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  نظرة عامة على عملية إعداد التقرير    
 الـــصادر مـــن وزيـــر الدولـــة بـــوزارة الرعايـــة  ٢٠٠٥ لـــسنة ٥٦عمـــال بـــالقرار رقـــم   - ١

االجتماعية والعمل، أنشئ فريـق عامـل ُمثلـت فيـه الـوزارات القطاعيـة واملؤسـسات احلكوميـة                   
لصلة إلعداد التقريـر الـدوري اخلـامس حلكومـة منغوليـا عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى                      ذات ا 

وكان الفريق العامـل يتـألف مـن ممـثلني لـوزارة املاليـة، ووزارة          . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
التعليم والثقافة والعلم، ووزارة اخلارجية، ووزارة العدل والشؤون الداخليـة، ووزارة الـصحة،             

كتب اإلحصائي الوطين، واملشاريع ذات الـصلة الـيت يقـوم بتنفيـذها برنـامج األمـم املتحـدة                   وامل
  .اإلمنائي

ويعرض هذا التقرير البيانات والتحليالت املستمدة من التقارير املتعلقـة باألعمـال الـيت          
عـام  نفذت والدراسات البحثية اليت جتمعت منـذ مناقـشة التقريـرين الثالـث والرابـع ملنغوليـا يف                   

كذلك حياول التقرير حتليل األوضاع اخلاصة حبقـوق املـرأة          .  على التوايل  ٢٠٠١ وعام   ١٩٩٧
من املنظورات اجلنسية من خالل تقييم التغيريات الكـبرية الـيت حـدثت خـالل مرحلـة االنتقـال                   

  .إىل اقتصاد السوق احلر
 أصـحاب   ويف عملية إعداد التقرير، كانت أصوات منظمـات اجملتمـع املـدين، وخاصـة               

وقـد نظمـت عـدة مناقـشات بـني املنظمـات            . املصلحة املهتمني هبذا املوضوع، حمل تقدير كبري      
كما عقـد مـؤمتر صـحفي مبناسـبة تنفيـذ اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                   . غري احلكومية املعنية  

وأجريـت مقـابالت وقـدمت أحاديـث صـحفية مـن خـالل              . “إعمـال حقـوق املـرأة     ”ملشروع  
وعالوة على ذلك استخدمت أنواع أخرى مـن قنـوات االتـصال املفتـوح           . فزيوناإلذاعة والتلي 

  .مثل  الربيد اإللكتروين واخلطوط اهلاتفية للحصول على أفكار اجلمهور وتعليقاته
وأخريا، ناقشت حكومة منغوليا هذا التقرير يف اجتماع هلـا ووافقـت علـى تقدميـه إىل                    

  .ى التمييز ضد املرأةجلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عل
  

املنجزات والنجاحات اليت حتققت يف إطار النظام الوطين مبا فيه الدستور وغـريه                 
  من الوثائق القانونية

تقــوم منغوليــا بإدخــال تعــديالت وإضــافات علــى القــوانني واللــوائح ذات الــصلة وفقــا   - ٢
ني ذات الـصلة عنـد البـت يف أيـة     وهكذا تتبع أحكام القـوان . لالتفاقية الدولية اليت وقَّعت عليها 

  .ومل يتم حىت اآلن البت يف أية قضية على أساس أحكام هذه االتفاقية. قضايا أو شكاوى
 قانونـا  ٣٦٧ قانونـا مـن بـني القـوانني القائمـة وعـددها       ٥٠ويف الوقت احلايل فإن حنو      

اجلنـسني يف وثـائق     ويتم تناول مسائل املساواة بـني       . تتضمن قواعد بشأن املساواة بني اجلنسني     
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الــسياسات واالســتراتيجيات الوطنيــة مبــا فيهــا الــسياسة الوطنيــة للــسكان والتنميــة، والــسياسة   
الوطنيــة لتطــوير األســرة، والربنــامج الــوطين للمــساواة  بــني اجلنــسني، واالســتراتيجية اإلمنائيــة    

ج الــوطين حلقــوق الوطنيــة الــشاملة املوضــوعة علــى أســاس األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، والربنــام
اإلنسان، وسياسة الدولة فيما يتعلـق بالـسكان، والربنـامج الـوطين حلمايـة النـاس مـن عمليـات                    
البيــع، وخاصــة مــن االســتغالل اجلنــسي لألطفــال والنــساء، والربنــامج الــوطين ملكافحــة العنــف 

  .املنـزيل
نيـة معنيـة حبقـوق    وال توجد يف منغوليا هيئة مستقلة تتمتع مبركز مماثـل ملركـز جلنـة وط          - ٣

وكـل الـشكاوى الـيت تقـدم يف هـذا الـشأن       . اإلنسان تتصدى للتمييز على أسـاس نـوع اجلـنس      
وعندما يكون هناك إخالل حبـق العمـل تنظـر حمكمـة            . حتال إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     

 التحكــيم املختــصة بالــشكاوى العماليــة ومــا يتــصل هبــا يف االعتراضــات اخلاصــة بــالتمييز علــى 
  .أساس نوع اجلنس

وينص قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف منغوليـا علـى أن مـن حـق أي مـواطن                
أن يقوم وحده أو باالشتراك مع آخرين بتقدمي شكوى إذا اعترب أن مؤسـسة جتاريـة أو منظمـة                   
أو موظفــا عامــا أو فــردا مــن األفــراد قامــت أو قــام بانتــهاك حقــوق اإلنــسان واحلريــات الــيت     

ــا وتكفلــها املعاهــدات الدوليــة  يكف ــة   . لــها دســتور منغولي ويــنص القــانون علــى أن تقــوم اللجن
  .الوطنية حلقوق اإلنسان بالنظر يف الشكوى والبت فيها

. ويقدم مصرف التنمية اآلسيوي الدعم يف وضع مشروع قانون املساواة بني اجلنـسني              
ها الشكاوى مـن التمييـز علـى أسـاس          املبادئ اليت تستند إلي   : ويتضمن املشروع تعاريف ملا يلي    

ــني         ــساواة ب ــهكي امل ــف منت ــا؛ وتعري ــرارات وإجراءاهت ــة الرصــد واختــاذ الق ــوع اجلــنس؛ وهيئ ن
اجلنسني والعقوبات الـيت تفـرض علـيهم؛ واهليئـة القانونيـة املـسؤولة عـن رصـد تنفيـذ األحكـام                      

وعالوة علـى ذلـك     . طيناملتعلقة باملساواة بني اجلنسني، وخاصة وكالة للرصد على الصعيد الو         
فإن من املهم دراسة أفضل املمارسات يف البلدان األخرى فيما يتعلـق بالتـصرف يف الـشكاوى                 
من التمييز على أساس نوع اجلنسني وهتيئة بيئـة مالئمـة لألخـذ بالنمـاذج الـيت تـستند فيهـا إىل                       

  .األدلة
يـة حلقـوق اإلنـسان بـني        وقد زاد عدد االلتماسات والشكاوى اليت تلقتها اللجنة الوطن          - ٤

وهـذا يـدل علـى زيـادة وعـي      .  عما كـان عليـه يف األعـوام الـسابقة      ٢٠٠٧ وعام     ٢٠٠٥عام  
الناس فيما يتعلق حبقوقهم، وعلى أهنم أصبحوا يعرفون إىل مـن يلجـأون وكيـف يلجـأون عنـد               

وقـد جـاءت أغلبيـة االلتماسـات والـشكاوى مـن سـكان مدينـة أوالن بـاتور                   . انتهاك حقوقهم 
ومل . وميكن تفسري ذلك بوجود اللجنة يف هذه املدينـة        . ن الكيانات االقتصادية املوجودة هبا    وم
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وقــد يكــون ذلــك راجعــا إىل عــدم . يــرد مــن املنــاطق الريفيــة ســوى عــدد قليــل مــن الــشكاوى
  .وجود ممثلني للجنة يف املناطق الريفية

يت تلقتها اللجنة بني عـام      وقد صنِّفت يف الرسم البياين التايل الشكاوى وااللتماسات ال          
ــشكاوى وااللتماســات بأخطــاء يف إجــراءات     . ٢٠٠٧ وعــام ٢٠٠٥ ــة  هــذه ال ــق أغلبي وتتعل

ومل تكـن هنـاك تقريبـا أيـة شـكاوى تتعلـق بـالتمييز بـني         . التحقيق اجلنائي أو بظلم يف األحكام  
ر متييـزا علـى   ووجود العنف املنـزيل أمر واضح ولكنه يعترب يف نظر الضحايا واجلمهـو     . اجلنسني

  .أساس نوع اجلنس
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  .٢٠٠٧تقرير عن حقوق اإلنسان وحرياته يف منغوليا،   :املصدر  
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 ولتعزيــز تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني       - ٥
 اجلنسني وإنشاء جلنة وطنيـة       وضع برنامج وطين للمساواة بني     ٢٠٠٥ومتكني املرأة، مت يف عام      

واللجنــة هــي هيئــة .  الــذي أصــدرته حكومــة منغوليــا٢٥للمــساواة بــني اجلنــسني بــالقرار رقــم 
استشارية فيما يتعلق مبسائل املساواة بني اجلنسني على الصعيد الوطين، ومهامهـا الرئيـسية هـي     

دمي الـدعم أليـة مبـادرات       التأثري على وضع السياسة الوطنية يف هذا اجملال وعلـى تنفيـذها، وتقـ             
من جانب الدولة أو منظمات اجملتمع املـدين أو األفـراد، وتنـسيق األنـشطة فيمـا بـني أصـحاب                     

وتتألف اللجنة من أعضاء بالربملان وأعضاء مبجلس الوزراء وممثلني للـوزارات           . املصلحة هؤالء 
. ملؤسـسات األعمـال   والوكاالت املعنية وللمنظمات غري احلكومية املتخصـصة يف هـذا اجملـال و            

ويرأس اللجنة رئيس الـوزراء، ويتـوىل منـصب نائـب الـرئيس الـوزير املـسؤول عـن الـسياسات                     
  .السكانية أو وزير الرعاية االجتماعية والعمل

  . وتتوىل أمانة اللجنة الوطنية للمساواة بني اجلنسني األعمال اليومية للجنة  
كتبها أربعـة مـوظفني، وتتـوىل الدولـة      عضوا، ويعمل مب٣٣وتتألف اللجنة الوطنية من       

  .متويل أعمال اللجنة ومتويل مكتبها
  :وتنهض اللجنة الوطنية بالواجبات التالية  

   إقليما ويف العاصمة بالتوجيهات واإلرشادات؛٢١تزويد الفروع يف   •  
  رصد ما تنفقه هذه اجلهات من ميزانياهتا على ضمان املساواة بني اجلنسني؛  •  
 إقليمــا ويف العاصــمة مــن خــالل مناقــشة التقــارير اخلاصــة   ٢١اء الفــروع يف تقــدمي أد  •  

  بتقييمها؛
وضع إطار عمل ألعماهلا لضمان املساواة بـني اجلنـسني وتقـدمي اقتـراح إىل الـسلطات                   •  

  املعنية بشأن كيفية اجلمع بني هذه األعمال يف خطة إمنائية سنوية؛
اهليئـات املعنيـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـات         تقدمي توصيات إىل حكومة منغوليا وإىل         •  

  واملعاهدات الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني اليت تكون منغوليا قد وقّعت عليها؛
تقدمي مقترحات إىل السلطات املعنية بشأن زيـادة كفـاءة مـا ينفـق علـى األنـشطة الـيت                      •  

  تستهدف ضمان املساواة بني اجلنسني؛
ت إىل جعــل هنــج املــساواة بــني اجلنــسني جــزءا مــن الــربامج واملــشاريع    دعــوة الــسلطا  •  

  الوطنية ومن السياسات اخلاصة بالقطاعات؛
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تقــدمي الــدعم إىل الفــروع يف األقــاليم ويف العاصــمة للعمــل علــى زيــادة التنــسيق فيمــا     •  
  .بينها

ام ويتـوىل حكـ   .  إقليمـا ويف العاصـمة ويف بعـض القـرى          ٢١وللجنة الوطنيـة فـروع يف         
وتتـوىل مكاتـب الفـروع تنظـيم        . األقاليم والقرى والعاصـمة وأحيائهـا اإلشـراف علـى الفـروع           

  .ورصد األنشطة املتعلقة بتنفيذ التوصيات والقرارات اليت تصدرها اللجنة الوطنية
ــوطين          ــامج ال ــة وبالربن ــسكان والتنمي ــق بال ــا يتعل ــة فيم ــز سياســة الدول ويف ســبيل تعزي

تتعاون حكومـة منغوليـا مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق                 للمساواة بني اجلنسني،    
األمم املتحدة لألنـشطة الـسكانية وصـندوق النـهوض بـاملرأة والبنـك الـدويل ومـصرف التنميـة                    

فهنـاك، علـى سـبيل املثـال، اتفـاق شـراكة رمسـي بـني            . اآلسيوي يف عدد من الربامج واملشاريع     
دة لألنشطة السكانية بشأن خطط العمـل الـيت تـدخل يف            حكومة منغوليا وصندوق األمم املتح    

وسـيتم يف إطـار     . ٢٠١١-٢٠٠٧نطاق الربنامج القطري الرابع الـيت سـيتم تنفيـذها يف الفتـرة              
 ٢٣٤ ٤٠٠الربنامج القطـري الرابـع لتقـدمي املـساعدة إىل منغوليـا الـذي يبلـغ جممـوع تكاليفـه                     

جــراءات لتنفيـــذ سياســـات لتعزيـــز اإلطـــار  دوالر مــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة مت اختـــاذ إ 
القانوين لزيادة فرص االنتفاع باخلدمات االجتماعية واالقتصادية من أجل ختفيـف وطـأة الفقـر         
يف املناطق النائية احملدودة املوارد، وضمان احلقوق اإلجنابية، ومنع التفرقـة بـني اجلنـسني، ومنـع                 

علـى مزيـد مـن املعلومـات علـى املوقـع الـشبكي              وميكن االطالع   . التمييز، ومنع االجتار بالبشر   
  .www.gender.gov.mnالتايل 

. والربنامج الوطين للمساواة بني اجلنسني هو اآلن يف اجلزء األخـري مـن مرحلتـه الثانيـة                  - ٦
والعمـل رصـد وتقيـيم      ويتوىل مكتب املعلومات والبحوث والرصد بوزارة الرعايـة االجتماعيـة           

  .تنفيذ الربنامج الوطين وتقدمي تقاريره إىل احلكومة
وقد تبني من رصد نتائج تنفيذ مرحلة وسطى من الربنامج أن الربنامج قـد نفـذ بنـسبة                 
وتتم حاليا مراجعة الربنامج للعمـل علـى أن تـنعكس يف خطـط التنميـة بعـض                  .  يف املائة  ٥٧,٣

  . أهداف الربنامجالتغيريات اليت أدخلت على صياغة
، ويف إطــار ٢٠٠٥وقــد قامــت اللجنــة الوطنيــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف عــام   

مذكرة التعاون اليت وقعتها مع صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للنـهوض بـاملرأة، بتنظـيم حلقـة                   
لك كــذ. “ فيمــا يتعلــق بتعمــيم املنظــور اجلنــساينالتخطــيط االســتراتيجي”دراســية وطنيــة عــن 

كمــا قــام  . قامــت احللقــة الدراســية بتقيــيم تنفيــذ الربنــامج الــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني         
املشتركون، خالل احللقة الدراسية، بوضع توصيات لتحـسني عالقـات العمـل وزيـادة التعـاون           
فيما بني الـوزارات والوكـاالت واملؤسـسات املركزيـة والريفيـة وزيـادة أدوارهـا ومـسؤولياهتا،                  

http://www.gender.gov.mn/
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ى انعكـاس النـهج اجلنـسانية يف الـسياسات واخلطـط والتـشريعات والـربامج ووثـائق                  والعمل عل 
املشروعات اخلاصة جبميع القطاعات، وتعزيز استدامة السياسات احلكومية، واإلسـراع بتنفيـذ             

 .الربنامج 

وقــد . وبنــاء علــى هــذه التوصــية، مت وضــع خطــة عمــل للمرحلــة الثانيــة مــن الربنــامج    
 ووافقــت ٢٠٠٦ينــاير /لعمــل يف دورهتــا املعقــودة يف كــانون الثــاين ناقــشت احلكومــة خطــط ا

 نشاطا رئيسيا بينـها تعزيـز املـساواة بـني           ١٨وتشتمل خطط العمل على     . ٥عليها بالقرار رقم    
اجلنسني يف التحـصيل التعليمـي، وتعزيـز القـوانني ذات الـصلة الـيت تـشتمل علـى مبـادئ تتعلـق             

ن الريف يف التدريب علـى األعمـال التجاريـة، ومكافحـة            باملساواة بني اجلنسني، وإشراك سكا    
  .العنف املرتيل، وتعزيز الشراكات مع املنظمات غري احلكومية

ومن أجـل ضـمان املـساواة يف احلقـوق بـني املـرأة والرجـل حـسبما يقـضي بـه دسـتور                        
. جلنـسني منغوليا، يضطلع اآلن بأنشطة دعوة تطالب مبوافقة الربملان علـى قـانون املـساواة بـني ا                

يرجــى الرجــوع إىل . (ويــتم القيــام هبــذه األنــشطة بــدعم مــايل مــن مــصرف التنميــة اآلســيوي   
  ). لالطالع على مزيد من املعلومات عن القانون املقترح٧اإلجابة رقم 

وتعمل وزارة العدل والـشؤون الداخليـة ووزارة الرعايـة االجتماعيـة والعمـل وغريمهـا                  
ت غـري احلكوميـة يف تعـاون مـن أجـل تنقـيح قـانون األسـرة                  من املؤسسات احلكوميـة واملنظمـا     

وباإلضـافة إىل ذلـك ومـن أجـل تنفيـذ قـانون             . للتوفيق بينه وبني قانون مكافحـة العنـف املـرتيل         
مكافحة العنف املرتيل، وافقت احلكومة علـى الربنـامج الـوطين ملكافحـة العنـف املـرتيل بـالقرار                   

وجيـري حاليـا تنفيـذ      . نظمـات غـري احلكوميـة     ، وذلك بفضل جهـود امل     ٢٠٠٧ لسنة   ٢٥٥رقم  
  . هذا الربنامج

