       كما

حيصلن علـى قـروض بأمسـائهن، وعمـا إذا كـان بوسـع النـساء                
ــسهيالت   ــل اال االســتفادة مــن ت ــصغر الئتمــان مــن قبي ــالغ ال . ب

وأخــرياً، استفــسرت عــن مــدى تــوافر املؤســسات التروحييــة       
  .املخصصة للنساء

أعربت عن قلقها بشأن التدهور البيئـي       : السيدة باِتن   - ٢٧
م وصـحة النـساء     اعـ بوجـه   صحة الـسكان    على  وآثاره السلبية   

ــسامة    ــة ال . بوجــه خــاص، نظــراً حلــساسيتهن للمــواد الكيميائي
بــت معلومــات عــن أيــة أحبــاث جتــري بــشأن تــأثر النــساء   وطل
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بالتــدهور البيئــي النــاتج عــن أمنــاط اإلنتــاج غــري املــستدامة،        
واجلفاف، وسـوء حالـة امليـاه، والكـوارث الطبيعيـة؛ وعـن أيـة         
ــاه      ــرأة علــى احلــصول علــى املي ــادة قــدرة امل ــدابري متخــذة لزي ت

 كانــت وقالــت إنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة مــا إذا. النظيفــة
لالشتراك يف صنع القـرار     احلكومة تتيح للنساء الريفيات فرصاً      

ــتراكهن      ــك اشــ ــا يف ذلــ ــعدة، مبــ ــع األصــ ــى مجيــ ــي علــ البيئــ
كمصممات ومـديرات ملـشاريع تنقيـة امليـاه امللوثـة، وعمـا إذا              
كانــت احلكومــة تتــيح هلــن رصــد التــدريب علــى املهــارات        

  .الالزمة
 ،لــيت شــدد عليهــاوقالــت إن قــضايا األمــن الغــذائي، ا   - ٢٨

املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء، هـي          ،فيما خيتص مبنغوليا  
واحلكومة تركز على إغناء األغذيـة أو       . قضايا تدعو إىل القلق   

تكميلها؛ واإلدارة احلكومية املسؤولة عـن األمـن الغـذائي غـري            
أبــدت اهتمامهــا باحلــصول علــى معلومــات بــشأن   و. معروفــة

نــــساء املــــستبعدات مــــن احلــــصول علــــى التــــدابري املفيــــدة لل
ــاجرات       ــل املهــ ــن قبيــ ــي مــ ــة، الالئــ ــساعدات االجتماعيــ املــ
املــسجالت واُألمهــات العزبــاوات وربــات اُألســر املعيـــشية،      

ال حيملــن وثــائق الالئــي والنــساء املنتميــات إىل أقليــات معينــة  
  .هوية
قالـت إنـه ينبغـي أن تقـدم احلكومـة يف            : السيدة جـرب    - ٢٩

كمـا شـددت   . بلة مزيداً من املعلومـات اإلحـصائية     التقارير املق 
ــصادية وبإمكانيــات       ــوقهن االقت ــساء حبق ــي الن ــة وع ــى أمهي عل

  .احلصول على االئتمان
  ١٦ و ١٥املادتان 

استفـــسرت عـــن املبـــادرات الـــيت : الـــسيدة هاياشـــي  - ٣٠
اختذهتا احلكومة لتعزيز املـسؤولية الوالديـة املـشتركة متـشياً مـع             

يــة الــسابقة الــصادرة عــن اللجنــة، املعتمــدة يف التعليقــات اخلتام
، ال ســــيما )٢٧٨-٢٣٤، الفقــــرات (A/56/38 ٢٠٠١عــــام 

بالنظر إىل سياسـة منغوليـا الـسكانية الـيت تـشجع النـساء، عـن                

ــبرية      ــر كـ ــوين أُسـ ــى تكـ ــة، علـ ــتحقاقات الطفولـ ــق اسـ . طريـ
وأضــافت قائلــة إن النمــو الــسكاين وحقــوق اإلنــسان املقــررة   

ــران ال   ــرأة أمـ ــاط    للمـ ــى األمنـ ــضاء علـ ــاً إال بالقـ ــان معـ يتوافقـ
وأعربـت عـن    . اجلنسانية وتوفري منشآت مناسبة لرعاية الطفـل      

  .ترحيبها بأية معلومات إحصائية ذات صلة باملوضوع
ــساغدولغور   - ٣١ ــسيدة نات ــا (ال ــه نظــراً  ): منغولي قالــت إن

