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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   
 التقرير اجلامع  للتقارير الدورية اخلامسة والسادسة والسابعة للدول األطراف  

   
 *منغوليا  

 

 

ــت األم *  ــساد      تلق ــسة وال ــة اخلام ــارير الدوري ــامع للتق ــر اجل ــة التقري ــة العام ــك يف   ان ــا وذل ــسابعة ملنغولي سة وال
 .٢٠٠٧مارس /آذار ٢٣

 الــذي نظــرت فيــه CEDAW/C/5/Add.20لالطــالع علــى التقريــر األويل املقــدم مــن حكومــة منغوليــا، انظــر     
 الـذي نظـرت   CEDAW/C/13/Add.7انظـر  ولالطالع على التقرير الدوري الثـاين    . اللجنة يف دورهتا اخلامسة   

ــا التاســـعة  ولالطـــالع علـــى التقريـــرين الـــدوريني الثالـــث والرابـــع اجملـــتمعني انظـــر   . فيـــه اللجنـــة يف دورهتـ
CEDAW/C/MNG/3-4اللذين نظرت فيهما اللجنة يف دورهتا الرابعة والعشرين . 
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أن تنفيذ اتفاقية القضاء علـى مجيـع        التقرير الوطين اخلامس املقدم من حكومة منغوليا بش         
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
 مقدمة  

تقدم حكومة منغوليا مبوجب هذه الوثيقة تقريرها اخلامس بشأن تنفيذ اتفاقية القـضاء              
 . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ثالـث  ويستند هذا التقرير إىل املعلومات واملصادر اليت جتمعـت بعـد تقـدمي التقريـرين ال                
وحيــاول التقريــر .  علــى التــوايل٢٠٠١ و١٩٩٧والرابــع املقــدمني مــن حكومــة منغوليــا لعــامي 

أيــضا حتليــل احلالــة احملــددة حلقــوق املــرأة مــن املنظــورات اجلنــسانية بتقيــيم الــتغريات الديناميــة    
 .١٩٩٠احلاصلة أثناء التحول إىل السوق احلرة منذ عام 

الــة االقتــصادية العامــة ويــورد معلومــات مــوجزة  ويغطــي اجلــزء األول مــن التقريــر احل  
بشأن وضع املرأة يف حني يعكس اجلزء الثاين الُنهج اجلنـسانية املـأخوذ هبـا يف الـسياسة املتعلقـة                    

 .بكفالة حقوق اإلنسان وعملية اإلصالح القانوين
 ويتناول اجلزء الثالث القـضايا املتعلقـة بإعمـال حقـوق املـرأة يف التطـور واملـشاركة يف                   

احلياة االجتماعية، وإجنازاهتا والدروس املستفادة، والتحـديات، والتـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة          
 .للتغلب عليها والقضايا اليت يتعني مراعاهتا يف اخلطوات األخرى

 
 معلومات عامة بشأن احلالة االقتصادية واملرأة -أوال  

 اليـوم ارتباطـا وثيقـا بـالتحول إىل          يرتبط كثري من قضايا التنميـة الـيت تواجههـا منغوليـا            
ــسوق احلــرة   ــة وجمتمــع ال ــة ســهلة   . الدميقراطي ــسوقي عملي ــصاد ال . ومل يكــن التحــول إىل االقت

ــة الرئيــسية  ١٩٩٠ومتثلــت بعــض تــدابري اإلصــالح اهلامــة منــذ عــام       يف حتريــر األســواق احمللي
وحقـق عـالج    . ة للدولـة  والتجارة الدولية، والتعومي احلر للعملة، وخصخصة املـشاريع اململوكـ         

 .االقتصاد بالصدمة نتائج متباينة
ــني      ــرة ب ــة التحــول يف الفت ــادا    ١٩٩٤-١٩٩٠ويف بداي ــصاد اخنفاضــا ح ، شــهد االقت

 ١٩٩٥وبـدأت دالئـل االسـتقرار االقتــصادي تظهـر مـن عــام      . وهـبط الـدخل بـصورة شــديدة   
. ١٩٩٠ الـسابق يف عـام       ومنذ ذلك احلني أخذ االقتصاد ينمو باستمرار ولكنه مل يبلغ مـستواه           

 .وبالسيطرة على التضخم، أخذ القطاع اخلاص ينمو سريعا
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، اخنفــض ١٩٩٩وبـسبب خمـاطر الـشتاء علـى مـدى ثــالث سـنوات متعاقبـة منـذ عـام           
ولـذلك  . ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ١,١اإلنتاج الزراعي ومل يبلغ منو الناتج احمللـي اإلمجـايل إال            

 .سارة يف املاشية هائلة من حيث الكمشهد منو البلد ركودا وكانت اخل
 

 ١اجلدول   
  :٢٠٠٤-١٩٩٥لفترة يف ا) باآلالف (يةإحصاءات عدد رؤوس املاش  

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ املاشية

 ٢٥٦,٦ ٢٥٦,٧ ٢٥٣,٠ ٣٨٥,٢ ٣٢٢,٩ ٣٥٥,٦ ٣٥٦,٥ ٣٥٥,٤ ٣٥٧,٩ ٣٦٧,٥ اجلمال

 ٢ ٠٠٥,٤ ١ ٩٦٨,٩ ١ ٩٨٨,٩ ٢ ١٩١,٨ ٢ ٦٦٠,٧ ٣ ١٦٣,٥ ٣ ٠٥٩,١ ٢ ٨٩٣,٢ ٢ ٧٧٠,٥ ٢ ٦٤٨,٤ اخليل

 ١ ٨٤١,٦ ١ ٧٩٢,٨ ١ ٨٨٤,٣ ٢ ٠٦٩,٣ ٣ ٠٩٧,٦ ٣ ٨٢٤,٧ ٣ ٧٢٥,٨ ٣ ٦١٢,٨ ٣ ٤٧٦,٣ ٣ ٣١٧,١ البقر

 ١١ ٦٨٦,٤ ١٠ ٧٥٦,٤ ١٠ ٦٣٦,٦ ١١ ٩٣٧,٣ ١٣ ٨٧٦,٤ ١٥ ١٩١,٣ ١٤ ٦٩٤,٢ ١٤ ١٦٥,٦ ١٣ ٥٦٠,٦ ١٣ ٧١٨,٦ الغنم

 ١٢ ٢٣٨,٠ ١٠ ٦٥٢,٩ ٩ ١٣٤,٦ ٩ ٥٩١،٣ ١٠ ٢٦٩,٨ ١١ ٠٣٣,٩ ١١ ٠٦١,٩ ١٠ ٢٦٥,٣ ٩ ١٣٤,٨ ٨ ٥٢٠,٧ املاعز

 ٢٨ ٠٢٧,٩ ٢٥ ٤٢٧,٧ ٢٣ ٨٩٧,٦ ٢٦ ٠٧٥,٣ ٣٠ ٢٢٧,٤ ٣٣ ٥٦٩,٠ ٣٢ ٨٩٧,٥ ٣١ ٢٩٢,٣ ٢٩ ٣٠٠,١ ٢٨ ٥٧٢,٣ اجملموع

 ١٠,٢ ٦,٤ ٨,٤- ١٣,٧- ١٠,٠- ٢,٠ ٥,١ ٦,٨ ٢,٥ ٦,٦ معدل النمو

 .٢٠٠٥تب الوطين لإلحصاءات، املكتب الوطين لإلحصاءات املك: املصدر
  

 ٢اجلدول 
 ٢٠٠٤-١٩٩٦لفترة يف ارات االقتصاد الكلي الرئيسية ملنغوليا شمؤ
 

          
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ املؤشرات

 منو الناتج احمللي اإلمجايل
 ١٠,٦ ٥,٦ ٤,٠ ١,٠ ١,١ ٣,٢ ٣,٥ ٤,٠ ٢,٤ )نسبة مئوية(

 الزراعة
 ١٧,٧ ٤,٩ ١٢,٤- ١٨,٣- ١٥,٩- ٤,٤ ٦,٦ ٤,٣ ٣,٤ )نسبة مئوية(

 الصناعة
 ١٥,٠ ٤,٨ ٣,٨ ١٥،٥ ٠,٣ ١,٦ ٣,٧ ٢,٦- ٣,٤- )نسبة مئوية(

 اخلدمات
 ٦,٣ ٦,١ ١١,٦ ٦,١ ١٥,٣ ٣,١ ١,١ ٧,٥ ٥,١ )نسبة مئوية(

ــستهلك   ــعار املـ ــتغري يف أسـ الـ
 ١١,٠ ٤,٧ ١,٦ ٨,٠ ٨,١ ١٠,٠ ٦,٠ ٢٠,٥ ٤٤,٦ )هناية العام، نسبة مئوية(

ــة    ــارة اخلارجيــ ــزان التجــ ميــ
 ١٥١,٥- ١٨٥,٢- ١٦٦,٨- ١١٦,٢- ١٤٠,١- ١١٣,٠- ١٢٠,٠- ٦٥,١ ٣٥,٠- )مباليني الدوالرات(

ســعر صــرف العملــة الوطنيــة 
 مــــــــن ١هنايــــــــة العــــــــام، (

 ١ ٢٠٩,٠ ١ ١٦٨,٠ ١ ١٢٥,٠ ١ ١٠٢,٠ ١ ٠٩٧,٠ ١ ٠٧٢,٠ ٩٠٢,٠ ٨١٣,٢ ٦٩٣,٥ )دوالرات الواليات املتحدة
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 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ املؤشرات

النـــــسبة (معـــــدل البطالـــــة   
 ٣, ٦ ٣, ٥ ٣, ٤ ٤, ٦ ٤, ٦ ٤, ٧ ٥, ٩ ٧, ٧ ٦, ٧ )املئوية للبطالة املسجلة

ــوع    ــة جملمــــ ــسبة املئويــــ النــــ
ــي   ــاتج احمللـ ــتثمار يف النـ اإلسـ

 ٢٥, ٤ ٢٧, ٥ ٢٤, ٨ ٢٤, ٩ ٢٥, ٦ ٢٥, ٧ ٢٣, ٧ ٢٠, ٠ ٢٠, ٣ اإلمجايل 
ــوع    ــة جملمــــ ــسبة املئويــــ النــــ

ــرادات ا ــاتج  إيـ ــة يف النـ مليزانيـ
 ٣٩,٤ ٣٧,٩ ٣٨,٤ ٣٩,٤ ٣٤,٤ ٢٨,٨ ٢٧,٦ ٢٥,٥ ٢٥,٢ احمللي اإلمجايل

ــوع    ــة جملمــــ ــسبة املئويــــ النــــ
مصروفات امليزانيـة يف النـاتج      

 ٤١,٦ ٤٢,١ ٤٤,٤ ٤٣,٩ ٤٢,٢ ٣٩,٤ ٤١,٩ ٣٤,٥ ٣٢,٧ احمللي اإلمجايل
النسبة املئوية لرصـيد امليزانيـة      
ــي    ــاتج احمللـــ ــة يف النـــ احلاليـــ

 ٩,٣ ٧,٦ ٤,٤ ٥,٧ ٣,١ ٠,٣- ٠,٧- ١,٦ ٤,٠ اإلمجايل
النسبة املئويـة جملمـوع رصـيد       
امليزانيـــــة يف النـــــاتج احمللـــــي  

 ٢,٢- ٤,٢- ٥,٩- ٤,٥- ٧,٧- ١٠,٦- ١٢,٥- ٧,٨- ٧,٥- اإلمجايل
ــايل    ــي االمجــــ ــاتج احمللــــ النــــ

بباليني التجريكات بالـسعر     (
 ١ ٩١٠,٩ ١ ٤٦١,٢ ١ ٢٤٠,٨ ١ ١١٥,٦ ١ ٠١٨,٩ ٩٢٥,٣ ٨١٧,٤ ٨٣٢,٦ ٦٤٦,٦ )احلايل

ــايل    ــي اإلمجــــ ــاتج احمللــــ النــــ
مباليــني الــدوالرات بالــسعر  (

 )احلايل
١٥٩,١ 

١ 
٠٤٩,١ 

١ ٦١٢,١ ١ ٢٧٤,٥ ١ ١١٧,٥ ١ ٠١٦,٣ ٩٤٦,٦ ٩٠٥,٦ ٩٦٨,٥ ١ 
النــاتج احمللــي اإلمجــايل للفــرد 

 ٧٥٨,٧ ٥٨٦,٨ ٥٠٤,٦ ٤٦٠,٠ ٤٣٧,٠ ٣٩٢,٣ ٣٤١,١ ٣٦٢,٥ ٢٨٥,٢ )بآالف التجريكات(
 

 .٢٠٠٥كتب الوطين لإلحصاءات، وزارة املالية، امل: املصدر
  

، ولكنه مل يرتب أثرا هاما علـى منـو العمالـة            ٢٠٠٢وانتعش النمو االقتصادي من عام       
 .وختفيف حدة الفقر، ولذلك ال ميكن أن يعطي الثقة يف حتقيق النمو املستدام

عـن التحـول علـى      وبوجه عام، فإن الفقر والتناقضات االجتماعية ذات الـصلة النامجـة             
والتفاوتــات املتزايــدة بــني احلــضر والريــف، واألغنيــاء . مــدى العقــد غــري آخــذين يف االخنفــاض

ــد    ــهيكل االجتمــاعي للبل ــة  . والفقــراء تــشكل حتــديات أخــرى لل ــة اخلــدمات االجتماعي ونوعي
وبــسبب التحــديات البيئيــة اهلائلــة مثــل  . األساســية مثــل التعلــيم والرعايــة الــصحية ال تتحــسن  

فاف والشتاء القارس، وتدهور املراعي، والتصحر، والـتغريات املناخيـة، ال ميكـن أن يـسهم                اجل
ولـذلك، تـدعو احلاجـة إىل أن    . النمو االقتـصادي وحـده بـصورة هامـة يف ختفيـف حـدة الفقـر            

 .ينصب تركيز النمو االقتصادي على ختفيف حدة الفقر ودفع التنمية البشرية
تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بتنفيــذ الــسياسات   وقــد التزمــت حكومــة منغوليــا ب  

والربامج الواردة يف استراتيجية دعم النمو االقتصادي وختفيـف حـدة الفقـر الـيت اتفقـت عليهـا             
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ومتثــل تلــك اإلســتراتيجية خطــة إمنائيــة   . ٢٠٠٣ســبتمرب، /احلكومــة والبنــك الــدويل يف أيلــول 
 . سواءشاملة ووثيقة أساسية لتخفيف حدة الفقر على حد

: املـرأة يف منغوليـا    ”وقد أصدر صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة تقريـرين بعنـوان             
ــة   ــة  ” و٢٠٠٠يف عــام “ التحــولدليــل للتقــدم يف ظــل مرحل منظــار جنــساين للخريطــة الريفي

وشـرح التقريـر األول وضـع املـرأة         . ٢٠٠٣يف عـام    “ بيانات ألغراض السياسة العامة   : ملنغوليا
لتحول والتحديات اليت تواجهها واآلثار اإلجيابيـة والـسلبية الـيت ترتبـها الـتغريات يف             يف مرحلة ا  

اجملــاالت االقتــصادية واالجتماعيــة والــسياسية علــى الوضــع االقتــصادي والــسياسي للمــرأة يف    
ــة     . البلــد ــاة الريفي ــر الثــاين علــى التحليــل اجلنــساين للمعلومــات ذات الــصلة باحلي وركــز التقري

 .اغة استراتيجية سياسات وبرامج التنميةوأسهم يف صي
 ٢٠٠٥واملنشور املشترك الصادر عن مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدويل يف عـام              

هنـاك علــى مــا يبـدو مــساواة نــسبية بــني   ”بـشأن التقيــيم اجلنــساين ملنغوليـا يــصف الوضــع بــأن   
فإن األدلـة املستخلـصة مـن       ومع ذلك،   .  من البلدان األخرى   كثرياجلنسني يف منغوليا باملقارنة ب    

الدراســـات احلديثـــة ومـــن حتليـــل جنـــساين لإلحـــصاءات الوطنيـــة تـــشري إىل أن آثـــار التحـــول 
 تغرقـ أُسـراً كـثرية     ”ويضيف التقرير كـذلك أن      .  “االقتصادي كانت خمتلفة للمرأة والرجل

ويف .  اختفاء الوظـائف الـيت كانـت مـشمولة باحلمايـة سـابقا             بسببيف الفقر خالل هذه الفترة      
الوقت ذاته، اخنفضت اخلدمات االجتماعية بصورة شديدة حيـث مل يبـق إال القليـل للتخفيـف                 

 .“وفترة التغري هذه ختلق فجوات بني اجلنسني. من آثار البطالة
 ألــف نــسمة )١(٢ ٥٣٣,١، بلــغ الــسكان املقيمــون يف منغوليــا ٢٠٠٤ويف هنايــة عــام  

واهلجـرة  .  امـرأة ١٠٠ لكـل    ٩٨,٥نـسبة الرجـال      يف املائة وبلغـت      ٥٠,٤ومثلت النساء نسبة    
 يف املائـة مـن النـساء يف         ٦٠من الريف إىل احلضر تتسبب يف زيادة سكان احلضر وتعيش نسبة            

وحـسب الـسن، تتـراوح أعمـار       .  يف املائـة يف املنـاطق الريفيـة        ٤٠مناطق احلـضر وتعـيش نـسبة        
 يف املائــة مــا بــني ٦١,٥نــسبة  عامــا، و١٤-٠ يف املائــة مــن مجيــع النــساء مــا بــني ٣٢,٤نــسبة 
 . عاما وأكرب٥٩ يف املائة تبلغ ٦,١ عاما ونسبة ٥٩-١٥

 اتفاقيـة متعلقـة بكفالـة حقـوق         ٢٠وتتمثل واحدة من بني االتفاقيـات الـيت تربـو علـى              
اإلنسان وحريته اليت انضمت منغوليا إليها منذ انـضمامها لعـضوية األمـم املتحـدة يف تـصديقها           

 ١٤ختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف   علــى الربوتوكــول اال

_________________ 
 .٢٠٠٥احلولية اإلحصائية املنغولية، املكتب الوطين لإلحصاءات،  )١( 
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وتعمل منغوليا جاهدة، منذ انضمامها لإلتفاقية، علـى تنفيـذها          . ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول 
 .بوصفها منوذجا جديدا لضمان حقوق املرأة، ومصاحلها واحتياجاهتا

الوطنيـة مـن أجـل رفـاه رجـال        بتعبئـة قـدراهتا      ٢٠/٢٠وتقوم احلكومـة بتنفيـذ مبـادرة         
ويف الوقت احلاضر، تقوم احلكومـة بتنفيـذ عـدد مـن املـشاريع يف إطـار أكثـر مـن                    . ونساء البلد 

وعلـى  .  برامج متخصصة تشمل محاية مصاحل املرأة وصحتها، وتعليمها، وعملها وتنميتـها       ١٠
املائــة مــن  يف ٢٠ســبيل املثــال، كــان االعــالن مبوجــب القــانون عــن ختــصيص مــا ال يقــل عــن  

 .جمموع امليزانية لتعليم األطفال والشباب ميثل ضربا من النجاح
 

 ٣اجلدول 
 ٢٠٠٤-١٩٩٥لفترة يف اصروفات امليزانية املقارنة يف القطاعات االجتماعية م
 )نسبة مئوية(

 حسب النوع

 السنوات

جممــــــــــــــــــوع 
ــصروفات يف  املـ
ــاع  القطـــــــــــــــ

 االجتماعي
ــشطة  األنـــــــــ

 التعليمية

أنـــــــــــشطة 
قطــــــــــــاع  

 الصحة

ن لـــــــــــــــضماا
ــاعي  االجتمـــــــ

عايـــــــــــــــة والر
 اإلجتماعية

ــكان  اإلســــــ
واملرافــــــــــق  

 العامة

األنــــــــــــشطة 
الترفيهيــــــــــــة 

 والثقافية
 جمموع مصروفات امليزانيةيف النسبة املئوية 

٣,٥ ١,٦ ١٥,٧ ١١,٣ ١٧,٠ ٤٩,١ ١٩٩٥ 
٣,٢ ١,١ ١٣,٦ ١٠,٦ ١٥,٩ ٤٤,٤ ١٩٩٦ 
٣,٢ ١,٢ ١٤,٩ ٩,٩ ١٦,٢ ٤٥,٥ ١٩٩٧ 
٣,٣ ١,١ ١٥,١ ٩,٦ ١٧,١ ٤٦,٢ ١٩٩٨ 
٣,١ ١,٣ ١٦,٤ ٩,٨ ١٧,٨ ٤٨,٤ ١٩٩٩ 
٣,٤ ١,٦ ١٧,٧ ١٠,٧ ١٩,١ ٥٢,٥ ٢٠٠٠ 
٣,١ ١,٥ ١٧,٣ ١٠,٨ ٢٠,١ ٥٢,٨ ٢٠٠١ 
٣,٢ ١,٤ ١٧,٦ ١٠,٥ ١٨,٨ ٥١,٥ ٢٠٠٢ 
٣,٠ ١,٠ ١٩,١ ٩,٥ ١٨,٧ ٥١,٣ ٢٠٠٣ 
٢,٩ ١,٠ ٢١,٩ ١١,٠ ١٩,٢ ٥٦,٠ ٢٠٠٤ 

       
 ايلالنسبة املئوية يف الناتج احمللي اإلمج

١,٠ ٠,٤ ٤,٣ ٣,١ ٤,٦ ١٣,٤ ١٩٩٥ 
٠,٩ ٠,٣ ٣,٤ ٢,٧ ٤,٠ ١١,٣ ١٩٩٦ 
١,١ ٠,٤ ٥,٢ ٣,٦ ٥,٧ ١٦,٠ ١٩٩٧ 
١,٤ ٠,٥ ٦,٤ ٤,٠ ٧,١ ١٩,٤ ١٩٩٨ 
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 حسب النوع

 السنوات

جممــــــــــــــــــوع 
ــصروفات يف  املـ
ــاع  القطـــــــــــــــ

 االجتماعي
ــشطة  األنـــــــــ

 التعليمية

أنـــــــــــشطة 
قطــــــــــــاع  

 الصحة

ن لـــــــــــــــضماا
ــاعي  االجتمـــــــ

عايـــــــــــــــة والر
 اإلجتماعية

ــكان  اإلســــــ
واملرافــــــــــق  

 العامة

األنــــــــــــشطة 
الترفيهيــــــــــــة 

 والثقافية
١,٢ ٠,٥ ٦,٥ ٣,٩ ٧,٠ ١٩,١ ١٩٩٩ 
١,٤ ٠,٧ ٧,٢ ٤,٤ ٧,٩ ٢١,٦ ٢٠٠٠ 
١,٣ ٠,٦ ٧,٦ ٤,٧ ٨,٧ ٢٢,٩ ٢٠٠١ 
١,٤ ٠,٦ ٨,٠ ٤,٧ ٨,٤ ٢٣,١ ٢٠٠٢ 
١,٣ ٠,٥ ٨,٦ ٤,٣ ٨,٥ ٢٣,٢ ٢٠٠٣ 
١,٣ ٠,٤ ٩,٧ ٤,٩ ٨,٥ ٢٤,٨ ٢٠٠٤ 

 
 .٢٠٠٥وزارة املالية، : املصدر

  
 يف املائـة مـن جممـوع        ٥٦,٠ - ٤٤,٤وخالل السنوات العشر املاضية، أُنفقـت نـسبة          

ــة أي  ــاتج احمللــي اإلمجــايل علــى خــدمات    ٢٤,٨ - ١١,٣مــصروفات امليزاني ــة مــن الن  يف املائ
 .سية مثل التعليم، والصحة، والرعاية االجتماعية واألنشطة الترفيهية والثقافيةاجتماعية أسا

 من ماليـني دوالرات الواليـات املتحـدة     ٢ ٩٤٩,٤وحصلت منغوليا على ما جمموعه       
 ومــا جمموعــه ٢٠٠٤-١٩٩١يف شــكل مــساعدات إمنائيــة رمسيــة مــن املــاحنني يف الفتــرة بــني    

 يف املائـة  ٥٢,٥يف شـكل مـنح و  ) ت الواليات املتحـدة  من دوالرا١ ٣٩٩,٦( يف املائة  ٤٧,٥
. يف شـكل قـروض بـشروط ميـسرة        )  من ماليني دوالرات الواليات املتحـدة      ١ ٥٤٩,٨(املائة  

ومابرحـــت مـــنح املـــاحنني تـــؤدي دورا هامـــا يف معاجلـــة صـــعوبات مرحلـــة التحـــول وتـــدابري   
 .الطوارئ، والتغلب على التدهور واألزمة االقتصاديني