، تـنعكس التكـاليف التـشغيلية لألنـشطة املتـصلة مبـسألة اجلنـسني يف                ٢٠٠٦ومنذ عام     
  .٢٠٠٦ لسنة ٢٣٤امليزانية اليت يقدمها رئيس وزراء منغوليا، وفقا لقرار احلكومة رقم 

ــاليم و      ــة يف األقـ ــسياسة االجتماعيـ ــإدارات الـ ــل بـ ــاء   ويعمـ ــرى واألحيـ ــمة والقـ العاصـ
  .متخصصون يف مسائل اجلنسني

ويف نطاق اتفاق التعاون املـربم مـع صـندوق األمـم املتحـدة لألنـشطة الـسكانية للفتـرة                    
، قامت اللجنة الوطنية املعنية باملساواة بـني اجلنـسني بتنظـيم عـدد مـن دورات        ٢٠١١-٢٠٠٧

وقــد شــاركت يف . “اسات القطاعيــةمــسألة اجلنــسني وختطــيط الــسي”التــدريب اإلقليميــة عــن 
ــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني، وأعـــضاء الفريـــق العامـــل،     ــة املعنيـ ــة الوطنيـ التـــدريب إدارة اللجنـ

ونتيجـة لـذلك حتـسنت      . وأخصائيون من الوزارات ومن جمالس العاصمة واألحياء و واألقـاليم         
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ألسـاس لتخطـيط    إىل حد ما قدراهتا فيما يتعلق مبسائل اجلنـسني، وبـذلك حتقـق هـدف وضـع ا                 
  .السياسات والعمليات على حنو تراعى فيه االعتبارات املتعلقة باجلنسني

ولتنفيذ الربامج الوطنية املتعلقة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وضمان املـساواة بـني               
اجلنسني وتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، مت إنـشاء                      

ــ ــه األمــم       فري ــذي تقدم ــدعم املــشترك ال ــسيق ال ق موضــوعي معــين مبــسائل اجلنــسني بغــرض تن
  .املتحدة

املـسائل املتـصلة بـسياسات احلكومـة     ”، مت عقد املـؤمتر الـوطين بـشأن      ٢٠٠٧ويف عام     
ونتيجـة  .  منطقـة ريفيـة    ١٨، واشترك فيه ممثلون مـن       “فيما يتعلق بضمان املساواة بني اجلنسني     

كون مشروع التعديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى الربنـامج الـوطين للمـساواة               لذلك، ناقش املشتر  
وخـالل املـؤمتر، مت وضـع توصـية بتكثيـف       . بني اجلنسني وأعدوه لتقدميـه إىل احلكومـة ملناقـشته         

  .تنفيذ الربنامج على الصعيد الوطين
ــاء،          ــستحق عظــيم الثن ــى حنــو ي ــد تعاونــت منظمــات اجملتمــع املــدين وشــاركت عل وق
 يف إحكام صياغة السياسة الوطنية والربنامج الوطين لتحقيق املساواة بني اجلنـسني ويف              وخاصة
ــذمها ــسائل        . تنفي ــسني وبامل ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــالقوانني املتعلق ــور ب ــي اجلمه ــذلك زاد وع وب

االجتماعية املتعلقة باملرأة، ومت اإلعراب عن وجهات نظر اجلمهور يف القوانني، كما مت إجـراء               
وث وتنظيم أنشطة التدريب وزيادة وعي اجلمهور فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان وبـاألدوار             البح

  .االجتماعية
قانون املـساواة  ”ويقوم مصرف التنمية اآلسيوي بتقدمي الدعم للمبادرة اخلاصة بوضع            - ٧

بـني  الذي يستهدف تطوير البيئة القانونية يف منغوليا فيما يتعلق بضمان املساواة            “ بني اجلنسني 
ومت إنشاء وحدة لقيادة املشروع املتعلق بـصياغة قـانون املـساواة بـني اجلنـسني حبيـث                  . اجلنسني

تعرب عن اجتاهات الرأي العام، وتنظيم األنشطة املُطالبة باملوافقة على القـانون، والقيـام بأنـشطة       
  .لزيادة وعي اجلمهور هبذه األنشطة من خالل الصحافة

راك مع وزارة الرعاية االجتماعية والعمل واللجنـة الوطنيـة          وتقوم هذه الوحدة، باالشت     
املعنية باملساواة بني اجلنسني، باختاذ تدابري لزيادة وعـي اجلمهـور فيمـا يتعلـق مبـشروع القـانون                   

وقــد نفــذت هــذه التــدابري مبــشاركة مــن املنظمــات اجلماهرييــة    . والتعــبري عــن وجهــات نظــره 
  .يت هلا خربة يف هذا اجملالواملنظمات النسائية غري احلكومية ال

  .وفيما يلي بيان للغرض من القانون ولنطاقه وحمتواه وأحكامه  
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الغرض من القانون هو توفري األساس القانوين للقـضاء علـى التمييـز علـى أسـاس نـوع                     •  
اجلنس وتعميم املساواة بني اجلنسني يف العالقـات الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة              

ــة واألســ ــادئ األساســية للمــساواة بــني اجلنــسني، مــع    . ريةوالثقافي وحيــدد القــانون املب
تعريــف املــصطلحات وبيــان اإلجــراءات الــيت تتخــذ للقــضاء علــى التمييــز القــائم علــى  

لـيس مـن   ”وسوف يطبق يف القانون املفهوم العام الذي يقـرر أنـه    . أساس نوع اجلنس  
  .“ ال تتصف باملساواةالعدل أن يعامل على قدم املساواة من هم أصال يف ظروف

ــسياسية       •   ــدا علــى ضــمان املــساواة بــني اجلنــسني يف القطاعــات ال ويــنص القــانون حتدي
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الرئيسية ويف اخلدمات املدنيـة والتعليمـة والـصحية،            
ويف االنتخابات واألحزاب السياسية، ويف عالقـات العمـل والعالقـات األسـرية ، ويف               

كـذلك حيـدد القـانون أدوار وواجبـات املنظمـات           .  واألدب ويف وسـائل اإلعـالم      الفن
  .اليت ستشملها اآللية الوطنية أو النظام الوطين لتعميم املساواة بني اجلنسني

ويوضح القانون بالتفصيل األسباب اليت ميكن االستناد إليها عند تقدمي شـكوى بـشأن             •  
لــسلطة املــسؤولة عــن قبــول الــشكوى     التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس؛ وحيــدد ا     

والتــصرف فيهــا؛ وحيــدد إجــراءات قبــول الــشكاوى والبــت فيهــا؛ وحيــدد مــن يعتــرب     
. مرتكبا جلرمية انتهاك حقوق املـساواة بـني اجلنـسني؛ ويقـرر شـروط إصـدار األحكـام         

كذلك حيدد القانون هيئة خمتصة تكون مسؤولة عـن رصـد تنفيـذ قـانون املـساواة بـني                   
  .اصة هيئة تتوىل الرصد على الصعيد الوطيناجلنسني، وخ

وقد مت تنفيذ بعـض األنـشطة الـيت حتظـى مبزيـد مـن االهتمـام مـن خـالل القـوانني الـيت                  - ٨
توفر الظروف وتتيح الفرص للنساء والرجـال يف ممارسـة احلقـوق املتـساوية يف التعلـيم والعمـل                   

  .والصحة واخلدمات االجتماعية والتروحيية
ون الرعايــة االجتماعيــة فأصــبح يــنص علــى أحقيــة أي مــن الوالــدين أو ومت تعــديل قــان  

  .غريمها ممن تكون له القوامة يف احلصول على عالوات رعاية األطفال
ويفــرض قــانون اإلباحيــة والقــانون اجلنــائي عقوبــات علــى مــن يغــري غــريه بالبغــاء أو    

انون ال يتعـرض ملـن يـشترون        علـى أن القـ    . يقوم بتنظـيم أنـشطة تتعلـق بالبغـاء أو ميـارس البغـاء             
  .وهناك اقتراحات بتعديالت جديدة تعرض للمسؤولية زبائن البغايا. اجلنس

وجيري إعداد نصوص جديدة يف قانون األسرة ختّول للمرأة والرجـل حقوقـا متـساوية                 
  .فيما يتعلق بامللكية

  .نسنيوتبذل اآلن احملاوالت األوىل جلمع وتنظيم اإلحصاءات املتصلة مبسألة اجل  
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وتذاع على الراديو والتليفزيون الربامج احلواريـة واإلعالنـات واملـسابقات واملقـابالت               
وهذا يـساعد علـى تغـيري    . اليت جترى على اهلواء خالل ساعات الذهاب إىل العمل والعودة منه         

  .املواقف والصور املقولبة اخلاطئة فيما يتعلق بأمور اجلنسني
األخـرى املتعلقـة بالـسياسات واملمارسـات يف الفـصول           وميكن اإلطـالع علـى التـدابري          

ونعترف بأن مثة تدابري أخرى كثرية ينبغي اختاذها سـواء فيمـا يتعلـق بالـسياسة أو                 . ذات الصلة 
  :املمارسة، ومنها ما يلي

حتديــد الــشروط الــيت تطبــق هبــا االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة لــدى إصــدار احملــاكم    •  
ملعرفة ما إذا كان القضاة على مجيـع املـستويات يلجـأون إىل             ألحكامها؛ وإجراء حبث    

االتفاقيات واملعاهدات الدولية عند إصـدار أحكـامهم؛ واألخـذ يف هـذا اجملـال مبفهـوم         
  .أفضل املمارسات؛ وتطوير قدرات القضاة

  .التوسع يف نشر املعلومات وأنشطة التدريب والدعوة  •  
سياسات وأصـــحاب القـــرار علـــى مجيـــع وضـــع وتنفيـــذ برنـــامج تـــدريب ملقـــرري الـــ  •  

  املستويات؛ 
إشــراك املنظمــات غــري احلكوميــة يف أنــشطة التــدريب والــدعوة الــيت تــستهدف تغــيري      •  

  الصور املقولبة املترسخة يف سيكولوجية اجملتمع عن أدوار اجلنسني؛
إعداد أنشطة للتـدريب والبحـث تـساعد علـى تنفيـذ الـسياسات واإلجـراءات املتعلقـة                    •  

ــستندة إىل    با ــة الـــشاملة املـ ــة الوطنيـ ــتراتيجية التنميـ ــواردة يف اسـ ــرة الـ جلنـــسني وباألسـ
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

توجيه مزيد من االهتمام إىل مشاركة املرأة علـى صـعيد اختـاذ القـرارات؛ والتوسـع يف         •  
أنــشطة الــدعوة مــن أجــل تعزيــز دور املــرأة يف جمــال الــسياسة وحتــسني صــورهتا لــدى   

  .أي العامالر
  

  أدوار اجلنسني والصور املقولبة    
ــام    - ٩ ــؤمتر عــن    ٢٠٠٧نظــم يف ع ــر م ــخ تنغ ــع إي ــات ” مبجم ــرأة واالنتخاب ــك “امل ، وذل

وقــد حــضر املــؤمتر ممثلــون للمنظمــات  . باالشــتراك مــع اللجنــة العامــة لالنتخابــات يف منغوليــا  
للمنظمات غـري احلكوميـة    حزبا سياسيا، وأعضاء من منظمات الشبكة الوطنية ١١النسائية يف  

وقـد تبـادل املـشتركون الـرأي        . النسائية، وعدد من الشخصيات املهتمة ومن القيادات النسائية       
ــام     ــرأة يف انتخابـــات عـ ــسياسية للمـ ــشاركة الـ ــادة املـ ــول زيـ ــرأة ٢٠٠٨حـ ــادة أدوار املـ ، وزيـ
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دد املـشتركون  وقـد حـ  . ومسؤولياهتا يف تنفيذ حصة الثالثني يف املائة الـيت يـنص عليهـا القـانون            
 أفرقـة  ٤يف املؤمتر جمموعة من األهـداف املعينـة يـتم حتقيقهـا قبـل انتـهاء االنتخابـات، وأنـشأوا                    

  .عمل للتعاون مع املواطنني والناخبني وتسمية املرشحني وتقدمي الدعم هلم
 لـدعم املـشاركة الـسياسية للمـرأة يف          ٢٠٠٧سـبتمرب   /وقد عقد املؤمتر األول يف أيلـول        

ومتــت خــالل املــؤمتر مناقــشة وختطــيط األنــشطة والتــدابري الــيت تنفــذ    . ٢٠٠٨عــام انتخابــات 
  .باالشتراك بني األطراف

 يف املائـة مـن      ٣٠على أن األحزاب السياسية مل تنفذ ما كانت وافقت عليه من جعـل                
وكــان ذلــك نكــسة كــبرية بالنــسبة ملــا التزمــت بــه منغوليــا أمــام األمــم  . مرشــحيها مــن النــساء

 ومن املزمع أن ينشأ مستقبال فريق موضوعي معين باملـسائل املتـصلة باجلنـسني مهمتـه                 .املتحدة
التأكــد مــن ترشــيح املــرأة علــى مجيــع مــستويات االنتخابــات وتقــدمي املــساعدة يف هــذا الــشأن  

  .وسيتألف الفريق من ممثلني للهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية. للمرشحات
    

  العنف ضد املرأةإجراءات اإلقالل من     
 مــن قــانون احلكــم يف منغوليــا، تتعــاون وزارة الرعايــة ١٩ مــن املــادة ١عمــال بــالفقرة   - ١٠

وهــو منظمــة غــري ( مــع املركــز الــوطين ملكافحــة العنــف ٢٠٠١االجتماعيــة والعمــل منــذ عــام 
وبناء على عقد تعاون سنوي مربم بني هاتني اجلهـتني، سـامهت الدولـة يف تكـاليف         ). حكومية

شغيل دار إيــواء ضــحايا العنــف املــرتيل للمــساعدة يف تنفيــذ الربنــامج الــوطين للمــساواة بــني    تــ
وعلـى الـرغم مـن أن قـانون مكافحـة العنـف             . اجلنسني وإعمال قـانون مكافحـة العنـف املـرتيل         

، فإنه مل يكـن هنـاك نقـص يف اإلحـصاءات الرمسيـة املتعلقـة                ٢٠٠٥املرتيل مل يصدر إال يف عام       
ويتم حاليا مجـع البيانـات عـن العنـف املـرتيل جزئيـا مـن املركـز الـوطين                    . ف املرتيل حبوادث العن 

وتتـضمن الدراسـات االستقـصائية الوطنيـة أو املتخصـصة      . ملكافحة العنف ومـن احملكمـة العليـا    
  .اليت جترى من وقت آلخر أسئلة يراد هبا احلصول على معلومات عن العنف املرتيل

 الـوطين ملكافحـة العنـف يقـدم خـدمات إىل مـا جمموعـه        ، كان املركز  ٢٠٠٦ويف عام     
 يف املائة تقريبـا عـن       ١٠وهذا العدد يزيد بنسبة     .  طفال ١٥١ امرأة و    ١٢٦ عميال بينهم    ٢٧٧

ومل يطلـب املـساعدة الطبيـة       . ٢٠٠٥العدد اإلمجايل للعمالء الذين قدمت هلم خدمات يف عام          
 ضـحية كـان يعـاين مـن إصـابة أو مـن             ١١  يف املائة من العمالء مع أن واحدا من كل         ٥سوى  
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 يف املائة من مجيـع العمـالء بـإبالغ حـوادث العنـف إىل الـشرطة أو                  ٢٠وقد قام   . صدمة نفسية 
  .)١(احملكمة

وعلى أساس الوقائع املذكورة أعاله، فإن إصابات أغلبيـة ضـحايا العنـف املـرتيل هـي إصـابات                   
علــى أن مــن الــسهل أن .  لــه آثــار هامــةخفيفـة ممــا يعطــي االنطبــاع بــأن العنــف املــرتيل ليـست  

ومـا يلفـت االهتمـام      . تصاب ضحية العنف باضطراب عقلـي إذا مـا تكـررت هـذه اإلصـابات              
هو أن إصابات مثل كسر العظام وجـذع األنـف وكـسر األسـنان تعتـرب إصـابات خفيفـة حـىت                     

  .وإن كانت غري قابلة للشفاء أو كانت حتدث مشاكل مجالية دائمة
حايا العنــف املــرتيل الــذين أصــيبوا إصــابات جــسدية خطــرية مــرتني  وقــد زاد عــدد ضــ  

ومـا ال يقـدره القـائمون علـى تنفيـذ القـانون             . ونصف مرة عما كان عليه يف السنوات السابقة       
  . واهليئات الطبية حق قدره هو أن تكرار العنف املرتيل ميكن أن يؤدي إىل عواقب وخيمة

، مثل زيادة عدد حاالت الطـالق، وعـدد حـاالت           ومثة آثار سلبية كثرية للعنف املرتيل       
تيتم األطفال، وعدد احلاالت اليت تكون فيها املرأة هي ربة البيت، وعدد األطفال الـذين لـيس                 

ويف معظم احلاالت، كان الطالق هو اخلطوة األخـرية يف القـضاء علـى              . هلم من يشرف عليهم   
 يف املائـة مـن      ٥٨,٨ كـان هـو الـسبب يف         ويفيد أحد األحباث بأن العنف املرتيل     . العنف املرتيل 

ونسبة حاالت الطالق اليت تكون نتيجـة للعنـف هـي           . مجيع طلبات الطالق املقدمة إىل احملاكم     
  . يف املائة٤١,٣
وللمضي احلثيث يف تنفيذ قانون مكافحة العنف املـرتيل الـذي أصـدره الربملـان يف عـام                    - ١١

امج وطــين ملكافحــة العنــف املــرتيل جيــري  علــى برنــ٢٠٠٧، وافقــت احلكومــة يف عــام ٢٠٠٤
فريـق متعـدد    ” إنـشاء    ١٤٤وباإلضافة إىل ذلك قرر حمافظ العاصمة بالقرار رقم         . تنفيذه حاليا 

وقـد مت تنفيـذ القـرار،     . ملنع العنف املرتيل ومنع إساءة معاملة األطفال       حيالتخصصات يف كل    
ي ورئـيس الوحـدة ومفـتش       ويتألف كـل فريـق مـن رئـيس احلـي واألخـصائي االجتمـاعي بـاحل                

. وطبيـب األسـرة واألخـصائي االجتمـاعي باملدرسـة املوجـودة بـاحلي             ) ضـابط شـرطة   (الوحدة  
  .وتتضمن ميزانية الدولة مصروفات هذه األفرقة

وقــد وضــعت املعــايري املتعلقــة بــدار إيــواء ضــحايا العنــف املــرتيل وقــدمت إىل املركــز       
  . الوطين للمعايرة والقياس للموافقة عليها