لعدم وجود أي ممثل لوزارة الـصحة يف الوفـد سـتقدم اإلجابـة              
وذكـرت  . لجنة املتعلقة بالصحة اإلجنابية مكتوبـة     على أسئلة ال  

 مصنفة جنسانياً بشأن اُألسـر املنغوليـة   ئياتأنه ال توجد إحصا   
ــدين   ال ــد الوالـ ــى أحـ ــة علـ ــددها قائمـ ــرة٧٢ ١٠٠، وعـ .  أُسـ

؛ وأن معــدل الوالديــةوذكــرت أن هنــاك تــشجيعاً للمــسؤولية  
 قـد  فترة االنتقـال، مطلع الطالق، الذي شهد ارتفاعاً كبرياً يف       

. ةيبـدالت اُألسـر   الاخنفض نتيجة لتقدمي استحقاقات الطفولة و     
 علــى قــانون الرعايــة ٢٠٠٨عــام تعــديل ُمــدخل يف ومبوجــب 

االجتماعيــة، ُيــصرف بــدل لإلنفــاق علــى األبنــاء دون الثامنــة   
ــدين الــيت تــضم     . عــشر وحيــق لُألســر القائمــة علــى أحــد الوال
حلـصول علـى    يقل عن أربعـة أطفـال دون الرابعـة عـشر ا            ال ما

وجيـري  . جتـاري أو صـناعي صـغري      قرض صغري لبـدء مـشروع       
تــوفري التــدريب للنــساء الريفيــات لتمكينــهن مــن الــشروع يف   

ــصادي الزم يف   ومبوجــب . اجلهــة الــيت يعــشن فيهــا  نــشاط اقت
 ، علــى قــانون احتيــاز األراضــي٢٠٠٨دخل يف عــام تعــديل ُمــ

ا بل أصـبح    يعد امتالك األراضي حقاً لُألسر املعيشية وحده       مل
ويف حالـة الطـالق، جيـري       . حقاً ألفراد اُألسـرة املعيـشية أيـضاً       

وليـــست هنـــاك سياســـة . تقاســـم ممتلكـــات اُألســـرة املعيـــشية 
حكومية إلنشاء مرافق تروحيية؛ وعدد هذه املرافق يف ازديـاد،          

ــاص   ــاع اخلــ ــعة إلدارة القطــ ــروض . وإن كانــــت خاضــ والقــ
ــار     ــسجالت باعتبـ ــساء املـ ــة للنـ ــصرفية متاحـ ــاطالت املـ هن عـ

  . مشاريع يوافق عليها مكتب الوساطة العماليةترحنويق
نـادرة، وهـذا يعـزى أساسـاً       النقيـة   وقد أصبحت املياه      - ٣٢

ــسابقة،       ــشر ال ــسنوات الع ــدى ال ــى م ــستمر عل ــاف امل إىل اجلف
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ــري داخلـــة يف واليـــة وزارة الرعايـــة        ــن هـــذه املـــسألة غـ ولكـ
ــة والعمــل ة عــن وســوف تقــدم معلومــات تفــصيلي . االجتماعي

ورغـم أن وزارة الـصحة مـسؤولة عـن     . ذلـك يف وقـت الحـق   
ــضايا     ــإن ق ــذائي، ف ــن الغ ــذاء  األم ــد الغ ــات  توري ــصلة بالفئ املت

 الـــيت مـــن قبيـــل األطفـــال دون اخلامـــسة واملـــسّنني  ،الـــضعيفة
 هــي جــزء مــن مــسؤولية وزارة الرعايــة االجتماعيــة ،واملعــاقني
ألغذيـة منـذ   وقد دفعت الزيـادات احلادثـة يف أسـعار ا       . والعمل

 أعــضاء الربملــان إىل تقــدمي مــشروع قــانون بــشأن ٢٠٠٧عــام 
وقـد  . نقاش يف الوقت احلـايل    موضع  ، وهو   اإلمدادات الغذائية 

ــامج     ــة يف وضــع برن ــصاد ووزارة الزراع اشــتركت وزارة االقت
 مبيزانيـة قـدرها   ٢٠٠٨وطين لإلمدادات الغذائية، يبدأ يف عـام     

يات املتحدة تـساهم فيهـا    مليون دوالر من دوالرات الوال   ١٢
. وكـــاالت حكوميـــة ومؤســـسات ومـــصارف إمنائيـــة متنوعـــة
ــاً لتكــون أدا    ةوهنــاك خطــط لألخــذ مبؤشــرات موضــوعة حملي