. دايــة، كانــت املعونــة املاليــة والطارئــة هــي الغالبــة يف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــةويف الب 
وتنتهج احلكومة سياسة ترمي إىل ختفيض نسبة املعونة الطارئـة وزيـادة نـسبة التمويـل املتوسـط         

ــة     ــة الرمسي ــة يف تكــوين املــساعدة اإلمنائي واملــنح موجهــة حنــو  . والطويــل األجــل ملــشاريع التنمي
ومـن املقــرر  . لــى تنميـة وتعزيــز قـدرة املــوارد البـشرية وأهــداف القطـاع االجتمــاعي    اإلنفـاق ع 

 .املضي يف اجتاه هذه السياسة
 يف املائــة العامــل ٣٣,٢ومــن املــنح والقــروض املقدمــة بــشروط ميــسرة، تــشكل نــسبة  

ة ، ونــسب)الطاقــة، والطــرق، واالتــصاالت، واملرافــق العامــة(الرئيــسي لتنميــة اهلياكــل األساســية 
، )التعلــيم، والــصحة، وتنميــة املــوارد البــشرية( يف املائــة للــهياكل األساســية االجتماعيــة ١٥,٥
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 يف املائـة لـإلدارة املاليـة واالقتـصادية،       ١٢,٦ يف املائة للصناعة والزراعـة، ونـسبة         ١٤,٦ونسبة  
 . يف املائة للقطاعات األخرى٢٣,٩ونسبة 

 
 ح القانوين وتوسيع مشاركة اجملتمع املدين فيهااالجتاه اجلنساين يف سياسة اإلصال -ثانيا  

والدسـتور  . تعترف منغوليا حبقـوق املـرأة بوصـفها جـزءا أساسـيا مـن حقـوق اإلنـسان                 
ال جيــوز ” حيظــر قطعيــا أي نــوع مــن التمييــز ويــنص علــى أنــه  ١٩٩٢اجلديــد املعتمــد يف عــام 

، أو الـسن، أو اجلـنس،       التمييز ضد أي شخص على أساس األصل اإلثـين، أو اللغـة، أو العـرق              
ــصب، أو الــدين أو الــرأي أو        ــاعي، أو امللكيــة، أو املهنــة أو املن أو األصــل أو الوضــع االجتم

 .“التعليم
الدولة مـسؤولة أمـام املـواطنني عـن         ”وتنص املادة التاسعة عشرة من الدستور على أن          

ــة وغريهــا الــيت تكفــل      ــة والقانوني ــسان  وضــع الــضمانات االقتــصادية، واالجتماعي حقــوق اإلن
وبعبـارة  .“واحلريات، وعن منع انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات، وإعادة احلقوق املنتهكـة          

أخرى، تتحمل الدولة املنغولية التزاما بوضع الطرق الالزمة لتنفيذ األنظمة القانونية الـيت حتظـر               
 .ذلك التمييز

ــر        ــوق الرجــل وامل ــساواة يف حق ــانون امل ــا مبوجــب الق ــضمن منغولي أة لالشــتراك يف وت
 .عالقات العمل

وتتمثــل خطــوة هامــة اختــذهتا منغوليــا للوفــاء بالتزامهــا الدســتوري منــذ تقــدمي تقريرهــا  
الرابع مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف اعتمـاد وتنفيـذ القـانون                      

وهـذا القــانون حيــدد  . ٢٠٠٣املتعلـق باللجنــة الوطنيـة املنغوليــة املعنيــة حبقـوق اإلنــسان يف عــام    
ــصلة مبمارســة         ــات ذات ال ــنظم العالق ــة وي ــة الوطني ــشطة اللجن ــة ألن ــادئ واألســس القانوني املب

 .صالحياهتا
وطبقا للقانون، فإن اللجنة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان منظمـة تتمتـع بـسلطة تقـدمي                 

مي التوصـيات واآلراء فيمـا      االقتراحات يف أي مسائل متعلقة حبقوق اإلنـسان يف منغوليـا، وتفـد            
يتعلق بتمـشِّي التـشريعات والقـرارات اإلداريـة مـع املبـادئ األساسـية حلقـوق اإلنـسان وتقـدمي                     
اآلراء فيمــا يتعلــق بالوفــاء باملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان وبــشأن إعــداد تقــارير   

 .احلكومة ذات الصلة
ــوق اإل      ــة حبق ــة املعني ــة الوطني ــد أجــرت اللجن ــسان، يف إطــار صــالحياهتا، دراســة   وق ن

ونـشرت اللجنـة أربعـة تقـارير بـشأن      . ٢٠٠١استقصائية بشأن حالة حقوق اإلنسان منذ عـام    
وتضمنت التقارير دراسات حمـددة وقـدمت اسـتنتاجات     . حقوق اإلنسان واحلريات يف منغوليا    
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ــراد، وحقــوق وحريــات ا     ــصادية لألف ــة احلقــوق االقت ــشأن حال ــات موضــوعية وتوصــيات ب لفئ
ويـؤدي هـذا    . الضعيفة يف اجملتمع، واحلق يف العمل فضال عن تنفيذ مبدأ عدم التمييز يف العمـل              

دورا هاما ويسهم يف اإلصالحات القانونية يف منغوليا، أي تنقيح التشريع الوطين ليتمـشى مـع                
 .روح الدستور

ــسان         ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــة املنغولي ــة الوطني ــق باللجن ــانون املتعل ــه   والق ــى أن ــنص عل ي
للمواطن املنغويل وحده أو مع غريه تقـدمي شـكوى إىل اللجنـة الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان                     
طبقــا للقــانون إذا كــان يعتــرب أن كيانــا جتاريــا، أو منظمــة أو مــسؤوال أو فــردا انتــهك حقــوق  

لـى أن  ويـنص القـانون ع  . اإلنسان واحلريات الـيت يكفلـها دسـتور منغوليـا واملعاهـدات الدوليـة           
اللجنة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان تستعرض تلـك الـشكوى، وتتخـذ إجـراء أو تـدبريا معينـا                

وخالل السنوات األربع املاضية، استعرضـت اللجنـة الوطنيـة وعاجلـت شـكاوى              . وتتخذ قرارا 
 .)٢( مواطنا بشأن انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات١٦٠ - ١٠٠مقدمة من 

الحات قانونية مكثفة، أي تنقيح التـشريع ليتمـشى مـع روح          وتشهد منغوليا حاليا إص    
ويف حني أنه يف املرحلة األوىل لإلصالحات كـان كـثري مـن القـوانني الـصادرة يـنظم                   . الدستور

عالقات عامة وعالقات اجتماعية أساسية، جرى خالل السنوات األخرية اعتماد قوانني تـنظم             
علقة حبقوق اإلنسان واحلريـات مثـل القـانون املتعلـق           عالقات اجتماعية حمددة، مبا فيها تلك املت      

 .باإلذاعة والتليفزيون العامني والقانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل
وتثبت اخلربة والدروس املستفادة من السنوات األخرية أن احتياجات ومـصاحل املـرأة،               

وعلـى  .  نـشاط إمنـائي  وال سيما األمهات والفتيات، جيب أن تكون مـسألة ذات أولويـة يف أي            
 : وجه اخلصوص، جرى استخالص الدروس التالية من اخلربة السابقة

 ينبغي أن يراعي أي تغيري مصاحل املرأة؛ ∴ 
ينبغي أن تكون أي سياسة موجهة حنو التغلـب علـى العوامـل املـؤثرة علـى فئـة حمـددة                      ∴ 

 من النساء؛
االت وينبغــي مكافحــة انتــهاك ينبغــي محايــة حقــوق املــرأة بــصورة كافيــة يف مجيــع اجملــ  ∴ 

 حقوقها بصورة فعالة؛
ينبغي إيـالء اهتمـام خـاص باملعونـة والـدعم االجتمـاعيني لألمهـات وتنـشئة األطفـال،                    ∴ 

 وال سيما يف األسر املعيشية يف مستوى املعيشة احملفوف باخلطر؛ و
_________________ 

 )٢( Report on Human Rights and Freedom in Mongolia, 2002-2005, Mongolian National Commission for 

Human Rights, Ulaanbaatar. 
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تنـسيق واإلدارة  ينبغي اختيار آلية مناسبة فعالـة وقائمـة علـى حتقيـق النتـائج ألغـراض ال                ∴ 
 .لتعزيز التنمية املستدامة للمرأة ومشاركة اجملتمع املدين

وهناك منظمات غري حكومية مثل املركـز الـوطين ملكافحـة العنـف، ورابطـة احملاميـات                  
املنغوليات وغريمها عملت بنشاط يف تنظيم أنشطة زيـادة الـوعي العـام مـن أجـل هتيئـة                   

وجـرى االضـطالع   . وختفيـف أضـرار ذلـك العنـف    بيئة مؤاتية ملكافحـة العنـف املـرتيل       
بتلك األنشطة تنفيذا لتوصيات جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                    
املــرأة الــصادرة بعــد النظــر يف التقريــرين الثالــث والرابــع حلكومــة منغوليــا بــشأن تنفيــذ 

هـود إىل قيـام إيـخ    وأدت تلـك اجل . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة      
ــة   ــان(خــورال الدول ــام      ) الربمل ــرتيل يف ع ــف امل ــق مبكافحــة العن ــانون املتعل ــاد الق باعتم

٢٠٠٤. 
والقانون املتعلق مبكافحـة العنـف املـرتيل يـنظم العالقـات ذات الـصلة بالتمـاس ضـحية                    

 حقوقهــا، وحتميــل املنتــهكني بالتبعــات، واحليلولــة دون حــدوث  /العنــف املــرتيل محايــة حقوقــه 
أشكال العنف املـرتيل املختلفـة وكفالـة اشـتراك املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة وكـذلك                    

وعلــى . ويــوفر القــانون طرقــا حلمايــة ضــحايا العنــف املــرتيل. األفــراد يف مكافحــة ذلــك العنــف
سبيل املثال، فإنه وفقا لـروح ومبـادئ املعاهـدات الدوليـة، يـنص القـانون علـى ُسـبل انتـصاف                      

 قبيل ذلك إحضار الضحية إىل مسكن إيواء، وإعطاء الـضحية محايـة مؤقتـة عـن                 للضحايا ومن 
ــة الطفــل أو       ــضحية إىل مركــز لرعاي ــي، ونقــل ال ــارب أو اجملتمــع احملل ــدين، أو األق ــق الوال طري
منظمة للرعاية االجتماعية إذا لزم األمر، وإعطاء الضحية املعلومات الضرورية وكذلك إسـداء             

ها، وتـوفري خـدمات الرعايـة الطبيـة وإعـادة التأهيـل إذا كانـت الـضحية                  املشورة القانونية وغري  
 .متضررة نفسيا بصورة مؤقتة أو تعرضت لإليذاء البدين

وقد بدأ املركز الوطين ملكافحة العنف باالشتراك مـع الـشرطة مـشاريع بـشأن املعاملـة                   
سني حـال الـضحايا     الصحيحة لضحايا اجلرائم، وتوفري سبل االنتصاف القانونية وخدمات لتح        

وتتـسم تلـك التـدابري باألمهيـة لتهيئـة       . وتزويد غـرف التحقـق مـن هويـة اجلنـاة مبعـدات خاصـة              
األوضــاع ملنــع تعــرف املــشتبه فــيهم واملتــهمني علــى الــضحايا، ممــا قــد يــؤدي إىل التهديــد           

 .)٣(واالنتقام
الذي يرأسـه وزيـر     وبتنفيذ القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل، أنشئ الفريق العامل           

العدل والداخلية مبوجب مرسوم رئـيس الـوزراء لوضـع برنـامج وطـين متعلـق مبكافحـة العنـف                    

_________________ 
 .“Current Situation of Crime Victims and Improvement of the Situation”من تقرير احللقة الدراسية  )٣( 
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ومابرحــت املنظمــات الدوليــة مثــل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وصــندوق  . املــرتيل
لقـول  وميكـن ا  . األمم املتحدة للسكان تقـدم الـدعم املهـين، واملنـهجي واملـايل إلعـداد الربنـامج                

بأن التعاون والعالقة بني الدولة، واجملتمع املـدين واملنظمـات الدوليـة املعنيـة بالقـضايا اجلنـسانية                  
 .يتحسنان بصورة هامة لكفالة األوضاع حلياة آمنة خالية من العنف والتهديد

وإىل جانب القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل، تـويل منغوليـا اهتمامـا كـبريا بتهيئـة             
وهـذا يـشمل القـانون      . يئة القانونية حلماية ضحايا العنف من خالل اعتماد تشريعات أخرى         الب

اجلنائي املنقح حديثا الذي يتضمن أحكاما لفرض مسؤولية جنائية الرتكاب العنف ضد املـرأة              
 وعلـى سـبيل   .جرمية حبق األطفال، واألسرة والسلوك األخالقي االجتماعي باعتبار اجلرم مبثابة    

 ينص القانون على املعاقبة والظروف املشددة الرتكـاب اجلـرائم املتعلقـة بإشـباع الرغبـة                 املثال،
اجلنسية على حنو غري طبيعي، واإلغتصاب، وإرغام املـرأة علـى اإلجهـاض، وإجـراء اإلجهـاض            

وإذا أُصيبت ضحية تلك اجلـرائم باكتئـاب نفـسي بـسبب إكراههـا          . يف ظل أوضاع غري الطبية    
ويه مسعتــها، فإهنــا تتمتــع بــاحلق يف رفــع دعــوى مبوجــب قــانون اإلجــراءات   أو إرغامهــا أو تــش

املدنية للحصول على تعويض نقدي عن الضرر النفسي وعلى احملكمة أن تتخـذ قـرارا يف تلـك     
 .القضية إىل جانب القضية اجلنائية

. وهناك اجتاه الستعراض وتعديل أي تشريع يسمح بـالتمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس                
 علـى   ٢٠٠٣يل املثـال، هنـاك تعـديل يـنص علـى مـنح إجـازة والديـة أُجـري يف عـام                       وعلى سب 

وأيـضا، يـنص قـانون اإلعـالن علـى          .  من قانون العمل باإلضافة إىل إجازة األمومـة        ١٠٦املادة  
ــسية، أو لغــة، أو األصــل        ... ”أن  ــتخدام لعبــارات، ومقارنــة ووصــف حيـــُط مــن جن أي اس

يعتـرب إعالنـا    “ علـيم أو مهنـة، أو ديـن ورأي أي شـخص           اإلجتماعي، أو سـن، أو جـنس، أو ت        
ولـسوء احلـظ،   . وُيعاقب على انتهاك هـذا احلكـم بغرامـة   . غري قانوين وُيحظر صدوره وتوزيعه    

مازالت بعض الصحف ووسائل اإلعالن األخرى تنشر ألغراض حتقيـق أربـاح جتاريـة قـذفا يف              
وهـذا  .  ولتحقيـق أربـاح جتاريـة      شرف أي شخص وعبارات سلبية ضد املرأة ألغـراض اإلثـارة          

يــدل علــى أن تنفيــذ القــانون لــيس مرضــيا وأن احلاجــة تــدعو إىل تغــيري أو حتــسني حــوافز املنــع 
 .وأساليبه
وقد بدأت وسائط اإلعالم اجلماهريي، مؤخرا، نشر حاالت انتـهاك حلقـوق اإلنـسان               

لـزواج بـأجنيب والعمـل    جرى فيها إغراء فتيات ونساء بإعالنات من قبيل العمل يف اخلـارج، وا        
احمللي الذي يتضمن السفر للخارج، ووقوعهن بسهولة ضحايا االستغالل واالجتار هبن بـسبب             

 .ضعف وضعهن ومعاناهتن من اآلالم البدنية والنفسية
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 ١١٣جرمية يعاقب عليهـا مبـسؤولية جنائيـة مبوجـب املـادة             “ بيع وشراء البشر  ”وميثل   
يضا، تنص املادة علـى مـسؤولية أشـد بـسبب الظـروف املـشددة       وأ. من القانون اجلنائي ملنغوليا  

غــرض أخــذ دم إنــسان، أو أنــسجته أو أعــضائه؛ أو بغــرض ب”يف حالــة ارتكــاب نفــس اجلرميــة 
؛ ضــد شخــصني أو أو بــصورة متكــررة؛ شخصتــشغيل الــضحية بالبغــاء؛ أو بغــرض االجتــار بــ

بيـد  . “ة مجاعة باتفـاق مـسبق     أكثر؛ أو ضد شخص دون السن القانوين؛ أو يف مجاعة أو مبعرف           
أنه، يف ممارسـة التحقيـق، اليكـون احملققـون، واملـدعون العـامون والقـضاة قـادرون دائمـا علـى                      

ويف منغوليــا، جــرى تــسجيل  . ارجحتديــد اجلرميــة، وال ســيما إذا جــرى بيــع الــشخص يف اخلــ  
 علـى   وليس بوسـعنا احلـصول    . ٢٠٠٥-٢٠٠٣ جرائم بيع وشراء بشر يف الفترة        ٧جمموعه   ما

وقائع وبيانات حقيقية عـن عـدد النـساء الالئـي جيـري االجتـار هبـن يف اخلـارج ألغـراض البغـاء                        
 .)٤(كل عام
وتنظر منغوليا يف مسألة التصديق على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                   

طفـال،  عرب الوطنية وبروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واأل                 
ــذين اعتمــدهتما األمــم املتحــدة يف عــام      ومل يكــن اســتغالل األطفــال  . ٢٠٠٠امللحــق هبــا، الل

والنساء واالجتار هبم يف اخلارج ألغراض االستغالل اجلنسي قضية خطـرية يف منغوليـا إىل عهـد              
 بيد أنـه، يف اآلونـة األخـرية، تتعـرض الفتيـات والنـساء املنغوليـات لإلغـراء باإلعالنـات                   . قريب

املخادعــة والتجــار احملتــالني ويــذهنب للخــارج حيــث يتعرضــن للعنــف واإلكــراه نظــرا لــضعف   
وضعهن لعدم متكنهن من التماس املساعدة بسبب إقامتهن غري املشروعة، وافتقـارهن للوثـائق،        

. وتعاين هؤالء الفتيات والنساء من اآلالم البدنية والنفسية، وتنتـهك حقـوقهن          . والدخل واللغة 
ا كانت حكومة منغوليا تويل اهتماما خاصا حبقوق األطفال والنساء، فقد اعتمـدت             وهكذا، مل 
الربنــامج الــوطين حلمايــة األشــخاص مــن البيــع، وال ســيما مــن اســتخدام        ” ٢٠٠٥يف عــام 

وجـرى إعـداد الربنـامج فيمـا يربـو علـى عـام              . “ االستغالل اجلنـسي   ألغراضاألطفال والنساء   
 اجتماعـات ومناقـشات أجراهـا       ١٠للطفولـة نتيجـة أكثـر مـن         بدعم من منظمة األمم املتحـدة       

ويرمـي الربنـامج إىل     . الفريق العامل وممثلون خمتلفـون آخـرون عكـست اقتراحـاهتم وتوصـياهتم            
حتقيق أهداف من قبيل أداء االلتزامات اليت تتحملها منغوليا مبوجب املعاهـدات الدوليـة املعنيـة                

طفــال والنــساء ألغــراض االســتغالل اجلنــسي، وزيــادة  باالجتــار بالبــشر وال ســيما اســتخدام األ
القــدرة علــى منــع، وحتديــد ومكافحــة تعقيــد البيئــة القانونيــة ذات الــصلة، ممــا يكفــل مــشاركة  

 .وحدد الربنامج أيضا أنشطته. املنظمات واملواطنني وزيادة املعرفة والفهم يف هذا الشأن

_________________ 
 )٤( Report on Human Rights and Freedom in Mongolia. 2002-2005, Mongolian National Commission for 

Human Rights, Ulaanbaatar. 
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فيــذ التــشريع املتعلــق مبكافحــة    وتقــوم حاليــا وزارة العــدل والداخليــة باســتعراض تن     
 ).١٩٩٨(الفُحش وتعمل على تعديل قانون مكافحة الفُحش 

بيد أن تنفيـذ بعـض القـوانني لـيس          .  قانونا نافذ املفعول   ٣٨٠ويف منغوليا اليوم حوايل      
فـاملرأة  . وعلينا أن نعترف بأن بعض القوانني تتضمن أحكاما ذات طبيعة متييزيـة ضـمنيا             . كافيا

ومــن ناحيــة، تعــرَّض هــذا احلكــم للنقــد بــني الــسكان يف . الرجــل خبمــس ســنواتتتقاعــد قبــل 
. السنوات املاضية بوصفه حكما يقيد الفرص املتاحة للمرأة للعمل واحلـصول علـى أجـر أعلـى                

ومن ناحية أخرى، تعترض املنظمات غري احلكومية علـى هـذا احلكـم وتطالـب بـضرورة تغـيري                   
ن املعــاش التقاعــدي لكــرب الــسن قــد أصــبح املــصدر الرئيــسي ســن التقاعــد بعنايــة، بــالنظر إىل أ

 .للدخل لكثري من النساء املسنات اليوم
وقد أصبح تعميم مراعاة القـضايا اجلنـسانية يف الـسياسات والـربامج الوطنيـة، وبالتـايل                  

 تغيري اآللية الوطنية حلماية مصاحل املرأة لتتمشى مع املضمون اجلديـد للتنميـة، هـدفا هامـا آخـر                  
وميثــل . إلصــالحات سياســة الدولــة ذات التوجــه اجلنــساين إىل جانــب اإلصــالحات التــشريعية 

الربنامج الوطين للنهوض بوضع املرأة أحد الوثـائق البـارزة إلرشـاد سياسـة الدولـة بـشأن املـرأة         
املنغولية من أجل تنفيذ مفهـوم اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ومفهـوم                        

ــام      إعــالن  ــاملرأة لع ــؤمتر املعــين ب ــيجني املعتمــدين يف امل ــهاج عمــل ب ــا  ١٩٩٥ومن ــك وفق ، وذل
وأدي تنفيذ الربنامج دورا هاما يف إجيـاد آليـة وطنيـة لـضمان حقـوق                . للسمات املميزة الوطنية  

املرأة، وحتسني تعليمها، وحتسني صحتها اإلجنابية وكفالة تنميـة املـرأة وكـذلك كفالـة اشـتراك                 
أة على قدم املساواة يف التنمية االجتماعية، ومن مث غرس فهـم ومعـىن نـوع اجلـنس                  الرجل واملر 

 . )٥(يف علم النفس االجتماعي
ــامج الــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني يف عــام      ــرار  ٢٠٠٢وقــد اعُتمــد الربن  مبوجــب ق

ــم   ــة رق ــة      ٢٧٤احلكوم ــضرورات العملي ــة واالحتياجــات وال ــة احلديث ــا لالجتاهــات اإلمنائي  وفق
وقد أُعد الربنـامج مـن خـالل دراسـة التوصـيات واملقترحـات              . ستراتيجية للتنمية اجلنسانية  واال

لرجــال الفعليــة الــصادرة عــن أربعــة مــؤمترات نظريــة وعمليــة جــرى تنظيمهــا ملناقــشة املــشاكل 
 ٢٠٠٢يف عـام    “ نـوع اجلـنس والتنميـة     ”وأيضا، جرى تنظيم املنتـدى الـوطين        . ونساء منغوليا 

 ة العلميــلــدوائراملنظمــات غــري احلكوميــة، واوثلــو الدولــة، واحلكومــة احملليــة،  الــذي قــام فيــه مم
ل واسع النطاق للمـرأة،     ثيوسائط اإلعالم، والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية، مبا يف ذلك مت         و
 .ناقشة مشروع الربنامج الوطين للمساواة بني اجلنسنيمب

_________________ 
الـوطين  مقتطفات من اخلطاب الذي ألقاه السيد شي باتبايار، وزارة الرعاية االجتماعية والعمـل، يف املنتـدى           )٥( 

 .“يةمنوع اجلنس والتن”بشأن 
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املـساواة بـني    : ن مخـسة أجـزاء، هـي      ويتألف الربنامج الوطين للمساواة بني اجلنـسني مـ         
اجلنسني يف العالقات العائلية، واملساواة بـني اجلنـسني يف العالقـات االقتـصادية، واملـساواة بـني                  
اجلنسني يف التنميـة الريفيـة، واملـساواة بـني اجلنـسني علـى صـعيد صـنع القـرار، واآلليـة الوطنيـة               