_________________ 
حالة العنف املرتيل القائم على أسـاس نـوع اجلـنس ضـد األطفـال يف منغوليـا، وزارة الـصحة، املركـز الـوطين             )١(  

 .٢٠٠٧ملكافحة العنف، منظمة الصحة العاملية، 
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ــالفقرة     ــادة  ٢-٣-٧وعمــال ب ــأمر    ٧ مــن امل ــانون مكافحــة العنــف املــرتيل، مت ب  مــن ق
ــة        ــوزارة الرعاي ــة ب ــر الدول ــة ووزي ــشؤون الداخلي ــوزارة العــدل وال ــة ب ــر الدول مــشترك مــن وزي
االجتماعية والعمل إنشاء فريق يقوم بوضع وتنفيذ برنامج تـدريب إجبـاري الغـرض منـه تغـيري               

ويتــألف الفريــق مــن ممــثلني للــوزارات واهليئــات احلكوميــة       . رتيلســلوك مــرتكيب العنــف املــ   
  .واملنظمات غري احلكومية املعنية

 مــــن ٤-١-١٠ و ١-١-١٠ والفقــــرتني ٧ مــــن املــــادة ١-٢-٧ولتنفيــــذ الفقــــرة   
ــادة ــرتني ١٠ املـ ــادة  ٧-١-٩ و ١-١-٩ والفقـ ــن املـ ــرة ٩ مـ ــادة  ٤-١٣ والفقـ ــن املـ  ١٣ مـ

 لـسنة   ٢٢٥املرتيل الذي وافقـت عليـه احلكومـة بـالقرار رقـم             والربنامج الوطين ملكافحة العنف     
، مت إعــداد النمــاذج التاليــة وأصــبحت جــاهزة لعرضــها واملوافقــة عليهــا بــأمر مــشترك    ٢٠٠٧

  :الوزارتني من
  منوذج تقدير احتمال العنف املرتيل  •  
  منوذج تقدير درجة األمان  •  
  مبادئ توجيهية لتقدير درجة األمان  •  
   احلماية الذي تصدره الشرطةمنوذج أمر  •  
  مبادئ توجيهية بشأن منوذج أمر احلماية الذي تصدره الشرطة  •  
  منوذج التقييم املبدئي عند تسجيل ضحية العنف املرتيل  •  
  منوذج التقييم اخلاص مبرتكب العنف  •  

وعنـــد املوافقـــة علـــى هـــذه النمـــاذج، ســـيتم تعـــديل توصـــيف وظـــائف األخـــصائيني    
ائف ضباط الشرطة؛ كما سيتم إنـشاء قاعـدة بيانـات عـن ضـحايا ومـرتكيب                 االجتماعيني ووظ 

  .العنف املرتيل وعن اخلدمات اليت تقدم هلم من اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية
وقـد  . ١٩٩٩وجيري حاليا إعـداد مـشروع تنقيحـات لقـانون األسـرة املعـدل يف سـنة                   

ــا    ــيت   اقتــضت إدخــال هــذه التعــديالت احلاجــة إىل ق ــة ال ــنظم املــسائل االجتماعي ــوائح ت نون ول
تراكمت أو ظهرت نتيجـة لتطـورات اجتماعيـة مثـل العنـف املـرتيل، وانتـهاك حقـوق امللكيـة،                     

ويقترح املشروع أن تضاف يف القانون أحكـام جديـدة بـشأن عقـد الـزواج                . وزواج األجانب 
هلذه املسائل من آثار علـى      وحقوق الوالدين ومسؤولياهتما وحقوق الطفل وعالقات امللكية ملا         

 .العنف املرتيل
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  فيما يتعلق مبنع البغاء باإلكراه واالستغالل اجلنسي واالجتار بالنساء    
مت يف إطــار مــشروع الــسكان والتنميــة الــذي ميولــه صــندوق األمــم املتحــدة لألنــشطة     - ١٢

ــبكة املنظمــات غــري          ــت، وهــي عــضو يف ش ــع حركــة غــال غولوم ــسكانية، وباالشــتراك م  ال
احلكومية املعنية مبسائل الصحة اإلجنابية، تنفيذ املشروع اخلاص باسـتحداث هنـج جديـدة فيمـا                

وكـان  . يتعلق جبمع البيانات الرقمية عن التمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس وعـن العنـف املـرتيل                    
الغرض مـن هـذا املـشروع هـو تطـوير الـسياسات والـربامج مـن أجـل اإلقـالل مـن العنـف مـن                           

وجيـري  . اذ القرار على أساس من املعلومـات والتوسـع يف فـرص رصـد التنفيـذ               خالل عملية اخت  
وقد قام اجمللس الفين ومكتب الرئيس باللجنـة اإلحـصائية          . حاليا مجع البيانات لقاعدة البيانات    

 الـذي تقـرر     ٢٠٠٨ لـسنة    ٠١/٥٨الوطنية مبناقشة هذه املسألة وأصـدرت اللجنـة القـرار رقـم             
وقـد وافـق وزيـر      . ل وتضمن تعليمات بـشأن تـسجيل القـضايا اجلنائيـة          فيه إعداد مناذج التسجي   

 الـذي  ٦١علـى القـرار   ٢٠٠٨ لـسنة  ٦١الدولة بوزارة العدل والـشؤون الداخليـة بقـراره رقـم      
مـايو  /ونتيجة لذلك، سيصبح من املمكن، اعتبـارا مـن أيـار          . أصدرته اللجنة اإلحصائية الوطنية   

  .عنف املرتيل يف قاعدة البيانات املتكاملة القطرية، إدخال املعلومات املتعلقة بال٢٠٠٨
وعمــال بــالقرارين املــذكورين أعــاله، أدخلــت التعــديالت التاليــة علــى األحكــام ذات     

  :الصلة املتعلقة بالنماذج املوحدة التالية
  ١ - منوذج تسجيل القضايا اجلنائية ١-١٤املادة   •  
  ٢ - منوذج تسجيل املشتبه فيهم -١٩املادة   •  
  .٤ - منوذج تسجيل الضحايا ١-١٧املادة   •  

كذلك أدخلـت تعـديالت علـى اإلجـراءات اخلاصـة بإعـداد قاعـدة البيانـات املتكاملـة                     
 أصدر نائـب رئـيس اإلدارة       ٢٠٠٨ويف عام   . املتعلقة بالقضايا اجلنائية يف األقاليم ويف العاصمة      

تابعـة نتـائج اإلجـراءات الـيت        الـذي حيـدد اإلجـراءات اخلاصـة مب         ١٢العامة للشرطة القـرار رقـم       
وينص القـرار علـى أن تـدرج الـشكاوى والبالغـات املتعلقـة حبـاالت العنـف                  . تتخذها الشرطة 

املرتيل والقوانني املتعلقة مبتابعتـها يف صـحيفة معلومـات تـصمم خصيـصا لتـسجيل االنتـهاكات              
  .لدى اجلهات اإلدارية

وعنــدما ترتكــب هــذه . يا يف منغوليــاوجرميــة االجتــار بالبــشر هــي جرميــة جديــدة نــسب   - ١٣
اجلرمية ويتم اكتشافها تتخذ اإلجراءات املناسـبة لتوجيـه االهتـام واحملاكمـة علـى حنـو حتتـرم فيـه           

ــال، فحـــىت  . ويـــتم يف معظـــم األحيـــان رفـــض القـــضايا . حقـــوق الـــضحايا وعلـــى ســـبيل املثـ
ومل يــصل  شــكوى تتعلــق جبــرائم اجتــار بالبــشر ٢١ قــدمت إىل الــشرطة ٢٠٠٦أغــسطس /آب
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وقــد أعــادت احملكمــة قــضية لــضحيتني  .  ضــحية١٨منــها إىل احملــاكم ســوى قــضيتني ختــصان  
ومل تقبـل كقـضايا     .  مـن الـضحايا    ٦٧ شـكاوى ختـص      ٨إلجراء مزيد من التحقيق؛ ورفـضت       

ــة شــكويان ختــصان    ــق يف   ٩جنائي ــضايا ختــص  ٣ ضــحايا، وجيــري التحقي ويف .  ضــحية١٤ ق
 ٥ أود بإقليم دورنوغويب تـدابري إلحـضار         - شرطة زامني    ، اختذت إدارة  ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

نساء إىل منغوليا بعد أن اشتبه يف كوهنن من ضحايا االجتار بالبشر يف مدينـة إرليـان جبمهوريـة                   
وأبلغ مركـز املـساواة بـني اجلنـسني عـن حـالتني لـضحيتني مـن القـصر تعرضـتا                 . الصني الشعبية 
نــصلي جلمهوريــة الــصني الــشعبية مبدينــة إرليــان عــن  كــذلك أبلــغ املكتــب الق. لالجتــار بالبــشر

  .حالتني أخريني لضحيتني من ضحايا االجتار بالبشر كانتا من القصر
ــام     ــالغ عــن  ٢٠٠٦وحــىت ع ــشر     ٥، مت اإلب ــا حــدوث اجتــار بالب  حــاالت ادعــي فيه

 حـاالت ادعـي فيهـا حـدوث اجتـار      ٣وكـان مـن بـني هـذه احلـاالت       . واختطاف ألطفال قصر  
. وقد رفضت إحدى هذه القـضايا     .  ضحايا بقصد االستغالل اجلنسي    ٧ احلدود يف    بالبشر عرب 

 سـنة   ١٥وكـان الـضحايا أطفـاال تتـراوح أعمـارهم بـني             . وقضت احملكمة يف القـضية األخـرى      
 سـنة نقلـت إىل كوريـا ومت    ١٧ومت اإلبالغ عن حالـة أخـرى تتعلـق بفتـاة عمرهـا             .  سنة ١٧ و

 القـضية ألن الفتـاة مل تكـن متزوجـة رمسيـا مـن مـواطن               وقد رفضت هذه  . بيعها بغرض الزواج  
  . كوري وألن ادعاءات االجتار مل تثبت بالدليل

لقد اهتمت منغوليا اهتماما كبريا جبرمييت االجتار بالبشر واالستغالل اجلنـسي لألطفـال               
ــساء ــسائل  . والن ــال فقــد مت يف عــام  . ومت اســتكمال القــوانني املنظمــة هلــذه امل  وعلــى ســبيل املث
 تعديل القانون اجلنائي مبنغوليا بإضـافة حكـم جديـد يـنص علـى جتـرمي االجتـار بالنـساء                     ١٩٩٦

، بدأ سريان القانون اجلنـائي      ٢٠٠٢سبتمرب  /ويف أيلول . عرب احلدود بغرض االستغالل اجلنسي    
  . “بيع البشر أو شراءهم”اجلديد الذي حيظر 

ويعــرِّف هــذا . ١٩٩٨يوليـه  /وجيـري تنفيــذ قـانون مكافحــة الـدعارة اعتبــارا مـن متــوز      
ممارسـة البغـاء، وتنظـيم وإدارة وتـشجيع البغـاء،           : القانون الدعارة بأهنـا تـشمل األنـشطة التاليـة         

. ويعزز القـانون التـشريعات املتعلقـة حبظـر أيـة أنـشطة تـشجع علـى الـدعارة                  . واستغالل البغايا 
 يــنظم مــسائل ١٩٩٩أغــسطس /وعــالوة علــى ذلــك فــإن قــانون األســرة الــذي ينفــذ منــذ آب 

وحيظر هذا القانون تبين األطفال بغرض الكسب املايل أو ألي شـكل            . الزواج والطالق والتبين  
  .آخر من أشكال الربح

 اسـتخدام األطفـال يف أيـة        ١٩٩٦وحيظر قانون محاية حقوق األطفال الصادر يف عـام            
لـسماح باشـتراك    أنشطة إجرامية أو إغراءهم باالشتراك يف عالقـات جنـسية غـري مـشروعة أو ا               
  .األطفال يف أية إعالنات بدون احلصول على موافقة األبوين أو القّيمني عليهم
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وقد وافقت احلكومة على خطط عمل لتنفيذ برنامج محاية املـرأة والطفـل مـن االجتـار                   
وتــشمل خطــط العمــل عــددا مــن التــدابري الــيت تــستهدف تعزيــز . بالبــشر واالســتغالل اجلنــسي

. ادة الوعي من أجل دعـم الوقايـة مـن االجتـار بالبـشر واالسـتغالل اجلنـسي           محالت الدعوة وزي  
ويتوىل الوزراء واحلكـام علـى مجيـع املـستويات اإلشـراف علـى تنفيـذ الربنـامج وخيصـصون لـه                      

وعلى الصعيد احمللي، يتوىل تنظيم تنفيذ الربنـامج الـوزراء         . التمويل الالزم يف امليزانيات السنوية    
ويـتم اعتمـاد األمـوال الالزمـة يف امليزانيـة الـسنوية           . علـى مجيـع املـستويات     املختصون واحلكـام    

  .للدولة
ويتطلــب جنــاح الربنــامج التعــاون مــع املنظمــات الوطنيــة والدوليــة والتوســع يف تقــدمي     

وعلى وجه اخلصوص فإن الربامج واملشاريع اليت تنفذ مبـساعدة تقنيـة وماليـة مـن                . الدعم املايل 
  . غريها من املنظمات الدولية ومن البلدان األجنبية تسهم إسهاما كبريا األمم املتحدة ومن

ــة           ــني املنظمــات الوطني ــاون ب ــشجيع التع ــتم ت ــامج، ي ــذ الربن ــق النجــاح يف تنفي ولتحقي
وعلى وجـه اخلـصوص فـإن املـشاريع والـربامج الـيت             . واملنظمات الدولية وتشجيع مجع األموال    

مج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملنظمــات الدوليــة والــدول   تنفــذ مبــساعدة تقنيــة وماليــة مــن برنــا  
األجنبية تسهم إسهاما كـبريا جـدا يف تنفيـذ التـدابري الـيت تتخـذ ملكافحـة ومنـع االجتـار بالبـشر                        

  .واالستغالل اجلنسي لألطفال والنساء
 قامـت وزارة اخلارجيـة مبنغوليـا باالشـتراك مـع      ٢٠٠٧وعلـى سـبيل املثـال، ففـي عـام        
لدولية للهجرة بتنفيذ مشروع الغـرض منـه إنقـاذ ضـحايا االجتـار بالبـشر وإعـادهتم إىل               املنظمة ا 

وقامـت وزارة العـدل والـشؤون الداخليـة         . الوطن ومساعدهتم على إعادة االنـدماج يف اجملتمـع        
) اليونيـسيف (مبنغوليا باالشتراك مع برنامج محاية الطفـل التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة        

كذلك قامت الوكالة السويـسرية     . شروع لزيادة وعي اجلمهور مبشكلة االجتار بالبشر      بتنفيذ م 
  .للتنمية والتعاون بتنفيذ مشروع مماثل

وقد لوحظ حدوث تقدم كبري يف جمال التوسع يف التعاون مع البلدان اجملاورة وغريهـا                 
صلية الـيت عقـدت مـع       وخـالل االجتماعـات القنـ     . من البلدان فيما يتعلق مبسائل االجتار بالبشر      

ــات         ــة وضــع اتفاق ــا، اقترحــت وزارة اخلارجي ــة كوري ــع مجهوري ــشعبية وم ــصني ال ــة ال مجهوري
، وخالل زيارة وزيـر     ٢٠٠٦ويف عام   .حكومية دولية بشأن التعاون يف مكافحة االجتار بالبشر       

العدل والشؤون الداخلية إىل كوريا، عرض الوزير على نظريه الكـوري مـشروع اتفـاق بـشأن            
، عرض الـوزير املـشروع      ٢٠٠٧ويف عام   . دمي املساعدة القانونية فيما يتعلق بالشؤون املدنية      تق

  .نفسه على نظريه الصيين خالل اجتماع قنصلي
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ويعمــل املختــصون يف املكاتــب الدبلوماســية والقنــصلية املنغوليــة، يف نطــاق واجبــاهتم     
ل القانون احمللية، على منـع االجتـار        املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، وباالشتراك مع هيئات إعما       

بالبــشر ومنــع االســتغالل اجلنــسي ومــساعدة املنغــوليني مــن ضــحايا هــذه اجلــرائم وإعــادهتم إىل 
 من القانون اجلنائي، مت تعـديل الـنص املتعلـق مبعاقبـة كـل مـن يرتكـب         ١١٣ويف املادة   . الوطن

  .أو يشترك يف جرمية االجتار بالبشر
وحيظـر هـذا القـانون البغـاء كمـا      . ١٩٩٨افحـة الـدعارة يف عـام     وقد صدر قـانون مك      - ١٤

ــدعارة     ــى ال ــاء أو عل ــى البغ ــشجع عل ــشاط ي ــات   . حيظــر أي ن ــانون كــذلك اإلعالن ــنظم الق وي
، أنـشئ فريـق عامـل بـوزارة العـدل والـشؤون الداخليـة               ٢٠٠٤ومنذ عـام    . واخلدمات اجلنسية 

وأعـد الفريـق اقتراحـات إضـافية        . نونالقتراح التعـديالت اإلضـافية الـيت تـدخل علـى هـذا القـا              
ــق مبكافحــة      . علــى القــانون  ــة فيمــا يتعل ــة عــن املمارســات األجنبي وبعــد إجــراء دراســات أولي

الــدعارة، وعقــد اجتماعــات وإجــراء مــشاورات اشــترك فيهــا ممثلــون للــهيئات املعنيــة، خلــص   
تنادا إىل هــذه واســ. الفريـق العامــل إىل أنــه يلــزم إدخــال عــدة تعـديالت جوهريــة علــى القــانون  

النتيجة، مت وضع اقتراح بشأن مشروع القانون بعد إعادة صياغته هو اآلن جاهز لعرضـه علـى                
  .الربملان

وقد انتهت الدراسات اليت أجريت بشأن هذه املسألة إىل أن األمور لن تتحسن كـثريا                 
لظــروف وعلـى العكـس مــن ذلـك فـإن إباحتــه هتيـئ للمجـرمني ا      . بإباحـة ممارسـة البغـاء قانونــا   

لتحقيــق دخــل مــن وراء البغايــا بطريقــة قانونيــة، وإغــراء مزيــد مــن الفتيــات والنــساء مبمارســة   
وبعــد النظــر يف اآلثــار الــسلبية املــذكورة، ذكــر بــني عناصــر . البغــاء، وزيــادة الــسياحة اجلنــسية

