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 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  

ــارير        ــالنظر يف التقـ ــق بـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــئلة املطروحـ ــضايا واألسـ ــة القـ  قائمـ
 **الدورية

 
 *منغوليا  

للتقــارير الدوريــة اخلــامس    نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقريــر اجلــامع        
 ).CEDAW/C/MNG/7( والسادس والسابع ملنغوليا

 
  اد التقريرإعد  

للتقـارير الدوريـة    يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيال عن عملية إعداد التقريـر اجلـامع     - ١
وينبغــي أن تــبني هــذه املعلومــات اإلدارات واملؤســسات   .اخلــامس والــسادس والــسابع ملنغوليــا

 احلكومية املشاركة يف هذه العملية وطبيعة مشاركتها ومداها، وما إذا أجريـت مـشاورات مـع          
 .املنظمات غري احلكومية، وما إذا اعتمدت احلكومة التقرير وعرضته على الربملان

 
  الدستور والقوانني واألجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة  

ُيرجـى تقـدمي أمثلـة علـى     و .يالحظ أن االتفاقية ُتنفـذ تلقائيـا مبوجـب القـانون املنغـويل      - ٢
 خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض       الوطنيـة   تفاقيـة يف احملـاكم      سوابق قضائية مت فيها االحتجـاج باال      

 
 

 .التقريرأرقام الصفحات الواردة يف قائمة القضايا واألسئلة هذه تشري إىل أرقام الصفحات يف النسخة العربية من  * 
 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي**
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وُيرجــى بيــان مــا إذا مت تــوفري التــدريب لوكــاالت إنفــاذ القــانون وللمحــامني والقــضاة بــشأن    
 .االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، وكذلك بشأن التوصيات العامة للجنة

يت يــشتكني مــن التمييــز   بيــان اآلليــات وســبل االنتــصاف املتاحــة للنــساء الــال  ىويرجــ - ٣
ما مدى فعالية اآلليات املستقلة مثل اللجنـة الوطنيـة املنغوليـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان        .اجلنساين

  من التقرير، يف معاجلة مسائل التمييز القائم على اجلنس؟٨الوارد ذكرها يف الصفحة 
ة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان    القـانون املتعلـق باللجنـة الوطنيـة املنغوليـ     ” :يفيـد التقريـر بـأن    - ٤

ينص على أنـه للمـواطن املنغـويل وحـده أو مـع غـريه تقـدمي شـكوى إىل اللجنـة الوطنيـة املعنيـة                  
حبقوق اإلنسان طبقـا للقـانون إذا كـان يعتـرب أن كيانـا جتاريـا، أو منظمـة أو مـسؤوال أو فـردا                         

ــا واملعاهــدات انتــهك حقــوق اإلنــسان واحلريــات الــيت يكفلــها د   ــه “ الدوليــةســتور منغولي  وأن
خـالل الـسنوات األربـع املاضـية، استعرضـت اللجنـة الوطنيـة وعاجلـت شـكاوى مقدمـة مــن           ”

 “حقوق اإلنـسان واحلريـات     مواطنا بشأن انتهاك     ١٦٠ و ١٠٠عدد من املوطنني يتراوح بني      
ُيرجـى بيـان عـدد القـضايا املتعلقـة بـالتمييز اجلنـساين الـيت عرضـتها النـساء علـى             ).٩الصفحة (
 بيــان  أيــضاوُيرجــى .لجنــة الوطنيــة خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية ونتــائج هــذه القــضايا   ال

فيمـا يتعلـق حبقـوقهن املتكافئـة يف     خاصـة  القـانون،  بـادئ  اخلطوات املتخذة لزيادة إملام النساء مب   
  .الزواج واملرياث وملكية األراضي

يـة باملـساواة بـني اجلنـسني        علومـات عـن اللجنـة الوطنيـة املعن        مزيد مـن امل   ويرجى تقدمي    - ٥
ــصفحة   ــها ومــستوى ســلطاهتا ومهامهــا    ١٤الــيت ورد ذكرهــا يف ال ــان هيكل ــر، وبي  مــن التقري

وُيرجى إيضاح الوضع احلايل للمجلـس الـوطين املعـين باملـساواة بـني       .ومواردها البشرية واملالية
سؤولة عـن التنـسيق بـني    وكذلك بيان اهليئـة املـ   .اجلنسني فيما يتعلق بالنهوض باملرأة يف منغوليا

 . السياسات والربامج القطاعية القضايا اجلنسانية وحتقيق التكامل فيما بينها ضمن خمتلف