 ١٢ن اجملـاالت حمـل االهتمـام الــ      ويـشتمل كـل جـزء علـى حزمـة مـ           .ومشاركة اجملتمـع املـدين    
ومن املقرر تنفيذ الربنـامج الـوطين علـى أربـع           . احليوية يف منهاج العمل املعتمد يف مؤمتر بيجني       

، واملرحلـة الثالثـة     ٢٠٠٨-٢٠٠٥: ، واملرحلـة الثانيـة    ٢٠٠٤-٢٠٠٣: املرحلة األوىل (مراحل  
 .٢٠١٥حىت عام ) ٢٠١٥-٢٠١٣:  واملرحلة الرابعة٢٠١٢-٢٠٠٩

فقــا للربنــامج، ســيجري تقيــيم العمــل املنجــز يف كــل مرحلــة وإعــداد العمــل املقــرر  وو 
وجـرى تقيـيم املرحلـة    . إجنازه يف املرحلة التالية بالتفـصيل واعتمـاده مـن احلكومـة يف كـل مـرة                

ــامج يف عــام  ــة يف    . ٢٠٠٤األوىل للربن ــة الثاني ونــوقش مــشروع خطــة عمــل األنــشطة للمرحل
 تنظـــيم اجتمـــاع ٢٠٠٥وأيـــضا، جـــرى يف عـــام . ســـتراتيجيةحلقـــة دراســـية عـــن ختطـــيط اال

ويف . استــشاري بــشأن خطــة األنــشطة املتعلقــة باملرحلــة الثانيــة، وذلــك علــى الــصعيد الــوطين   
، ناقشت احلكومة واعتمدت خطـة عمـل األنـشطة املتعلقـة باملرحلـة      ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 

 .الثانية للربنامج الوطين للمساواة بني اجلنسني
ترى احلكومة أن من شأن وجود آلية وطنيـة معنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني مبـشاركة                   و 

اجملتمــع املــدين أن يــؤدي دورا هامــا يف تنفيــذ الــسياسات والقــرارات املتعلقــة باملــساواة بنجــاح  
واجمللس الوطين املعين باملساواة بني اجلنسني الـذي أنـشئ يف         . وتويل االهتمام بصقل تلك اآللية    

ــضايا       ٢٠٠١عــام  ــاج الق ــة إلدم ــصبح آلي ــوزراء ال ميكــن أن ي ــيس جملــس ال  برئاســة نائــب رئ
اجلنسانية يف خمتلف السياسات القطاعية، والربامج واخلطط ولتنسيق األنشطة الـشاملة يف إطـار    

ــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني   ــامج ال ــة    . الربن ــة املعني ــة الوطني ــذلك، أنــشأت احلكومــة اللجن ول
واللجنـة الوطنيـة هيئـة استـشارية        . ٢٠٠٥ برئاسة رئيس الوزراء يف عـام        باملساواة بني اجلنسني  

وتتمثـل وظائفهـا يف الـدفع       . على الصعيد الوطين معنية باحلالة املستقبلية للمساواة بني اجلنـسني         
إىل إعــداد وتنفيــذ سياســات الدولــة يف هــذا الــصدد، ودعــم أي مبــادرات للدولــة، ومنظمــات   

ــة واجلهــات املاحنــة    اجملتمــع املــدين واألفــراد يف   تقيــيم نتائجهــا، والتعــاون مــع املنظمــات الدولي
 .وتنسيق أنشطتها

وباإلضــافة إىل الربنــامج الــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني، اعتمــد إيــخ خــورال الدولــة    
، والربنــامج الــوطين ٢٠٠٣يف منغوليــا سياســة الدولــة بــشأن تنميــة األســرة يف عــام   ) الربملــان(

ــسان يف من  ــا يف عــام  حلقــوق اإلن ــسكان يف عــام    ٢٠٠٣غولي ــة ال ــشأن تنمي ــة ب ، وسياســة الدول
.             ٢٠٠٥، وذلــــك يف عــــام ٢٠١٥ وأهــــداف منغوليــــا اإلمنائيــــة لأللفيــــة حــــىت عــــام ٢٠٠٤
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وهذه الصكوك تـنص علـى تنظـيم األعمـال لكفالـة حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف العالقـات                       
ملـساواة للرجـل واملـرأة وكفالـة املـساواة بـني اجلنـسني يف               العائلية، وكفالة احلقـوق املتـساوية وا      

 .عملية تنمية السكان
ويف الــسنوات املاضــية، أصــبحت منظمــات اجملتمــع املــدين متزايــدة النــشاط يف احليــاة     

وهذا يشمل إنشاء كثري مـن املنظمـات الراميـة          . االجتماعية، واالقتصادية والسياسية يف منغوليا    
ــسا  ــة حقــوق اإلن ــاتإىل محاي ــى سياســات    . ن واحلري ــصورة ملحوظــة تأثريهــا عل ــد ازداد ب وق

وبوصــفها واحــدة مــن أكثــر . احلكومــة وقراراهتــا ودعمهــا لتنفيــذ تلــك الــسياسات والقــرارات
طـرق مــشاركة اجملتمـع املــدين شـيوعا، فإهنــا تنــهمك يف عمليـة إعــداد ورقـات الــسياسة العامــة      

ملـة إلجــراء حبــوث يف هــذا الــصدد وتقــدمي  وحتديـد الــسياسات، وتــشترك يف عمــل األفرقــة العا 
واخنراط املرأة على نطاق واسع يف أعمال البحث، والتحليل والتجهيز يتـيح املزيـد مـن               . آرائها

الفرص إلدراج وجهة نظرها يف مشاريع برامج وخطط التنميـة اجلنـسانية وتنفيـذ، واسـتعراض                
 غــري احلكوميــة، فــإن مــشاركة  ولــسوء احلــظ، باملقارنــة باملنظمــات . وتقيــيم الــربامج واخلطــط 

واملـشاركة  . القطاع اخلاص يف إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية االجتماعية ليست كافية          
النــشطة ملمثلــي القطــاع اخلــاص والكيانــات التجاريــة الــيت أخــذت تنمــو بــصورة كــبرية طــوال  

واليـوم تفتقـر    . هامـا السنوات املاضية يف عملية تنميـة املـرأة والتنميـة اجلنـسانية أصـبحت هـدفا                 
املنظمات احلكومية وغـري احلكوميـة للقـدرة علـى اإلدمـاج الكامـل للقـضايا اجلنـسانية وإدراج                   
ــة        ــصادية واالجتماعي ــربامج االقت ــسياسات وال ــرأة يف ال ــتراتيجية للرجــل وامل االحتياجــات االس

 .وإجراء حتليل جنساين
ــدعوة إىل     ــة والـ ــة الدعايـ ــوم مـــن الـــضروري إىل أقـــصى درجـ ــدات واليـ ــذ املعاهـ  تنفيـ

واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وقـرارات املـؤمترات الدوليـة املتعلقـة بـاملرأة فـضال                 
ــسان     ــة املتعلقــة حبقــوق اإلن ــربامج الوطني ــسياسات وال ــشريعات، وال وجــرى اإلعــالن          . عــن الت

اقيـة القـضاء علـى مجيـع        بنجاح على مجيع املـستويات عـن الربوتوكـول االختيـاري امللحـق باتف             
 وأهـداف منغوليـا اإلمنائيـة       ٢٠٠١أشكال التمييز ضد املرأة الـيت صـدق عليهـا الربملـان يف عـام                

وعلــى ســبيل املثــال، اعتمــدت احلكومــة خطــة . ٢٠٠٥لأللفيــة الــيت اعتمــدها الربملــان يف عــام 
ويف نطـاق  . املـرأة السنوات الثالث اخلاصة لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       

ملمثلـي  “ إعـداد التقريـر املتعلـق باالتفاقيـة       ”هذه اخلطة، جرى تنظيم حلقة عمل خاصة بعنوان         
املنظمات احلكومية وغري احلكومية، واألكادمييني يف اجلامعات واملعاهد وبوجه خاص ملـوظفي            

ذ احلكومــة لتحــسني معرفتــهم ورفــع مــستوى مــؤهالهتم فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى تنفيــ          
وأدى اشــتراك ممثلــي . املعاهــدات واالتفاقيــات املتعلقــة حبقــوق املــرأة، وتقييمــه واإلبــالغ عنــه   

 احملــيط اهلــادئ دورا هامــا يف -منظمــة رصــد العمــل الــدويل مــن أجــل حقــوق املــرأة يف آســيا  
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تنسيق تنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف البلـد إىل جانـب جهـود               
 .ت الدولية لكفالة حقوق اإلنسان وحقوق املرأةاملنظما

وعالوة على ذلـك، بـدأنا يف منغوليـا تنظـيم محـالت بـني اجلمهـور مبناسـبة احتفـاالت                   
 يومــا مــن النــشاط للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، واليــوم ١٦مثــل اليــوم العــاملي للــسكان، و

 األحـداث اهلامـة مبناســبة   وجــرى تنظـيم كـثري مــن  . الـدويل حلمايـة حقـوق املــرأة ويـوم األسـرة     
الــذكرى الــسنوية العــشرين والــذكرى الــسنوية اخلامــسة والعــشرين النــضمام منغوليــا التفاقيــة  

وهـذا يـشمل اإلعـالن عـن تنفيـذ االتفاقيـة مـن              . القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           
يم مناقـشات   خالل وسائط اإلعالم اجلماهريي ويف األمـاكن العامـة، وتوزيـع الكتيبـات، وتنظـ              

واجتماعات وبث لإلعالنات على القنوات اليت حتظـى باهتمـام الـشباب عـن طريـق املنظمـات                  
وتــؤدي . غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة بالتعـاون مـع منظمـات وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي          

تلك التدابري إىل زيادة معرفة وفهم مجيع املنظمات واملوظفني العاملني يف ميـدان نـوع اجلـنس،                  
 .واألسرة واملرأة فيما يتعلق باالتفاقية

 
 اشتراك املرأة يف التنمية االجتماعية -ثالثا  

 شطة الرامية إىل كفالة احلق يف التعليماألن ١‐٣  
خــالل الــسنوات الــيت كانــت تنمــو فيهــا منغوليــا يف ظــل مفهــوم االشــتراكية، أولــت      

األطفـال يف سـن التعلـيم اإللزامـي، يف          احلكومة اهتماما كبريا باخنراط السكان، مبن فيهم مجيع         
وجـرى اختـاذ تـدابري حمـددة يف هـذا الـصدد وفقـا ملراحـل                 . املدارس وتوفري التعليم املناسب هلـم     

وبفضل تلك اجلهود، بلغ إملـام الـسكان بـالقراءة والكتابـة وتعلـيمهم درجـة عاليـة                  . تنمية البلد 
والدراسـة املقارنـة لبيانـات تعـداد        . خييـة على املستوى الدويل، وهو إجناز هـام مـن الناحيـة التار           

 عامـا وأكـرب احلاصـالت       ١٥السكان تكشف عن أن النسبة املئوية للنساء البالغـات مـن العمـر              
 وبوحـدتني  ١٩٧٩ وحـدات باملقارنـة بعـام    ٤,٢ بــ  ٢٠٠٠على تعليم عال قـد زادت يف عـام      

ذا أن النـسبة بـني   ويتـضح مـن  هـ   . ، وبذلك بلغت نفس مستوى الرجـال ١٩٨٩باملقارنة بعام  
الذكور واإلناث فيما يتعلق بالسكان احلاصلني على تعليم عـــال قد نقصـــت بـسرعـــة، أي بــ    

 .  وحدة٣٧,٥
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 ٤اجلدول 
ــار    ــيم الكب ــستوى تعل ــام    (م ــسكان ع ــداد ال ــات تع ــا لبيان ــام ١٩٧٩وفق ــام ١٩٨٩، وع ، وع

٢٠٠٠( 

 متعلمون أميون 
تعلـــــــــيم 
 ابتدائي

تعلــــــيم 
ثــــانوي 
غـــــــــري 
 كامل

لــــــيم تع
ثــــانوي 
 كامل

حاصلون 
علــــــــــى 
 دبلوم

حاصلون 
علــــــــــى 
درجـــــــة  
 تعليمية

١٩٧٩ 
 ٦,٢ ٧,٩ ٩,٨ ٢٨,٤ ٢٩ ١١,٤ ٧,٣ اجملموع
 ٧,٤ ٦,٦ ٩,٢ ٣٢,٥ ٢٨,٨ ١١,٦ ٣,٩ ذكور
 ٥ ٩,٣ ١٠,٤ ٢٤,٣ ٢٩,١ ١١,٣ ١٠,٦ إناث

١٩٨٩ 
 ٨,٥ ٩,٦ ١٨,١ ٣٣,٩ ٢٠,٥ ٦ ٣,٥ اجملموع
 ٩,٨ ٧,٤ ١٧,٦ ٣٨,٨ ١٩,٧ ٥ ١,٨ ذكور

 ٧,٢ ١١,٧ ١٨,٦ ٢٩ ٢١,٤ ٧ ٥,١ اثإن
٢٠٠٠ 
 ٩,٢ ٩,٢ ٢٩,٧ ٣٠,١ ١٦,٤ ٣,٢ ٢,٢ اجملموع
 ٩,٢ ٦,٩ ٢٧,٨ ٣٤ ١٧ ٣,١ ٢ ذكور
 ٩,٢ ١١,٣ ٣١,٦ ٢٦,٢ ١٥,٨ ٣,٤ ٢,٥ إناث

 
ــوطين لإلحــصاءات    : املصدر ــام   . املكتــب ال ــساكن لع ــسكان وامل ــداد ال ــالقراءة   ٢٠٠٠تع ــام ب ــيم واإلمل ، التعل

 .نباتارأوال: والكتابة
  

تظهـر بوضـوح أن     ) ١الرسـم البيـاين    (٢٠٠٠وبيانات تعداد الـسكان واملـساكن لعـام          
 .احلالة التعليمية للرجال والنساء يف جمموعهم على الصعيد الوطين متشاهبة يف مجيع اجلوانب
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 ١الرسم البياين 
 تعليم السكان، حسب اجلنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، التعلـيم واإلملـام     ٢٠٠٠اءات، تعداد الـسكان واملـساكن لعـام         املكتب الوطين لإلحص   :املصدر
 .أوالنباتار: بالقراءة والكتابة

  
 يف املائة من جمموع سكان منغوليا البالغني مـن العمـر   ٩٧,٨وطبقا للتعداد، فإن نسبة    

 يف ٩٧,٥ يف املائة مـن الرجـال و  ٩٨ عاما وأكرب ملمة بالقراءة والكتابة، مبا يف ذلك نسبة     ١٥
وطبقا للمنهجية املقبولة دوليا، فإن النسبة املئويـة لألشـخاص امللمـني بـالقراءة          . ملائة من النساء  ا

 عاما وأكرب من بني جمموع السكان يف نفس الفئة العمرية ُيعـرب             ١٥والكتابة البالغني من العمر     
 .عنها مبصطلح النسبة املئوية إلملام الكبار بالقراءة والكتابة
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 ٥اجلدول 
 إملام الكبار بالقراءة والكتابةنسبة 

 النسبة املئوية لإلملام بالقراءة والكتابة
 إناث ذكور اجملموع السنة

٦٠,٢ ٨٠,٧ ٧٠,٣ ١٩٥٦ 
٦١,٢ ٧٩,٠ ٧٠,١ ١٩٦٣ 
٧٢,٣ ٨٧,٢ ٧٩,١ ١٩٦٩ 
٨٨,٢ ٩٦,٠ ٩٢,١ ١٩٧٩ 
٩٤,٩ ٩٨,٢ ٩٦,٥ ١٩٨٩ 
٩٧,٥ ٩٨,٠ ٩٧,٨ ٢٠٠٠ 

 
ــوطين لإلحــصاءا    :املصدر ــام   املكتــب ال ــساكن لع ــسكان وامل ــداد ال ــالقراءة   ٢٠٠٠ت، تع ــام ب ــيم واإلمل ، التعل

 .أوالنباتار: والكتابة
  

 يف املائــة مــن النــساء مــن بــني الــسكان الكبــار   ٢,٥ يف املائــة مــن الرجــال و٢ونــسبة  
ــة أو ٢,٢(األمــيني  ــسبة  ) )٦(٣٤ ٠١١ يف املائ ــوازن يف الن ــد أن . ال تكــشف عــن فقــدان الت بي

لفئات العمرية تبني بوضوح أنه، من بني السكان الشباب، تكـون النـسبة             األحصاءات حسب ا  
الرسـم  (املئوية للرجال امللمني بـالقراءة والكتابـة أعلـى منـها للنـساء امللمـات بـالقراءة والكتابـة                    

 ).٢البياين 
 

_________________ 
 .٢٠٠٠، أوالنباتار، ٢٠٠٠تعداد السكان واملساكن لعام  )٦( 
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 ٢الرسم البياين 
 السكان غري امللمني بالقراءة والكتابة حسب السن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٠نات تعداد السكان لعام بيا :املصدر
  

ــة مــن بــني    ١٩٨٩وباملقارنــة بعــام   ــالقراءة والكتاب ــة لغــري امللمــني ب ، فــإن النــسبة املئوي
 وحـدة يف عـام     ٢,٢ عامـا زادت بــ       ١٩ و ١٥السكان الشباب الذين تراوحـت أعمـارهم بـني          

ان غـري    ألـف نـسمة مـن بـني تلـك الفئـة العمريـة للـسك                ٨,٤ يف املائـة أو      ٤,٢ونسبة  . ٢٠٠٠
 يف ٣٣,٣ يف املائــة مــن الــذكور يف حــني توجــد نــسبة ٦٦,٧ملمــني بــالقراءة والكتابــة، منــهم 

وهــذا يرجــع إىل ارتفــاع النــسبة املئويــة للبــنني املتــسربني مــن املــدارس عنــها . املائــة مــن اإلنــاث
 يف املائة من الـشباب الـذين      ١,٨، كانت نسبة    ١٩٨٩ومع ذلك، يف حني أنه يف عام        . للبنات

 عاما غري ملمة بـالقراءة والكتابـة، بلغـت هـذه النـسبة املئويـة                ٢٩ و ٢٠راوحت أعمارهم بني    ت
 ألـف نـسمة غـري ملمـني        ٥,٣وعلى العكس مـن ذلـك، يف حـني يوجـد            . ٢٠٠٠ يف عام    ٢,٣

ــسبة   ــة، فــإن ن ــالقراءة والكتاب ــسبة   ٣٩,٦ب ــساء ون ــة منــهم مــن الن ــة مــن  ٦٠,٤ يف املائ  يف املائ
 .الرجال

ىل جنس غـري امللمـني بـالقراءة والكتابـة، ختتلـف اإلحـصاءات إىل حـد مـا                   وإذا نظرنا إ   
وعلـى سـبيل املثـال، يف حـني أنـه يف منـاطق الريـف              . فيما يتعلق مبناطق احلضر ومنـاطق الريـف       

تكون النسبة املئوية للرجال بني السكان غـري امللمـني بـالقراءة والكتابـة، مـن األطفـال والكبـار                 
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 للنساء، ال يوجد تقريبا يف مناطق احلضر فرق حسب نـوع اجلـنس              على حد سواء، أعلى منها    
وميكن تعليل هذا بـأن البـنني يف أسـر الرعـاة يف املنـاطق الريفيـة يتركـون                   . بني األطفال والكبار  

وفيمـا يتعلـق بـسكان احلـضر، ال توجـد مثـل هـذه الظـروف،                 . املدارس مبكرا ملساعدة آبـائهم    
 .سنيومن مث ال يوجد فرق كبري بني اجلن

ــة           ــراءة والكتاب ــى الق ــدريبات عل ــاك ت ــع أن هن ــري الرمســي، م ــالتعليم غ ــق ب ــا يتعل وفيم
وتدريبات إلعادة التعليم فضال عن تدريبات علـى املهـارات املعيـشية جتـرى للرجـال والنـساء،                  

وبعبارة أخرى، مل تكـن التربيـة اجلنـسانية سـوى عنـصر يف        . التوفر تلك الربامج تربية جنسانية    
ولــذلك، مــن األمهيــة أن جيــري، علــى حنــو متــسم بالكفــاءة، تنظــيم أعمــال يف  .لرمســيالتعلــيم ا

املــستقبل القريــب بــشأن تــوفري التربيــة اجلنــسانية للــسكان بوجــه عــام، وال ســيما األطفــال          
 . والشباب املتسربون من املدارس واملواطنون احلاصلون على مستوى تعليمي منخفض

 
 ٦اجلدول 

 يف التعليم غري الرمسي املنخرطني عدد األشخاص
 

 التدريب لتحسني املستوى التعليمي العام تعليم القراءة والكتابة 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 ١٧١ ٣٧٤ ١٦٧ ٨٣٠ ١٧٩ ٩٩٩ ٧ ٦٣٢ ٦ ٨٠٠ ٧ ٨٢٠ عدد األشخاص
 

 .بيانات من وزارة التعليم والثقافة العلوم: املصدر
 .ء املرأة احلق يف التعليم يف منغولياوالبيانات التالية تبني مدى إعطا 
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يوضح الرسم البياين التايل نطاق مدارس التعلـيم العـام يف الـسنتني الدراسـيتني           - أوال 
 :، حسب نوع اجلنس٢٠٠٤/٢٠٠٥، و٢٠٠٣/٢٠٠٤

 ٣الرسم البياين 
 نسبة التسجيل يف مدارس التعليم العام

 اجلنس، حسب ٢٠٠٤/٢٠٠٥ و ٢٠٠٣/٢٠٠٤السنتان الدراسيتان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفئة العمرية الفئة العمرية الفئة العمرية الفئة العمرية   
   ١٥-١٢   ١١-٨ ١٥-١٢  ١١-٨ 
 . والثقافة العلوم بيانات من وزارة التعليم:املصدر 

 
 ٧اجلدول 
 اجلنسحسب  يف مدارس التعليم العام، طلبةعدد ال

 
٢٠٠٦‐٢٠٠٥ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ 

 ذكور إناث عدد الطلبة ذكور إناث عدد الطلبة ذكور إناث لبةعدد الط

٢٧١ ٧٤٨ ٢٨٥ ١٢٨ ٥٥٦ ٨٧٦ ٢٧١ ٥٨٥ ٢٨٥ ٧٦١ ٥٥٧ ٣٤٦ ٢٦١ ١٩٨ ٢٧٦ ٢٠٠ ٥٣٧ ٣٩٨ 
 

 .بيانات من وزارة التعليم والثقافة والعلوم:  املصدر
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ومع أن الرسـم البيـاين واجلـدول الـواردين أعـاله يوضـحان التـسجيل الـضخم والعـدد                     

الكبري للطلبة يف مـدارس التعلـيم العـام، ليـست النـسبة املئويـة لألطفـال املتـسربني مـن املـدارس                       
 .آخذة يف االخنفاض

 
 ٨اجلدول 

 عدد املتسربني من مدارس التعليم العام
 )٢٠٠٥/٢٠٠٦، و٢٠٠٤/٢٠٠٥، و٢٠٠٣/٢٠٠٤ السنوات الدراسية(
 

٢٠٠٦‐٢٠٠٥ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ 

 عدد األطفال
ــسبة  ــة الن املئوي
 عدد األطفال للمتسربني

ــة   ــسبة املئوي الن
 عدد األطفال للمتسربني

ــة   ــسبة املئوي الن
 للمتسربني

١,٦ ٩ ٠٣٢ ١,٩ ١٠ ٧٧٠ ٢,١ ١١ ٩٥٣ 
 

 .بيانات من وزارة التعليم والثقافة والعلوم:  املصدر
  

وحــسب نــوع اجلــنس، فــإن النــسبة املئويــة للبنــات الالئــي تــركن املــدارس أقــل منــها      
 .نيللبن

 ٤الرسم البياين 
 التسرب من املدارس، حسب املنطقتني احلضرية والريفية، وحسب اجلنس

 )٢٠٠٤‐٢٠٠٣ السنة الدراسية طفال يف ١١ ٩٥٣(
 
 
 
 
 
 
 
 

 . والثقافة والعلومبيانات من وزارة التعليم:  املصدر
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جــود وتــشري اإلحــصاءات املتعلقــة بإعــادة تــدريب األطفــال والــشباب املتــسربني إىل و  
ويف حـني أن أغلبيـة املنخـرطني يف بـرامج التعلـيم االبتـدائي هـم مـن                    . فروق هامة بني اجلنـسني    

 عامـا، فـإن أغلبيـة املنخـرطني يف بـرامج التعلـيم              ١٤ و ٨األطفال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني          
وميكـن أن نـرى     .  عامـا  ١٥األساسي غري الرمسي هـم مـن األطفـال الـذين تزيـد أعمـارهم عـن                  