 كـذلك يعكـس االقتـراح الوضـع الـراهن فيمـا يتعلـق       . االقتراح أن يستمر احلظر القانوين للبغاء     
وباإلضافة إىل ذلـك، يعتـزم يف االقتـراح توجيـه         . بالدعارة استنادا إىل حتليل وتقييم هلذه املسألة      

وطبقـا للقـوانني   . االهتام إىل البغي وإىل من يشتري خـدماهتا وفـرض املـسؤولية اجلنائيـة عليهمـا              
اص احلالية، حيظر حظرا تاما تشجيع الدعارة عن طريق الصحافة، ويلزم احلصول علـى إذن خـ          

وال يكفي جمرد إصدار تصريح، بل ال بد من حتديد أنـواع املـواد الـيت                . لعرض أية مواد جنسية   
وقـد  . حيظر نشرها يف الصحافة وبيان حدودها بالتفـصيل، مث ال يكـون هنـاك حظـر ملـا عـداها                   

  .انعكس ذلك يف االقتراح
اء متكامـل   ، قامت إدارة الشرطة اجلنائية سنويا باختاذ إجـر        ٢٠٠٥-٢٠٠٣ويف الفترة     

ــوان   ــدعارة”حتــت عن ــا     “ ال ــضاء عليه ــة والق ــع هــذه اجلرمي ــه من ــرة . كــان الغــرض من ويف الفت
ــبة علـــى    ٢٠٠٧-٢٠٠٥ ــة مناسـ ــمة فـــرض مـــسؤوليات قانونيـ  حبثـــت إدارة الـــشرطة بالعاصـ
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املخالفني من املواطنني وعلى الكيانات االقتـصادية بغـرض منـع جرميـة إغـراء القـصر بارتكـاب                   
  .ئمهذا النوع من اجلرا

وقد أُبلغ عن أربع حاالت تتعلـق بـإكراه قُـصر علـى البغـاء وقعـت يف أراضـي منغوليـا                        - ١٥
. وكانت احلالة األوىل حالة بغاء باإلكراه تدخل يف عداد اجلرميـة املنظمـة            . خالل السنة املاضية  

ــاة عمرهــا    ــضحية فت ــضحيتني    .  ســنة١٧وكانــت ال ــاة ال ويف حــالتني مــن احلــاالت جعــل اجلن
وقـد رفـضت هـذه     .  سـنة  ١٤ و   ١٣وكـان عمـر الـضحيتني       .  أكرهومها على البغـاء    تشربان مث 

 سـنة وفُـصل فيهــا   ١٧ويف قـضية بغـاء بـاإلكراه أخـرى كانـت الـضحية فتـاة عمرهـا         . القـضايا 
  .حبكم قضائي

.  ضــحية٣١ قــضايا جنائيــة بلــغ عــدد الــضحايا فيهــا ٩ تقــدمي ٢٠٠٧وقــد مت يف عــام   
 قـضايا بلـغ     ٣وقـدمت هـذا العـام       .  العام للتحقيق معهم    شخصا إىل مكتب املدعي    ١٦وأحيل  

  . أشخاص وجهت إليهم اهتامات٥عدد اجلناة فيها 
والسياسات املتعلقة هبذا النوع مـن اجلـرائم وخـدمات إعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج             

ففي مدينة أوالن بـاتور ال يوجـد سـوى عـدد            . االجتماعي اليت تقدم للضحايا كلها غري كافية      
ل مــن املنظمـات غــري احلكوميـة الــيت تقـوم بتــوفري خـدمات إعــادة التأهيـل وإعــادة اإلدمــاج      قليـ 

  .االجتماعي بدعم مايل من املنظمات الدولية
  

  املشاركة السياسة واالجتماعية للمرأة    
إن مــشاركة املــرأة يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وتعزيــز الدميقراطيــة،   - ١٧ و ١٦

ــز ســالمة ا  ــة     وتعزي ــة، ورعاي ــسياسة املــسؤولة واألخالقي ــسهيل ال ــشفافية، وت ــادة ال حلكــم، وزي
على أنه يتبني من نتـائج االنتخابـات الربملانيـة األخـرية أن      . اجملتمع املدين، كلها أمور هلا أمهيتها     

توزيع السلطة ال تراعى فيه االعتبـارات اجلنـسانية، بـل إن الوضـع القـائم تدعمـه بيئـة قانونيـة،                      
  .ضح أن توفري البيئة املالئمة سيحتاج إىل بعض الوقتومن الوا
ونــسبة عــدد النــساء يف الربملــان هــي مؤشــر ملــدى مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسة       

 أن نــسبة املــرأة يف الربملــان أصــبحت ٢٠٠٨ويتــبني مــن نتــائج انتخابــات عــام . واحليــاة العامــة
 يف املائــة يف ١١,٨ و ٢٠٠٦ئــة يف عــام  يف املا٦,٦ يف املائــة، وكانــت هــذه النــسبة تبلــغ ٣,٩
. ومعىن هذا أن مشاركة املرأة على مستوى اختـاذ القـرارات قـد ازدادت تـدهورا               . ٢٠٠٠عام  

 ١٨,٥ منــهم أي ٦٦ مرشـحا يف االنتخابـات الربملانيـة، كـان     ٣٥٦، اشـترك  ٢٠٠٨ويف عـام  
قانونيـة املالئمـة الـيت    وسوف يكون مـن الـضروري مـستقبال تـوفري البيئـة ال     . يف املائة من النساء  

  .تكفل املساواة بني اجلنسني ورصد تطور العملية ورصد نتائجها
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ولتحقيق املساواة بني اجلنسني على مستوى اختاذ القرارات، أدخل تعديل على قـانون               
 يف املائـة مـن جممــوع املرشـحني، ومتــت    ٣٠االنتخابـات يكفـل أال تقــل نـسبة املرشـحات عــن     

وقـد كـان هـذا      . ٢٠٠٦ديل يف دورة الربملـان الـيت عقـدت يف ربيـع عـام               املوافقة على هذا التع   
إجنازا هاما ولكـن بعـض أعـضاء الربملـان مـن الرجـال أعـادوا صـياغة االقتـراح اخلـاص بتعـديل                        

وكانـت  .  وقـاموا حبـذف الـنص املـذكور        ٢٠٠٧قانون االنتخابات خالل دورة الربيع يف عـام         
  .جناز الذي سبق حتقيقهاملوافقة على القانون نكسة بالنسبة لإل

 مليــون توغريــك ٢٠وباإلضــافة إىل ذلــك يلــزم أن يــساهم املرشــح أو املرشــحة مببلــغ    
وهـذا الـشرط الـذي      . تقدم إىل حزبـه أو حزهبـا للحـصول علـى حـق االشـتراك يف االنتخابـات                 

وتـدل  . تتضمنه لوائح كثري من األحزاب يشكل عقبـة أمـام ممارسـة املـرأة حلقهـا يف االنتخـاب                  
ملشاكل املذكورة على أن توزيع األدوار واملسؤوليات بني اجلنسني مل يكـن واقعيـا يف منغوليـا                 ا

  .حىت اآلن
وعلى ذلك ينبغي أن تتعاون املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات يف املطالبـة                

كـبري إىل   بتعديل قانون االنتخابـات قبـل االنتخابـات الربملانيـة واحملليـة القادمـة وتوجيـه اهتمـام                   
  . زيادة عدد املرشحات

، وعلى مستوى تقريـر الـسياسات، كـان بـني النـساء مـن               ٢٠٠٨سبتمرب  /وحىت أيلول   
 وزيرات ونائبة للوزير ووزيرتا دولة ورئيسة للجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان            ٣أعضاء احلكومة   

ليـه هياكـل احلكـم      ويعترب هذا تقدما بالنسبة ملا كانت ع      . وأعضاء يف اللجنة العامة لالنتخابات    
  .فيما سبق

  
   ١اجلدول     
  عدد النساء يف املناصب العليا على الصعيدين السياسي واحلكومي    

  
٢٠٠٦  ٢٠٠٠  

  منهم من اإلناث  اجملموع  منهم من اإلناث  اجملموع  على الصعيد السياسي والوطين

  صفر  ١  صفر  ١  رئيس منغوليا
  صفر  ١  صفر  ١  رئيس برملان منغوليا

  صفر  ١  صفر  ١   الوزراءرئيس
  صفر  ١  صفر  ١  نائب رئيس برملان منغوليا

  ٥  ٦٧  ٩  ٦٧  عضو بالربملان
  ١  ١٨  ١  ١١  عضو مبجلس الوزراء

  صفر  ١٨  ١  ١١  نائب وزير
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٢٠٠٦  ٢٠٠٠  
  منهم من اإلناث  اجملموع  منهم من اإلناث  اجملموع  على الصعيد السياسي والوطين

  صفر  ١  صفر  ١  رئيس أمانة جملس الوزراء
  صفر  ٢٢  صفر  ٢٢  حمافظ إقليم أو حمافظ للعاصمة
  ١  ١٠  ١  ١٠  رئيس وكالة حكومية خاصة

  ٨  ١٥١  ١٣  ١٣٧  موعاجمل
    ٥,٢    ٩,٤  النسبة املئوية للمرأة

  
  .٢٠٠٦ مركز التنمية املستدامة ومسائل اجلنسني، مشاركة املرأة يف السياسة، :املصدر

  
وعلــى صــعيد التنفيــذ، تبلــغ حاليــا نــسبة النــساء بــني أعــضاء مجعيــات ممثلــي الــشعب       

مـــن مجيـــع املمـــثلني علـــى مـــستوى  يف املائـــة ٢٤,٦باألقـــاليم والعاصـــمة واملراكـــز واألحيـــاء 
ويدل هذا على أن املصاحل واألنشطة السياسية للمرأة الريفية هلا مكانة عاليـة نـسبيا           . اجلمعيات

وهو يدل من ناحية أخـرى      . وعلى أن مثة كثريات من ذوات الشهرة والسمعة الطيبة والكفاءة         
ــسيا        ــر ال ــوانني وتقري ــستويات وضــع الق ــى م ــرأة عل ــشاركة امل ــى ضــعف م ــى أن عل سات وعل

  .مشاركتهن كبرية على صعيد التنفيذ فقط
  

  العمل    
تبدو املرأة يف بلدنا، إذا ما  قورنت باملرأة يف بعض البلدان األخرى، متمتعة متتعا تامـا                   - ١٨

وقـد تـبني مـن عـدة        . حبقها يف احلرية؛ ولو أن النساء قد يتعرضن لالستغالل وللـضغوط اخلفيـة            
وعلـى  . ية دولية أن التحرش اجلنـسي موجـود بأمـاكن العمـل           دراسات أجرهتا منظمات حكوم   

 يف املائـة مـن   ٤٢ جامعـات خمتـارة، فـإن    ٦سبيل املثال، وطبقا لنتائج دراسة استقصائية مشلـت   
 يف املائـة    ٨٠,٢-٧٥املشتركات تعرضن يف وقت مـن األوقـات للتحـرش اجلنـسي، واعترفـت               

 منــهن أهنــن كــن ضــحايا للتحــرش  يف املائــة٢٦,٥منــهن بوجــود التحــرش اجلنــسي، وذكــرت 
على أنه ال توجد قوانني بشأن التحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل ومـن املمكـن أن       . )٢(اجلنسي

  .يفلت اجلناة من العقاب
وقـــد جـــاء يف الكتـــاب .  يف املائـــة٥١,٢وتبلـــغ نـــسبة النـــساء بـــني ســـكان منغوليـــا    - ١٩

ــة    ــة اإلحــصائية الوطني  أن جممــوع عــدد العــاملني بلــغ   اإلحــصائي الــسنوي الــذي تنــشره اللجن
 يف املائة بالنسبة لبيانات عـام       ٥,٨ويدل هذا الرقم على حدوث زيادة بنسبة        .  ألفا ١ ٠٢٤,١
  .٢٠٠٦ يف املائة بالنسبة لبيانات عام ١,٤ وزيادة بنسبة ٢٠٠٥

_________________ 
 .٢٠٠٨/٢صحيفة حقوق اإلنسان، اللجنة الوطنية املنغولية حلقوق اإلنسان،   )٢(  



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

22 08-53639 
 

 يف املائة من العـاملني بقطاعـات غـري قطـاع الزراعـة مـن                ٥١,١ كان   ١٩٩٠ويف عام     
 ٥٣,٩ يف املائة ولكنـها ارتفعـت إىل         ٥٠,٤ اخنفضت هذه النسبة إىل      ٢٠٠٠م  ويف عا . النساء

ــة يف عــام   ــسابقة، لــوحظ       . ٢٠٠٦يف املائ ــها يف الــسنوات ال ــسب مبــا يقابل ــة هــذه الن ومبقارن
وعلى سـبيل املثـال فقـد بلـغ عـدد العـامالت           . حدوث تقدم ما يف وضع املرأة من حيث العمل        

 يف ٦,٣وهــذا العــدد يزيــد بنــسبة . ٢٠٠٧لــة يف عــام  ألــف عام٥١٩,٩يف قطاعــات الزراعــة 
  .٢٠٠٦ يف املائة عما كان عليه يف عام ٠,٤ وبنسبة ٢٠٠٥املائة  عما كان عليه يف عام 

ونـسبة العـاطالت أعلـى      .  يف املائـة   ٥٥,٢وتبلغ نـسبة النـساء بـني العـاطلني املـسجلني              
ومعـىن هـذا أن فـرص الرجـل يف          .  نقطة مئوية عن نسبة العاطلني من الرجال       ٠,٤دائما مبقدار   

وبلغت نـسبة النـساء بـني مـن حيـصلون علـى تـأمني               . احلصول على العمل أكثر من فرص املرأة      
  .  يف املائة٥٤,٧البطالة 

ــام    ــشغيل    ٢٠٠٧ويف ع ــب الت ــسجلني مبكات ــدد امل ــف شــخص يف  ٢٢,٨، كــان ع  أل
ؤالء مــن النــساء،  يف املائــة مــن هــ٥٩,٨وكــان .  مركــزا للتــدريب املهــين قــصري األجــل ٨٥٢

وبالنـسبة لنـوع التـدريب، بلـغ        .  يف املائة من املتدربني على عمل بعد التـدريب         ٥٢,٦وحصل  
 يف املائـة    ٩٠ شخـصا، بنـسبة      ٢٠ ٤٣١عدد من كانوا يتدربون للحـصول علـى عمـل جديـد             

.  يف املائـة   ٣,٣ شخصا، بنسبة    ٧٥٤واشترك يف دورات إعادة التدريب      . من جمموع املتدربني  
وكان جممـوع مـن   .  يف املائة٦,٩ شخصا، بنسبة ١ ٥٨١ك يف دورات تطوير املهارات      واشتر

  . يف املائة٥٢,٦ شخصا، بنسبة ١١ ٩٩١وجدوا عمال بعد التدريب 
، أجــرت وزارة الرعايــة االجتماعيــة والعمــل ووكالــة التفتــيش املهــين ٢٠٠٦ويف عــام   

 إقليمـــا ٢١طاعيـــة العاملـــة يف قيف مجيـــع الكيانـــات ال“ تفتيـــشا علـــى العـــامالت”احلكوميـــة 
وكــان الغــرض مــن هــذا التفتــيش هــو التفتــيش علــى عالقــات العمــل، وظــروف    . أحيــاء ٩ و

السالمة املهنية، والوقاية الـصحية واالجتماعيـة، والتـدابري املتخـذة لـدعم عمالـة املـرأة، وتنفيـذ                   
اد قاعدة بيانات متكاملـة     القوانني املتعلقة بالتأمني االجتماعي، والقضاء على أية خمالفات، وإجي        

  .عن عمل املرأة
وقــد متــت عمليــات التفتــيش يف الكيانــات واملؤســسات االقتــصادية الــيت تكــون أغلبيــة   

 امرأة على صعيد األقاليم وال يقل عـدد         ٥٠٠العامالت هبا من النساء واليت تعمل هبا أكثر من          
ركات باســتيفاء اســتبيان وقــد قامــت املــشت.  امــرأة علــى صــعيد املراكــز٣٠العــامالت هبــا عــن 

  .  مسألة رئيسية حيتمل أن يتم التمييز بصددها يف مكان العمل١٢تضمن 
وكــان يعمــل بالكيانــات واملؤســسات االقتــصادية الــيت مت التفتــيش عليهــا مــا جمموعــه     
 يف املائـة    ١,٨ يف املائـة بقطـاع الطاقـة، و          ١,١ومـن هـؤالء كـان يعمـل         .  ألف امـرأة   ١١٧,٧
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 ٨٤,٨ يف املائة بقطـاع البنـاء، و      ٦ يف املائة يف بالقطاع الزراعي، و        ٣٥,٦و  بقطاع التعدين،   
ويتـبني مـن هـذه      .  يف املائـة بقطـاع الطـرق والنقـل         ٤,٦يف املائة بقطاع الصناعات الغذائيـة، و        

كمـا ميكـن أن     . اإلحصاءات أن املرأة تعمل يف مجيع القطاعات االقتصادية شـأهنا شـأن الرجـل             
يانات أن املرأة تتاح هلا نفـس فـرص التعلـيم واكتـساب املهـارات املتاحـة          يستخلص من هذه الب   

  . للرجل
ــت يف       ــة التفتــيش، مت الب ــل بالنــسبة     ٨وخــالل عملي ــة بعالقــات العم  شــكاوى متعلق

ــساء    ــنح الن ــع هــذه      ٢٨,٢للمــرأة، ومت م ــويض وكــان توزي ــى ســبيل التع ــك عل ــون توغري  ملي
  :التعويضات كما يلي

   امرأة كأجر عمل إضايف؛٢٧دفعت إىل  مليون توغريك ٣,٦  •  
   امرأة كتعويض عن إجازات؛١١ ألف توغريك دفعت إىل ٦١٥,٥  •  
   نساء مل تدفع هلن أجور العمل؛٥ ألف توغريك دفعت إىل ٢٩٦  •  
   ألف توغريك دفعت إىل امرأة واحدة فقدت مؤقتا قدرهتا على العمل؛٣٦٠  •  
   هلا تعويض عن فصلها؛ ألف توغريك دفعت إىل امرأة مل يدفع١٥٥  •  
 ألــف توغريــك دفعــت المــرأة واحــدة مل يوافــق علــى طلــب تعــويض عــن حادثــة   ٨٥  •  

  .صناعية خاص هبا
 املـنظم الــيت وافـق عليهــا   ومت تنفيـذ سياسـة الدولــة فيمـا يتعلــق بالعمـل يف القطـاع غــري       