للربنامج الوطين للمساواة بني اجلنـسني       ٢٠٠٤يف عام   لتقييم الذي أجري    صوص ا وخب - ٦
ضا بيـان   ويرجـى أيـ    .، يرجـى بيـان نتـائج التقيـيم بإجيـاز          )١٣الصفحة   (٢٠٠٢املعتمد يف عام    

اخلطوات املتخذة لتنفيـذ املرحلـة الثانيـة مـن خطـة العمـل والكيفيـة الـيت يـتم هبـا رصـد وتقيـيم                           
 .تنفيذها

وُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن نطــاق وحمتــوى مــشروع القــانون املتعلــق باملــساواة بــني   - ٧
 .اجلنسني، مبا يف ذلك خطة حمددة األجل لسن هذا القانون

خطة الـسنوات الـثالث اخلاصـة لتنفيـذ اتفاقيـة           ”ليت بلغها تطبيق     بيان املرحلة ا   وُيرجى - ٨
ومـدى  ) ١٥الـصفحة   ( الوارد ذكرها يف التقريـر       “لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     القضاء ع 
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معلومـــات تفـــصيلية عـــن غايـــات اخلطـــة وأهـــدافها      يـــشمل  ، مبـــا  ذلـــك التقـــدم احملـــرز يف 
  .واستراتيجياهتا

 
 أدوار اجلنسني والقولبة   

وقــت احلاضــر خمتلــف إىل حــد مــا  ومــع أن فهــم الطلبــة يف ال”: يــورد التقريــر مــا يلــي - ٩
ــا يف ذلــك فهــم عالقــات األســر        فيمــا ــة، مب ــاة االجتماعي ــرأة يف احلي ــأدوار الرجــل وامل ــق ب يتعل

 “اجتـــاه لعـــدم قبـــول اقتراحـــات النـــساء علـــى صـــعيد صـــنع القـــرار” ال يـــزال مثـــة “اجلديـــدة
التدابري التثقيفية ومحـالت التوعيـة الـيت نفـذهتا الدولـة الطـرف مـن        ُيرجى بيان  ).٢٨ الصفحة(

مواقف الوصـاية األبويـة الـيت ُتبقـي النـساء والفتيـات              أجل القضاء على قولبة أدوار اجلنسني أو      
  .سجينات األدوار التقليدية

 
  ضد املرأةعنفال  

هاتـه، مبـا يف ذلـك       يرجى تقدمي بيانـات عـن حـاالت العنـف املرتكـب ضـد املـرأة واجتا                 - ١٠
االغتـصاب والعنـف املــرتيل، وكـذلك معلومــات عـن عـدد املالحقــات القـضائية واإلدانــات يف       
قضايا العنف املرتيل خالل السنوات اخلمس األخرية، على أن يشمل ذلك احلاالت الـيت احـُتج            

 ).١٠الصفحة ( فيها بالقانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل

مات عـن االسـتراتيجية وتـدابري الـسياسات املتعلقـة حبمايـة ضـحايا                تقدمي معلو  يرجىو - ١١
العنــف، مبــا يف ذلــك الــدعم القــانوين والطــيب، واملــشورة النفــسية، وبيــوت اإليــواء، وخطــوط    

 .وإعادة تأهيلهم، مىت انطبق ذلك االتصال املباشر، وكذلك معاقبة املرتكبني

ت عن الشكاوى املتعلقة جبميـع أشـكال     وُيرجى تقدمي معلومات عن عملية مجع البيانا       - ١٢
العنف ضد املرأة، من حني تقدمي الشكوى إىل حني إغالق القـضية، وعـن نـشر هـذه البيانـات                    

  .على اجلمهور
 

 االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء  
 إىل تزايد االجتار باألطفال والنساء عرب احلـدود ألغـراض         ١٢يشري التقرير يف الصفحة      - ١٣
الربنـامج الـوطين حلمايـة األشـخاص     ”وُيرجى تقـدمي معلومـات عـن تنفيـذ         .تغالل اجلنسي االس

 ٢٠٠٥ لعـام  “من البيع، وال سيما من استخدام األطفال والنساء ألغراض االستغالل اجلنـسي        
، مبــا يف ذلــك تفاصــيل عــن آليــات رصــد الربنــامج وتقييمــه والنتــائج احملــرزة يف )١٢الــصفحة (

لربنامج تدابري حمددة هتدف إىل التعايف اجلسدي والنفسي وإعادة اإلدمـاج  هل يتضمن ا .تنفيذه
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ُيرجى بيان مـا إذا كانـت    االجتماعي للفتيات والنساء من ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي؟
 .هنالك أية خطط لسن قانون ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال

تعلــق مبكافحــة الفُحــش وتعــديل قــانون  وُيرجــى بيــان نتــائج عمليــة تطبيــق التــشريع امل  - ١٤
ــام    ــش لعـ ــة الفُحـ ــدل وال  ١٩٩٨مكافحـ ــوم وزارة العـ ــيت تقـ ــا   ، الـ ــها حاليـ ــة باستعراضـ داخليـ

  ).١٣ الصفحة(

ُيرجـى  و .وُيرجى تقـدمي إحـصاءات عـن عـدد النـساء والـشابات الـاليت ميارسـن البغـاء          - ١٥
بة اسـتغالل البغـاء، فـضال عـن التـدابري           إيراد تفاصيل عن القوانني أو التدابري املعتمدة ملنع ومعاق        

املتخــذة لتــوفري خــدمات إعــادة التأهيــل والــدعم مــن أجــل إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي للنــساء  
 .الراغبات يف ترك البغاء

 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة  
واة بـني املـرأة      املـسا  عجيـل يقدم التقرير معلومات عن التدابري اخلاصة املؤقتـة املتخـذة لت           - ١٦

غــري أن التقريــر  ).٦٤الــصفحة (ويف أجهــزة صــنع القــرار ) ١٧الــصفحة (والرجــل يف التعلــيم 
متثيل املرأة يف الربملان الـوطين اخنفـض بـصورة شـديدة وهـو أدىن كـثريا عـن الـرقم                 ”ُيضيف أن   

ع املعــين ة العــاملي الرابــمــؤمتر األمــم املتحــدالــذي حــدد  يف املائــة ٣٠الــدويل املــستهدف البــالغ 
ــاملرأة ــد إىل   ” وأن “ب ــسياسي  هــذه املعــدالت املنخفــضة متت ــرار ال ــع مــستويات صــنع الق  “مجي

ُيرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن اآلثــار املترتبــة حــىت اآلن علــى القــانون     ).٥٨ و ٥٧الــصفحتان (
، وعـن أيـة نتـائج       )٦٠الـصفحة    (٢٠٠٦املعدل املتعلـق باالنتخابـات الربملانيـة املعتمـد يف عـام             

مـا هـي    .احلد من التمييز ضد املرأة والقضاء عليه يف امليـدان الـسياسي   سبيل  أُحرزت يفعملية
آليات مجع األموال لصاحل محالت املرشحات، وهي مـشكلة ورد ذكرهـا ضـمن العوائـق أمـام                  

هــل ُيطالــب بــدفع رســوم تــسجيل، وإذا كــان اجلــواب   مــشاركة املــرأة يف النــشاط الــسياسي؟
 .باإلجياب فُيرجى بيان املبلغ

ة علـــى مـــستوى وزيـــر الدولـــة     يف املائـــ٢ونظـــرا لكـــون متثيـــل املـــرأة ال يتجـــاوز      - ١٧
 مـشاركة   عجيـل  تـدابري خاصـة أو حـصص لت        هنالكُيرجى بيان ما إذا كانت      ف،  )٦١ الصفحة(

ــة   ــن عمليـ ــا مـ ــستويات العليـ ــرأة يف املـ ــسلك   املـ ــواء يف اإلدارة أو يف الـ ــسياسات، سـ ــنع الـ  صـ
 . ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم ١-٤الدبلوماسي، وفقا للمادة 

 
 العمالة  

من الربنامج الوطين للمـساواة     ) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(يورد التقرير أن تقييم املرحلة األوىل        - ١٨
ـــ     ــدى امل ــا إحـ ــسية باعتبارهـ ــضايقات اجلنـ ــدد املـ ــسني حـ ــها  سابـــني اجلنـ ــزم معاجلتـ ــيت يلـ ئل الـ
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وكــذلك أشــارت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  ).٤٤ الــصفحة(
)E/C.12/1/Add.47، إىل أن التمييز ضد النساء احلوامل واملـضايقة اجلنـسية للنـساء            ) ١٢فقرة   ال

ة أو املعتـزم اختاذهـا   ُيرجى بيـان التـدابري اإلضـافية املتخـذ     .يف مكان العمل يشكالن مصدر قلق
للتصدي للمشاكل الـيت تواجههـا املـرأة يف مكـان العمـل علـى الـرغم مـن وجـود قـانون حيظـر                         

 .التمييز يف مكان العمل

، )٤٨الـصفحة    (“ال يوجد نظام إلعادة تدريب النساء العاطالت      ”وُيعلن التقرير أنه     - ١٩
 ال يتلقــى املعــاملون الرعايــة  وأن النــساء نتيجــة لــذلك يعملــن يف القطــاع غــري النظــامي حيــث  