إجيابيا يتمثل يف أن النسبة املئوية للبنني من بـني األطفـال املنخـرطني يف التعلـيم االبتـدائي               اجتاها  
ومن الضروري إيـالء اهتمـام رئيـسي لتـوفري خـدمات التعلـيم غـري الرمسـي للرجـال                    . قد زادت 

 . عاما الذين مضت سنوات كثرية على تسرهبم من املدارس١٥الذين تزيد أعمارهم عن 
 

 ٥ الرسم البياين
 لتعليم االبتدائي،ل يف إعادة التدريب طرااالخن

 حسب املناطق احلضرية والريفية
 
 
 

 
 
 

 .بيانات من وزارة التعليم والثقافة والعلوم:  املصدر
 

ومع أنه ال يوجـد فـرق هـام بـني البـنني والبنـات فيمـا يتعلـق باألطفـال الـذين تتـراوح                          
 عاما املنخـرطني يف بـرامج التعلـيم األساسـي غـري الرمسـي، يـشري ارتفـاع           ١٤و ٨أعمارهم بني   

 . النسبة املئوية للذكور بني فئة الكبار إىل أن تسرب البنات من املدارس قد اخنفض
 

 )حسب املنطقة الريفية واجلنس(التعليم االبتدائي، 
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 ٦الرسم البياين 
 االخنراط يف إعادة التدريب للتعليم األساسي،

 حسب املناطق احلضرية والريفية
 
 
 
 
 
 
 

 . والثقافة والعلومالتعليم بيانات من وزارة :املصدر 
ــى      ــت عل ــيت أجري ــدارس     ١١ ٩٥٣والدراســة ال ــن امل ــسربوا م ــذين ت ــال ال ــن األطف  م

تكشف عن بعض األسباب مثل صعوبة األوضاع املعيـشية، واالفتقـار إىل الرغبـة يف الدراسـة،                 
يل املثــال،  كــان وعلــى ســب. والتحـــــول إىل االشــتغال بعمـــــل، فــضال عــن أســباب غــري حمــددة

يعيـشون يف أوضـاع معيـشية صـعبة،         )  منهم من اإلنـاث    ١ ٠٣٩( من هؤالء األطفال     ٢ ٥١٥
ــاث ٧٢٥ (١ ٩٣٢و ــهم مــن اإلن ــوا يف الدراســة، و )  من ــهم مــن  ١ ٣٠٧ (٣ ٢٣٥مل يرغب  من

مل يكــن لــديهم )  منــهم مــن اإلنــاث ١ ٨٣٧ (٤ ٣٧١حتولــوا إىل االشــتغال بعمــل و ) اإلنــاث
 .درسةسبب حمدد لترك امل

 
يــبني اجلــدول التــايل وضــع طلبــة مراكــز التــدريب املهــين يف الــسنة الدراســية      - ثانيا 
٢٠٠٥/٢٠٠٦: 

 

 )واجلنساحلضرية حسب املنطقة (، األساسيالتعليم  )واجلنسالريفيةحسب املنطقة (، األساسي التعليم



CEDAW/C/MNG/7
 

26 07-31578 
 

 ٩اجلدول 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥طلبة مراكز التدريب املهين، السنة الدراسية 

 
 الطلبة

 إناث اجملموع الفهرس املهين
 ٥ ٠٨٤ ٢٣ ٢٤٩ التدريب املهين األساسي واملتوسط

 ١٠ ١٥٦ ٢٢ ٠١٥ األساسي التدريب املهين 
 ٦٧٣ ١ ٢٣٤ التدريب املهين املتوسط

 ٤ ٦٨٨ ٢٢ ٣٣٤ التدريب املهين األساسي واملتوسط
   يف املدارس اململوكة للدولة

 ٤ ٠١٥ ٢١ ١٠٠ التدريب املهين األساسي
 ٦٧٣ ١ ٢٣٤ التدريب املهين املتوسط

ــط يف    ــي واملتوسـ ــين األساسـ ــدريب املهـ التـ
 ٣٩٦ ٩١٥ لوكة للدولةاملدارس غري املم

  
 .بيانات من وزارة التعليم والثقافة والعلوم: املصدر 

  
وحقيقة أن األغلبية الساحقة من الطلبة الـذين أهنـوا الـصف الثـامن يف مـدارس التعلـيم                    

العــام والتحقــوا مبراكــز التــدريب املهــين كــانوا مــن الــذكور تــشري إىل أن اآلبــاء أكثــر اهتمامــا   
 تعليم أعلـى يف حـني يريـدون أن حيـصل أبنـاؤهم علـى حرفـة مهنيـة حمـددة                      حبصول بناهتم على  

 يف املائة من الطلبة احلاصلني على تعليم أساسي ومـسجلني يف            ٧٠وأكثر من   . لالشتغال بعمل 
ومــن مث، فــإن األغلبيــة الــساحقة مــن الطلبــة . الــصفني التاســع والعاشــر يف املــدارس مــن البنــات

ــاث، وهــو مــا تظهــره جبــالء     املــسجلني يف اجلامعــات، واملع  اهــد والكليــات املتوســطة مــن اإلن
 :البيانات التالية
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 ١٠اجلدول 
 طلبة مؤسسات التعليم العايل،

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥ السنة الدراسية
 

 الطلبة
 إناث اجملموع املؤهالت

 ٣ ٤٢٦ ٥ ٧٦٤ تعليم عال مع دبلوم
 ٦٨ ١٢٥ ١١١ ١٨٦ بكالوريوس
 ٣ ٤٠٩ ٥ ٠٨٤ ماجستري
 ١ ٠٨٩ ١ ٧٩٠ دكتوراة
 ٧٦ ٠٤٩ ١٢٣ ٨٢٤ اجملموع

 
 .بيانات من وزارة التعليم والثقافة والعلوم: املصدر 

  
متثــل نــسبة الــذكور واإلنــاث يف جمتمــع العــاملني يف املــدارس عــامال مــؤثرا إىل   -ثالثا  

 .حد ما على التوازن اجلنساين للطلبة
ــة    ــة تكــشف   ودراســة هيئ ــسنة  التــدريس الــيت تعمــل مباشــرة مــع الطلب ــه، يف ال  عــن أن

 مــن املدرســني يف مــدارس التعلــيم العــام، ٨٠,٢، مثلــت املــرأة نــسبة ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراســية 
 يف املائــة مــن ٥٣,٢ يف املائــة مــن املدرســني يف مــدارس التــدريب املهــين ونــسبة  ٦٣,٢ونــسبة 

 .)٧(املدرسني يف منظمات التعليم العايل
وعلـى  .  عكس اإلحصاءات املبينـة أعـاله  بيد أن نسبة اجلنسني يف إدارات املدارس هي     

 يف املائـة مـن مـديري ومـوجهي مـدارس التعلـيم العـام،                ٢٩,٣مثلـت املـرأة نـسبة       : سبيل املثال 
 يف املائة مـن مـديري مراكـز    ١٠ يف املائة من رؤساء املراكز التعليمية والثقافية، و ١٦,١ونسبة  

ويف مؤسـسات  . توسـطة واجلامعـات    يف املائة مـن مـديري الكليـات امل         ١٥,٥التدريب املهين، و  
ــني       ــسبة تراوحــت ب ــضا ن ــرأة أي ــايل مثلــت امل ــيم الع ــن وكــالء   ٦١,٦ و٤٠,٨التعل ــة م  يف املائ

 .املديرين، والعمداء واملنهجيني
ومن هذا يتضح أن األمناط اجلنسانية اجلامدة القائمة على توزيع الوظائف بـني الرجـل               

دة على قضايا التعليم اخلطرية، وهو مـا يظهـر يف فهـم     واملرأة يف أسلوب احلياة البدوية تؤثر بش      
 .الشباب ملفهوم نوع اجلنس

_________________ 
 .٢٠٠٤ من وزارة التعليم والثقافة والعلوم، ٢٠٠٤/٢٠٠٥بيانات إحصائية عن السنة الدراسية  )٧( 
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 مبوجـب املرسـوم الـصادر       ٢٠٠٣وقد أنشئت وحدة مراقبة الشؤون اجلنسانية يف عام          
عن وزير التعليم والثقافة والعلوم بوصـفها منظمـة مـستقلة تتمثـل وظائفهـا يف إجـراء دراسـات         

 اجلنسني يف القطـاع التعليمـي يف منغوليـا، وتقـدمي توصـيات ذات               استقصائية بشأن التوازن بني   
ــذها       ــة وتنف ــسياسات التعليمي ــد ال ــيت تع ــسياسة إىل املنظمــات ال ــق بال والدراســات . طــابع متعل

-٢٠٠٣االستقــصائية الــيت أجرهتــا وحــدة مراقبــة الــشؤون اجلنــسانية يف جمــال التعلــيم يف عــام  
ع التعليم كشفت عن أن الفروق بـني اجلنـسني أو            بشأن العالقات بني اجلنسني يف قطا      ٢٠٠٤

االحتياجات احملددة للذكور واإلناث ال تؤخذ يف االعتبار كما ينبغي يف بنـاء وجتهيـز املـدارس                 
وريــاض األطفــال، وأن اإلحــساس بالقــضايا اجلنــسانية مبعيــار جديــد يف مــدارس التعلــيم العــام   

جنـسانية جامـدة ومـن احملتمـل أن تـزداد           يتسم بالضعف، وأن الكتب املدرسـية تتـضمن أمناطـا           
 .ُنهج عدم املساواة بني اجلنسني عمقا يف االختالالت بني املدرسني والطلبة

ومع أن األغلبية الـساحقة مـن العـاملني يف قطـاع التعلـيم والطلبـة مـن النـساء، ليـست                       
 .البيئة املادية والنفسية يف قطاع التعليم مؤاتية متاما هلن حىت اآلن

ن فهم الطلبـة يف الوقـت احلاضـر خمتلـف إىل حـد مـا فيمـا يتعلـق بـأدوار الرجـل                     ومع أ  
واملرأة يف احلياة االجتماعية، مبا يف ذلك فهم عالقات األسر اجلديـدة، هنـاك اجتـاه لعـدم قبـول                    

 .اقتراحات النساء على صعيد صنع القرار
 أن مـن الـضروري      وأيضا، ُتظهر الدراسة اليت أجرهتا وحدة مراقبـة الـشؤون اجلنـسانية            

حتــسني نوعيــة التعلــيم، وتنميــة قــدرات املدرســني، وحتــسني الوصــول إىل املعلومــات واملرافــق     
التعليمية يف املدارس الريفية إذ أنه من الناحية العملية يتسم الفرق بني نوعية التعلـيم يف املنـاطق                  

جل واملرأة يف احلـق يف      احلضرية واملناطق الريفية بالكرب وإن كان القانون ينص على تساوي الر          
ومـن  . احلصول على تعليم عـايل اجلـودة يف املنـاطق احلـضرية واملنـاطق الريفيـة علـى حـد سـواء            

ناحية أخرى، تظهر الدراسة أن احلاصلني علـى اخلـدمات التعليميـة بـدأوا يفهمـون أنـه ليـست                    
ني جهــود احلكومــة فحــسب بــل أيــضا جهــود الطلبــة ذاهتــم، وآبــائهم ومدرســيهم هامــة لتحــس

وبعبارة أخرى، فإهنم يفهمون اآلن أن نوعية التعليم هـي مثـرة اجلهـود املـشتركة           . نوعية التعليم 
وهكــذا، تظهــر الدراســة حــدوث تغــري عــام يف   . الــيت يبــذهلا مجيــع املــشتركني يف هــذا امليــدان  

 .املوقف جتاه التعليم
بـات  وبغية غرس فهـم صـحيح لنـوع اجلـنس يف األذهـان يف وقـت مبكـر، ُنـشرت كتي                     

للجمهور بشأن تنظيم أنشطة للدعوة على نطاق واسع من خـالل وسـائط اإلعـالم، ومنهجيـة                 
. البحث اجليد بشأن املسائل اجلنسانية يف التعلـيم وهتيئـة بيئـة دراسـة مؤاتيـة ذات نطـاق شـامل                    

وعلــى أســاس مبــادرة مــن وحــدة مراقبــة الــشؤون اجلنــسانية وتوصــية مــن اللجنــة الدائمــة            
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 أدرجـت يف    ٢٠٠٤، فإنه منذ عام     )الربملان(اعية التابعة إليخ خورال الدولة      للسياسات االجتم 
ــأهيلي للمدرســني   ــسانية يف   ١٦منــهاج التــدريب الت  ســاعة للموضــوع املتعلــق بالعالقــات اجلن

وكذلك، تضمنت تدريبات مدرسي وموجهي مدارس التعليم العـام منهجيـة مالحظـة     . التعليم
 .٢٠٠٤م وحتليل احلالة اجلنسانية منذ عا

ويف حني أن حالة العالقات اجلنسانية يف التعليم متثل قـضية مـثرية للقلـق علـى الـصعيد                    
ــة فــضال عــن        ــة والبحثي ــاحثون، واملنظمــات العلمي ــد آلخــر، يوجــه الب ــدويل وختتلــف مــن بل ال

ومتثـل القـضية   . املنظمات احلكومية دراساهتم إىل حالة العالقات اجلنسانية يف التعليم يف منغوليا      
ومنـذ عهـد قريـب، أصـبحت معظـم نتـائج البحـوث مـصنفة                . أيضا مسألة مثرية لقلق احلكومة    

حسب اجلنس، مما يسهل تقيـيم الـسياسات واألنـشطة املنفـذة فيمـا يتعلـق بـالتعليم والتخطـيط                    
 .الختاذ مزيد من التدابري

م يف وجيــب اختــاذ التــدابري التاليــة لعــالج عــدم املــساواة بــني اجلنــسني يف قطــاع التعلــي    
 : منغوليا

ــة      ∴  ــيم واالتــصال لتحــسني املعرف ــسانية املتعلقــة باملعلومــات، والتعل ــشطة اجلن ــادة األن زي
 اجلنسانية بني شباب منغوليا؛

ــيم فــضال عــن       ∴  ــة ومهــارات صــانعي، وخمططــي ومنفــذي سياســات التعل حتــسني معرف
اسـية، والكتـب    الباحثني واملدرسني من أجل إدماج القـضايا اجلنـسانية يف املنـاهج الدر            

 املدرسية وممارسة التدريب على مجيع مستويات التعليم؛
تطبيـق خـربة البلـدان وممارســاهتا مـىت كانـت املـساواة بــني اجلنـسني مكفولـة يف قطــاع          ∴ 

 التعليم وتبادل املعلومات مع تلك البلدان؛
ت األقـاليم    تعزيز املشاركة واجلهود احمللية النشطة بإدماج املفهـوم اجلنـساين يف سياسـا             ∴ 

ــة األوضــاع والفــرص      ــة إىل هتيئ ــة األخــرى الرامي ــة احمللي واملقاطعــات وسياســات التنمي
 املؤاتية بتوفري تعليم عايل اجلودة للبنات والبنني يف املناطق الريفية؛و 

توجيه تعاون املدارس حنو حتسني تعاون املدرسني، واإلداريني، واآلباء واجملتمـع احمللـي              ∴ 
 .وإعادة تدريب البنات والبنني املتسربني من املدارسلزيادة تدريب 

 
 محاية صحة املرأة وكفالة احلق يف الصحة اإلجنابية - ٢-٣  

إن هيكل مؤسسات الصحة يف منغوليا مـنظم وفقـا لألقـسام اإلداريـة ويتـضمن ثـالث               
 ).٧الرسم البياين (خطوات رئيسية لتوفري املعونة واخلدمات الطبية 
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ألوىل، يقـــدم األطبـــاء علـــى مــستوى األســـرة املعيـــشية والقريـــة املعونـــة  ويف املرحلــة ا  
واخلدمات ذات الـصلة بالـصحة مبـا يف ذلـك اإلشـراف، وخـدمات الرعايـة أثنـاء احلمـل وبعـد              

. الوضــع للمــرأة احلامــل املتمتعــة بالــصحة واألقــل تعرضــا للمخــاطر ومــن أجــل تنظــيم األســرة  
ويـــل الالئــي قـــد يكــن عرضـــة ملخــاطر شـــديدة    ويقــوم هـــؤالء األطبــاء بإســـداء املــشورة وحت   

ومضاعفات متعلقـة باحلمـل إىل اخلطـوة التاليـة أو إىل مستـشفى املنطقـة أو املركـز الـصحي يف                     
 .املنطقة أو املراكز الطبية يف اإلقليم واملدينة

 يف املائــة مــن النــساء الالئــي وضــعن يف املراكــز اإلقليميــة للتــشخيص  ٦٠-٤٠ونــسبة  
. ات اإلقليمية متثل الالئي حضرن من القرى التماسا ملزيد من املـساعدة املهنيـة             والعالج والعياد 

ومركز البحـوث الطبيـة لـألم والطفـل يتلقـى ويقـدم خـدمات متخصـصة لألمهـات املعرضـات               
ملخاطر شديدة متعلقة مبضاعفات احلمل والوضع ولألطفال الرضـع ويـضطلع بأنـشطة تدريبيـة               

 . وحبثية
 

 ٧الرسم البياين 
 راحل املعونة الطبيةم

 
 
 
 
 
 

 
 نسمة ومتثـل املـرأة نـسبة        ١٠ ٠٠٠ مهنيا صحيا لكل     ٥٧,٢ طبيبا و  ٢٧وهناك حاليا    
بيد أن اشـتراكها علـى مـستوى صـنع القـرار يف      .  يف املائة من العاملني يف قطاع الصحة       ٨٣,٦
 يف املائة من النساء فحسب تـشغل مناصـب          ١٦,٢ القطاع ليس كافيا بالنظر إىل أن نسبة         هذا

 .رئيسات اإلدارات الصحية ومديرات العيادات يف األقاليم

  وحدة ١ ٢٠٠

 مستشفى لألسر ٥٧١
 املعيشية والقرى

 عيادة يف املناطق ٣٤
 واألقاليم

مراكز إقليمية للتشخيص 
 والعالج

 مركزا صحيا ١٧
 ومستشفى متخصص

أطباء متخصصون
 وأساتذة وباحثون

 أطباء مهنيون

مساعدو أطباء الوحدات

 أطباء

 أطباء مهنيون
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واملهنيون الصحيون العاملون يف املؤسـسات الـصحية الريفيـة أقـل مـرتني عـن العـاملني            
ضري احلديثــة تتركــز أغلبيــة منظمــات ومــع أنــه مــع عمليــة االمتــداد احلــ . يف املنــاطق احلــضرية

الصحة، واملوارد البشرية، واملمتلكات والتمويل يف املناطق احلضرية، ال يـستطيع معظـم الـذين               
يعيشون يف املناطق اجملاورة ومناطق البيوت اللبادية يف املدينة احلصول بالتـساوي علـى جمموعـة          

 .متنوعة من اخلدمات اجليدة ذات الصلة بالصحة
يتمتع املـواطن بـاحلق يف اختيـار مستـشفاه وأطبائـه            ”ن قانون الصحة يضمن أنه      ومع أ  

، يتوقف االختيار من الناحية العملية على حمل اإلقامة، ونوع املـرض، وقيـام      “من غري مساعدة  
ويف حالــة الــضرورة، ينبغــي نقلــه إىل مــستوى املستــشفيات . صــندوق التــأمني الــصحي بالــدفع

ولـذلك ميثـل هـذا انتـهاكا للحـق يف محايـة             . ذا يـستغرق وقتـا طـويال      التايل بالتوصية، ولكـن هـ     
وينبغي تغيري هذا النوع من اآلثار الـضارة مـن أجـل حتـسني نوعيـة العـالج واخلـدمات                    . صحته

 .وتشجيع املنافسة بني املستشفيات
وجتــري خصخــصة الرعايــة الــصحية حــسبما يقتــضي األمــر بــإبرام عقــود إدارة، وأداء   

لقيــام، يف إطــار برنــامج خصخــصة ممتلكــات الدولــة، بزيــادة اشــتراك القطــاع   وتــأجري هبــدف ا
اخلاص يف خدمات الرعاية الصحية، وتعديل اجلوانـب اهليكليـة والتنظيميـة، واسـتخدام املـوارد                

ومــع أن . )٨(بكفـاءة، وزيـادة فـرص االسـتثمار وزيـادة الوصـول إىل خـدمات الرعايـة الـصحية         
دارة للمستــشفيات القرويــة الــيت تقــدم اإلســعافات األوليــة  اخلصخــصة القائمــة علــى عقــود اإل 

إخفــاق : جاريــة بالفعــل، مــا زالــت النتــائج املتوقعــة غــري واضــحة بــسبب عوامــل خمتلفــة، هــي  
األقاليم يف إجراء اخلصخصة متشيا مع احتياجاهتا وأوضاعها احملددة، وإخفـاق إدارات األقـاليم              

عدم كفايـة األعمـال التحـضريية للخصخـصة اجلاريـة يف            يف توفري األموال انتهاكا اللتزاماهتا، و     
األقاليم، وعدم كفاية املعرفة بني املشتركني يف خصخـصة الرعايـة الـصحية واألطـراف املعنيـة،                 

 يف املائـة مـن املنظمـات الـصحية متلكهـا الدولـة              ٢٩,٨ونسبة  . )٩(وعدم كفاية عدد التدريبات   
 . يف املائة ميلكها القطاع اخلاص٧٠,٢ونسبة 

ومــن الــضروري أن تتحــول املعونــة واخلــدمات الطبيــة مــن النــهج املتــسم بتأليــه مقــدم   
اخلدمة إىل هنج قائم على توصيل املعونـة إىل العمـالء أو املرضـى واخلـدمات الراميـة إىل الوقايـة            

وقـد بـرز تـوفري الرعايـة،        . من األمـراض املعديـة وغـري املعديـة واحلـوادث بـني الفئـات الـضعيفة                
 والتغذية اجليدة لألمهات واألطفال كقضية من القضايا اليت تـستدعي إيـالء اهتمـام               واخلدمات

وينبغي أن تـسري عمليـة التحـول يف منغوليـا علـى حنـو يكفـل تـوفري               . خاص يف القطاع الصحي   
_________________ 

 .٢٠٠٤خصخصة القطاع االجتماعي، واإلصالح واخلصخصة يف قطاع الصحة،  )٨( 
 .٢٠٠٤ة القطاع االجتماعي، واإلصالح واخلصخصة يف قطاع الصحة، خصخص )٩( 
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املعونة املمولة من الدولـة، مبـا يف ذلـك بعـض اخلـدمات املنخفـضة الـثمن، الداخلـة يف جمموعـة                       
 .)١٠(ةمعونة أولية إضافي

 يف املائة من مصروفات ميزانية قطاع الـصحة تنفـق علـى املرتبـات، ونـسبة                 ٤٥ونسبة   
 يف املائـة علـى الـسلع        ٨ يف املائـة علـى العقـاقري، ونـسبة           ١٦ يف املائة علـى املرافـق، ونـسبة          ١٧

 يف املائـة علـى الـسلع الرأمساليـة، ونـسبة            ٥ يف املائة على األغذية، ونـسبة        ٥واخلدمات، ونسبة   
ومعظم امليزانية اخلاصـة بالقطـاع واملـصادر األخـرى ينفـق            .  يف املائة على النقل واالتصاالت     ٤

ــن          ــستوى مـ ــى مـ ــوفر أعلـ ــا تـ ــالنظر إىل أهنـ ــضر بـ ــدن واحلـ ــصحية يف املـ ــسات الـ ــى املؤسـ علـ
 .)١١(اخلدمات
ــى         ــضعيفة عل ــرية وال ــات الفق ــة حــصول الفئ ــار عــدم كفاي ــة يف االعتب وتأخــذ احلكوم

ــضعيفة مــن      )١٢(اخلــدمات الــصحية  ــتمكني الفئــات ال ــأمني الــصحي ل ــانون الت وقــد مت تعــديل ق
ويهـدف التعـديل إىل حتويـل       . احلصول على خدمات صحية حمسنة بتوفري التـأمني الـصحي هلـم           

نظام التأمني الصحي من نظـام فـردي إىل عـائلي مـن شـأنه متكـني الفقـراء والـذين يعيـشون يف                        
ــة بالتــأمني   ــأمني وتــدفع احل. فقــر مــدقع مــن التغطي وتتمتــع الفئــات الــضعيفة  . كومــة رســوم الت

اجتماعيا مبن فيهم املسنون واملعوقون مبزيد مـن فـرص احلـصول علـى اخلـدمات مثـل احلـصول                    
 يف  )١٣(على العقاقري جمانا أو خبصم، والرعاية البيتية، والعـالج والتمـريض، والتمـريض النـهاري              