ختطــيط تــستخدمها وزارة الرعايــة االجتماعيــة والعمــل لــدعم  
. التنميــة االجتماعيــة علــى صــعيد املقاطعــة وصــعيد احملافظــة      

ــا ــادرة وطنيــ    كم ــوزارة مب ــسكاين  اقترحــت تلــك ال ة للنمــو ال
تستهدف حتقيـق النمـو الـدميوغرايف وحتـسني نوعيـة احليـاة مـع               
ــوفري خــدمات      ــشتركة وت ــة امل ــسؤولية الوالدي ــى امل ــز عل التركي

  .رعاية الطفل لُألمهات العامالت
قالـــت إن اإلجهـــاض ): منغوليـــا (الـــسيدة ألتـــانِغرِل  - ٣٣

مــل، قــانوين أثنــاء اإلثــىن عــشر أســبوعاً األوىل مــن أســابيع احل  
وأضافت قائلة إن من املتوقـع أن تـؤثر   . بشرط أن جيريه طبيب 

تعديالت جديدة مدخلة علـى التـشريع املتعلـق بالتعـدين علـى              
حقوق ملكية األفـراد، واملـساءلة البيئيـة، تـأثرياً إجيابيـاً، وذلـك            
بإجبار الـشركات عـرب الوطنيـة العديـدة العاملـة يف البلـد علـى                

وقـد  . ا بطريقـة تتـسم باملـسؤولية     تقاسم موارد البلد واسـتغالهل    
عزز إقرار حق األفراد يف امـتالك األراضـي التنميـة االقتـصادية             

 إمنـائي يقـدم االئتمـان البـالغ         صرفوهنـاك مـ   . واحلد من الفقر  
ويتوقـع تعزيـز تنميـة البنيـة األساسـية، بوسـائل            . الصغر للنـساء  

تــشمل تــوفري الكهربــاء واهلواتــف اخللويــة يف مجيــع الــسومات  
وذلك بفضل االجتاه التصاعدي    ) لوحدات اإلدارية الصغرى  ا(

ــاد أعــداد األشــخاص الــذين     يف عمليــات التعــدين وتوقــع ازدي
يــسجلون أمســاءهم للحــصول علــى االســتحقاقات االجتماعيــة 

وســوف حتــدد . نظــراً الزديــاد أعــداد بطاقــات اهلويــة الــصادرة
التعـــديالت املقبلـــة يف قـــانون اُألســـرة مـــسؤوليات كـــل مـــن   

  .والدين حتديداً واضحاًال
أكــد للجنــة أن منغوليــا  ): منغوليــا (الــسيد بولــدباتار  - ٣٤

  .هتا لكي تفي بالتزاماهتا املقررة مبوجب االتفاقيةاستتابع توصي
ــسة  - ٣٥ ــز   : الرئي ــدو أن التميي ــه يب ــهجي قالــت إن ضــد املن

وبالتــايل، . أثنــاء عمليــة االنتقــال االقتــصاديتــشكَّل املــرأة قــد 
ري اخلاصــة املؤقتــة ضــرورية، ال باعتبارهــا امتيــازات  فــإن التــداب

للنساء بل باعتبارها وسيلة حلماية حقوقهن؛ وال ينبغي اخللـط          
، مــن بــني اآلثــار االجتماعيــة الــسلبية الــيت يعــاين منــها الرجــال 

وأضـافت قائلـة إن     . ، من ناحية أخرى   مناحية، والتمييز ضده  
وفــضالً . احلكومــةاختــاذ التــدابري اخلاصــة املؤقتــة هــو مــسؤولية 

عن ذلـك، ينبغـي أال تـؤثر التغـيريات يف احلكومـة علـى الوفـاء                 
 املقــــرر وسيــــساعد األخــــذ باملؤشــــرات. بالتزامــــات الدولــــة

وأخـرياً، فـإن مـن املـتعني     .  على رصد تنفيذ االتفاقيـة     استعماهلا
أن يتدخل القضاء عنـدما يـصبح الفـرع التنفيـذي يف احلكومـة              

ويــتعني أن تــؤدي مجيــع أفــرع  . نعــاجزاً بــسبب تعنــت الربملــا 
  .احلكومة وظائفها، كما ينبغي تعزيز القضاء حسب االقتضاء

  .١٢/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   
  