والغرض الرئيسي هلذه السياسة هو توفري اخلدمات العامـة للعـاملني يف            . ٢٠٠٦الربملان يف عام    
القطاع غري املنظم، وحتويـل القطـاع غـري املـنظم إىل قطـاع مـنظم مـن خـالل أحكـام للحمايـة                        

ة حقـوق العـاملني يف      القانونية والعمالية واالجتماعية، وذلـك لـضمان النمـو االقتـصادي ومحايـ            
  .القطاع غري املنظم

 ٢٠٠٥وكانت املرحلـة األوىل بـني عـام         . ويتم تنفيذ هذه السياسة على ثالث مراحل        
، أمـا املرحلـة الثالثـة       ٢٠١١ وعـام    ٢٠٠٨، وجيري تنفيذ املرحلة الثانية بـني عـام          ٢٠٠٧وعام  

ــام     ــني ع ــذها ب ــسيجري تنفي ــام ٢٠١٢ف ــتراتيجية التنف . ٢٠١٥ وع ــصل اس ــسياسات  وتت ــذ ب ي
وباإلضـافة  . االقتصاد الكلي وهدفها هو توفري بيئة قانونيـة مناسـبة ونظـام للحمايـة االجتماعيـة           

ــة    واملتوقــع أن يــزداد . إىل ذلــك، يــتم التنــسيق بــني هــذه االســتراتيجية وسياســات دعــم العمال
  .مةالتعاون بني القطاع املنظم والقطاع غري املنظم من خالل املناقشات واملشاركة العا
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. وتتفاوت املرتبات بني الرجل واملرأة حسب قطـاع العمـل والوضـع الـوظيفي واملهنـة                  - ٢٠
ومتوســط أجــور الرجــال يزيــد قلــيال عــن متوســط أجــور النــساء، ولكــن املــرأة تعمــل ســاعات 

ويزيـد  . وال تتوقف قيمة املرتب علـى مـستوى التعلـيم         . أطول من الساعات اليت يعملها الرجل     
.  توغريك عن املتوسط الـوطين ملرتبـات املـرأة   ١٠ ٠٠٠رتبات الرجل مبقدار املتوسط الوطين مل  

وتقــوم املــرأة باإلضــافة إىل التحاقهــا بــالقوى العاملــة وحــصوهلا علــى مرتــب بإنفــاق ســاعات     
  .)٣(أخرى على تربية األطفال ورعاية املرضى واملسنني وإعداد الوجبات

  
  ٢اجلدول 

  نسبة العامالت حسب القطاع
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٣‐٢٠٠٢  القطاع

  ٤٧,١  ٤٦,٣  الزراعة والصيد واحلراجة
  ٣٦,٠  ٢٦,٦  املناجم واحملاجر

  ٥٤,٥  ٥٤,٦  الصناعات التحويلية
  ٤٥,٦  ٢٨,٨  إمدادات الكهرباء والغاز واملياه

  ٤٤,٣  ٢٦,٠  البناء
  ٥٩,٨  ٥٦,١  جتارة اجلملة وجتارة القطاعي

  ٦٦,٨  ٦٦,٤  الفنادق واملطاعم
  ٣٧,٤  ٢٦,٠  االتصاالتالنقل والتخزين و
  ٥٩,٧  ٥٢,٥  الوساطة املالية

  ٥٠,١  ٤١,٠  العقارات واإلجيارات واألعمال التجارية
  ٤٤,٢  ٣٣,٣  اإلدارة العامة

  ٦٧,٢  ٦٨,٠  التعليم
  ٦٨,٥  ٧٧,٣  الصحة واخلدمة االجتماعية

  ٤٨,٥  ٥٠,١  األنشطة اجملتمعية واالجتماعية األخرى
  ٥٢,٠  ٤٦,٠  أعمال أسرية خاصة مع شخص عامل

  ٥٣,٦  ٣٤,٥  املنظمات الدولية
  ٥١,٣  ٤٨,٠  اجملموع

  
ويتبني من الفرق يف العمل بني القطاعات الـصناعية واملهـن أن متثيـل املـرأة ضـعيف يف                     

  .القطاعات ذات املرتبات العالية

_________________ 
 .٢٠٠٧فية، التقرير الوطين الثاين، تنفيذ األهداف اإلمنائية لألل  )٣(  
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ومشاركة املرأة على املستويات القيادية ومستويات اختاذ القـرار منخفـضة، وهـذا مـن                 
 يف  ٦٨ كـان    ٢٠٠٦وعلى سبيل املثال، ففـي عـام        .  املرتبات بني الرجل واملرأة    أسباب تفاوت 

 يف املائـة مـن عـدد    ٩٤وكانـت املـرأة متثـل    . املائة من العـاملني يف قطاعـات التعلـيم مـن النـساء            
 يف املائـة    ٦٤ يف املائة من عدد معلمي املـدارس اإلعداديـة، و            ٧١معلمي املدارس االبتدائية، و     

 يف  ٥٢ يف املائـة مـن عـدد معلمـي املـدارس املهنيـة، و                ٦٠ املدارس الثانوية، و     من عدد معلمي  
  .على أن أغلبية مديري املدارس هم من الرجال. املائة من أساتذة اجلامعات

وقد أفادت اللجنة اإلحصائية الوطنية بأن الدراسة اليت استخدمت فيها عينـة عـشوائية                
 ألـف  ١٧٢,٩ ومشلـت  ٢٠٠٧ الربع الرابع مـن عـام    بسيطة ملعرفة متوسط مرتبات العاملني يف     

 ١٩٥ شــركة بــالريف و ٨٤٠ كيــان اقتــصادي ومؤســسة اقتــصادية، بينــها  ١ ٠٣٥عامــل يف 
.  يف املائـة ٥٠,١ ألـف امـرأة نـسبتهن        ٨٦,٦وبلغ عدد املشتركات يف الدراسـة       . شركة باملدن 

 الربع الرابـع مـن عـام         ألف توغريك يف   ٢٠٥,٩وكان متوسط املرتبات يف الكيانات املشتركة       
 يف املائــة، ٤٩,٥ ألـف توغريـك، بنـسبة    ٦٨,٢وكـان هـذا الـرقم ميثـل زيـادة قـدرها       . ٢٠٠٧

  .٢٠٠٦عما كان عليه يف الربع الرابع من عام 
، زاد متوسـط املرتبـات الـشهرية يف هـذه الـشركات             ٢٠٠٧ويف الربع الرابع مـن عـام          

، علـى حـني أن معـدل التـضخم زاد     ٢٠٠٧م  مرة عما كمان عليه يف الربع الرابع من عـا  ٢,١
ــرة فقــط ١,٢ ــدل       .  م ــادة مع ــد فاقــت زي ــشهرية ق ــات ال ــادة متوســط املرتب ــذلك تكــون زي وب

 ٢١٩,٦ بلـغ متوسـط املرتبـات الـشهرية للرجـال            ٢٠٠٧ويف الربـع الرابـع مـن عـام          . التضخم
عــن  يف املائــة، ١٤,٣ ألــف توغريــك، أي بنــسبة ٢٧,٤ألــف توغريــك وهــو مــا يزيــد مبقــدار  

وإذا مـا ُصـّنف متوسـط األجـور علـى أسـاس نـوع اجلـنس                 . متوسط املرتبـات الـشهرية للنـساء      
واملهنة، فإن ما حيصل عليه الرجل يزيد نسبيا عما حتصل عليه املرأة يف مجيـع اجملـاالت مـا عـدا                     

  .وظائف املساعدين اإلداريني
ــاملني مــصنفا حــ        ــشهرية للع ــات ال ــان ملتوســط املرتب ــرد فيمــا يلــي بي سب القطــاع و ي

  :االقتصادي
   ألف توغريك؛٤١٢,٢ -قطاع السمسرة املالية   •  
   ألف توغريك؛٢٥٨ -قطاعات اإلدارة العامة والدفاع والتأمني االجتماعي   •  
   ألف توغريك؛٢٣٨,٧ -قطاع الصناعات التحويلية   •  
   ألف توغريك؛٢١٩,٦ -قطاع التعليم   •  
  . ألف توغريك٢٠٦,٧ -قطاع الصحة والرعاية االجتماعية   •  
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ومتوسطات املرتبات يف هذه القطاعـات تزيـد عـن متوسـطات املرتبـات يف احلكومـة،                   
وإذا مـا صـنفت   . ولكن متوسطات مرتبات العـاملني بالقطاعـات األخـرى مـا زالـت منخفـضة          

ــان االقتــصادي، يتــبني أن متوســط       ــشهرية للعــاملني حــسب نــوع الكي متوســطات املرتبــات ال
لـشركات الـصناعية اململوكـة للدولـة وباملؤسـسات العامـة أعلـى نـسبيا مـن               مرتبات العـاملني با   

ــة    ــات باحلكوم ــة     (متوســط املرتب ــصناعية اململوكــة للدول ــشركات ال ــات بال ــغ متوســط املرتب بل
  ). ألف توغريك٢٢٥,٨ ألف توغريك ويف املؤسسات العامة ٢٣١,٢
 يتعلـق باملرتبـات     ونفذت احلكومة يف السنوات األخرية سياسات وتـدابري خاصـة فيمـا             
ــات املتعاقــدين إىل       . واألجــور ــع احلــد األدىن ملرتب ــال، فقــد مت رف ــبيل املث ــى س  ٦٤٢,٨٥وعل

 لـسنة   ٣٥٠ توغريك يف الشهر، وفقا لقـرار احلكومـة رقـم            ١٠٨ ٠٠٠توغريك يف الساعة أو     
٢٠٠٧.  

ــدار       ــة مبق ــة املدني ــاملني باخلدم ــات الع ــرة   ٢,٣وزادت مرتب ــرة خــالل الفت -٢٠٠٧ م
 وكــان هلــذا أثــر إجيــايب علــى زيــادة مرتبــات العــامالت يف قطاعــات التعلــيم والــصحة   .٢٠٠٨

  .والرعاية االجتماعية والتأمني
ونفذت احلكومة يف السنوات األخرية سياسات وتـدابري خاصـة فيمـا يتعلـق باملرتبـات                  
ــات املتعاقــدين إىل       . واألجــور ــع احلــد األدىن ملرتب ــال، فقــد مت رف ــبيل املث ــى س  ٦٤٢,٨٥وعل

 لـسنة   ٣٥٠ توغريك يف الـشهر، وفقـا لقـرار احلكومـة رقـم              ١٠٨ ٠٠٠توغريك يف الساعة أو   
٢٠٠٧.  

ــدار       ــة مبق ــة املدني ــاملني باخلدم ــات الع ــرة   ٢,٣وزادت مرتب ــرة خــالل الفت -٢٠٠٧ م
وكــان هلــذا أثــر إجيــايب علــى زيــادة مرتبــات العــامالت يف قطاعــات التعلــيم والــصحة   . ٢٠٠٨

  .تأمنيوالرعاية االجتماعية وال
وبــدعم مــايل مــن منظمــة العمــل الدوليــة، أجــرت اللجنــة اإلحــصائية الوطنيــة دراســة      - ٢١

وطبقا هلذه الدراسـة، تواجـه املـرأة عقبـات          . “العمل إىلاالنتقال من الدراسة    ”استقصائية عن   
وهـي تبحـث عـن العمـل     . يف سوق العمل على الرغم من بلوغها مـستويات عاليـة مـن التعلـيم         

وهـي  . لرجل، ولكن إذا تعطلت املرأة ألمر ما فإهنا تظل عاطلة لفترة أطـول نـسبيا              شأهنا شأن ا  
  .ال جتد يف معظم األحيان سوى وظيفة منخفضة األجر تقبلها كفرصة ثانية

واشتغال كثري من األمهات يتوقف بشكل مباشـر علـى مـا إذا كـان أطفـاهلن يـذهبون                     
ــ. إىل مؤســسات رعايــة الطفــل أو مــدارس احلــضانة  ى وجــه اخلــصوص، فــإن األســر ذات  وعل

الدخل املـنخفض ال تـستطيع اسـتخدام املربيـات وبـذلك تكـون فـرص العمـل حمـدودة بالنـسبة                     
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على أن عدد األطفال الذين يذهبون إىل ريـاض األطفـال قـد زاد خـالل     . للمرأة يف هذه األسر 
  .تايلويتجلى هذا يف اجلدول ال. السنوات األخرية عما كان عليه أيام االشتراكية

  
  ٣اجلدول 

 ويف  ٢٠٠٠  و ١٩٩٥ و   ١٩٩٠عدد األطفال مبدارس احلضانة يف منغوليا يف الـسنوات          
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 

  
    ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  

  ٤ ٤٠٠  ١ ٩٠٠  ٤ ٠٠٠  ٢١ ٦٠٠  دور احلضانة النهارية
 عدد األطفال يف

  ٩٤ ٧٠٠  ٧٩ ٣٠٠  ٦٤ ١٠٠  ٩٧ ٢٠٠  رياض األطفال
  
  .٢٠٠٦، ٢٠٠٣، ١٩٩٩/اللجنة اإلحصائية الوطنية، الكتاب اإلحصائي السنوي ملنغوليا  :املصدر  
  

وينظم مسائل اهلجرة يف بلدنا القانون املدين، وقانون البت يف الطلبـات وااللتماسـات                - ٢٢
ــانون       ــة، وقـ ــانون املواطنـ ــسؤولني، وقـ ــة وإىل املـ ــات احلكوميـ ــواطنني إىل اهليئـ ــن املـ ــة مـ املقدمـ

قانون احملفوظات، وقـانون املـواطنني املنغـوليني املـسافرين أو املهـاجرين إىل بلـد                اإلحصاءات، و 
ــة     . أجــنيب ــة واالنتقــال الوثيقــة املعنون ــسياسة الــسكان والتنمي ــسبة ل ــائق الرئيــسية بالن ومــن الوث

أبريـل  / نيـسان  ٢٣اليت أقرهـا الربملـان يف       “  املتعلقة بالسكان والتنمية يف منغوليا     ةسياسة الدول ”
ــة      . ٢٠٠٤ ــذ اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، واتفاقي ــسياسة هــو تنفي والغــرض مــن هــذه ال

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، والعهـد الـدويل اخلـاص             
باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وإعـالن التقـدم االجتمـاعي والتنميـة، واألهـداف                 

: ة، واإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع، وقرارات املـؤمتر العـاملي املعـين بـاملرأة              اإلمنائية لأللفي 
، )فيينـا (، واملـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان          )نـريويب (العمل من أجل املـساواة والتنميـة والـسلم          

ــة    ــسكان والتنميـ ــاملي للـ ــؤمتر العـ ــاهرة(واملـ ــة   )القـ ــة االجتماعيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ، ومـ
، ودســتور منغوليــا وســائر القــوانني الــيت  )بــيجني(، واملــؤمتر العــاملي املعــين بــاملرأة  )كوبنــهاغن(

  .صدرت وفقا له، واألهداف الدولية والوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان والتنمية
ويف املاضي القريب، مل يكن املواطنـون الـذين ينتقلـون إىل املنـاطق احلـضرية يـسجلون              

. دين ويواجهــون صــعوبات يف احلــصول علــى اخلــدمات االجتماعيــة  لــدى مكتــب الــسجل املــ 
وطبقا إلحدى الدراسات فإن املواطنني الني ينتقلون إىل  املناطق احلضرية ال يسجلون إال بعـد                

 الــذي اختــذه جملــس ممثلــي  ٢٠٠٠ لــسنة ٤٦ووفقــا للقــرار رقــم . ســنة أو ســنتني مــن انتقــاهلم
ورمبـا  .  إىل املنـاطق احلـضرية دفـع رسـوم التـسجيل           الشعب يف العاصمة يتعني على من ينتقلـون       

كــان هــذا أحــد أســباب جتنــب املــواطنني للتــسجيل وعــدم متــتعهم بــصفة املقــيم يف الوحــدات    
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وهلـذا مت   . وقد كانت هلذه النكسة آثار سـلبية علـى تعـداد الـسكان            . اإلدارية اليت ينتقلون إليها   
ــه إل    وتقــوم الــسلطات . غــاء رســوم التــسجيل إلغــاء القــرار املــذكور أعــاله، وترتــب علــى إلغائ

  .بالتفتيش للتأكد من محل املواطنني للوثائق املدنية الصحيحة ويتم تصحيح املخالفات
ونتيجة للتدابري املذكورة أعـاله، حتـسنت األوضـاع فيمـا يتعلـق بتـسجيل الـسكان إىل                 

علـى  . حـد كـبري  حد كبري، كما استقرت اهلجرة من الريف إىل املدن يف السنوات األخرية إىل   
أن مشاكل من انتقلـوا بأعـداد كـبرية إىل مدينـة أوالن بـاتور خـالل الـسنوات الـسابقة مل حتـل                        

ويعيش املهاجرون يف مناطق ال يسمح فيها باإلقامـة، وهلـذا ال يـستطيعون احلـصول علـى           . بعد
ن وطبقا لدراسة عن األوضاع االجتماعية واالقتـصادية للمهـاجري        . تصرحيات استخدام األرض  

ومدى ما يتوافر هلم من املساعدات واخلدمات الصحية واالجتماعية ومـا حيتـاجون إليـه منـها،                 
 يف املائة من اجمليبني ذكروا أهنم ال ميلكون تصرحيا باستخدام األرض ألهنم اسـتقروا               ٣٠,٧فإن  

 يف املائـة منـهم أهنـم لـيس هلـم عنـوان معـني؛ وذكـر               ٢٨,٨على أرض مملوكـة لغريهـم؛ وذكـر         
 يف املائـة منـهم      ١٩,٢يف املائة منهم أهنم أقـاموا حيـث يقيمـون بـدون تـصريح؛ وذكـر                  ١٧,٣

ويتــبني مــن اإلجابــات أن عــدد األســر املعيــشية الــيت . أهنــم مل يعرفــوا كيــف يــسجلون أنفــسهم
استقرت جتاوز العدد املقرر يف خطة التنمية احلضرية، وهو ما يؤثر على تسجيلهم لعـدم تـوافر                 

  .األرضتصرحيات استخدام 
 عمليـة تفتـيش علـى التـسجيل املـدين مبناسـبة             ٢٠٠٨وبناء على ما سـبق متـت يف عـام             