ُيرجــى بيـان مــا إذا كانـت هنالــك خطـط لتــوفري التعلـيم املهــين      .االجتماعيـة والتــأمني الـصحي  
وبـالنظر إىل تزايـد عـدد     .والتدريب للفتيات والنساء العاطالت عن العمل يف املستقبل القريـب 

 االســتراتيجيات الــيت ، ُيرجــى بيــان)٤٨الــصفحة (النــساء العــامالت يف القطــاع غــري النظــامي 
جرى وضعها ملساعدة النساء العامالت يف القطاع غري النظامي، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة،          
ــاعي        ــضمان االجتم ــروض وال ــى الق ــا واحلــصول عل ــى الوصــول إىل األســواق والتكنولوجي عل

 .واخلدمات الصحية

جلنـسني يف مقـدار   تالحـظ الفجـوة بـني ا   ” : مـن التقريـر  ٤٨ورد مـا يلـي يف الـصفحة     - ٢٠
متوسط الراتـب بـالنظر إىل أن الرجـال ميثلـون األغلبيـة يف األنـشطة االقتـصادية املرتفعـة األجـر                      

، وذلــك علــى الــرغم مــن اإلجنــازات  “لبيــة يف قطــاع اخلــدمات األقــل أجــرا ومتثــل النــساء األغ
ظـر فيهـا إلعـادة تقيـيم     مـا هـي التـدابري اجلـاري الن     .التعليمية املرموقة اليت حققتها املرأة املنغولية

الوظائف يف قطاعات سوق العمل العامة اليت تغلب عليها النساء، مقارنة إىل وظـائف القطـاع                
وهــل مــن املعتــزم وضــع سياســات إلعــادة النظــر يف املرتبــات يف     الــذي يغلــب عليــه الرجــال؟ 

 قطاعات سوق العمل العامة اليت تغلب عليها النساء؟

عف مؤسسات الرعايـة النهاريـة لألطفـال يف املرحلـة الـسابقة             ض”يشري التقرير إىل أن      - ٢١
 علـى التنـافس   للتعليم اإللزامي أثناء فترة التحـول أحـد العوامـل املـؤثرة سـلبيا علـى قـدرة املـرأة          

ُيرجــى بيــان مــا إذا كانــت أيــة تــدابري قــد اُتخــذت   ).٤٥الــصفحة  (“حبريــة يف ســوق العمــل
سورة التكلفة ُبغية القضاء على التمييز ضد األمهـات يف          إلنشاء مراكز رعاية هنارية مناسبة ومي     

 .سوق العمل

 اهلجرة من الريف إىل املدن، اليت ُيقـال إهنـا           وحجموُيرجى تقدمي معلومات عن طبيعة       - ٢٢
وُيرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن أيـــة سياســـات  .تتزايـــد، وكـــذلك عـــن آثارهـــا علـــى املـــرأة
 .عامالت املهاجراتواستراتيجيات قائمة حلماية حقوق أولئك ال
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 الصحة  
على الرغم من النجاحات اليت حققتـها الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق باحلـد مـن وفيـات           - ٢٣

ــسبة    ــاء النفــاس، ُيالحــظ أن ن ــة٧األمهــات أثن  ٢٠٠٠ مــن هــذه الوفيــات بــني عــامي    يف املائ
 مــن الوفيــات حــدثت بــسبب مــضاعفات   ٥٤,٥ تعــزى إىل اإلجهــاض، وأن نــسبة  ٢٠٠٤ و

وُيـضيف التقريـر أنـه طبقـا للدراسـة االستقـصائية الـيت         ).٣٧الـصفحة  (اض غري املـأمون  اإلجه
 امـرأة أجهـضت، أجريـت    ٩٠٠، فإنـه مـن بـني    ٢٠٠١أجرهتا مؤسسة الـصحة العامـة يف عـام       

ــة م٥٢,٤عمليــات إجهــاض متكــررة لنــسبة   جهــضن نــهن، وأن ثلــث النــساء الالئــي أ  يف املائ
ــة    ــط أي ــستخدمن ق ــصورة متكــررة مل ي ــع احلمــل   ب ــصفحة ( وســائل ملن ــدمي   ).٣٨ال ُيرجــى تق

معلومات عن االستراتيجيات القائمة لكفالة حصول النساء علـى خـدمات ميـسورة الكلفـة يف         
جمال الصحة اإلجنابية واجلنسية، واستفادهتن من برامج التثقيف يف جمال تنظيم األسرة، وإتاحـة              