 .مركز الشيخوخة
 قطـاع   نميـة برنـامج ت  ”ا قطـاع الـصحة يف تنفيـذ         وأحد التغيريات الرئيسية الـيت شـهده       
ــصح ــة أن تعمــل        “ ةال ــل يف إمكاني ــة اآلســيوي يتمث ــسر مــن مــصرف التنمي املمــول بقــرض مي

مستشفى األسرة على مسؤوليتها كما أهنا تقع على مسافة أقرب إىل عمالئهـا الـذين حيـصلون       
سب املـصروفات علـى     وتعمل املستشفى على أساس التمويل التعاقدي حيث حت       . على خدماهتا 

 عـام   ١ -وجيـري هـذا احلـساب بتقـسيم الفئـات العمريـة مـن صـفر                 . أساس الـشخص الواحـد    
 ٦٠ عامـا للنـساء واألشـخاص الـذين تزيـد أعمـارهم عـن                ٤٩-١٦ عاما لألطفال، و   ١٥-١و

عاما إىل فئة الفقراء وفئة الوضع املعيشي العـادي أمـا مـصروفات الفقـراء فـإن نـسبتها أعلـى بــ                       
 . املائة من الفئة اليت تعيش يف وضع عادي وفقا للهياكل العمرية يف١٨-٧

_________________ 
 .اخلطة الرئيسية لقطاع الصحة )١٠( 
 .٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية ملنغوليا،  )١١( 
 .اخلطة الرئيسية لقطاع الصحة )١٢( 
 .٢٠٠٤التقرير املتعلق بتنفيذ خطة عمل احلكومة،  )١٣( 
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 مـن جممـوع سـكان       ٣٢, ٤ عامـا نـسبة      ١٥وميثل األطفال الذين تـصل أعمـارهم إىل          
وبلـغ  .  يف املائـة   ٢٨, ٣ عاما نسبة    ٤٩ و ١٥منغوليا ومتثل النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني        

 عامـا  ٦٠,٨ عامـا للمـرأة و    ٦٦,٧ عامـا ويبلـغ      ٦٣,٥متوسط العمر املتوقع للشخص املنغـويل       
 ومعـدل   ١١,٦٣ نسمة ويبلـغ معـدل النمـو         ١٠٠٠ لكل   ١٧,٧ويبلغ معدل املواليد      . للرجل

 .)١٤(٦,٠٧الوفيات 
 

 ٨الرسم البياين 
 ٢٠٠٤-١٩٩٤معدالت املواليد، والوفيات، وصايف منو السكان يف الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بتنميــة الــسكان الــيت جــددها واعتمــدها الربملــان يف عــام   وسياســة الدولــة فيمــا يتعلــق   
ــوالدت مــن      ٢٠٠٤ ــسكان، وال ســيما املباعــدة بــني ال  ســنوات ٣-٢ هتــدف إىل دعــم منــو ال

 عاما؛ وتنفيذ تدابري شاملة للحد من احلمـل غـري املرغـوب             ٣٩-٢٠للنساء البالغات من العمر     
سـن اإلجنـاب مـن العـدوى بـاألمراض      فيه، واإلجهاض ومضاعفاته؛ ووقاية النساء والرجال يف    

اإليـدز وتقـدمي خـدمات العـالج،     /اليت تنتقل باالتصال اجلنـسي وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         
 .)١٥(وإعادة التأهيل والتنمية القائمة على اجملتمع احمللي

_________________ 
 .اخلطة الرئيسية لقطاع الصحة )١٤( 
 .سياسة الدولة فيما يتعلق بتنمية السكان )١٥( 

دل
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ــة بــصورة دائمــة       ــألم والطفــل باهتمــام الدول ــصحية ل ــة ال ــا، حتظــى احلماي . ويف منغولي
وتتـضمن خطـة عمـل      . طفل جمانـا علـى اخلـدمات املهنيـة ذات الـصلة بالـصحة             وحتصل األم وال  

احلكومــة أحكامــا مفادهــا أنــه يف حــني حتظــى صــحة األم والطفــل باهتمــام خــاص وســيتحقق   
خفض معدالت وفيات األمهات واألطفال وفقا لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، تتحـدد اخلـدمات              

 أولويـة يف تـوفري جمموعـة اخلـدمات الـضرورية          ذات الصلة بالصحة لألم والطفل بوصـفها ذات       
بيـد  .  يف منغوليـا   ٢٠١٥-٢٠٠٥ذات الصلة بالصحة يف اخلطة الرئيسية لقطاع الصحة للفترة          

أمـا اخلـدمات املهنيـة    . أن احلكومة مسؤولة عن اخلدمات ذات الصلة باحلمل والوالدة فحسب  
 صـحي ممـا يرتـب آثـارا سـيئة علـى             األخرى للحوامل فإهنا تقدم رهنا مبا إذا كان لديهن تـأمني          

 .وفيات األمهات الناجتة عن أمراض احلمل واألمراض األخرى املرتبطة به
 يف املائة يف مرحلـة احلمـل املبكـر    ٨٠ يف املائة، منهن نسبة   ٩٨,٩وتبلغ نسبة احلوامل     

 يف املائــة مــن احلوامــل الالئــي خــضعن لإلشــراف حــديثا   ١٣,٨ونــسبة . )١٦(ختــضع لإلشــراف
 يف  ٧٠,٧ونـسبة   . )١٧(٢٠٠٠ نقطـة باملقارنـة بعـام        ٢٦,٢من األنيميا اليت اخنفـضت بــ        عانت  

املائة من احلوامل التتناول أقراص احلديد إال يف املرحلة املتأخرة من احلمل مما يرتب أثرا سـلبيا                 
 .)١٨(على خفض األنيميا

 ١٩٩٨ يف املائــة يف عــام  ٩٤وبلغــت نــسبة النــساء الالئــي وضــعن يف املستــشفيات       
ــسبة  ــام  ٩٨,٩ون ــة يف ع ــسبب    . ٢٠٠٥ يف املائ ــة ب ــصحة اإلجنابي وجيــري حتــسني مؤشــرات ال

 .التنفيذ الفعال للربنامج الوطين للصحة اإلجنابية واستراتيجية خفض معدل وفيات األمهات
واألنشطة التالية اليت تنفَّذ بـدعم مـن املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة واملنظمـات                   

هتيئــة األوضــاع املؤاتيــة الــيت : را إجيابيــة يف ختفــيض معــدل وفيــات األمهــاتالدوليــة رتبــت آثــا
يدعمها صـانعو القـرارات؛ وتنفيـذ مبـادئ توجيهيـة متعلقـة بـالعالج لتحـسني نوعيـة خـدمات                     
الصحة األجنابية؛ وحتويل احلوامل املعرضات ملخاطر شـديدة للحـصول علـى خـدمات سـريرية                

 معرفــة وقــدرات األطبــاء، وأطبــاء أمــراض النــساء، وأطبــاء مهنيــة يف املرحلــة املبكــرة؛ وحتــسني
التوليــد، واألطبــاء املهنــيني اآلخــرين؛ واالمــداد بالعقــاقري وأجهــزة املستــشفيات األكثــر فائــدة؛   

ومــن . وحتــسني معرفــة الــسكان وخباصــة مــن هــم يف ســن الــشباب والرجــال بالــصحة اإلجنابيــة
ال احلـصر تـسمية مستـشفيات رعايـة األم والطفـل،      األمثلة واألنشطة اليت ترد على سبيل املثال    

_________________ 
 .٢٠٠٤إحصاءات الصحة،  )١٦( 
 .٢٠٠٤إحصاءات الصحة،  )١٧( 
 .٢٠٠٤معهد الصحة االجتماعية،  )١٨( 
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واختيار املدير صديق األمهات، وصياغة وتنفيذ املبادئ التوجيهية لألمومـة املنتظـرة للخـدمات              
 . املرتلية

 ٩الرسم البياين 
 مـــن ١٠٠ ٠٠٠لكـــل  (٢٠٠٤-١٩٩٢اخنفــاض معـــدل وفيــات األمهـــات يف الفتــرة    

 )املواليد األحياء
 
 
 
 
 
 
 
 

، ٢٠٠٥، جــرى جتديــد الربنــامج الــوطين للــصحة اإلجنابيــة ويف عــام  ٢٠٠١ويف عــام  
 ويظهــر ٢٠١٠-٢٠٠٥اعُتمـدت اســتراتيجية ختفــيض معـدل وفيــات األمهــات يف الفتـرة بــني    

 .تنفيذها دقة توقيتها وضرورهتا لتلبية احتياجات السكان
ل الــسبب الرئيــسي لوفيــات األمهــات يف  ويف خــالل الــسنوات العــشرين األخــرية، متثَّــ  

 ٩٨,٩(الرتيف، بيد أنه يف السنوات الثالث املاضـية، أصـبحت االضـطرابات املرتبطـة باحلمـل               
والـتعفن  )  يف املائـة   ١٩,٦(، والرتيـف    ) يف املائـة   ٢٠,٧(، ومقدمات التشنج النفاسـي      )يف املائة 

ثل اضطرابات القلب األوعية الدمويـة      ومت. ، األسباب الرئيسية لوفاة األمهات    ) يف املائة  ١٥,٧(
السببني الرئيسيني لالضطرابات املؤدية للوفـاة أثنـاء        )  يف املائة  ١٩,٧(والسل  )  يف املائة  ٩٧,٩(

 .)١٩(احلمل
 كانـت مـن     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ يف املائة من وفيـات األمهـات بـني عـامني             ٤٥,٢ونسبة   

وحـدثت نـسبة    .  يف املائـة كانـت مـن ربـات البيـوت           ٣٠,٨الريفيات العامالت بالرعي ونسبة     
_________________ 

 .، وزارة الصحة، مركز حبوث األم والطفل٢٠٠٣، ٢٠٠٢، ٢٠٠١احلالة الراهنة لوفيات األمهات،  )١٩( 

دل
املع
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 ٦١,٨ يف املائة من الوفيات يف مناطق حملية وبلغ متوسـط املـسافة إىل أقـرب مستـشفى                   ٦٩,٦
عد املسافة، ونـوع العمـل واألوضـاع املعيـشية احملفوفـة باملخـاطر              ويشري هذا إىل أن بُ    . كيلومترا

 .متثل األخطار الرئيسية اليت هتدد حياة األمهات احلوامل
 مولـود حـي يرتـب أثـرا سـلبيا           ١ ٠٠٠ لكـل    ٢٨ومعدل الوفيات قبـل الـوالدة البـالغ          

نــاطق بيــد أن معــدل وفيــات األطفــال الرضــع يف امل . )٢٠(علــى معــدل وفيــات األطفــال الرضــع 
 لكـل   ٢٢,٥(أعلى نـسبيا منـه يف املنـاطق احلـضرية           )  مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل   ١٨,١(الريفية  
ممــا يعــين أن خفــض الــرقم املــستهدف ملعــدل وفيــات األطفــال الرضــع    )  مولــود حــي١ ٠٠٠

 ).١٠الرسم البياين . (سيحقق األهداف اإلمنائية لأللفية
تنفيــذ اإلدارة الــشاملة ألمــراض وبفــضل تــدابري الــصحة العامــة مثــل التطعــيم الــشامل و 

األطفال الرضع ودعم الرضاعة الطبيعيـة، أخـذ معـدل وفيـات الرضـع واألطفـال دون اخلامـسة           
 بلــغ معــدل ٢٠٠٤، واعتبــارا مــن عــام )٢١(يف التنــاقص باســتمرار يف الــسنوات العــشر املاضــية 

 . ٢٢,٨ وبلغ معدل وفيات الرضع ٢٩,١وفيات األطفال دون اخلامسة 
 ١٠ياين الرسم الب

 ٢٠٠٣-١٩٩٠لفترة يف امعدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
، املكتب الوطين لإلحصاءات، صندوق األمم املتحدة       ٢٠٠٣النباتار،  دراسة استقصائية للصحة اإلجنابية، أو     )٢٠( 

 .للسكان
 .٢٠٠٣قطاع الصحة،  )٢١( 

السنوات

الت
ملعد

ا
 

 وفيات الرضع وفيات األطفال دون اخلامسة
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وتتمتع منغوليـا بنظـام جيـد لتقـدمي اخلـدمات لـألم والطفـل ومـستوى تعلـيم األمهـات                      
مرتفــع نــسبيا وال توجــد يف هــذا البلــد تقاليــد متعلقــة بــالتمييز اجلنــسي بــني األطفــال حــسب     

 .)٢٢(غذيةالتعليم، والصحة والت
 يف  ٩ قامـت نـسبة      ١٩٩٨وطبقا للدراسة االستقصائية املتعلقة بالصحة اإلجنابيـة لعـام           

 عامـا بـالوالدة غـري أن تلـك النـسبة            ١٩ و ١٥املائة من الفتيات الالئي تراوحت أعمارهن بـني         
 يف املائــة مــن الفتيــات يف مــدن ٥,٧وكانــت نــسبة . ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ٧اخنفــضت إىل 

 واخنفـضت تلـك النـسب إىل    ١٩٩٨ يف املائـة يف املنـاطق الريفيـة يف عـام           ١٢,٩نـسبة   احلضر و 
 .٢٠٠٣ يف عام )٢٣( على التوايل١١,٦ و٤,٦

 ١ ٠٠٠ عملية إجهـاض لكـل       ٢٠٠، حدثت   ٢٠٠٤وطبقا إلحصاءات الصحة لعام      
ــود حــي و ــة إجهــاض لكــل  ١٢مول ــاين   ()٢٤( امــرأة يف ســن اإلجنــاب ١ ٠٠٠ عملي الرســم البي

١١.( 
 ١١سم البياين الر
 )٢٠٠٤-١٩٩٩( اإلجهاض التمعد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــامي   ٧ونـــسبة   ــة مـــن وفيـــات األمهـــات بـــني عـ  تعـــزى إىل ٢٠٠٤ و٢٠٠٠ يف املائـ

_________________ 
 .٢٠٠٣التقرير الوطين املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية،  )٢٢( 
 .٢٠٠٤إحصاءات الصحة،  )٢٣( 
 .٢٠٠٤إحصاءات الصحة،  )٢٤( 
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 لكل امرأة يف سن اإلجناب  مولود حي١ ٠٠٠لكل
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. )٢٥( من الوفيـات حـدثت بـسبب مـضاعفات اإلجهـاض غـري املـأمون        ٥٤,٥اإلجهاض ونسبة   
، فإنـه مـن بـني       ٢٠٠١وطبقا للدراسة االستقصائية اليت أجرهتا مؤسسة الـصحة العامـة يف عـام              

ــة٥٢, ٤ امــرأة أُجهــضت، أجريــت عمليــات إجهــاض متكــررة لنــسبة    ٩٠٠ وثلــث .  يف املائ
ونــسبة . النــساء الالئــي أُجهــضن بــصورة متكــررة مل يــستخدمن قــط أي وســائل ملنــع احلمــل    

 يف املائــة مــن النــساء الالئــي أُجهــضن عللــن ســبب القيــام بــذلك إىل عــدم اجلــدوى          ٣٧,٨
 يف املائـة إىل وجـود أطفـال         ١٧ يف املائة إىل مواصلة دراسـتهن ونـسبة          ٢١,٩اقتصاديا، ونسبة   

وتزيــد عمليــات اإلجهــاض يف املستــشفيات اخلاصــة بيــد أن املعلومــات املتعلقــة بعــدد    . صــغار
وينبغـي إيـالء    . )٢٦(عمليات اإلجهاض ناقـصة كمـا أن نظـام التـسجيل واملعلومـات غـري كامـل                

أخــذ يتزايــد بــني النــساء غــري املتزوجــات وال ســيما بــني    االعتبــار الواجــب إىل أن اإلجهــاض  
ولـذلك، تتخــذ  . )٢٧(الفتيـات كمـا أن إمكانيـة حـصوهلن علـى خــدمات تنظـيم النـسل حمـدودة        

احلكومة تدابري بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية لوضع مبادئ توجيهيـة             
ــام باإلجهــاض املــ    ــايري واإلدارة يف القي ــاع املع ــل    التب ــشورة قب ــة إســداء امل أمون؛ وحتــسني نوعي

اإلجهــاض وبعــده؛ وإظهــار املعلومــات بــصورة كاملــة واإلبــالغ عــن عمليــات اإلجهــاض الــيت 
جترى يف املستشفيات اخلاصة وذلك يف اإلحصاءات ذات الـصلة بالـصحة؛ وتوزيـع منـهجيات          

ــع احلمــل بواســطة أخــص       ــسويق االجتمــاعي لوســائل من ــا والت ــة تنظــيم األســرة جمان ائيي الرعاي
 .الصحية األولية

ومعرفة السكان واحتياجاهتن فيما يتعلق بتنظـيم األسـرة آخـذة يف التحـسن عامـا بعـد                   
ــة عــام       ــصحة اإلجنابي ــة بال ــة بالدراســة االستقــصائية املتعلق  زاد اســتخدام ١٩٩٨عــام وباملقارن

د اشـتراك الرجـل يف    يف املائـة كمـا زا  ٤٥ يف املائـة إىل  ٣٣وسائل منع احلمل احلديثة من نسبة   
ــسبة  . تنظــيم األســرة  ــستخدم ن ــع احلمــل    ٦٢وت ــساء املتزوجــات وســائل من ــن الن ــة م .  يف املائ

وتكـــشف الدراســـة االستقـــصائية عـــن أن اســـتخدام وســـائل منـــع احلمـــل مرتفـــع نـــسبيا بـــني 
ومن بني وسـائل منـع احلمـل احلديثـة املـستخدمة يتـسم جهـاز منـع احلمـل الرمحـي،             . الريفيات

 يف املائـة مـن النـساء    ٧٢والصائن الذكري بأهنا األكثر شـيوعا وحتـصل عليهـا نـسبة       واألقراص  
ومع ذلك، مازالت احلاجة تـدعو إىل اختـاذ تـدابري الكتـشاف االحتياجـات الـيت مل ُتلـبَّ               . جمانا

ــستهدفة يف تنظــيم األســرة      ــة األســر امل ــضعيفة   . يف تنظــيم األســرة وتغطي ــرأة ال ــستطيع امل وال ت

_________________ 
 . مركز حبوث األم والطفل، مصرف التنمية اآلسيوي،٢٠٠٦ملاذا تتوىف األم؟  )٢٥( 
 .٢٠٠٣إحصاءات الصحة،  )٢٦( 
تقييم االستراتيجية املتعلقة بتحسني نوعية خدمات اإلجهاض وتنظيم األسرة واحلـد مـن اإلجهـاض املتكـرر،                 )٢٧( 

٢٠٠٣. 
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ــتخد  ــرية اسـ ــل       والفقـ ــضاعفات احلمـ ــسبب مـ ــوت بـ ــرة ومتـ ــيم األسـ ــة لتنظـ ــة الفعالـ ام الطريقـ
 .)٢٨(والوالدة
ومــن بــني األمــراض املعديــة، مثَّلــت األمــراض الــيت انتقلــت باالتــصال اجلنــسي يف عــام  
 يف املائــة متثلــت يف اإللتــهاب املهبلــي احلــاد،  ٤٥,٢ يف املائــة منــها نــسبة ٤٣,٦ نــسبة ٢٠٠٤
الرسـم   ()٢٩( يف املائة متثلـت يف الزهـري       ١٢,٩ يف السيالن ونسبة      يف املائة متثلت   ٤١,٨ونسبة  
 ).١٢البياين 

 
 ١٢الرسم البياين 

 انتشار األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي
 
 
 
 
 
 
 

 حالة إصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية منـذ تـسجيل أول        ١٦وجرى اإلبالغ عن    
ىل ارتفاع خماطر انتشار فريوس نقـص املناعـة         وهناك عدة عوامل تؤدي إ    . ١٩٩٢حالة يف عام    

صغر سن السكان نـسبيا؛ وتزايـد انتـشار األمـراض الـيت تنتقـل           : وهذه العوامل . اإليدز/البشرية
باالتــصال اجلنــسي يف الــسنوات األخــرية؛ والتزايــد املــستمر يف عــدد املهــاجرين الــداخليني مــن  

د؛ والتزايـد الـسريع يف انتـشار فـريوس     الريف إىل احلضر واألشخاص الذين ينتقلون عـرب احلـدو       
ومـن بـني األمـراض املعديـة مازالـت نـسبة            . )٣٠(اإليدز يف البلـدان اجملـاورة     /نقص املناعة البشرية  

 .اإلصابة باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي و السل مرتفعة

_________________ 
 .، مصرف التنمية اآلسيوي، مركز حبوث األم والطفل٢٠٠٦ملاذا متوت األم؟  )٢٨( 
 .٢٠٠٤مؤشرات الصحة،  )٢٩( 
 .٢٠٠٤مؤشرات الصحة،  )٣٠( 
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نفيـذ   وت٢٠٠٠وقيام برملـان منغوليـا باعتمـاد القـانون املتعلـق بالـصحة العقليـة يف عـام                   
 مـن شـأنه هتيئـة األوضـاع     ٢٠٠٢احلكومة للربنـامج الـوطين املتعلـق بالـصحة العقليـة منـذ عـام             

القانونية املؤاتية لتحسني الصحة العقلية للسكان وتقدمي خدمات الـصحة العقليـة القائمـة علـى                
 .اجملتمعات احمللية هلم

لرعايـة اإلجتماعيـة    ونتيجة إلتساع نطاق عملية اإلصالح، اهنـار النظـام االجتمـاعي وا            
اللذان كانا قائمني وموزعني بالتساوي سابقا ورتب فقدان العمل وضـمان سـبل العـيش آثـارا                 

وعالوة علـى   . شديدة على احلالة النفسية للشعب الذي اعتاد احلصول على كل شيء بسهولة           
ــا      ــادة اآلث ــة إىل زي ــر، والبطال ــصادي، والفق ــضعف االقت ــة بال ــصعوبات املقترن ــؤدي ال ــك، ت ر ذل

االجتماعيــة الــضارة مثــل اجلــرائم، وإدمــان املــسكرات، والعنــف، والبغــاء وإثــارة اإلضــطراب،  
 .واخلوف، وخطر اإلصابة باضطراب عقلي بني السكان

ــسبة   ــة      ٩٠ون ــل والرعاي ــة مــن املــصروفات العامــة علــى العــالج وإعــادة التأهي  يف املائ
ات ال تنفـق إال علـى املستـشفيات    االجتماعية فيما يتعلـق باالضـطراب العقلـي وإدمـان املـسكر        

وهناك افتقار يف املهنيني واملوارد البشرية لتقدمي خدمات الـصحة العقليـة القائمـة              . ذات األِسرَّة 
جعــل : ويـشري هـذا إىل أنـه ينبغــي إيـالء االعتبـار الواجـب للقـضايا التاليـة        . علـى اجملتمـع احمللـي   

اعية؛ وإيالء اهتمام خـاص بتـدابري الوقايـة    خدمات الصحة العقلية قائمة على اجملتمع احمللي ومج 
من االضـطراب العقلـي والـسلوكي؛ وخفـض والقـضاء علـى العوامـل االجتماعيـة غـري املؤاتيـة                     
األخرى املـؤثرة علـى الـصحة العقليـة للـسكان؛ وحتـسني مهـارات املنظمـات املهنيـة واملهنـيني؛               

 . دعم تدابري الصحة العقليةوزيادة تشجيع مشاركة ودعم اجلمهور، واألفراد واملاحنني يف
ــسرطان، واحلــوادث وخباصــة حــوادث        ــة، وال ــة الدموي ــل أمــراض القلــب واألوعي ومتث

وتظهــر مؤشــرات الــصحة أنــه مــن بــني جممــوع  . )٣١(األطفــال مــشاكل رئيــسية للــصحة العامــة
 يف املائـة  ٤٧,٢ عامـا أو أكثـر   ٥٥الوفيات كانت نسبة وفيات األشخاص البـالغني مـن العمـر         

ومن بني األسباب الرئيـسية لوفـاهتم ميثـل مـرض الـدورة             . توسط السنوات اخلمس األخرية   يف م 
 يف املائــة، ومتثــل أمــراض اجلهــاز ٢٧,٨ يف املائــة، وميثــل الــسرطان نــسبة ٤٥,١الدمويــة نــسبة 
 يف املائة ومتثـل احلـوادث   ٦,٥ يف املائة، ومتثل أمراض اجلهاز اهلضمي نسبة  ٧,٥التنفسي نسبة   