  .وكان هذا التفتيش حماولة لتسجيل مجيع األسر املعيشية واملواطنني. االنتخابات الربملانية
ــوان         ــذ مــشروع بعن ــذ عــام تنفي ــدأ من ــك، ب ــى ذل ــضعف  ”وعــالوة عل ــالل مــن ال اإلق

، وذلـك   “املنـاطق احلـضرية    إىلال املنـاجم احلـرفيني ومـن انتقلـوا          االجتماعي واالقتـصادي لعمـ    
بدعم مايل من صندوق األمن البـشري التـابع للحكومـة اليابانيـة ومـن صـندوق األمـم املتحـدة                     

ويف إطار هذا املشروع، مت اختيار عدد من األقاليم اليت تكثـر فيهـا اهلجـرة                . لألنشطة السكانية 
  :تدابري التاليةمن الريف إىل املدن لتنفيذ ال

  حتسني إجراءات التسجيل املدين؛  •  
  زيادة وعي اجلمهور فيما يتعلق هبذه املسألة؛  •  
  توفري املشورة ملن يعتزمون االنتقال إىل املناطق احلضرية  •  
  .مساعدة املهاجرين على االندماج يف اجملتمعات اليت ينتقلون إليها  •  
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حـدة لألنـشطة الـسكانية، دراسـة عـن          كذلك أجريـت، بـدعم مـن صـندوق األمـم املت             
وجيـري، اسـتنادا إىل نتـائج هـذه     . احلالة الراهنة فيما يتعلق باهلجرة الداخلية وآثارهـا واجتاهاهتـا         

  .الدراسة، وضع برامج وخطط حمددة حلماية حقوق املستوطنني اجلدد
  

  الصحة    
ل الـسنوات اخلمـس     أخذ معدل الوفيات النفاسية يف منغوليا يف التنـاقص املـستمر خـال              - ٢٣

ــة بــني عــام     . املاضــية ــاين للــصحة اإلجنابي ــوطين الث ــامج ال ــذ الربن  وعــام ٢٠٠٢ومت بنجــاح تنفي
 إىل  ٢٠٠٧وجيري حاليا تنفيـذ الربنـامج الـوطين الثالـث للـصحة اإلجنابيـة للفتـرة مـن                   . ٢٠٠٦
ــالقرار      ٢٠١١ ــة ب ــه احلكوم ــذي وافقــت علي ــامج ال ــو الربن ــسنة ٥٢، وه ــرض . ٢٠٠٧ ل والغ

يسي هلذا الربنامج هو دعم النمو الـسكاين املـستدام وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن                    الرئ
خالل توفري فرص احلصول على املساعدات الـصحية واالجتماعيـة اجليـدة واملـضمونة للجميـع                

  . على قدم املساواة، مع احترام احلقوق اإلجنابية وحرية االختيار والنهوض بالصحة اإلجنابية
طاق اهلدف الثالث من أهـداف الربنـامج الـوطين املتعلـق بالـصحة اإلجنابيـة وهـو                  ويف ن   

توفري فـرص حـصول اجلماعـات املـستهدفة علـى املـساعدات واخلـدمات الكاملـة واملتكافئـة يف                
  :جمال الصحة اإلجنابية، يعتزم تنفيذ األنشطة التالية اليت يستفيد منها املنتفعون باخلدمات

غة املعـــايري واملبـــادئ التوجيهيـــة الوطنيـــة املتعلقـــة باملـــساعدات  تنقـــيح وإحكـــام صـــيا  -  
  واخلدمات الصحية وتنفيذها؛

تــوفري خــدمات الــصحة اإلجنابيــة يف مكــان واحــد يف املستــشفيات املركزيــة باألقــاليم      -  
  واألحياء والعمل على حسن سري العمل بالنسبة هلا؛

ــة      -   ــساعدة الطبي ــيت تكفــل تقــدمي امل ــوفري الظــروف ال ــسرعة يف حــاالت   ت ــى وجــه ال  عل
الطــوارئ لألمهــات واألطفــال الرضــع الــذين يعيــشون يف منــاطق نائيــة ال تتــوافر فيهــا  

  الرعاية الطبية؛
ضمان أن تتوافر للحوامل الاليت يكن علـى وشـك الوضـع بيـوت ووحـدات لالنتظـار              -  

الطـوارئ  مأمونة، وأن تتوافر بنوك الـدم املأمونـة يف مجيـع األوقـات السـتخدامها عنـد            
  أثناء الوضع؛

ــاليم واملراكــز باملعــدات       -   تزويــد بيــوت انتظــار احلوامــل يف املستــشفيات املركزيــة باألق
  الالزمة لتوفري سبل الراحة لألمهات وأسرهن وحتسني مستوى اخلدمات؛
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القيام مبـساعدة اهليئـات احلكوميـة احملليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واألهـايل بتكـوين                     -  
كــة منوذجيــة تقــدم خــدمات الــصحة اإلجنابيــة مــن العاصــمة إىل احملافظــات أفرقــة متحر

ومــن احملافظــات إىل املراكــز ومــن املراكــز إىل القــرى، وتقــدمي املــساعدات واخلــدمات  
  الطبية املتخصصة مرة كل ثالثة شهور؛

زيادة إمدادات وسائل منع احلمل وتقدمي املساعدة الطبيـة لألفـراد ولـألزواج يف حالـة                  -  
  مل غري املرغوب فيه واحلمل الذي قد يعرض احلياة للخطر؛احل

ــدمي       -   ــة بتقـ ــدة املتعلقـ ــايري اجلديـ ــستويات باملعـ ــع املـ ــدقيق علـــى مجيـ ــزام الـ ــمان االلتـ ضـ
ــاض   ” ــاء اإلجهـ ــشاملة أثنـ ــدمات الـ ــساعدات واخلـ ــدمات  “املـ ــة اخلـ ــسني نوعيـ ، وحتـ

  واإلرشاد النفسي؛
لـشباب يف بـرامج التـدريب املتخصـصة     إدخال عناصر تدريب على اخلدمات املالئمة ل       -  

  اليت تقدم ألصحاب املهن؛
مبدارس التعليم العام على أسـاس عـدد الطـالب          )  طبيب على األقل   ٦٠٠(تعيني أطباء     -  

  ؛)سيتم هذا على مراحل(
تنقــيح وحتليــل وتقيــيم الوضــع الــراهن فيمــا يتعلــق بــالتثقيف الــصحي الــذي يقــدم يف      -  

  .مدارس التعليم العام
ا للربنـامج املـذكور ينبغـي أن تكـون اخلـدمات املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة شــفافة         ووفقـ   

وعلى ذلك ال يفرق هـذا الربنـامج بـني اخلـدمات الـيت              . وميسرة وميكن تقدميها فورا للجمهور    
وتـشغل أنـشطة التوعيـة والـدعوة        . تقدم للمرأة الريفية واخلـدمات الـيت تقـدم للمـرأة يف املدينـة             

  .هور مكانا هاما يف السياسات والتوجيهاتاملوجهة إىل اجل
، علــى مــستوى الــسياسات احلكوميــة، باختــاذ تــدابري ١٩٨٧وتقــوم منغوليــا منــذ عــام   - ٢٤

 ومت  ١٩٩٣وقـد صـدر قـانون الوقايـة مـن اإليـدز يف عـام                . ملكافحة مرض اإليدز والوقاية منـه     
فحــة مــرض اإليــدز كــذلك اعتمــدت احلكومــة الربنــامج الــوطين ملكا . ٢٠٠٤تنقيحــه يف عــام 

  .والوقاية منه متشيا مع األهداف اإلمنائية لأللفية
ــة إصــابة باإليــدز مت تــشخيص  ٤٣، كانــت توجــد ٢٠٠٨أغــسطس / آب٧ويف     حال
وكـان بـني    . وقد تويف مثانية من املـصابني     .  يف املائة منها خالل السنوات الثالث املاضية       ٨٨,٣

  . امرأة توفيت ثالث منهن١١املصابني 
وكانــت إجــراءات الوقايــة قــد  . عت ثــالث مــن املــصابات باإليــدز أطفــاهلن وقــد وضــ  

. جنحت يف منع انتقال املرض إىل اثنني من املولودين ينموان اآلن يف صـحة مـربأين مـن اإليـدز                   
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أما املرأة الثالثة فقد وضـعت بـدون إشـراف طـيب، ومـا زال الوقـت مبكـرا للقطـع مبـا إذا كـان                  
  .املرض قد انتقل إىل املولود

وتزود األمهات واألطفال جبهاز لرصد ومنع انتقال املرض إىل الطفل، ويقـدم العـالج                
وعنــدما تــضع األمهــات . واخلــدمات وفقــا للمعــايري الــيت وافقــت عليــه منظمــة الــصحة العامليــة 

كــذلك تقــوم وزارة .  ســاعة مــن حلظــة املــيالد ٢٤أطفــاهلن، تعطــى العقــاقري للمولــود خــالل   
ملؤســسة العامليــة ملكافحــة اإليــدز والــسل، بتزويــد املولــودين ألمهــات الــصحة، باالشــتراك مــع ا

 ١٥وخـالل العـام املاضـي أيـضا أعطيـت إىل            . مصابات باإليدز باللنب والعقاقري جمانا ملدة سـنة       
ــا    وتلقــى املــصابون باإليــدز  . طفــل ألمهــات مــصابات باإليــدز فيتامينــات لألطفــال مــن كوري

ة جمانــا مبــساعدة ودعــم مــن وزارة الــصحة واملؤســسة  وأســرهم العــالج واخلــدمات االجتماعيــ 
  .العاملية وغريمها من اهليئات املختصة

ــة ملكافحــة        وبــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة لألنــشطة الــسكانية واملؤســسة العاملي
اإليدز والسل وعدد من املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية تنفذ بانتظـام أنـشطة للتـدريب              

وعلــى وجــه اخلــصوص، توجــد يف مجيــع احملافظــات ويف .  للنــساء واألطفــالوالتوعيــة خمصــصة
وتقدم هـذه املراكـز     . أحياء العاصمة مراكز للصحة اإلجنابية وخطوط ساخنة خاصة باملراهقني        

  .برامج تعليمية يف جمال الصحة لطالب املدارس الثانوية وللمتسربني من املدارس
السياسة االجتماعيـة والتعلـيم والثقافـة والعلـوم بـصدد           واللجنة الربملانية الدائمة املعنية ب      

 .“ بالـصحة مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     متويـل هـدف النـهوض   ”تنظيم املؤمتر الـسادس عـن    
 صـندوق األمـم     ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٤ و   ٢٣وسيشترك يف تنظيم املؤمتر الذي يعقد يومي        

ســيوي املعــين بالــسكان والتنميــة وحتــضره  املتحــدة لألنــشطة  الــسكانية ومنتــدى الربملــانيني اآل 
وقد مت إنشاء جلنة وطنيـة تتـوىل اإلعـداد          . برملانيات ووزيرات من بلدان احمليط اهلادئ اآلسيوية      

 بلـدا مـن بلـدان منطقـة احملـيط اهلـادئ             ٢٥ برملانيـة ووزيـرة مـن        ٧٠وستحضر املـؤمتر    . للمؤمتر
شتركون املـسائل املتعلقـة باحلـد مـن       وسـوف ينـاقش املـ     . اآلسيوية وبلدان منطقة آسيا الوسطى    

. وفيات األطفال، وحتسني صحة احلوامل، واإلقالل من اإلصابة مبرض اإليـدز ومـرض املالريـا           
كذلك سيناقش املشتركون املسائل املتعلقة بزيـادة املـوارد والتمويـل والتخطـيط املـايل ممـا يلـزم             

نظيميــة الوطنيــة، وتــوفري وتنفيــذ اإلدارة لتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وتعزيــز القــدرات الت
املاليــة املــستدامة لتنفيــذ الــسياسة الــشاملة فيمــا يتعلــق بالتنميــة الوطنيــة علــى أســاس األهــداف    

  .اإلمنائية لأللفية
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  املرأة الريفية    
ــة املاشــية          - ٢٥ ــا أساســا تربي ــة ميارســون فيه ــاطق ريفي ــا يف من ــصف ســكاننا تقريب ــيش ن يع

واملنـاطق الريفيـة متخلفـة النمـو مـن حيـث تـوافر الكهربـاء والبنيـة              . تقليديـة بالطريقة الرعويـة ال   
ــا املعلومــات وإىل اخلــدمات اجليــدة يف قطــاعي     األساســية واالتــصاالت، وتفتقــر إىل تكنولوجي

كمـا أن  . وال تعـود الـصناعات الزراعيـة بأربـاح تـذكر      . الصحة والتعليم والقطـاع االجتمـاعي     
.  كبرية مثل الكوارث الطبيعية واجلفاف وفصول الشتاء القـارس         هذه الصناعة تتعرض  ملخاطر    

وهـذا التفـاوت   . وختتلف البيئة االقتصادية يف الريف اختالفا تاما عن البيئة االقتصادية يف املـدن          
كمــا تنبغــي . يف مــستوى التطــور بــني املدينــة والقريــة يــؤثر أيــضا علــى التفــاوت بــني اجلنــسني  

وعلـى ذلـك ينبغـي أن تبحـث مـسألتا التنميـة الريفيـة        . يئيـة واملناخيـة  اإلشارة أيضا إىل اآلثار الب 
  .واملساواة بني اجلنسني يف ضوء هذه العوامل والظروف

وتنتــهج منغوليــا باتــساق سياســة تقــوم علــى فــتح اقتــصادها للعــامل وعلــى التحــول إىل    
د لوحظـت  بعـض   وقـ . وتبعا لذلك مت تغيري املؤسسات االقتصادية تغيريا كبريا      . اقتصاد السوق 

االجتاهات االقتصادية اإلجيابية، ولكـن مـستوى الفقـر مل يـنخفض، وأكثـر مـن يعـاين منـه اآلن                     
  .هن النساء وخاصة ذوات األطفال وربات األسر

ــة عــن مــستويات املعيــشة       ــة بــإجراء دراســات دوري ــة اإلحــصائية الوطني . وتقــوم اللجن
ــائج دراســة عــن      ــبني مــن نت ــه يت ــال، فإن ــى ســبيل املث ــشية ومــصروفاهتا   وعل  دخــل األســرة املعي

ــا يعيــشون يف   ٣٦,١أن ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(ومــستويات معيــشتها  ــة مــن ســكان منغولي  يف املائ
 ٣٢,٢ أن مـستوى الفقـر قـد ارتفـع إىل     ٢٠٠٦ويتبني من الدراسة الـيت أجريـت يف عـام     . فقر

  .٢٠٠٤ام  نقطة مئوية عما كان عليه هذا املستوى يف ع٣,٩يف املائة وهو ما يقل مبقدار 
  

  ٤اجلدول 
املتوسط على نطاق الدولـة، ويف املنـاطق احلـضرية، ويف املنـاطق             . مؤشرات الفقر الرئيسية  

  )بالنسبة املئوية(الريفية 
  

  شدة الفقر  عمق الفقر  مستوى الفقر

  املنطقة/مكان اإلقامة
٢٠٠٢‐
٢٠٠٦  ٢٠٠٣  

٢٠٠٢‐
٢٠٠٦  ٢٠٠٣  

٢٠٠٢‐
٢٠٠٦  ٢٠٠٣  

  ٤,٥  ٤,٧  ١٠,١  ١١,٠  ٣٢,٢  ٣٦,١  متوسط الدولة
  ٣,٨  ٤,٠  ٨,٦  ٩,٢  ٢٧,٩  ٣٠,٣  املناطق احلضرية
  ٥,٣  ٥,٦  ١١,٩  ١٣,٢  ٣٧,٠  ٤٣,٤  املناطق الريفية
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ونـسبة األسـر الـيت      .  يف املائة من األسر الفقرية تكون املرأة هي ربة األسرة          ٤١,٦ويف    
ضرية، كمــا أن عــبء تكــون رباهتــا مــن النــساء أعلــى يف املنــاطق الريفيــة منــها يف املنــاطق احلــ   

  .واجباهتن ومسؤولياهتن يكون أعلى نسبيا
ــة          ــة، وخاصــة تربي ــصناعات الزراعي ــرأة يف ال ــشاركة امل ــسرعة م ــزداد ب ــد أخــذت ت وق
وهــي تنــهض بواجبــات إضــافية مثــل إعــداد مــا تــستهلكه األســرة، وجتهيــز املنتجــات    . املاشــية

ة األطفال واصطحاهبم إىل املـدارس،      احليوانية، وتوسيع مزرعة األسرة، وتنظيف البيوت، وتربي      
وقـد أجـرت اللجنـة اإلحـصائية الوطنيـة، بـدعم مـن برنـامج األمـم                  . ورعاية سائر أفراد األسرة   

 عن كيفية استخدام الوقت، أظهرت نتائجهـا أن املـرأة   ٢٠٠٠املتحدة اإلمنائي، دراسة يف عام      
 مرة وقدر ما ينفقه الرجـل       ١,٦املدينة  الريفية تنفق على األعمال املرتلية قدر ما تنفقه املرأة يف           

  .وهذا هو أحد أسباب ختلف املرأة الريفية من حيث املعلومات والنمو.  مرة٢,٧يف القرية 
والعامل الرئيسي الذي يؤثر على التنمية االجتماعية وعلـى املـساواة بـني اجلنـسني هـو                   

لـة فـرص احلـصول علـى        وانعـدام أو ق   . مدى جودة اخلدمات االجتماعية ويسر احلصول عليهـا       
ــة الكــثرية       ــسبب يف ظهــور املــشاكل االجتماعي ــة هــو ال ــة والثقافي ــصحية والتعليمي اخلــدمات ال

ــة  . واهلجــرة إحــدى هــذه املــشاكل . الواحــدة تلــو األخــرى  فــاهلجرة أداة هامــة يف دعــم التنمي
. ق احلـضرية االقتصادية واالجتماعية، والقضاء على الفجوة التنموية بني املناطق الريفيـة واملنـاط          

على أن اهلجرة مـن القريـة إىل املدينـة يف بلـدنا الـيت تتركـز علـى مدينـة أوالن بـاتور تـؤدي إىل                
ختفيض عدد السكان ختفيضا شـديدا يف املنـاطق الريفيـة وإىل تقليـل فـرص القيـام باملـشروعات                    

ــتقالل اخلـــدمات االقتـــصا   ــز، وإىل تقـــويض اسـ ــة يف احملافظـــات واملراكـ دية اإلنتاجيـــة واخلدميـ
ــة  ــة الريفي ــة       . واالجتماعي ــاطق الريفي ــني املن ــة ب ــساع الفجــوة التنموي ــادة ات ــؤدي إىل زي ــذا ي وه