 . هقني من اجلنسني والنساء الريفياتهذه اخلدمات والربامج لفئات معنية من قبيل املرا

ــة           - ٢٤ ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــال انت ــن احتم ــد م ــل تزي ــدة عوام ــر وجــود ع ــبني التقري ي
ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن عـدد النـساء املـصابات         ).٣٩الصفحة (اإليدز يف منغوليا /البشرية

لعكـسي، واخلـدمات    اإليدز، ومدى توافر األدوية املضادة لفريوسـات النـسخ ا         /حاليا بالفريوس 
وُيرجــى كــذلك بيــان مــا إذا كانــت  .اإليــدز وأطفــاهلن/النفــسية املتاحــة للمــصابات بــالفريوس

هل هنالك أيـة تـدابري خاصـة     .اإليدز تراعي املنظور اجلنساين/الربامج القائمة ملكافحة الفريوس
 للوقاية تستهدف النساء واملراهقات؟

 
 املرأة الريفية  

 عدة مشاكل تواجهها املرأة الريفية بـسبب تزايـد التفـاوت بـني املـدن                يشري التقرير إىل   - ٢٥
ــصفحة (والريــف  ــر  )٤ال ــها الفق ــصفحة (، من ــة    )٤١ال ــى خــدمات الرعاي ــة احلــصول عل ، وقل
ويالحـظ أن أحـد    ).٢٨الـصفحة  (، والتعلـيم العـايل اجلـودة    )٣٥ و ٣٠الـصفحتان  (الـصحية  

 بـني اجلنـسني يف التنميـة        املـساواة ”اجلنـسني هـو     جماالت تركيز الربنامج الـوطين للمـساواة بـني          
ُيرجــى تقــدمي تفاصــيل عمــا إذا كــان الربنــامج يركــز علــى حتــسني    ).١٤الــصفحة  (“الريفيــة

ــيم      ــى التعل ــسري احلــصول عل ــة مــن خــالل تي ــرأة الريفي ــشة امل ــة  ،مــستوى معي  وخــدمات الرعاي
ــي،الـــصحية ــاء النقـ ــاء، واملـ ــة والفـــرص االجت، والـــصرف الـــصحي، والكهربـ ــة ،ماعيـ  وملكيـ
 .التخطيط اإلمنائياملتعلقة ب اتالقراراختاذ  واملشاركة يف عمليات ،األراضي
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 فئات النساء الضعيفة  
 مـرة بـني عـامي      ١٦يفيد التقرير بأن عدد األسر املعيشية الـيت تعيلـها النـساء تـضاعف                - ٢٦

ــة ومخـــسة، و  النـــصفهن عـــددوأن ، ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ أهنـــن  مـــن األطفـــال يتـــراوح بـــني ثالثـ
لــدعم ُيرجــى بيــان التــدابري املتخــذة  ).٤٣الــصفحة (معرضــات للبطالــة والفقــر بــصفة خاصــة 

، مبـا يف ذلـك تـدابري       تهنلتخفيف من حمن   وا النساء الفقريات، وال سيما أولئك الاليت ُيعلن أُسرا       
 .تيسري حصوهلن على األراضي والقروض

بـشأن التقريـر    ) ٢٧٨-٢٣٤الفقـرات    ،A/56/38(أعربت اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة         - ٢٧
منغوليـا تـضع مـسؤولية    ”لكـون   اجلامع للتقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع ملنغوليـا عـن قلقهـا      

األسرة ورعاية أطفاهلـا علـى كاهـل املـرأة دون غريهـا، خاصـة وأن الـسياسة الـسكانية ملنغوليـا                      
شها ضـع يـشجع علـى هتميـ       وتالحـظ أن هـذا الو      .تشجع املرأة على تكوين أسرة كـبرية العـدد        

ُيرجــى بيــان مــا اتُّخــذ مــن و. )٢٦٩الفقــرة املرجــع نفــسه،  (“يف االقتــصاد ويزيــد حــدة الفقــر
   . من نتائجتهتدابري حمددة ملعاجلة الوضع، وما حقق

ويـشري التقريـر يف    .وُيرجى تقدمي معلومات عن حالة النـساء املـسنات وذوات اإلعاقـة    - ٢٨
 . يف املائــة مـــن جممــوع الـــسكان  ٢,٨عـــوقني املــسجلني بلغـــت   إىل أن نــسبة امل ٥١الــصفحة  

هي الربامج والسياسات احملـددة األجـل القائمـة حلمايـة حقـوق هـؤالء النـساء يف احلـصول                   فما
ــة صــحية وســكن ميــسوري الكلفــة؟       علــى عمــل الئــق عنــد االقتــضاء، وعلــى خــدمات رعاي

يق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص        وُيرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصد         
 .ذوي اإلعاقة

 