واألنشطة التقليدية املقدمة للمـسنني مثـل     . )٣٢( يف املائة  ١,٥اخلارجية األخرى نسبة    واألسباب  
حتـسني صـحتهم ورعايتـهم االجتماعيــة ودفـع تأمينـهم الــصحي وتقـدمي خـدمات املستــشفيات        
جمانا تدعو احلاجة إىل إعادة النظر فيها بغية حتويل السياسة العامة إىل هتيئة بيئة ميكن أن يعـيش                  

_________________ 
 .اخلطة الرئيسية لقطاع الصحة )٣١( 
 .الربنامج الوطين املتعلق بصحة املسنني )٣٢( 
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ولـذلك، ينبغـي علـى كـل شـخص وفـرد يف األسـرة أن                . ون حياة نشطة وذات معىن    فيها املسن 
 . يكيف نفسه حلماية صحة ذويه وأفراد أسرته حسب سنهم وجنسهم

والتنمية احلالية غـري املتـساوية للـهياكل األساسـية، واالفتقـار إىل شـبكة طـرق جيعـالن                     
 رعايـة التوليـد الطـارئ يف    من الصعب حتـسني الوصـول إىل اخلـدمات الـصحية وخباصـة اعطـاء            

ــها ــسيق القطــاعي      . حين ــدي، واالفتقــار إىل األمــوال والتن ــسلوك التقلي وبعــض العوامــل مثــل ال
الشامل، وعدم املساواة يف الدعم املقدم مـن احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واشـتراكهما                  

فيــات األمهــات ولتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة خلفــض معــدل و. يــضر باألمومــة املأمونــة
 :واألطفال، فإن االستراتيجية التالية مطلوبة

زيادة اشتراك ودعم احلكومة، واملنظمـات غـري احلكوميـة واملـاحنني يف أنـشطة الـصحة                  - ١ 
 اإلجنابية واألمومة املأمونة وحتسني االتساق والتعاون يف العمل بني القطاعات،

 ألم والطفل، وتعزيز قدرة املوارد البشرية،حتسني اإلدارة والتنظيم، وتوفري اخلدمات ل - ٢ 
حتــسني نوعيــة اخلــدمات وإمكانيــة حــصول األم والطفــل عليهــا مــن خــالل متركــز           - ٣  

 ممارسات املعايري الدولية املختربة ومراعاة املواصفات الوطنية،
 زيادة إمكانية وصول الفئات الـضعيفة اجتماعيـا القاطنـة يف منـاطق نائيـة، واملهـاجرين               - ٤ 

والذين يعيشون أدىن من مستوى املعيـشة، علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة، واألمومـة         
 املأمونة،

ــى        - ٥   ــراد للحــصول عل ــراد األســرة، واألزواج واألف ــزمالء، وأف ــشجيع دعــم ال ــادة وت زي
 .اخلدمات يف الوقت املناسب ملنع مضاعفات احلمل، والوالدة وما بعد الوالدة

 
 واالجتماعيةيف احلياة السياسية واالقتصادية للمشاركة كفالة حقوق املرأة  ٣‐٣  

 متثل مؤشرات التنمية البشرية معايري أساسية للتنمية البشرية للبلـد           :مكافحة فقر املرأة   
 ٢٠٠٤ يف عــامي ٠,٦٧٩ و٠,٦٦٨وقــد بلغــت مؤشــرات التنميــة البــشرية ملنغوليــا  . وتقدمــه

وهكــذا فــإن منغوليــا بلــد حيتــل . ة يف العــامل علــى التــوايل وفقــا لتقــارير التنميــة البــشري٢٠٠٥و
 .مرتبة متوسطة من ناحية التنمية البشرية

 ٢٠٠٤ يف عـام  ١١٧وعلى سبيل املثال، وفقا للتقارير السابقة احتلت منغوليـا املرتبـة         
وبلغ الناتج احمللي اإلمجـايل للفـرد يف منغوليـا          .  بلدا ١٧٧ من بني    ٢٠٠٥ يف عام    ١١٤واملرتبة  

 ٢٠٠٤ مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف عـام            ١ ٧١٠ادل القـوة الـشرائية      حسب مؤشر تع  
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 وهو أقل بكثري مـن املتوسـط العـاملي          ٢٠٠٥ من دوالرات الواليات املتحدة يف عام        ١ ٨٥٠و
 .)٣٣( من دوالرات الواليات املتحدة حسب مؤشر تعادل القوة الشرائية٧ ٨٠٤البالغ 

 ٤٨٠لناتج احمللي اإلمجايل للفرد يف منغوليا بلـغ         وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن ا       
 من دوالرات الواليات املتحـدة يف عـام         ٥١٤ و ٢٠٠٤من دوالرات الواليات املتحدة يف عام       

ــا يف قائمــة البلــدان املنخفــضة الــدخل   ٢٠٠٥ ومــع أن هــذه . )٣٤( وطبقــا لــذلك تكــون منغولي
ألســر املعيــشية، فعنــد مقارنتــها  املؤشــرات ال تعكــس بالكامــل االســتهالك احلقيقــي لألفــراد وا 

 .مبتوسط معيشة املنغوليني تكون منخفضة نسبيا عن مؤشرات املتوسط العاملي
 ٩٠٠ يف املائـة مـن الـسكان أي حـوايل         ٣٦,١واستنادا إىل خـط الفقـر، تكـون نـسبة            

 شـخص بـضعف القـوة       ١٠٠ مـن كـل      ٣٦وبعبارة أخـرى، يتـسم      .  من الفقراء  )٣٥(ألف نسمة 
ونتـائج  . األغذية األساسية واألصناف غري الغذائية ويكون الفقر واسع االنتشار        الشرائية لشراء   

 بـسبب   ١٩٩٨ و ١٩٩٥الدراسة غري قابلة للمقارنة بنتـائج الدراسـات الـيت أجريـت يف عـامي                
. طــرق البحــث، بيــد أهنــا تكــشف، بوجــه عــام، عــن أن حــدة الفقــر مل ختــف مــن ذلــك احلــني 

ــل   ــر مث ــاس الفق ــرقم القياســي لعمــق الفقــر   واملؤشــرات األخــرى لقي ــة١١( ال ــرقم )  يف املائ وال
 .تكشف أيضا عن وجود تفاوت بني الفقراء)  يف املائة٤,٧(القياسي لشدة الفقر 

 
 ١١اجلدول 

 بالنسبة املئوية) احلضر، والريف واملتوسط(مؤشرات الفقر 
 شدة الفقر عمق الفقر  انتشار الفقر

    
 ٤,٠ ٩,٢ ٣٠,٣ يف احلضر
 ٥,٦ ١٣,٢ ٤٣,٤ فيف الري
 ٤,٧ ١١,٠ ٣٦,١ املتوسط

 
 .٢٠٠٢/٢٠٠٣  الدراسة االستقصائية لقياس مستوى املعيشة، :املصدر

  

_________________ 
 .٢٠٠٥، ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية يف العامل،  )٣٣( 
 .٢٠٠٤مؤشرات التنمية البشرية يف العامل،  )٣٤( 
 .٢٠٠٢/٢٠٠٣الدراسة االستقصائية لقياس مستوى املعيشة،  )٣٥( 
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 بلـغ   ٢٠٠٣-٢٠٠٢وطبقا ملعامل جيين، فإن الرقم القياسي لفجوة االستهالك للفترة           
 أضـعاف منـه ألفقـر    ٥,٥ يف املائـة مـن الـسكان أكثـر بــ            ٢٠وكان استهالك أغىن    . ٠,٠٣٢٩

 . يف املائة٢٠
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 ١٣الرسم البياين 
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ و ١٩٩٨، و١٩٩٥معامل جيين للسنوات 

 
 
 
 
 
 

، ١٩٩٨، و١٩٩٥الدراســـات االستقـــصائية ملـــستويات املعيـــشة، املكتـــب الـــوطين لإلحـــصاءات،   :  املـــصدر
 .٢٠٠٢/٢٠٠٣والدراسة اإلستقصائية لقياس مستوى املعيشة 

واألرقـام القياسـية للتنميـة البـشرية لـن تظهـر أن             ومؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         
وقد بلغ الـرقم القياسـي   . الرجال والنساء يف منغوليا يستفيدون من التنمية بصورة غري متساوية     

ومقياس متكـني املـرأة يـستخدم مـتغريات         . ٢٠٠٥ يف عام    ٠,٦٧٧للتنمية اجلنسانية يف منغوليا     
للرجل واملـرأة يف جمـاالت النـشاط الـسياسية          وضعت بصورة صرحية لقياس االشتراك املتساوي       

 .واالقتصادية
ــغ       ــذي بل ــا ال ــرأة يف منغولي ــاس متكــني امل ــر مقي ــام ٠,٣٨٨ويظه  ضــعف ٢٠٠٥ يف ع

 . مشاركة املرأة وسلطتها يف احلياة السياسية واالجتماعية
وأصـبح  . ومع تزايد نتائج التحول، زادت املشاكل اليت مل ُتحل بشأن املرأة يف اجملتمـع             

. املؤشر األكثر شيوعا لفقر دخل املرأة يتمثل يف عدد األسـر املعيـشية الفقـرية الـيت تعوهلـا أنثـى                    
واملرأة أكثـر عرضـة للبطالـة والفقـر سـيما وأن حيـاة األسـرة املعيـشية الـيت تعوهلـا أنثـى ولـديها                        

ياة اليوميـة   وبلغ عدد النساء الالئي يُعلن األسر ويتولني احل       . الكثري من األطفال تتسم بالصعوبة    
 مــرة منــه يف عــام ١٦,٣ وهــو أعلــى بـــ ٢٠٠٤ يف هنايــة عــام )٣٦( ألفــا٦٥,٧وتغذيــة األطفــال 

ومـن بـني الفقـراء، تتـسم     .  أطفـال وأكثـر  ٥ أطفال وللثُُّمن ٥-٣وللنصف من بينهن   . ٢٠٠٠
ومـع  . نسبة من حيصلون على معاشات تقاعدية ويعيشون على استحقاقات الرعايـة باالرتفـاع            

 زيادة خمصصات الرعاية االجتماعية واملعاشات التقاعدية فيما يتعلـق بالتـضخم، فإهنـا               أنه ميكن 
ولذلك، فإهنا تؤدي إىل زيـادة      . الميكن أن  تعوض الزيادة يف مثن السلع االستهالكية األساسية         

_________________ 
 .٢٠٠٥احلولية السنوية لإلحصاءات، املكتب الوطين لإلحصاءات، أوالنبتار  )٣٦( 
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أما الذين لديهم أسر ممتدة وأشخاص معوقـون معـالون، ومنخفـضو التعلـيم فـإهنم أكثـر                  . الفقر
 .فقرعرضة لل
ويف حني أن النمو االقتـصادي أساسـي لتخفيـف حـدة الفقـر، فـإن سياسـات وبـرامج                     

وتـشمل هـذه الـسياسات والـربامج تعزيـز      . احلماية االجتماعية ميكن أيـضا أن تـساعد الـضعفاء     
أسواق العمـل املتـسمة بالكفـاءة، واإلقـالل مـن التعـرض للمخـاطر، وتعزيـز قـدرات املـواطنني                     

 .)٣٧( املخاطر وانقطاع أو فقدان الدخلعلى محاية أنفسهم من
ومــع أن احلكومــة مابرحــت تنفــذ عــددا مــن الــربامج واملــشاريع يف قطــاع الرعايــة           

وأثنـاء تنفيـذ الربنـامج      . االجتماعية، ما زال الفقر والبطالة ميـثالن أكثـر القـضايا إثـارة للجـدال              
 تطـورات إجيابيـة      حـدثت  ٢٠٠٢ و ١٩٩٦الوطين للنهوض بوضـع املـرأة يف الفتـرة بـني عـامي              

كثرية مثل كفالة حقوق املـرأة، وحتـسني مـستواها التعليمـي وصـحتها اإلجنابيـة، وإنـشاء نظـام                    
وأثنـاء تنفيـذ الربنـامج الـوطين لتخفيـف حـدة الفقـر يف الفتـرة بـني                   . لكفالة تنمية قدرات املـرأة    

 الــيت  قــدمت مــشاريع صــغرية إضــافية مــن أجــل املــرأة وال ســيما املــرأة٢٠٠٠ و١٩٩٦عــامي 
بيـد أنـه يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة           . تعول أسرة معيشية دعما إجيابيا لتحسني سبل معيـشتها        

 . على حد سواء يرجع فقر املرأة وال سيما اليت تعول أسرة معيشية إىل االفتقار إىل املوارد
وقــد أُحــرز بعــض التقــدم أثنــاء تنفيــذ املرحلــة األوىل للربنــامج الــوطين للمــساواة بــني     

ــك، اسُتخلــصت املالحظــات واالســتنتاجات   . ٢٠٠٥ و٢٠٠٣اجلنــسني بــني عــامي   ومــع ذل
تصحيح االختالالت يف كفالة اشـتراك الرجـل واملـرأة علـى قـدم              : التالية من تقييم هذه املرحلة    

ــشط؛       ــة تعاوهنمــا الن ــة؛ وتنمي ــة والعائلي ــصادية واالجتماعي ــسياسية، واالقت ــاة ال املــساواة يف احلي
 التقليدية جتاه اجلنـسني يف األنـشطة االقتـصادية وخباصـة يف التوظيـف وعالقـات                 وتغيري املواقف 

العمل؛ واحلد من التأثري السليب املرتبط بنوع اجلـنس فيمـا يتعلـق باألنـشطة العقاريـة؛ والقـضاء                   
على الفجوة ذات اإلجتاه العكسي بني اجلنسني يف التعلـيم؛ وخفـض معـدل وفيـات األمهـات؛                  

ئمــة علــى نــوع اجلــنس الــيت ترتكــب بــصورة متعمــدة مثــل العنــف املــرتيل،  ووقــف اجلــرائم القا
واملضايقات اجلنسية، واالجتار بالنساء عـرب احلـدود؛ وحتـسني االسـتجابة الحتياجـات اجلنـسني                
عنـــد وضـــع الـــسياسات، واخلطـــط والـــربامج واملـــشاريع؛ وممارســـة ختطـــيط للميزانيـــة مـــراع   

امــدة وحتقيــق التــوازن يف اإلعــالن القــائم علــى نــوع  إلحتياجــات اجلنــسني؛ وتغــيري األمنــاط اجل
 .اجلنس يف وسائط اإلعالم اجلماهريي؛ وزيادة مشاركة املرأة على مستوى صنع القرار

 تشكل فترة التحول حتديات كثرية يف حتديـد وضـع الرجـل             - حقوق املرأة يف العمل    
بكـثري مـن الرجـل أثنـاء        فقد حصلت املرأة على ممتلكات أقـل        . واملرأة بوضوح يف سوق العمل    

_________________ 
 .٢٠٠٣الوثيقة االستراتيجية لقطاع الضمان االجتماعي، وزارة الرعاية اإلجتماعية والعمل،  )٣٧( 
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اخلصخــصة وبــدأت نــشاطها التجــاري اخلــاص، بيــد أهنــا تتعــرض للمخــاطر بقــدر أكــرب عنــد     
ــرص يف ســوق العمــل    ــد     . اإلســتفادة بتكــافؤ الف ــدم خــضوع ســوق العمــل لقواع ــسبب ع وب

تنظيمية، اتسم عائد االستثمار يف تعليم املرأة بـالبطء وبالتـايل قـد يـؤدي إىل خفـض مـسامهتها                    
 .و االقتصادييف النم

وميثل ضعف مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال يف املرحلـة الـسابقة للتعلـيم اإللزامـي                
أثناء فترة التحـول أحـد العوامـل املـؤثرة سـلبيا علـى قـدرة املـرأة علـى التنـافس حبريـة يف سـوق                        

ة يـصيب   واخنفاض اإلنتاج وامليزانية احلقيقية، واخنفاض الدخل، وزيادة تكاليف املعيـش         . العمل
 .املرأة بشدة أكثر من الرجل

. وفيما يتعلق مبنغوليا، متثل البطالة والفقر ظاهرتني جديدتني واملـرأة أكثـر عرضـة هلمـا                
وقد أظهرت اإلحصاءات يف مرحلة التحول أن معـدل البطالـة للمـرأة أعلـى منـه دائمـا للرجـل          

 .)٣٨( نقطة٠,٦ يف املائة أي أعلى منه للرجل بـ ٣,٩ بلغ ٢٠٠٤ويف هناية عام 
 

 ١٤الرسم البياين 
 ٢٠٠٤-١٩٩٢معدل البطالة حسب اجلنس، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٥  التقرير السنوي عن العمالة، املكتب الوطين لإلحصاءات، :املصدر
وكلما زادت األسر املعيشية واألسر فقرا زاد ارتفاع معدل الفقـر بـني األسـر املعيـشية         

وتتمثــل أســباب الفقــر يف البطالــة، . عرضــة للبطالــة والفقــرالــيت تعوهلــا امــرأة وأصــبحت أكثــر 
_________________ 

 .٢٠٠٥احلولية السنوية لإلحصاءات، املكتب الوطين لإلحصاءات، أوالنباتار،  )٣٨( 
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. واخنفاض الدخل، وفقدان العائـل، وتـدهور الـصحة والتعلـيم، واحلرمـان مـن املـوارد الطبيعيـة                  
وتتمثل طـرق الـتخلص مـن الفقـر ومنعـه يف زيـادة فـرص العمـل، وتـوفري الوظـائف للعـاطلني،                        

 .قضاء على البطالة بني السكان يف سن العملوحتسني نوعية مهاراهتم املهنية وتعليمهم، وال
 اتفاقــا واتفاقيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة بــشأن العمــل ويكفــل   ١٦ومنغوليــا طــرف يف  

وقـد مثَّـل   . قانون العمل يف منغوليـا حـق الرجـل واملـرأة يف عالقـات العمـل علـى قـدم املـساواة                   
نون املتعلـق بإيفـاد اليـد العاملـة     اعتماد قوانني مـن قبيـل القـانون املتعلـق بـدعم التوظيـف، والقـا               

للخــارج واســتقبال اليــد العاملــة واملتخصــصني مــن اخلــارج، والربنــامج الــوطين املتعلــق بــدعم    
 خطـوة هامـة     ٢٠٠٣ وورقة استراتيجية الـضمان االجتمـاعي يف عـام           ٢٠٠١التوظيف يف عام    

 . العمليف هتيئة بيئة قانونية مؤاتية لدعم توظيف املرأة ومنع التمييز ضدها يف
ــه        ــدعم التوظيــف قُــصد ب ــدعم التوظيــف، أنــشئ صــندوق ل وطبقــا للقــانون املتعلــق ب

إلعطاء حوافز ألرباب األعمال الذين يـوفرون العمـل         : التمويل وفقا لنوع الكيانات واألنشطة    
لغري القادرين على احلصول على عمل عن طريق الوساطة؛ وضمان تقدمي قروض بـسعر فائـدة                

بصورة مجاعية أو فرادى، والعاملني حلساهبم اخلاص، وهتيئة مكـان عمـل            منخفض ملن يعملون    
جديد للعاطلني؛ ومتويل التدابري واخلدمات اليت تستهدف الوساطة يف العمل، وتوفري املهـارات             

 .املهنية واملعلومات
، والقــانون املتعلــق بــإدارة ومتويــل  )٢٠٠٢(والقــانون املتعلــق مبــوظفي اخلدمــة املدنيــة   
ت العامة ميكنـان مـن تكـافؤ الفـرص، ويهيئـان األوضـاع التنافـسية للـدخول يف اخلدمـة                      املنظما

املدنية، والميكن تعيني موظف مدين، ونقله وفصله وترقيتـه إال علـى أسـاس املعرفـة، والتعلـيم،                  
 .واملهنة، والدراية الفنية واملهارات

تمييــز واحملــسوبية ومــع ذلــك، هنــاك افتقــار لتعليــل قــانوين رمســي وتوصــية يتنــاوالن ال    
بالتفــصيل فــضال عــن مبــدأ املنافــسة املفتوحــة األمــر الــذي قــد يــؤدي بــدوره إىل احلرمــان مــن    

 .املساواة يف عالقات العمل أو العمل واملهنة وقطاع العمل، أو انتهاكها
وطبقا للدراسـة االستقـصائية املتعلقـة باإلشـتراك يف اليـد العاملـة الـيت أجريـت يف هنايـة            

 يف ٥١ مـن الـسكان يف سـن العمـل ونـسبة       )٣٩( يف املائـة   ٥١,٦ مثَّلت املرأة نسبة     ،٢٠٠٤عام  
 .املائة من السكان الناشطني اقتصاديا أو من القوة العاملة

_________________ 
 .٢٠٠٥حصاءات، املكتب الوطين لإلحصاءات، أوالنباتار، احلولية السنوية لإل )٣٩( 
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ــسنوات         ــادة متواضــعة يف ال ــة شــهدت زي ــد العامل ــرأة يف الي ــسبة اشــتراك امل ومــع أن ن
ــة بوجــه عــام بأنــ     ــه للمــرأة األخــرية، يتــسم اشــتراك الرجــل يف اليــد العامل  ٦٥,٢. (ه أعلــى من

 ). للنساء٦٣,٦للرجال، و
ووفقا للتصنيف حسب اجلنس والفئة العمرية، يتسم اشتراك املرأة يف اليد العاملـة بـني                

 عاما بأنه أعلـى نـسبيا منـه للرجـل ويف الفئـات العمريـة األخـرى يتـسم اشـتراك                 ٤٩ و ٣٠سن  
 ).١٥الرسم البياين (املرأة بأنه أدىن نسبيا منه للرجل 

 عامــا بوجــه ٢٩ و١٦ويــشري اخنفــاض نــسبة اشــتراك املــرأة يف اليــد العاملــة بــني ســن    
ويتـصل هـذا أيـضا      . خاص إىل اجتاه املزيد من النساء يف هذه السن للدراسة أكثـر مـن الرجـال               

 . عاما للحصول على معاش تقاعدي٥٠بتقاعد املرأة اليت يزيد عمرها عن 
 

 ١٥الرسم البياين 
 ٢٠٠٤يف اليد العاملة يف عام نسبة اإلشتراك 

 )عمريةالالفئة حسب اجلنس و(
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٥ألحصاءات، الوطين لكتب املالتقرير السنوي للعمالة، :  املصدر
  

وحـسب هيكـل اجلنـسني،      .  يف املائة  ٦١,٢ نسبة عمالة املرأة     ت، بلغ ٢٠٠٤ويف عام    
. ١٦ كما هو موضح يف الرسم البيـاين         تتسم عمالة املرأة وعمالة الرجل بأهنما متشاهبان تقريبا       

 .بيد أنه حسب الفئة العمرية، تتسم عمالة الرجل بأهنا أعلى قليال منها للمرأة
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ونسبة عمالة املرأة أعلى منـها للرجـل يف ميـادين مثـل الـصحة، والرعايـة االجتماعيـة،                    
 إصـالح األجهـزة     والفنادق، واملطاعم، والتعليم، واملالية، وجتـارة اجلملـة والتجزئـة، وخـدمات           

 .املرتلية وصناعة التجهيز
ــدين، وصــناعة          ــل التع ــادين مث ــرأة يف مي ــها للم ــى من ــة الرجــل أعل ــسبة عمال غــري أن ن

التنقيـــب، وإنتـــاج الكهربـــاء، وخـــدمات اإلمـــداد بامليـــاه، والنقـــل، واالتـــصاالت، والتـــشييد، 
 ). ١٧ياين انظر الرسم الب(والتنظيم اإلداري، والدفاع، وقطاع التأمني النظامي 

 
 ١٦الرسم البياين 

 ، حسب اجلنس والفئة العمرية٢٠٠٤عدد القوة العاملة يف عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٥التقرير السنوي للعمالة، املكتب الوطين لإلحصاءات، : املصدر 
والفجوة بني اجلنسني ُتالحظ يف مقدار متوسط الراتـب بـالنظر إىل أن الرجـال ميثلـون                  

نشطة االقتصادية املرتفعة األجر ومتثل النـساء األغلبيـة يف قطـاع اخلـدمات األقـل                األغلبية يف األ  
 .أجرا

والبطالة والفقر يرغمان املرأة على العمل يف القطاعات غـري النظاميـة وأنـشطة األسـرة                 
وبـسبب عــدم وجــود نظــام إلعـادة تــدريب النــساء العــاطالت،   . املعيـشية غــري املدفوعــة األجــر 