. كــذلك تتــأثر هبــذا الوضــع جــودة هــذه اخلــدمات وفــرص احلــصول عليهــا. واملنـاطق احلــضرية 
. وهكذا تتفاوت احلالـة الـصحية للـسكان تفاوتـا كـبريا بـني املنـاطق احلـضرية واملنـاطق الريفيـة                     

 الصحية لسكان الريـف أكثـر مـن املـشاكل الـصحية لـسكان املدينـة، وذلـك لـنقص                     واملشاكل
اخلــدمات الــصحية الوقائيــة، وقلــة أنــشطة التــدريب وأنــشطة التوعيــة، وانعــدام اخلــدمات الــيت   

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن عـدد املـصابني            . تساعد على تغيري السلوك الصحي يف املنـاطق النائيـة         
 ٢٨وقد تبني مـن إحـدى الدراسـات أن          . ياد مسافة البعد عن املركز    بأمراض مزمنة يزداد بازد   

ــيمني بعواصــم احملافظــات و     ــن املق ــة م ــاليم    ٣٠,٨يف املائ ــيمني بعواصــم األق ــن املق ــة م  يف املائ
وال شـك أن هـذه      .  يف املائة من سكان الريف مـصابون مبـرض مـن األمـراض املزمنـة               ٣١,٢ و

ــة   اإلحــصاءات عــن انتــشار األمــراض تتــصل مبــد   ى معلومــات النــاس عــن الــصحة وعــن نوعي
  .اخلدمات الصحية اليت تقدم لسكان الريف
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لقد أخـذت األنـشطة التجاريـة واخلـدمات تتوسـع يف القطـاع اخلـاص؛ ولكـن كانـت                      
هنـاك حـاالت عديـدة تـبني فيهـا خطـر األغذيـة علـى الـصحة ممـا خيـل بـااللتزام باحملافظـة علـى               

الـدخول وُبعـد املكـان وتعقيـد نظـام نقـل املنتجـات بـني                ويعترب اخنفاض   . صحة الناس وحياهتم  
األســباب الرئيــسية الســتهالك األطعمــة الرخيــصة والرديئــة النــوع ومنتهيــة الــصالحية وهــو مــا  

  . يؤدي إىل املشاكل الصحية
وعالوة على ذلك فقد أصبح من املمارسـات املألوفـة شـرب املـاء الـذي ال تتـوافر فيـه           

كان الذين يعيشون يف منطقـة غـويب ومنطقـة اإلسـتبس يـشربون              فمعظم الس . الشروط الصحية 
مياها ال تصلح للـشرب ألهنـا حتتـوي علـى أمـالح وعلـى عناصـر مـن املعـادن الثقيلـة يف بعـض                          

 حبــرية صــغرية وهنــر،  ٣٠٠وخــالل الــسنوات الــسبعني املاضــية، جــف مــا يزيــد عــن    . املنــاطق
ه، بــسبب االحتــرار العــاملي، وانعــدام  واخنفــضت مــوارد امليــاه اجلوفيــة، واخنفــض مــستوى امليــا 

ــايت، واآلثــار الــسلبية لألنــشطة البــشرية     وهــذه . املــوارد احلرجيــة، وتــدهور منــاطق الغطــاء النب
العوامــل الطبيعيــة غــري املواتيــة تــؤثر تــأثريا ســلبيا علــى إمــدادات ميــاه الــشرب بالنــسبة لــسكان  

 يف املائــة مــن ســكان ٢٠أن وقــد تــبني مــن دراســة أجرهتــا بعــض اهليئــات املتخصــصة  . الريــف
 يف  ٦٨,٢األقاليم يف منطقـة غـويب يـشربون مياهـا حتتـوي علـى كميـة كـبرية مـن املعـادن وأن                        

ــة األســر  . املائــة يــشربون مياهــا تــنخفض فيهــا كميــة اليــود وكميــة الفلوريــد    وتــستخدم أغلبي
  .األهنار يف املائة منها، املياه غري املرشحة مثل مياه املطر واجلليد و٦٣,٧الريفية، 
فمـن حـق كـل مـواطن يف منغوليـا،      . وخدمات التعليم يف الريف مضطربة وهلا مثالبـها     

وتتحمل الدولة رسوم بيـوت الطلبـة       . طبقا للدستور، أن حيصل جمانا على التعليم الثانوي العام        
ــة واالحتياجــات         ــدارس الريفي ــية حــسب االحتياجــات اخلاصــة للم ــب الدراس ــاليف الكت وتك

وعالوة على ذلك تقدم احلكومة الدعم للمواطنني يف احلـصول علـى التعلـيم              . هباالتعليمية لطال 
عن طريق تقدمي املساعدات املالية واملنح والقـروض إىل أوالد وبنـات أسـر الرعـاة غـري القـادرة                    

ونتيجـة لـذلك فـإن نـسبة أطفـال          . ماليا ممـن يرغبـون يف مواصـلة التعلـيم بعـد الدراسـة الثانويـة               
علـى أن تـسرب األوالد مـن        .  والبنات عالية ومستقرة يف مجيع مراحل التعليم       الريف من البنني  

املدارس ظاهرة شائعة بـسبب الظـروف املعيـشية لألسـر واضـطرارهم إىل العمـل للمـساعدة يف                   
وهـذه الظـاهرة تـؤدي إىل زيـادة التفـاوت بـني اجلنـسني يف اخلـدمات             . توفري أسباب العيش هلـا    

سي يف تضخم نسبة املرأة يف املدارس اإلعداديـة واملـدارس الثانويـة             التعليمية، وهي السبب الرئي   
  . ويف الكليات واجلامعات

والفجوة يف مستويات التعليم بني سكان احلضر وسـكان الريـف مـا زالـت موجـودة،                    
 ٥١ أن املـرأة متثـل   ٢٠٠٠ويتبني من تعـداد عـام       . وهي تتصل أيضا مبا سبق ذكره من احلقائق       
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 يف املائـة مـن عـدد    ٦٣,١موع الوطين لعدد احلاصلني على التعلـيم اجلـامعي، و       يف املائة من اجمل   
 يف املائة من عدد احلاصـلني علـى التعلـيم    ٥٥,١املهين، و /احلاصلني على دبلوم يف التعليم الفين 

 يف املائــة مــن عــدد ١٠,١وال ميثــل مــن يعيــشون ويعملــون يف املنــاطق الريفيــة ســوى . الثــانوي
 يف املائــة مــن عــدد احلاصــلني علــى دبلــوم التعلــيم   ٢٦,٥علــيم اجلــامعي، و احلاصــلني علــى الت

 يف املائـة مـن      ٥١,٨ يف املائة من عدد احلاصلني على التعليم الثـانوي، و            ٢٣,٣املهين، و   /الفين
وقـد زاد عـدد اآلبـاء    .  يف املائـة مـن عـدد األمـيني    ٦٥,٥عدد من مل حيصلوا على أي تعليم، و   

 إحلـاق أوالدهــم باملـدارس يف عواصــم األقـاليم ألن مــستوى التعلـيم هبــا     واألمهـات الــراغبني يف 
. أفــضل وألن املــوارد التعليميــة أوســع يف املــدارس الكــبرية منــها يف املــدارس الــصغرية بــاملراكز  

وعلى ذلـك تواجـه األسـر الريفيـة صـعوبات اقتـصادية يف االنتقـال مـن املراكـز إىل األقـاليم ممـا                  
  . ةيترتب عليه تشتت األسر

وقد أثرت الكوارث اليت حدثت يف السنوات األخرية تأثريا شـديدا علـى حيـاة األسـر                   
وأخــذت أعــداد كــبرية مــن الرعــاة الــذين خــسروا ماشــيتهم بــسبب اجلفــاف وفــصول . الريفيــة

علــى أن مـــستوياهتم التعليميــة ومهـــاراهتم   . الــشتاء القــارس تنتقـــل إىل املــستوطنات احلـــضرية   
العمــل، وهلــذا يظلــون مــتعطلني أو ميارســون أنــشطة غــري مــشروعة    تالئــم متطلبــات ســوق   ال

وعـالوة علـى   . ويهبطون إىل ما دون خط الفقر، مما حيمل أوالدهم على التسرب مـن املـدارس     
ذلــك فــإن أطفــال األســر الــيت تنتقــل مــن املنــاطق الريفيــة إىل املــدن تزيــد العــبء علــى مــدارس  

وهـذه يـؤدي إىل التفـاوت       . رص احلـصول عليـه    املخيمات، وتؤثر على مستوى التعليم وعلى ف      
  .يف نوعية التعليم بني املدارس املوجودة باملدن واملدارس املوجودة مبناطق املخيمات

ويــشمل جــزء كــبري مــن اخلــدمات االجتماعيــة الــيت تقــدم إىل الــسكان تــدابري للرعايــة    
 اسـتحقاقات الرعايـة     وينص قانون الرعايـة االجتماعيـة علـى تـساوي املـواطنني يف            . االجتماعية

  . أو نوع اجلنس) ريف أو حضر(االجتماعية بال متييز على أساس حمل اإلقامة 
ويــنص قــانون التــأمني االجتمــاعي علــى أن حتــدد قيمــة املرتــب نطــاق اشــتراك التــأمني    

وعلى هذا فإن منن املمكـن أن تتفـاوت قيمـة املعاشـات      . االجتماعي ومبلغ املعاش يف املستقبل    
 مــرة عــن متوســط مــا تكــسبه ١,٣ني ألن متوســط مــا يكــسبه الرجــل يزيــد مبقــدار بــني اجلنــس

وعالوة على ذلك فإنه إذا ما استمر اخنفـاض سـن تقاعـد املـرأة عـن سـن تقاعـد الرجـل                  . املرأة
واستمرت الفجوة الواسعة بني سن تقاعد املـرأة وسـن تقاعـد الرجـل فـإن املعـاش الـذي يـدفع                      

) من خالل نظام احلساب الشخصي ألقـساط املعاشـات        (ا  للمرأة سوف ينخفض اخنفاضا كبري    
وعلـى ذلـك فقـد أصـبح مـن املهـم زيـادة دخـل                . مما قد يؤدي إىل زيادة التفاوت بني املواطنني       
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املــرأة وزيــادة دخــل الرجــل عــن طريــق تــشجيع العمالــة وتطــوير املــؤهالت املهنيــة ومهــارات     
  .العمل

 قطـاع اإلعـالم واالتـصاالت لتطـوير         ومثة فرصة السـتخدام املنجـزات الـيت حتققـت يف            
اخلدمات املتعلقة بالعمل، وخاصة مهارات العمل واملعارف واملعلومـات املتعلقـة بتربيـة املاشـية              

ويلزم توجيه اهتمام خاص إىل تدريب سـكان الريـف      . وغريها من األنشطة اإلنتاجية واخلدمية    
  . أسر الرعاة بشبكات االتصالوتدريب املرأة على استخدام التكنولوجيات اجلديدة وتزويد

 من قانون توزيع األرض على املواطنني املنغوليني لتملكها الذي وافـق           ٤وعمال باملادة     
.  خصــصت أراض للمـواطنني مـن أجــل تلبيـة احتياجـات األســرة    ٢٠٠٢عليـه الربملـان يف عـام    

رض حـق    يـنص علـى أن ملكيـة األ        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢على أن التعديل الذي ووفق عليه يف        
  . لكل مواطن

 لـسنة   ١٩٤وقد وافقـت حكومـة منغوليـا علـى برنـامج الغـداء باملـدارس بـالقرار رقـم                      
وصــدرت إجــراءات تنفيــذ الربنــامج يف قــرار مــشترك لــوزير الــصحة ووزيــر التعلــيم     . ٢٠٠٦

وعمــال بــالقرار املــشترك، كانــت تقــدم وجبــة   . ٣٧٩/٣٤١والثقافــة والعلــم هــو القــرار رقــم  
ــها  ــة تكلفت ــام الدراســي    ٣٠٠ خفيف ــاين يف الع ــصفني األول والث ــذ ال -٢٠٠٥ توغريــك لتالمي

ومبقتــضى القــرار رقــم . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف العــام الدراســي ٤-١ ولتالميــذ الــصفوف ٢٠٠٦
وقـد  .  توغريـك  ٤٠٠، زيـدت تكـاليف الوجبـة إىل         ٢٠٠٨ينـاير   / الصادر يف كانون الثاين    ٤٥

جـازات املرضـية وعـدد مـرات التغيـب عـن            أدى برنامج الغـداء باملـدارس إىل اخنفـاض عـدد اإل           
وباإلضافة إىل ذلـك فقـد أدى الربنـامج إىل تـوفري مزيـد              . املدرسة وإىل زيادة احلافز على التعلم     

  . من فرص العمل ومزيد من الدعم لألسرة
 ســنة، وكــان هــذا املتوســط ٦٥,٩ هــو ٢٠٠٦وكــان متوســط العمــر املتوقــع يف ســنة   
  . سنة بالنسبة للرجل٦٢,٦ سنة بالنسبة للمرأة و ٦٩,٤

وقد مت وضع اخلطة الرئيسية لقطاع الصحة استنادا إىل استعراض للتجارب والـدروس               
املستفادة فيما يتعلق بتوفري املساعدات واخلدمات الصحية اجليدة بطريقة ميـسرة وعلـى أسـاس               

سبة للـسنوات   وحتدد اخلطة الرئيسية اجتاهات التطـور واملفـاهيم واالسـتراتيجيات بالنـ           . املساواة
  .العشر القادمة

وقد قامت احلكومة باختاذ تدابري لتيسري حصول الرعاة على مياه الشرب وتـوفري امليـاه             
  .الالزمة لري املراعي
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 ختـصيص مبلـغ     ٢٠٠٧-٢٠٠٥ولتحسني ري منـاطق الغطـاء النبـايت مت خـالل الفتـرة                
ملاليـة األجنبيـة إلصـالح     بليون توغريك من ميزانية الدولة ومـن املـساعدات والقـروض ا    ١٧,٢
 بليــون توغريــك لتغطيــة تكــاليف تــوفري ١١,٨وتــضمنت امليزانيــة اعتمــادا قــدره . بئــرا١ ٦٩٢
  .٢٠٠٧-٢٠٠٤ بئرا يف الفترة ١ ٢٥٠

 بئــرا يف عــام ٢٩ويف املنــاطق النائيــة ومنــاطق الغطــاء النبــايت غــري املــستخدمة، مت حفــر   
  .٢٠٠٧ يف عام  بئرا١ ٠٤١، و ٢٠٠٦ بئرا يف عام ١٨٠، و ٢٠٠٥

اآلبـار  ” مـسابقات عـن     ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥ونظمت وزارة األغذية والزراعـة يف عـامي           
وقــد أجريــت مــسابقات يف مجيــع املراكــز  . لتحــسني الــري يف منــاطق الغطــاء النبــايت “ اليدويــة

 مليــون توغريــك علــى املكافــآت الــيت قــدمت إىل ٢٨وأنفقــت الــوزارة . والقــرى وبــني الرعــاة
 بئـرا  ٥٢٠ونتيجـة هلـذه املـسابقات مت حفـر      .  شخـصا  ٤٠ قريـة و     ٢٤كـز و     مرا ٨جمموعه   ما

  . رأس ماشية٥٠٠ ٠٠٠يدويا وتوفري املاء لنحو 
  اجملموعات الضعيفة من النساء    

ــة      - ٢٦ ــادة عــدد الــسكان وتعزيــز التنمي ــا لزي إن اإلجــراءات الــيت تقــوم هبــا حكومــة منغولي
  . ميدان الرعاية االجتماعيةاالقتصادية لألسر هي مسألة من أهم املسائل يف

ولدعم منو األطفال وزيادة االستثمار يف مستقبل األطفـال، مت تنفيـذ عـدة بـرامج مثـل                    
ــوالدة ” مــن خــالل صــندوق  “ عــالوة الطفــل ”و“ ن حــديثاواملتزوجــ”و “الطفــل حــديث ال

 وقــد أصـبحت هــذه . التنميـة يف منغوليـا لزيــادة كفـاءة توزيــع الثـروة االجتماعيـة بــني الـسكان      
  . الربامج إجراءات هامة لتحقيق وزيادة استقرار معدل املواليد وزيادة دخل األسرة

كذلك مت تغيري الوضع بالنسبة للمبلغ السنوي الذي يدفع للفقراء وذوي الفقـر املـدقع                 
 توغريـك حبيـث أصـبح هـذا املبلـغ يـدفع             ٢٠ ٠٠٠واحلوامل واألمهـات ذوات األطفـال وهـو         

كـذلك حـدث تغـيري      . بغـض النظـر عـن مـستوى معيـشة األسـرة           جلميع األمهـات عنـد الوضـع        
من الطبقـة األوىل    “ شرف األمومة ”بالنسبة للمبلغ الذي يدفع سنويا للحاصالت على ميدالية         

 توغريـك علـى التـوايل، حبيـث أصـبح      ٥٠ ٠٠٠ توغريـك و    ١٠٠ ٠٠٠والطبقة الثانية، وهـو     
ــارا مــن    ، جلميــع احلاصــالت علــى هــذه  ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١هــذا املبلــغ يــدفع، اعتب
  . امليدالية بغض النظر عن أعمارهن

 عـــالوة قـــدرها ٢٠٠٦ينـــاير / كـــانون الثـــاين١وتـــدفع عـــن كـــل طفـــل يولـــد بعـــد    
 توغريــك جلميــع األمهــات الــاليت ٢٠ ٠٠٠ توغريــك، كمــا تــدفع عــالوة قــدرها ١٠٠ ٠٠٠

ذه العــالوات وتــسهم هــ. يكــن يف شــهر احلمــل اخلــامس بغــض النظــر عــن مــستوى معيــشتهن 
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إسهاما كبريا يف اإلقالل من اخلـسائر الـيت تترتـب علـى احلمـل وتـوفر الظـروف املالئمـة للنمـو                      
 ٥٠ ألـف و     ٤٥ويـستفيد مـن هـذا الربنـامج سـنويا مـا يتـراوح بـني                 . الطبيعي اآلمـن لألطفـال    

  .ألف امرأة
 ، وبـدأ دفـع  ٢٠٠٥الـذي بـدأ يف عـام       “ عـالوة الطفـل   ”وقد مت توسيع نطاق برنـامج         

 سـنة بغـض     ١٨ عن كل طفل يقل عمره عن        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١العالوة الشهرية اعتبارا من     
 بليـون توغريـك كعـالوة       ٣٣,٤، مت دفـع     ٢٠٠٧ويف عـام    . النظر عن مستوى معيـشة األسـرة      