يف القطاع اخلاص واخنفاض الدخل، يتزايد اهتمام الرجل واملـرأة بالعمـل يف          واخنفاض التشغيل   
بيـد أن الدراسـات     . وكـثري مـن النـساء يعملـن يف القطـاع غـري النظـامي              . القطاع غـري النظـامي    

، فيمـا يتعلـق بنـسبة النـساء         ٤٥، و ٥٤، و ٦٩االستقصائية املختلفة أظهرت أرقاما خمتلفـة مثـل         
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ومعظــم جتــار التجزئــة ال يــدفعون للرعايــة االجتماعيــة  .  النظاميــةالعــامالت يف القطاعــات غــري
 .والتأمني الصحي ولذلك تكون املرأة ُعرضة للمخاطر

ويف الــسنوات األخــرية، آثــر الــسكان االشــتغال بأنــشطة األســرة املعيــشية ألن العــبء   
منـوذج  ويف هـذا الـصدد، مـن املناسـب دراسـة      . الضرييب أقل والفرصة متاحة لتجنب التـسجيل   

وبوجه عام، حان الوقت لتغيري طرق وأسـاليب أنـشطة          . كيان األسرة املعيشية املناسب ملنغوليا    
وهنــاك ميــل إىل تزايــد   . ممارســة األعمــال التجاريــة إىل ميــدان قــائم علــى العــدل واملــساواة       

ايـد  وبتز. الكيانات القائمة على املوارد الطبيعية وأنشطة املرأة وهي غري مستدامة وغـري مأمونـة             
وزيـادة تعـرض الرعـاة إىل       . األنشطة ذات الـصلة باملاشـية، يتزايـد عـبء املـرأة القائمـة بـالرعي               

التغريات املناخية، وما ينتج عنها من جفاف وأحوال جوية قاسـية، وفقـدان للمراعـي واملاشـية                 
 .ختلق صعوبات يف عالقات العمل يف املناطق الريفية وإرهاق باألعباء
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 ١٧الرسم البياين 
 )٤٠( حسب اجلنس٢٠٠٤قطاع العمالة يف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .٢٠٠٥التقرير السنوي للعمالة، املكتب الوطين لإلحصاءات، : املصدر 

 

_________________ 
 .٢٠٠٥التقرير السنوي للعمالة، املكتب الوطين لإلحصاءات،  )٤٠( 
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ــار إىل           ــرغم اإلفتق ــوقني ب ــة املع ــر يف عمال ــي النظ ــرأة، ينبغ ــة امل ــضايا عمال ــني ق ــن ب وم
اسـة االستقـصائية بالعينـة للمعـوقني اللـذين أجرامهـا املكتـب              وطبقا للتـسجيل والدر   . املعلومات

، بلـغ عـدد     ٢٠٠٤مـايو   /الوطين لإلحصاءات بدعم من مصرف التنمية اآلسيوي، فإنه يف أيـار          
وحــسب .  يف املائــة مــن جممــوع الــسكان   ٢,٨ معوقــا بنــسبة  ٦٩ ٢٦٣املعــوقني املــسجلني  

 . يف املائة٢,٥سبة النساء املعوقات  يف املائة ون٣,١اجلنس، بلغت نسبة الرجال املعوقني 
وتظهــر دراســة استقــصائية عامــة بــني املعــوقني أن نــسبة الرجــال املعــوقني املــستخدمني  

ومـن بـني   ).  يف املائـة للنـساء   ٢٤ يف املائـة للرجـال، و      ٢٨,٣(أعلى بصورة طفيفة منها للنـساء       
 ١٦,٤اصة، وتشتغل نـسبة      يف املائة يف القطاعات اخل     ٥٦,٩املعوقني املستخدمني، تعمل نسبة     

 . يف املائة تعمل بعقود١٢,٨يف املائة بعمل جتاري عائلي بدون أجر ونسبة 
وهنــاك حــاالت متييــز ليــست بالقليلــة تقــوم فيهــا كيانــات جتاريــة وممثلوهــا الرمسيــون      

باختيــار موظفيهــا علــى أســاس عوامــل ال عالقــة هلــا بــأدائهم للعمــل بــل علــى أســاس املظهــر      
ومن شأن هـذا أن حيـد مـن تكـافؤ الفـرص       . طاء أفضليات بصورة غري قانونية    الشخصي أو بإع  

وهــذا النــوع مــن التمييــز يظهــر أيــضا يف إعالنــات وســائط . طبقــا للقــانون ويــؤدي إىل التمييــز
 .اإلعالم اجلماهريي

ويف الــسنوات األخــرية، تزايــد التمييــز حــسب االنتمــاء الــسياسي واحلــزيب ال ألعــضاء   
 .سب بل أيضا لغري أعضاء احلزباحلزب ومؤيديه فح

وهناك كثري من احلـاالت غـري املناسـبة مـن ناحيـة التعـيني والفـصل مـن العمـل، ودفـع                        
وهــذه احلــاالت شــائعة يف الكيانــات  . املرتبــات، وأوضــاع العمــل، فــضال عــن ضــمان األمــان  

 حيـث   اخلاصة وخباصة تعمل املرأة ساعات طويلـة يف مـصانع املالبـس املنـشأة باسـتثمار أجـنيب                 
حتصل على مرتب شديد االخنفاض وجيري استغالهلا، وتصبح ضحية األضرار الـصحية وتفقـد               

 .القدرة على العمل
وهنــاك أيــضا متييــز ضــد املــرأة يف تــشغيلها بــسبب طبيعتــها املتعلقــة بإجنــاب األطفــال      
بلـغ  ولذلك، وفقا للقانون املعدل بشأن دعم العمالة حيصل أرباب العمل على حوافز ت            . والسن

ــدفع للمــوظفني مــن الفئــات التاليــة يف الــستة أشــهر     ٦٠نــسبتها  ــة مــن املرتــب الــذي ُي  يف املائ
 ١٦ أطفــال أو أكثــر دون ســن  ٤األنثــى أو الــذكر الــذي يعــول أســرة معيــشية تــضم   : األوىل

 يف املائـة مـن القـدرة علـى العمـل أو القـزم؛             ٥٠عاما؛ والشخص املعوق الـذي فقـد أكثـر مـن            
 عاما العاطلون أو الـذين قـد يفقـدون عملـهم؛ ويتـامى األبـوين                ٤٥مارهم عن   والذين تزيد أع  

الذين خترجوا من املدرسة الثانويـة ومـن مـدارس التـدريب املهـين يف نفـس الـسنة؛ واملـسجلون                     
 .يف سوق العمل ويبحثون عن عمل ملدة تزيد على سنة واحدة
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نــشطة التجاريــة الــصغرية  ونظــرا الجتــاه البلــد حنــو االقتــصاد الــسوقي، فــإن مزاولــة األ   
وكــان هــذا االجتــاه أداة هامــة  . بتــسجيل وإذن رمســيني، وكــذلك بــدون إذن أصــبحت شــائعة 

 .لزيادة العمالة والدخل، وخفض العجز يف السلع واخلدمات يف بداية فترة التحول
 يف  ١٣,٧ونقال عـن املكتـب الـوطين لإلحـصاءات، أنـتج القطـاع غـري النظـامي نـسبة                     

 بليون جتريك من العمل واخلدمات يف عـام         ٢٠٠,٦ناتج احمللي اإلمجايل أو ما قيمته       املائة من ال  
والدراسة االستقصائية بالعينة للقوة العاملة اليت أجراهـا املكتـب الـوطين لإلحـصاءات              . ٢٠٠٣

 ألــف ١٢٦ تــشري إىل أن مــا جمموعــه ٢٠٠٢/٢٠٠٣بــدعم مــن مــصرف التنميــة اآلســيوي يف 
 . يف املائة من النساء٤٤,٨ ألفا أي ٥٦,٤ري النظامي، منهم موظف يعملون يف القطاع غ

وممارسة العمل غري النظامي على حنو غري خاضع لألنظمة جيعل من الـصعب الكـشف                
وفيمــا .  االقتــصادية علــى حنـو صــحيح وحتديــد سياســات التنميــة -عـن املؤشــرات االجتماعيــة  

يف املائـة مـن املـوظفني العـاملني          ٨٧,٤، حظيت بالضمان االجتماعي نسبة      ٢٠٠٣يتعلق بعام   
 يف املائـة مـن العـاملني يف القطاعـات غـري             ٤يف القطاع النظامي ولكن مل حتظ بـذلك إال نـسبة            

وخمالفة اشتراطات سالمة العمال، والتصحاح، واحلـق يف العمـل واسـعة االنتـشار يف               . النظامية
 .القطاعات غري النظامية

لعــاملني يف القطــاع غــري النظــامي، مبــن فــيهم   وال تنطبــق أحكــام قــانون العمــل علــى ا  
وتنفيــذ هــذه . النــساء، ولــذلك اعتمــد الربملــان وثيقــة سياســة عامــة بــشأن العمــل غــري النظــامي 

ــساء،        ــة للمــوظفني يف القطــاع غــري النظــامي، وخباصــة الن ــة مؤاتي ــئ بيئ ــسياسة ميكــن أن يهي ال
الل تلك األنـشطة، ميكـن جعلـهم       لتسجيلهم وتوفري املعلومات، واإلدارة واملنهجية هلم ومن خ       

مـــوظفني نظـــاميني ووضـــع ضـــمانات قانونيـــة، واقتـــصادية، وعماليـــة، وللرعايـــة االجتماعيـــة  
حلمايتهم من املخاطر، مما يـؤدي إىل زيـادة النمـو االقتـصادي وحتـسني نوعيـة العمـل وكميتـه،                    

 .ورفع مستويات املعيشة
. ون أكثـر شـعورا بـضغط الـسوق    والذين يعملون يف األسرة املعيشية بدون أجـر يكونـ        

ومع انكماش العمالة النظامية والدخل وزيادة أنشطة القطاعات غري النظاميـة واألسـر املعيـشية               
وقــد كــشفت الدراســة . واتــساع نطاقهــا، ازداد عــبء عمــل املــرأة وازدادت ســاعات عملــها 

 بـشأن   ٢٠٠٣-٢٠٠٢االستقصائية بالعينة اليت أجراها املكتب الوطين لإلحـصاءات يف الفتـرة            
وعلــى ســبيل . القــوة العاملــة أن املــرأة أكثــر اشــتراكا يف األنــشطة غــري االقتــصادية مــن الرجــل  

ــرأة   ــال، قــضت امل ــصادية يف حــني قــضى    ٣١,٨املث ــشطة غــري االقت  ســاعة يف األســبوع يف األن
ويـشري هـذا بوضـوح إىل أن املـرأة قـضت      .  سـاعة ٢٥ ساعة وبلغ متوسط البلـد     ١٧,٥الرجل  
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.  يف أنشطة األسرة املعيشية غـري املدفوعـة األجـر وأن هنـاك فجـوة جنـسانية بالفعـل                   وقتا أطول 
 .ويشري هذا إىل ضرورة إجراء دراسات استقصائية عن استخدام الوقت واستخالص النتائج

وبعض الكيانـات التجاريـة وشـركات االسـتثمار األجـنيب يتجنـب إبـرام عقـود العمـل                    
 القـوانني واألنظمـة وال تـسمح بأنـشطة نقابـات العمـال الـيت                والعقود اجلماعية اليت تنص عليها    

ويتهرب بعضها عمدا مـن دفـع الرسـوم املتعلقـة        . حتمي احلقوق القانونية للموظفني ومصاحلهم    
بالرعاية االجتماعية والتأمني الصحي، وينتهك حقوق املوظفني يف محايـة صـحتهم، واحلـصول              

يف حالـة فقـدان القـدرة علـى العمـل والتقـدم       على اخلدمات الطبية، واحلصول على خمصـصات      
يف الـسن واحلـصول علــى إجـازة وضـع وأمومــة بـسبب عــدم تعـيني املـوظفني بعقــود عمـل بــل         

 .بعقود فردية
وما زالت الكيانات التجارية الـصغرية تتجنـب اتبـاع األحكـام املتعلقـة حبقـوق العمـل                   

قريبـا للمـسؤولية املتبادلـة يف القطـاع         وال يوجد فهـم ت    . والصحة اإلجنابية يف القوانني واألنظمة    
 .غري النظامي

وليــست هنــاك أنظمــة قانونيــة رمسيــة تعكــس املنظــورات اجلنــسانية يف مجــع، وحتليــل،    
ونشر وتـصنيف املؤشـرات حـسب اجلـنس مثـل املتوسـط الـشهري للمرتبـات، وإنتاجيـة عمـل                     

 واملتوســط الــشهري  املــوظفني العــاملني يف األنــشطة االقتــصادية ذات الــصلة بنــوع اجلــنس،      
للمرتبـــات وإنتاجيـــة عمـــل املـــوظفني املهنـــيني الرئيـــسيني، واملتوســـط الـــشهري ملخصـــصات    
املعاشات التقاعدية والرفاه؛ واستخدام الوقت؛ وعـدد األشـخاص يف القطـاعني النظـامي وغـري                

كمـا أن اإلحـصاءات الكميـة والنوعيـة لـسوق العمـل             . النظامي؛ والسن وحمل اإلقامة والدخل    
داها، ومــصداقيتها، غــري كافيــة، وختتلــف بعــض احلقــائق واملعلومــات بــسبب اخــتالف         ومــ

 .املصادر
وهناك افتقـار يف األنـشطة فيمـا يتعلـق بـإجراء البحـوث وجتميـع املعلومـات الـضرورية             

لتنفيذ سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني يف عالقـات العمـل؛ وإجـراء حتليـل جنـساين للتمييـز يف               
 القـضايا اجلنـسانية؛ وإدمــاج مفهـوم املـساواة بــني اجلنـسني يف سياســات      العمـل؛ وحتـسني فهــم  

 .وأنشطة العمل
ومن املقترح اختاذ التـدابري التاليـة لتحقيـق عالقـات عمـل متـساوية علـى أسـاس سـوق                 

 .العمل القائمة على اجلنسني
ين تعــديل القــانون املــدين، وقــانون العمــل والقــانون اجلنــائي لتحــسني الفهــم القــانو         - ١ 

واألنظمــة فيمــا يتعلــق بأنــشطة مــن قبيــل التمييــز أو احملابــاة الــيت قــد حتــرم بــدورها أو    
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تنتهك املساواة أو تكافؤ الفـرص يف عالقـات العمـل أو العمـل واملهنـة وقطـاع العمـل                    
 وفرض عقوبة إدارية على األنشطة املذكورة أعاله وتشديد العقوبة؛

ب الــسن، واجلــنس، واملظهــر، واالنتمــاء وقــف أي أنــشطة متيزيــة ضــد املــوظفني حــس  - ٢ 
للحزب وعضويته اليت تنكر أو تنتهك عملـهم ومهنتـهم، أو فـرص العمـل أو احلـق يف              
العمل، والقيام، بالتعـاون مـع منظمـات اجملتمـع املـدين، بتنظـيم أنـشطة رصـد وتفتـيش                
للكــشف عــن أي عقــود واتفاقــات تقتــضي رفــض املــرأة للحمــل أو حقهــا يف رعايــة    

 .أطفاهلا
إجراء دراسـة استقـصائية فيمـا يتعلـق باالجتـاه املـتغري لتوزيـع العمـل علـى أسـاس نـوع                        - ٣ 

اجلـــنس، واســـتخدام الوقـــت وتقيـــيم العمـــل غـــري املـــدفوع األجـــر؛ وتركيـــز العقليـــة  
االجتماعية املستجيبة الحتياجات اجلنسني يف عالقات العمـل علـى مجيـع املـستويات؛              

هتا يف التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، والدعايــة  والــدفاع عــن وضــع املــرأة ومــسامها 
 لذلك؛

زيادة تقييم ومنهجية احملاسبة املتعلقة بالعمل يف األسـرة املعيـشية بـني الرجـال والنـساء                  - ٤ 
ــة إلظهــار العمــل يف األســرة      ــة واختــاذ إجــراءات دوري وفقــا للمعــايري والقواعــد الدولي

 .مية بوصفه حسابا تابعااملعيشية بدون أجر يف نظام احملاسبة القو
تنطوي عملية اخلصخصة يف حد ذاهتـا علـى كـثري           :  امللكية صخصة وحق املرأة يف   اخل 

من األهـداف االقتـصادية والـسياسية ولـذلك كـان النقـل الـشامل ملمتلكـات الدولـة إىل ُمـالك                      
 اإلقتـصاد  القطاع اخلاص يف البلدان املارة مبرحلة انتقالية يعترب شرطا أساسيا هامـا للتحـول مـن        

 .املخطط مركزيا إىل اإلقتصاد املوجه حنو السوق
ــرب          ــا، وتعت ــة اإلصــالح يف منغولي ــسية لعملي ــات الرئي ــت اخلصخــصة أحــد املكون ومثل

الدراسات والباحثون أن هذا البلد قد حقق برنامج اخلصخصة بنجاح باملقارنـة باجلمهوريـات              
اموا بدراســة بعــض قــضايا اخلصخــصة  وآخــرين قــ)٤١(غــريفني. غــري أن ك. الــسوفياتية الــسابقة

وقـد ُنفـذت اخلصخـصة    . املنغولية ومن قبيل ذلك املغاالة يف أمهيتها، أو أهنا جرت علـى عجـل      
يف منغوليا بنجاح يف جانب منها، ولكنها حصلت علـى القليـل جـدا مـن الـدعم للتغلـب علـى         

 .صعوبات التحول

_________________ 
 )٤١( K. Griffin. Poverty and Transition to market economy in Mongolia ،برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ،

 .١٩٩٤أوالنباتار، 
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 يف ٧٥ كانــت متتلــك وبــدأت اخلصخــصة يف منغوليــا عنــدما شــرعت احلكومــة، الــيت   
.  يف توزيـع مـستندات علـى األشـخاص ألول مـرة         ١٩٩١املائة من جمموع املمتلكـات يف عـام         

 .١٩٩٧ و١٩٩٦ وخصخصة املساكن بني عامي ١٩٩٢وجرت خصخصة املاشية يف عام 
ونتيجة للخصخصة أصبح رعـاة املاشـية يتمتعـون بـاحلق يف امـتالك املمتلكـات وإدارة                  

اصة وكانت هذه واحدة من أكرب النتائج ولكن التمتع باملـساواة يف املزايـا             أعماهلم التجارية اخل  
 يف املائــة مــن ٩٦,٧، كانــت نــسبة ٢٠٠٠وطبقــا لبيانــات إحــصاءات عــام . مل يكــن مكفــوال

 . رأسا من املاشية يف املتوسط١٣٥جمموع املاشية مملوكة ملكية خاصة وكانت األسرة متتلك 
 عـام كانـت عمليـة خصخـصة املاشـية عادلـة وجيـدة               ويقول بعـض احملللـون أنـه بوجـه         

. التنظيم ولكن عند النظر يف احلالة الراهنة قد تكون سياسـة اخلصخـصة مـشوبة بأخطـاء أيـضا                  
وعلى سبيل املثال، أعطيت املاشية لألفـراد ولـذلك حـصلت األسـر الـيت اختلـف عـدد أفرادهـا                     

شـية ألول مـرة كانـت أعـدادها         وعندما بدأت خصخـصة املا    . على عدد غري متساو من املاشية     
قليلة ومتت العملية على عجل، وجرت تصفية التعاونيات الزراعية اململوكـة للدولـة، ومل تكـن       

. النتـائج االجتماعيــة متوقعــة، مبــا يف ذلــك التكيــف مـع األحــوال املناخيــة القاســية غــري املتوقعــة  
زيـادة دخلـهم وخـروجهم    وترك هذا للرعاة قليال من رؤوس املاشـية ورتـب آثـارا سـلبية علـى         

 .من الفقر
 رأس مـن    ٥٠٠وتشترط املصارف واملؤسسات املالية األخرى وجـود مـا ال يقـل عـن                

املاشية لـضمان القـرض ولـذلك ُيـستبعد معظـم الرعـاة الـذين ميتلكـون قلـيال مـن الـرؤوس مـن                         
رة املعيـشية،  احلصول على اخلدمات املالية وال تتاح هلم الفرصة ملباشرة أنشطتهم املتعلقة باألسـ         

 .)٤٢(واالستثمار فيها
 ٨٤ ٥٨٤، جــرت خصخــصة ١٩٩٨ وهنايــة عــام ١٩٩٧مــايو /ويف الفتــرة بــني أيــار 

ــها   ــرتال بلغـــت قيمتـ ــوايل    ٣٧٠مـ ــذا حـ ــن هـ ــتفاد مـ ــون جتريـــك واسـ ــن  ٢٢ بليـ ــة  مـ  يف املائـ
غـري أن   . ومل يستفد معظم فقـراء املـدن وسـكان الريـف مـن خصخـصة املـساكن                . )٤٣(السكان

ــن كــانوا مي  ــا،       م ــاموا بتأجريه ــضماهنا وق ــدة واقترضــوا ب ــساكن جدي تلكــون شــققا، اشــتروا م
وعلـى هـذا أدت خصخـصة املـساكن      . وباشروا أنشطة جتارية أيضا مما جعلها مصدرا للملكيـة        

 .واملاشية على حنو ما إىل زيادة عدم املساواة يف توزيع املمتلكات 

_________________ 
 )٤٢( Privatization, Income distribution and Poverty,  survey report, Ministry of Finance, UNDP, UB, 2004. 
 )٤٣( Privatization, Income distribution and Poverty,  survey report, Ministry of Finance, UNDP, UB, 2004. 
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عات والكيانـــات املخصخـــصة وطبقـــا لنتـــائج الدراســـة االستقـــصائية املتعلقـــة بالـــصنا 
ويف . )٤٤(الصغرية واملتوسطة احلجم، عمدت مجيعها تقريبا إىل تسريح العمـال بعـد اخلصخـصة        

 . نقص معدل متوسط العمالة حسب الشركات والكيانات٢٠٠٠ و١٩٩٢الفترة بني عامي 
 

 ٦اجلدول 
 معدل متوسط العمالة بني الكيانات املخصخصة

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ 

 ٧٤ ٥٦ ٤٢ ٦٣ ٦٧ ٧٩ ١٠٥ ١٣٦ ١٦٢ ١٩٨ ٢٧٠ متوسط العمالة
 

اخلصخصة، وتوزيع الدخل، والفقر، دراسـة استقـصائية أجرهتـا وزارة املاليـة، وفريـق حبـوث الفقـر،                     :املصدر
 .٢٠٠٤وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أوالنباتار، 

 
متلكات املخصخصة، مثـل الـشقق واملاشـية، مـسجلة باسـم             يف املائة من امل    ٤٦ونسبة   

 يف ١٦ يف املائــة مــسجلة باســم الــزوج والزوجــة معــا، ونــسبة ٣٠,٥الــزوج فحــسب، ونــسبة 
 .)٤٥(املائة مسجلة باسم الزوجة

وطبقــا هلــذا . ٢٠٠٢واعتمــد برملــان منغوليــا قــرارا تارخييــا خبصخــصة األرض يف عــام   
مللكية السائد يف املـدن وضـواحيها ليـشمل احلـق يف التغـيري،      القرار، جرى مد نطاق نظام شبه ا      

وينبغـي أن تـدرج األسـرة مجيـع         . والوراثة، والبيع واالمتالك لفترة أطـول واالسـتئجار والـرهن         
 .أفرادها الكبار يف شهادة ملكية األرض

. وهناك افتقار يف املعلومات يف حالة تسجيل األرض باسم الزوج أو بصورة مـشتركة              
والنهج اجلنساين فيمـا يتعلـق مبلكيـة     . )٤٦( ليس باإلمكان يف الوقت الراهن حتديد االجتاه       ولذلك

األرض واستخدامها غري وارد مبا فيه الكفايـة يف القـوانني واألنظمـة ذات الـصلة كمـا أن فهـم                     
 .املساواة يف ملكية األرض بني أفراد األسرة واألزواج خمتلف

اركة املــرأة بــصورة نــشطة يف برنــامج خصخــصة وينبغــي إيــالء االعتبــار الواجــب ملــش 
ومـن الــضروري وضــع نظــام ملراقبــة املنظـورات اجلنــسانية أثنــاء تنفيــذ القــانون املتعلــق   . األرض

خبصخصة األرض ولنـشر الفهـم بـني اجلمهـور عـن أمهيـة امـتالك املمتلكـات بـصورة مـشتركة                      