وقــد زاد عــدد األطفــال الــذين مشلــهم هــذا الربنــامج مبقــدار  .  ألــف طفــل٩٣٨,٩أطفــال عــن 
، كمـا زادت العـالوة      ٢٠٠٦ املائة، عما كـان عليـه يف عـام            يف ٧,٤ ألف طفل، بنسبة     ٦٤,٤
  . بليون توغريك٦,٨ يف املائة فأصبحت ٢٦,٥بنسبة 

 سـنة الـيت تـدفع مـن صـندوق التنميـة       ١٨وحتدد سنويا قيمة عالوة األطفال دون سـن       
وتدفع حاليا عـالوة    . يف منغوليا على أساس الزيادة يف الضرائب املفروضة على بعض املنتجات          

 بلــغ عــدد ٢٠٠٧ توغريــك كــل ثالثــة شــهور عــن كــل طفــل ، ويف عــام  ١٠٠ ٠٠٠درها قــ
 ألف طفل وبلـغ جممـوع العـالوات املدفوعـة     ٩٣٨,٩األطفال الذين دفعت عنهم هذه العالوة       

  . بليون توغريك٩٠,٧
 ألف أسرة وهـو عـدد يقـل      ٧٢,١، بلغ عدد األسر اليت ترأسها امرأة        ٢٠٠٧ويف عام     
ومــن جممــوع عــدد . ٢٠٠٦ أســرة عمــا كــان عليــه يف عــام ٩١ة ومبقــدار  يف املائــ٠,١بنــسبة 

 ٣ يف املائـة، لكـل منـهن    ٥٠,٩ ألـف امـرأة، بنـسبة    ٣٦,٧النساء الاليت يرأسن أسرهن توجـد      
 ٥  سـنوات و   ٣ يف املائة، تتراوح أعمار أطفـاهلن بـني          ٣٧,٤ ألف امرأة، بنسبة     ٢٧أطفال؛ و   

  .)٤( أطفال٦ املائة، يزيد عدد أطفاهلن عن  يف٧,١١ ألف امرأة، بنسبة ٨,٤سنوات، و 
ونفذت حكومة منغوليا إجراءات تركزت على احملرومني واملعوزين، منها علـى سـبيل               

وحيصل املعوقـون الـذين     . املثال التعديالت العديدة اليت أدخلت على قوانني الرعاية االجتماعية        
غــري القــادرين الــذين فقــدوا   يف املائــة مــن قــدرهتم علــى العمــل، واألشــخاص  ٧٠-٥٠فقــدوا 

ــوائم، واألطفــال املعوقــون، علــى العــالوات واملــساعدات      ــام يتمــا كــامال، والت عائلــهم، واأليت
  .االجتماعية وغريها مما يؤثر تأثريا إجيابيا على حياهتم

واملسنون واملعوقون الذين حيتـاجون دائمـا إىل الرعايـة هـم إحـدى الفئـات الـيت حتتـاج                  
اعدة مــن احلكومــة، ولكــن األحبــاث أظهــرت أن العقبــة الــيت حتــول دون        إىل الرعايــة واملــس 

_________________ 
 .، منغوليا٢٠٠٧الكتاب اإلحصائي السنوي لعام   )٤(  
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وقد أدى إلغاء هذا الـشرط إىل زيـادة   . حصوهلم على املساعدة هي شرط الفقر أو الفقر املدقع  
  .فقرص املسنني واملعوقني يف احلصول على الدعم واملساعدة

على بعـض شـروط   وللنهوض مبستوى معيشة الفئات املهددة بالفقر أدخلت تعديالت          
الفقــر ”وعلــى ســبيل املثــال فقــد ألغــي شــرط . املــساعدة النقديــة يف قــانون الرعايــة االجتماعيــة

 سـنة ويعلـن أربـع أطفـال دون          ٤٥بالنسبة لربات األسر الـاليت تكـون أعمـارهن دون           “ املدقع
ــذين تبلــغ أعمــارهم   ١٦ســن  ــاء ال ــذين /كــذلك فــإن األمهــات .  ســنة٥٠ ســنة ولآلب ــاء ال اآلب
 ١٨ سنة، واألشخاص الذين تتراوح أعمـارهم مـن     ١٤ن ثالثة أطفال أو أكثر دون سن        يعولو

 سـنة، واألسـر الـيت فقـدت مـسكنها بـسبب             ١٨ سنة وتيتموا يتمـا تامـا قبـل سـن            ٢٤سنة إىل   
حادث مفاجئ، يسمح هلم باحلصول على املـساعدة مـرة يف الـسنة وفقـا للقـرار الـذي وافقـت               

  .عليه حكومة منغوليا
لتعـديالت الـيت أدخلـت علـى قـانون ختـصيص األرض للمـواطنني يف منغوليـا                  وكانت ا   

 إجراء هامـا بالنـسبة للنـهوض مبـستوى معيـشة املـواطنني ومتكينـهم                ٢٠٠٢املوافق عليه يف عام     
وقـد مت إدخـال تعــديل علـى قـانون األرض الـيت ختــصص      . مـن احلـصول علـى العقــارات الثابتـة    
  .لألسر أتاح للمواطنني متلك األرض

ولزيادة دخل األسـرة عـن طريـق تـوفري مزيـد مـن فـرص العمـل، يقـوم صـندوق دعـم                          
العمالة ومكتب برنامج دعم مستوى معيشة األسرة باختاذ إجراءات معينة مثل تقدمي القـروض              

على أن هذه اإلجراءات ال تتيسر للفقراء واملعوزين الذين ال ميلكـون ضـمانا              . بفوائد منخفضة 
 يف املائــة مـن جممــوع مــن حيـصلون علــى قــروض   ٣٨,٣و . قــروضيقدمونـه للحــصول علـى ال  

. صغرية من صندوق التنمية التابع ملكتب برنامج دعم مستوى معيـشة األسـرة هـن مـن النـساء                  
 يف  ١٠ويتبني من دراسة استقصائية أجريـت علـى عينـة عـشوائية مـن املقترضـني أن أكثـر مـن                      

 يف املائة اشتروا هبا عقـارات لالسـتعمال         ١٣املائة اشتروا بالقروض مواشي، وأن ما يقرب من         
 يف املائــة اشــتروا هبــا عقــارات الســتغالهلا يف اإلنتــاج أو تقــدمي       ١٠اخلــاص، وأن أكثــر مــن   

ويتـضح مـن كـل هـذا أن تقـدمي القـروض الـصغرية يـسهم إسـهاما كـبريا يف حتـسني                     . اخلدمات
  .الظروف املعيشية ألسر املواطنني

 جمــايل الرعايــة االجتماعيــة والــسكان تــشجع زيــادة عــدد وتنتــهج الدولــة سياســات يف  - ٢٧
. وتتــوافر للمــواطنني الفــرص والظــروف ألن حييــوا حيــاة ســعيدة مــن عمــل شــريف   . الــسكان

كـذلك يقـدم الـدعم ألسـر        . وتقدم الدولة العالوات واحلوافز ملن هلن عـدد كـبري مـن األطفـال             
وكـل هـذه التـدابري تـوفر        . رضـع ويوجه اهتمـام خـاص إىل األمهـات وإىل األطفـال ال           . الشباب

وقد ضمنت احلكومة اجلديدة خطط العمل الـيت وضـعتها كـثريا مـن              . بيئة مواتية لنمو السكان   
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وعلـى سـبيل املثـال، فإنـه يعتـزم تعـديل القـانون ليـنص                . األفكار اجلديدة لتشجيع منـو الـسكان      
  .  توغريك عن الطفل الثالث٣٠٠ ٠٠٠على صرف عالوة قدرها 

جية التنميــة الوطنيــة الــشاملة الــيت وضــعت علــى أســاس األهــداف اإلمنائيــة ويف اســتراتي  
لأللفية اليت قدمها رئـيس اجلمهوريـة ووافـق عليهـا الربملـان، مت تعريـف مفهـوم األسـرة وزيـادة                      

ويـنص هـذا التعريـف علـى أن سياسـة النمـو الـسكاين ينبغـي أن يكـون هـدفها                      . عدد الـسكان  
كار، ومسؤولني عن مستوى معيشتهم، ولـديهم احلـافز للـتعلم           تربية مواطنني قادرين على االبت    

ولـضمان  . ولتطوير مهاراهتم واستعداداهتم، ومؤمنني حبماية البيئة واحلفاظ على تـراثهم الثقـايف           
  .هذا النمو، ال بد من متاسك األسرة وتوفري بيئة مأمونة آمنة ينمو فيها األطفال

  : من أهداف االستراتيجيةومن املعتزم أن يتم يف إطار اهلدف األول  
  تنفيذ سياسة شاملة لتوفري بيئة أسرية يستطيع فيها األفراد أن حييوا حياة سعيدة؛  •  
  جعل األسرة مكانا يتم فيه احلفاظ على التراث الثقايف وتطويره؛  •  
القيام باستمرار بإجراءات لتحسني احلالة املعيشية لألسر الفقرية والـضعيفة مـن خـالل                •  

  .توضع مبشاركة أفراد األسر“ تنمية األسريةخطة لل”
ومـــن املعتـــزم أن يـــتم اختـــاذ األنـــشطة التاليـــة يف إطـــار اهلـــدف الثالـــث مـــن أهـــداف    

  :االستراتيجية
دعــم الدولــة لألســر والوالــدين حــىت يــستطيعوا تربيــة أطفــاهلم تربيــة جتعلــهم أصــحاء       •  

  متعلمني وعلى خلق طيب؛
  ان بتشجيع زيادة عدد املواليد؛زيادة معدل النمو السنوي للسك  •  
  محاية صحة األمهات ابتداء من الشهور األوىل للحمل؛  •  
  تشخيص حالة اجلنني ومراقبة منوه؛  •  
وضع وتنفيذ معايري وطنية تنص على توفري ما حيتاجه الرضع جمانا خـالل الـسنة األوىل            •  

  من حياهتم مع توفري األغذية التكميلية؛
 األطفال حبيث ال تقل عن نصف متوسط املرتبـات؛ ودفـع التـأمني              حتديد عالوة رعاية    •  

  االجتماعي والتأمني الصحي عن احلوامل واملرضعات؛
حتــــديث نظــــم املرتبــــات ونظــــم التــــأمني االجتمــــاعي والتــــأمني الــــصحي بالنــــسبة     •  

   سنة أربعة أطفال أو أكثر؛١٨اآلباء حني يكون عدد األطفال دون سن /لألمهات
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ة تــوفري شــقة بــسعر خمفــض لكــل أســرة هبــا أربعــة أطفــال أو أكثــر تقــل     تنفيــذ سياســ  •  
  . سنة١٨أعمارهم عن 

  :ومن املعتزم يف إطار اهلدف الرابع من أهداف االستراتيجية القيام باألنشطة التالية  
ضمان أن يعيش الطفل حىت بلوغ الـسادسة مـن عمـره يف بيئـة أسـرية أو بيئـة مكافئـة                        •  

  هلا؛
  عناية خاصة إىل التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة؛توجيه الدولة   •  
  تشجيع الرضاعة الثديية؛  •  
  الرصد املنتظم لصحة الطفل حىت بلوغه السادسة من عمره؛  •  
   سنوات؛٦توفري األغذية الكافية بأسعار خمفضة ألطفال األسر الفقرية حىت سن    •  
 اهليئـــات عـــن تـــوفري تنفيـــذ سياســـة تكفـــل تـــشجيع مـــسؤوليات األبـــوين ومـــسؤولية  •  

اخلــدمات الــصحية والتعليميــة وخــدمات الرعايــة االجتماعيــة الــيت تــساعد علــى تربيــة  
  أطفال أصحاء ومكتملي النمو عاطفيا وفكريا وملمني بلغة منغوليا وثقافتها؛

 ألــف شــخص، بزيــادة  ٢ ٦٣٥,٢، بلــغ عــدد ســكان منغوليــا  ٢٠٠٧ويف هنايــة عــام   - ٢٨
 يف املائـة مـن جممـوع عـدد          ٢٨,٩وكـان   . ٢٠٠٦كان عليه يف عام      يف املائة عما     ١,٤نسبتها  

 يف املائــة مــن ٦,١وكــان املــسنون فــوق الــستني ميثلــون  .  ســنة١٤الــسكان أطفــاال دون ســن 
 سـنة   ٦٠ يف املائـة ممـن تزيـد أعمـارهم عـن             ٥٥,٨وكانـت املـرأة متثـل       . جمموع عـدد الـسكان    

 ألـف  ١٨,٦، كـان هنـاك   ٢٠٠٧يف عام و.  سنة٨٠ يف املائة ممن تزيد أعمارهم عن  ٦٥,٧ و
 يف املائـة عمـا كـان عليـه عـددهم يف العـام               ٢,٧من املسنني يعيـشون وحـدهم، بزيـادة نـسبتها           

  .  سنة٥٥ ألف شخص من النساء الالئي جتاوزت أعمارهن ١٢,٢وكان بني هؤالء . السابق
 ١,٢ شـخص، ونـسبتها   ٨٥٥ ألف شخص بزيـادة قـدرها     ٧١,٩ويبلغ عدد املعوقني      

 يف  ٤٥,٩وكانت نسبة املرأة بـني املعـوقني        . ٢٠٠٦يف املائة، عما كان عليهم عددهم يف عام         
وقـد اختـذت عـدة تـدابري     .  يف املائـة مـن املعـوقني أشخاصـا يف سـن العمـل             ٨٠,٦وكـان   . املائة

  .لدعم املعوقات واملسنات بوسائل مثل تقدمي خدمات الرعاية االجتماعية
  :لي على سبيل املثالومن اخلدمات املستحقة ما ي  

ينص قـانون الرعايـة االجتماعيـة للمعـوقني علـى تقـدمي خـصم ملـرة واحـدة علـى أجـر                         •  
انتقال املعـوق الـذي يقـيم إقامـة دائمـة يف منطقـة نائيـة وتوصـي جلنـة طبيـة متخصـصة                 

  بتشخيصه وعالجه يف عيادات العاصمة؛
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الـصحف املكتوبـة بطريقـة بريـل     النقل اجملاين داخل البلد للرسـائل وبطاقـات املعايـدة و            •  
 كيلوجرامـات واألجهـزة الـيت يرسـلها الكفيـف           ١٠للمكفوفني وعبوة يقل وزهنا عـن       

  أو ترسل إليه؛
 يف املائـة ملـرة واحـدة علـى أجـور      ٧٥استحقاق كل من فقد بصره كلية خلصم نسبته          •  

 وينطبـق   االنتقال إذا أوصت هيئة طبية بعالجه وتوفري الرعاية له يف إحدى املصحات،           
ذلك بالنسبة حملدودي القدرة على اإلبـصار أو الـسمع أو الكـالم مـن األطفـال عنـدما                   
يأتون من األقاليم لاللتحاق مبدرسة خاصـة يف املدينـة، وحيـصل مرافقـوهم أيـضا علـى                  

  هذا اخلصم؛
 يف املائــة ملــرة ٥٠ويــستطيع أطفــال األشــخاص املعــوقني احلــصول علــى خــصم بنــسبة    •  

  تراك يف املعسكرات الصيفية؛واحدة على االش
وختــصص احلكومــة اعتمــادات يف امليزانيــة الــسنوية لتــوفري الــسكن للمكفــوفني والــصم   •  

  والبكم واألقزام ممن فقدوا القدرة على العمل متاما؛
وتدفع مرة واحدة يف السنة عالوة للسكن وتكاليف الوقود لألسر الـيت تعـيش يف فقـر            •  

  السكر فقد القدرة متاما على العمل؛مدقع ويكون هبا شخص مريض ب
تدفع بالكامل تكاليف األجهزة اخلاصة بالعظام وكراسـي املقعـدين الـيت تـشترى حمليـا                  •  

ألول مرة للمعوقني الذين ال حيصلون على معاشـات أو إعانـات مـن صـندوق الرعايـة        
  ة؛ يف املائة من التكاليف عند شرائها للمرة الثاني٥٠االجتماعية؛ وتدفع نسبة 

تدفع تكاليف رياض األطفال عن كل طفل دون سن الرابعة إذا كانت األسرة تعـيش                 •  
  دون مستوى خط الفقر وهبا شخص معوق مهنيا؛

مينح خصم على فواتري التليفونات لكل كفيف من أسرة فقرية لـيس هبـا شـخص آخـر              •  
  .قادر على العمل

 خطـة التنميـة الوطنيـة الـشاملة         ومن املعتزم أن يتم، يف إطار اهلدف الثـاين مـن أهـداف              
  :املوضوعة على أساس األهداف اإلمنائية لأللفية

تنفيذ سياسـة شـاملة تتركـز علـى األسـرة وتقـوم علـى حقـوق اإلنـسان لتقـدمي الـدعم                         •  
  للفئات الضعيفة من السكان؛

 التوسع يف أعمال الوقاية واحلماية واإلحالة ويف تطوير اخلدمات االجتماعيـة الـيت تلـيب      •  
  احتياجات أضعف اجلماعات؛
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مراعاة ما حيدث من تغيريات يف املؤشـرات الدميوغرافيـة للـسكان عنـد ختطـيط بـرامج                     •  
  السياسة االجتماعية ومشروعات التنمية؛

  .توفري بيئة مالئمة إلشراك املعوقني يف احلياة االجتماعية ومحاية حقوقهم  •  
جتماعيـة والتـأمني الـصحي للمـسنني        وقد نظمت حلقة العمل الوطنيـة عـن احلمايـة اال            

  :مع مراعاة االعتبارات اجلنسانية، وكانت مربرات تنظيمها هي
  ازدياد احلاجة إىل سياسات وبرامج للمسنني تراعى فيها االعتبارات اجلنسانية؛  •  
  مطالبة املنظمات غري احلكومية احمللية العاملة يف هذا اجملال بتقدمي الدعم؛  •  
  ات فيما يتعلق باحلماية االجتماعية للمرأة؛تبادل املعلوم  •  
  توقع اختالف متوسطات أعمار السكان خالل العشرين سنة القادمة؛  •  
تبادل املعلومات عن أفضل املمارسات يف بلدان املنطقة األخـرى فيمـا يتعلـق مبـشاكل                  •  

  .اجلنسني ومشاكل الشيخوخة
  .وخةوكان من نتائج احللقة وضع استراتيجية وطنية للشيخ  

  