_________________ 
 )٤٤( Privatization, Income distribution and Poverty,  survey report, Ministry of Finance, UNDP, UB, 2004. 
 .٢٠٠٥التقييم اجلنساين القطري، مصرف التنمية اآلسيوي، البنك الدويل،  )٤٥( 
 .٢٠٠٥التقييم اجلنساين القطري، مصرف التنمية اآلسيوي، البنك الدويل،  )٤٦( 
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ا اجلنسانية ذات الصلة مبمتلكـات      وخماطر إدراج املمتلكات العقارية باسم الفرد، وإبراز القضاي       
 . األسرة كما ينبغي يف حالة الطالق واملرياث يف القوانني واألنظمة على حنو متوازن

امسحــوا لنــا أن ننظــر يف إعمــال احلــق يف أن َتنَتِخــب وأن : احلقــوق الــسياسية للمــرأة 
تم إجــراءات واليــوم يف منغوليــا تــ. ُتنتَخــب وهــو املؤشــر الرئيــسي للحقــوق الــسياسية للــشعب 
ــة      ــات الربملاني ــة باالنتخاب ــوانني املتعلق ــا للق ــات وفق ــات  )١٩٩٢(االنتخاب ــة باالنتخاب ، واملتعلق

وجتـرى االنتخابـات    . الرئاسية، واملتعلقة بانتخابات ممثلي املواطنني يف األقاليم، واملدن واملناطق        
ــصلة    ٤كــل  ــا للدســتور والقــوانني واألنظمــة األخــرى ذات ال ــد .  ســنوات وفق ن القــوانني أبي
 .)٤٧(حتدد بدقة مبدأ املساواة يف االنتخابات ال

وخالل فترة التحول، ازدادت مشاركة النساء يف اجملالني االقتـصادي والـسياسي، بيـد               
ولتـصحيح اخنفـاض    . أن نسبتهن يف صنع القرار وعلى املستوى اإلداري مل تـزد بـصورة كـبرية              

ــامج   مــشاركة املــرأة يف مــستوى صــنع القــرار الــسياسي    عــن مــستواها يف املاضــي، حــدد الربن
ــرار        ــرأة يف مــستوى صــنع الق ــل امل ــادة متثي ــوطين للمــساواة بــني اجلنــسني هــدفا يرمــي إىل زي ال

 يف املائــة ٣٠ يف املائــة إىل ١٥الــسياسي ويف املناصــب اإلداريــة للخــدمات اإلداريــة املدنيــة مــن 
 .٢٠٠٤حبلول عام 

 ٢٨ة من املرشـحات للربملـان، وانتخـاب          يف املائ  ١٣، جرى انتخاب    ١٩٩٢ويف عام    
 ممـا أدى إىل اخنفـاض مؤشـرات املـساواة           ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٢ و ١٩٩٦يف املائة يف عام     

 يف املائة مـن     ٢,٢، مل ُتنتَخب إال نسبة      ٢٠٠٤ووفقا إلحصاءات انتخابات عام     . بني اجلنسني 
ط أيـضا بقيـام األحـزاب    وهـذا مـرتب  .  مرشـحة مـن عـدة أحـزاب       ٦٨املرشحات البالغ عددهن    

 .)٤٨(السياسية الرئيسية بتسمية عدد من املرشحات أقل عن ذي قبل
وقد اخنفض متثيل املرأة يف الربملان الـوطين بـصورة شـديدة وهـو أدىن كـثريا عـن الـرقم                      

 يف املائــة املنــصوص عليــه يف مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي الرابــع  ٣٠الــدويل املــستهدف البــالغ 
، ١٩٩٠ يف املائـة مـن اجملمـوع يف عـام     ٢٣وقـد مثلـت املـرأة نـسبة         . ١٩٩٥رأة لعـام    املعين بامل 
 ١٩٩٦ يف املائـــة عقـــب انتخابـــات عـــامي ١١، وحـــوايل ١٩٩٢ يف املائـــة يف عـــام ٣ونـــسبة 

 . يف املائة٦,٥، زاد اخنفاض التمثيل وبلغت نسبته ٢٠٠٤وبعد انتخابات عام . ٢٠٠٠و

_________________ 
وطنيــة املنغوليــة حلقــوق   ، اللجنــة ال٢٠٠٥-٢٠٠٢التقريــر املتعلــق حبقــوق اإلنــسان واحلريــة يف منغوليــا،       )٤٧( 

 .اإلنسان، أوالنباتار
 )٤٨( Presentation by Ms. Ichinnorov at the Conference on Participation of Women in politics: Challenges 

and Tendency, Ulaanbaatar, 21 Oct. 2004. 
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دالت املنخفـضة متتـد إىل مجيـع مـستويات صـنع             أن هـذه املعـ     ١٣ويتضح من اجلدول     
وهذا مثري للدهشة بالنظر إىل ارتفـاع معـدل اشـتراك املـرأة يف القـوة العاملـة،                  . القرار السياسي 

ولكنه يعكس احلقيقة القائلة بأن املرأة نادرا ما تشغل مناصب عالية سـواء يف القطـاع العـام أو         
 .)٤٩(القطاع اخلاص

 
 ٧اجلدول 

  مناصب صنع القرار السياسينسبة النساء يف
٢٠٠٤ ٢٠٠١ ١٩٩٧* 

 النساء اجملموع النساء اجملموع النساء اجملموع املناصب
 صفر ١ صفر ١ صفر ١ رئيس اجلمهورية
 صفر ١ صفر ١ صفر ١ رئيس الربملان

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ وكيل رئيس الربملان
 صفر ١ صفر ١ صفر ١ رئيس الوزراء
 ٥ ٧٦ ٩ ٧٦ ٨ ٧٦ أعضاء الربملان

 ١ ١٧ صفر ١١ ١ ٩ أعضاء جملس الوزراء
مجيـــــع مـــــستويات احملـــــافظني 

اإلقلــيم، واملقاطعــة، واملدينــة،  (
  ٣٣٨ ١١ ٣٣٨ ٩ ٣٧٣ )واملنطقة
 ١ ٢٨ ١ ٣٠ صفر ٢٨ السفراء

رؤساء ممثلـي املـواطنني احمللـيني       
 ١ ٢٢ صفر ٢٢ صفر ٢٢ يف األقاليم والعاصمة

 
ركــز إحالـة املعلومــات املتعلقـة بــاملرأة مـن صــندوق األمـم املتحــدة     مل ١٩٩٧بيانــات عـام  : املـصادر  

، “املـشاركة الـسياسية للمـرأة     ” من الدراسـة االستقـصائية       ٢٠٠١؛ وبيانات عام    ٢٠٠١اإلمنائي للمرأة عام    
 .٢٠٠٢مركز الشؤون اجلنسانية فيما يتعلق بالتنمية املستدامة، 

  
 ارتفعــت املــوارد املاليــة املطلوبــة للقيــام حبملــة ووفقــا لتقريــر التقيــيم اجلنــساين ملنغوليــا، 

انتخابيــة ارتفاعــا شــديدا يف كــل انتخــاب، وجتــد النــساء أن مــن األصــعب هلــن مــن نظــرائهن     
وتسمية املرشحات داخـل األحـزاب معقـدة أيـضا وفيهـا حمابـاة              . الذكور مجع األموال املطلوبة   

ب يرشـحون أيـضا املرشـحات ضـد     وكبار أعضاء األحزا. للذكور الذين لديهم عالقات قائمة   
بعضهن البعض وهو من الناحية املنطقية العامل الرئيسي يف اخنفاض عـدد النـساء املنتخبـات يف                 

 .٢٠٠٤عام 

_________________ 
 .٢٠٠٥التقييم اجلنساين القطري، مصرف التنمية اآلسيوي، البنك الدويل،  )٤٩( 
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وَيستخدم مقياس متكني املرأة متغريات ُوضعت بشكل واضح لقيـاس الـتمكني النـسيب               
 يف ٠,٤٥٨)٥٠( منغوليــا وبلـغ مقيــاس متكــني املــرأة يف . للمـرأة والرجــل يف الــسياسة واالقتــصاد 

واملؤشـرات الـيت ُتظهـر اخنفـاض        .  وهو أدىن من رقمهـا القياسـي للتنميـة اجلنـسانية           ٢٠٠٥عام  
مــستوى املــشاركة الــسياسية للمــرأة ُتخفــض املــشاركة املرتفعــة نــسبيا للمــرأة يف األنــشطة          

 .)٥١(االقتصادية
 يف االنتخابــات ومــع أن املــواطنني يتمتعــون بتكــافؤ الفــرص بــدون متييــز لالشــتراك        

مبوجب القانون، أجرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان دراسـة استقـصائية عمـا إذا كـان هـذا                   
وطبقا للدراسـة االستقـصائية، فـإن بعـض حـاالت      . املبدأ ُيتبع على مجيع مستويات االنتخابات  

الـدوائر  االنتهاكات مثل اختالل التمثيل بني األحزاب، واإلئتالفات وعـدم اإلنتمـاء حلـزب يف               
اإلنتخابيــة واللجــان احملليــة، ووضــع احلــواجز أمــام التمثيــل بــدون اإلنتمــاء حلــزب، والتــأخر يف  
تكوين الدوائر االنتخابية واللجان احمللية، ترتـب آثـارا سـلبية علـى حـق املـواطن يف أن َينتخـب            

 .)٥٢(أو ُينتخب
مع الفريـق العامـل   ومببادرة من مؤسسة القياديات، عمل ممثلو املنظمات غري احلكومية       

ــسياسية وعرضــوا        ــانون األحــزاب ال ــى ق ــيريات عل ــى إدخــال تعــديالت وتغ ــان عل ــابع للربمل الت
 .مقترحاهتم املشتركة بشأن هذا القانون

ونتيجــة لــذلك، أيــدت الــسيدات أعــضاء الربملــان احلكمــني التــاليني ومفادمهــا أن تتــيح  
نس للتمثيــل علــى مــستوى صــنع األحــزاب تكــافؤ الفــرص بعــدم التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــ

القرار يف األحزاب والتسمية خلـوض االنتخابـات، واختيـار كوادرهـا بـدون متييـز، إلدراجهمـا         
 .يف القانون
وعمال هبذين احلكمني، اختذت األحزاب، وعلى سبيل املثـال تلـك الـيت هلـا مقاعـد يف               

ذلـك بيـان هـذه القـضية يف         الربملان، بعض اخلطوات لزيادة مشاركة النساء يف أنـشطتها مبـا يف             
 .قواعدها احلزبية ووثائق سياستها العامة

_________________ 
التفاوتـات بـني احلـضر والريـف يف منغوليـا، حكومـة منغوليـا، برنـامج األمـم املتحـدة               : تقرير التنميـة البـشرية     )٥٠( 

 .٢٠٠٤ااإلمنائي، 
 .٢٠٠٥التقييم اجلنساين القطري، مصرف التنمية اآلسيوي، البنك الدويل،  )٥١( 
، اللجنــة الوطنيــة املنغوليــة حلقــوق    ٢٠٠٥-٢٠٠٢التقريــر املتعلــق حبقــوق اإلنــسان واحلريــة يف منغوليــا،       )٥٢( 

 .اإلنسان، أوالنباتار
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 علـى أال    ٢٠٠٦وينص القـانون املعـدل املتعلـق باالنتخابـات الربملانيـة املعتمـد يف عـام                  
 يف املائـة مـن املرشـحني الـذين يـسميهم احلـزب واالئـتالف خلـوض                  ٣٠تقل نـسبة النـساء عـن        

 .ماموهي حماولة للتقدم إىل األ. االنتخابات
 

 ١٨الرسم البياين 
 نسبة النساء يف اخلدمة اإلدارية املدنية

 )نسبة مئوية(حسب املنصب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٤التقرير املتعلق بتكوين وحركة موظفي اخلدمة املدنية،  :املصدر 
 أمانة جملس موظفي اخلدمة املدنية  

 
ة الـيت شـهدت إصـالحات       وقد تطورت أيضا مؤسسات اجملتمع املدين أثناء هـذه الفتـر           

وقامت منظمات غري حكومية ترأسها سـيدات بـدور ريـادي           . حكومية وحتوال إىل الدميقراطية   
وقــدمت منظمــات غــري حكوميــة دوليــة . لزيــادة الــوعي بــشأن القــيم واملمارســات الدميقراطيــة

الــدعم هلــذه املنظمــات ممــا أدى إىل تــسهيل ظهــور عــدة منظمــات نــسائية غــري حكوميــة عاليــة 
لسمعة ُتروِّج للمساواة بني اجلنسني على مستويات خمتلفة مع أنـه ميكـن لقليـل مـن املنظمـات                   ا

 .غري احلكومية تنفيذ برامج التنمية
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ومعظم هذه املنظمات نشطة يف أوالنباتـار فحـسب وال تعمـل علـى مـستوى القاعـدة                   
إجــراء حتلــيالت وهنــاك أيــضا افتقــار يف القــدرة بــني املنظمــات غــري احلكوميــة علــى   . الــشعبية
 .)٥٣(جنسانية
ويؤدي تعاون وتكاتف منظمات اجملتمع املدين، واجلهود واملبادرات النسائية واحتادهـا             

دورا هاما يف زيادة مشاركة املرأة يف اجملال السياسي غري أن املنظمـات النـسائية غـري احلكوميـة      
 .ة موحدةال ميكنها أن توحد أصواهتا وأنشطتها معا، وتفتقر إىل سياسة وقو

والرســم البيــاين التــايل يوضــح وضــع ونــسبة النــساء علــى املــستوى اإلداري يف اخلدمــة  
 .املدنية

  
 ١٩الرسم البياين 

 النساء يف خدمة اإلدارة املدنية حسب املنصب والنسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٤التقرير املتعلق بتكوين وحركة موظفي اخلدمة املدنية،  :املصدر 
 اخلدمة املدنيةأمانة جملس موظفي   

  
ــادة مناصــب املــرأة ونــسبها يف املــستويات       وتقتــرح احلكومــة اختــاذ التــدابري التاليــة لزي

 .السياسية ومستويات صنع القرار
_________________ 

 .٢٠٠٥التقييم اجلنساين القطري، مصرف التنمية اآلسيوي، البنك الدويل،  )٥٣( 
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دعم املبادرات والشكل اجلديد للتعـاون مـن منظمـات اجملتمـع املـدين ملواءمـة                 - ١  
املـشاركة الـسياسية   الفهم واالجتاه الصحيح بني اجلمهور لتأكيد أمهيـة زيـادة         
 .للمرأة  

حتــسني ثقافــة الناخــب بــصورة مــستمرة، والقيــام حبملــة تــدريب ودعــوة بــني  - ٢  
 الناخبني لتحسني مطالبهم باستجابة الزعماء املنتخبني أو املعينني   
 .الحتياجات اجلنسني والنهوض مبسؤولياهتم  

نـسائية املنتـسبة إليهـا      دعم سياسـة األحـزاب الـسياسية، وأنـشطة املنظمـات ال            - ٣  
من أجل إعداد املـرأة للخدمـة يف املناصـب القياديـة وكفالـة مـشاركتها علـى                    
 .مستويات صنع القرار  
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 ١املرفق 
النظر يف توصيات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة فيمـا يتعلـق بـالتقرير                        

  يف هذا التقريراجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع ملنغوليا
 

 الرد الوارد يف التقرير احلايل التوصيات رقم املرجع
تالحــظ اللجنــة بقلــق بــالغ تــدهور حالــة املــرأة يف منغوليــا يف فتــرة التحــول   ١٦

وتعرب اللجنة عـن القلـق بوجـه خـاص إزاء إخفـاق احلكومـة               . االقتصادي
ــصحي        ــصادي والـ ــدم االقتـ ــق التقـ ــرأة يف حتقيـ ــوق املـ ــل حقـ ــع تآكـ يف منـ

 .والتعليمي واملشاركة السياسية واألمن الشخصي

 ٣ و٢، و١اجلزء 

حتث اللجنة احلكومة على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة واالسـتفادة            ١٧
من املوارد اإلمنائية والتقنية املتاحة هلا، واالستفادة أيضا من املـوارد البـشرية             

ئية مــن أجــل تــصحيح للبلــد، مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين واجلماعــات النــسا
 .مسار هذا االجتاه

 ٢ يف اجلزء ١٠الصفحة 

تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا  إزاء انتــشار الفقــر علــى حنــو واســع يف أوســاط     ١٨
النساء نتيجة للخصخصة والعوامل األخرى املتـصلة بـالتحول إىل االقتـصاد            

 .السوقي

 ٣-٣ يف ٤٥الصفحة 

ملعلومـات عـن املـرأة الـيت تعـاين      تدعو اللجنـة احلكومـة إىل مجـع البيانـات وا           ١٩
الفقــر، وتوزيعهــا حــسب الفئــة العمريــة ووفقــا للمنطقــة احلــضرية واملنطقــة  
الريفية؛ ووضع سياسات وخدمات دعم حمددة اهلدف؛ وبـذل جهـود ملنـع             
احنــدار مزيــد مــن النــسوة إىل مــا دون خــط الفقــر؛ والقيــام خباصــة مبعاجلــة   

 وضع األسر املعيشية اليت تعوهلا امرأة

 ٣-٣ يف ٤٦الصفحة 

تعرب اللجنة عن قلقهـا مـن أنـه، علـى الـرغم مـن أن الدسـتور يـنص علـى                       ٢٠
املــساواة بــني مجيــع املــواطنني أمــام القــانون، غــري أنــه مل يتــضمن التعريــف     

 من االتفاقية، والذي حيظر ممارسة التمييـز        ١املتعلق بالتمييز الوارد يف املادة      
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا أيــضا إزاء عــدم و. بــشكليه املباشــر وغــري املباشــر

ــا        ــيت تتعــرض هل ــهاكات ال ــصاف متاحــة للمــرأة جلــرب االنت وجــود ســبل انت
 .حقوقها

 ٢ يف اجلزء ٨الصفحة 

تدعو اللجنة احلكومة إىل إجـراء إصـالحات قانونيـة مبـا يكفـل التعـبري التـام             ٢١
 . من االتفاقية١يف دستور البلد عن املعىن الكامل للمادة 

 ع نفسهاملرج
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 الرد الوارد يف التقرير احلايل التوصيات رقم املرجع
تالحظ اللجنة أنه مت سن جمموعـة مـن القـوانني لكنـها مل ُتحلَّـل مـن حيـث                     ٢٢

ــزي احملتمــل ضــد املــرأة     ــا التميي ــا مــن أن     . أثره ــة عــن قلقه ــرب اللجن وتع
 .القوانني ال تنفذ بفعالية حلماية حقوق اإلنسان للمرأة

 ٢ يف اجلزء ٩الصفحة 

يع  القـوانني الـيت متيـز بـني          تدعو اللجنة احلكومة إىل استعراض وإصالح مج       ٢٣
وحتـث احلكومـة علـى      . اجلنسني، بالتشاور مع اجملموعات املهنيـة والنـسائية       

 .تعزيز إنفاذ القانون وإتاحة سبل اإلنتصاف الفعالة عن طريق احملاكم
وتطلب اللجنة إىل احلكومـة أن تـضع بـرامج للتثقيـف القـانوين يف                

لفوارق بــني اجلنــسني يفيــد منــها اجملتمــع احمللــي وبــرامج إلرهــاف الــوعي بــا
 .القضاة وموظفو إنفاذ القانون

 ٢ يف اجلزء ٨الصفحة 

تالحظ اللجنة بقلـق أن منغوليـا مل تـضع بعـد بـشكل حمـدد بـرامج للتوعيـة                     ٢٤
بالفوارق بني اجلنـسني وبـرامج التثقيـف القـانوين مـن أجـل الفئـة الـسكانية                  

 . العريضة من شباهبا

 ١-٣ يف ٣٠الصفحة 

عو اللجنة احلكومة إىل توسيع نطاق براجمهـا التعليميـة عـن بعـد للـشباب            تد ٢٥
 .حبيث تشمل برامج تربية جنسانية بأسرع ما ميكن

 ١-٣ يف ٣١الصفحة 

تعرب اللجنة عن قلقها لعدم انعكاس املستويات العاليـة إلجنـازات املـرأة يف      ٢٦
ــة و     ــشريعية الوطني ــزة الت ــشاركتها يف األجه ــيم يف م ــال التعل ــة، ويف جم احمللي

 .مناصب صنع القرار يف اإلدارة

 ٣-٣ يف ٤٧الصفحة 

تعرب اللجنة عن قلقها الـشديد إزاء عـدم معاجلـة ظـاهرة العنـف املرتكـب                  ٢٧
ويساورها القلـق   . ضد املرأة معاجلة كافية يف القوانني والسياسات والربامج       

لعنــف بــصورة خاصــة إزاء التــأخري الكــبري يف ســن التــشريع املقتــرح بــشأن ا
 .املرتيل

 ٢ يف اجلزء ١٠الصفحة 

حتث اللجنة احلكومة على سـن قـانون العنـف املـرتيل املقتـرح، مبـا يف ذلـك                    ٢٨
األحكام املتعلقة باالغتصاب يف إطار الزواج، لتعزيـز إنفـاذ القـانون واختـاذ              
جمموعة شاملة من املبادرات اهلادفة إىل معاجلـة العنـف ضـد املـرأة يف ضـوء                  

 . للجنة واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة١٩مة التوصية العا

 املرجع نفسه

حتث اللجنة احلكومة على تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة، تتطابق مـع االتفاقيـة،              ٢٩
وبــرامج للتوعيــة العامــة والتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان مبــا يــوفر بيئــة    

 .عامةمواتية ملشاركة املرأة على حنو أكرب يف احلياة ال

 ٢ يف اجلزء ٩الصفحة 
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 الرد الوارد يف التقرير احلايل التوصيات رقم املرجع
تالحظ اللجنة أن عددا من املؤسسات والوكاالت يعاجل املـسائل اجلنـسانية        ٣٠

وتعـرب اللجنـة عـن    . على حنـو خمـصص الغـرض، وال تقـوم بتنـسيق عملـها           
قلقها ألن احلكومة، مع تسليمها بضعف اآللية الوطنية، مل تقـدم معلومـات            

 . معاجلة هذه املشكلةبشأن املبادرات اجلديدة اهلادفة إىل

 املرجع نفسه

حتث اللجنة احلكومة على إنشاء آلية وطنية قوية وفعالـة حـىت ميكـن إدراج                ٣١
وتعتـرب اللجنـة أن تعمـيم       . االتفاقية ومنهاج عمـل بـيجني يف خطـط التنميـة          

وتوصـي  . مراعاة الفوارق بني اجلنسني جيب تنـسيقه ورصـده بـشكل فعـال            
غل اجلنـسانية يف عمـل جلنـة حقـوق اإلنـسان      اللجنـة كـذلك بـإدراج الـشوا    

 . وبتعيني بعض النساء كأعضاء يف هذه اهليئة

 ٢ يف اجلزء ٩الصفحة 

تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اخلطــوات احملــدودة املتخــذة ملكافحــة البغــاء    ٣٢
 .واالجتار باملرأة

 ٢ يف اجلزء ١١الصفحة 

ــوات حملاكمـــ      ٣٣ ــذ خطـ ــى أن تتخـ ــة علـ ــة احلكومـ ــث اللجنـ ــخاص حتـ ة األشـ
 .املشتركني يف تنظيم البغاء وأن تعتمد تدابري فعالة ملكافحة االجتار باملرأة

 املرجع نفسه

تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء اآلثـار الـسلبية للخصخـصة علـى حـصول                 ٣٤
 .املرأة بشكل كاف على الرعاية الصحية والتعليم

 ٢-٣ يف ٣٣الصفحة 

ن عـدم تقلـيص هـذه اخلـدمات، وأال تعـاين            تدعو اللجنة احلكومة إىل ضـما      ٣٥
 .جماالت الصحة والتعليم على وجه اخلصوص من جراء اخلصخصة

 املرجع نفسه

تعرب اللجنة عن قلقها ألن منغوليا تضع مـسؤولية األسـرة ورعايـة أطفاهلـا        ٣٦
علــى كاهــل املــرأة دون غريهــا، خاصــة وأن الــسياسة الــسكانية يف منغوليــا  

وتالحــظ أن هــذا الوضــع . ين أســرة كــبرية العــددتــشجع املــرأة علــى تكــو 
 .يشجع على هتميشها يف االقتصاد ويزيد حدة الفقر

 ٢-٣ يف ٣٦الصفحة 

حتث اللجنة احلكومة على وضع قـوانني وسياسـات وبـرامج تعليميـة تـدعم                ٣٧
وتعــزز فكــرة مــسؤولية األبــوين املــشتركة ومتنــع التمييــز ضــد املــرأة بــسبب  

 .مسؤولياهتا األسرية

 ٢ يف اجلزء ٧لصفحة ا

 ٣-٣ يف ٣٢الصفحة  .تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى البطالة بني النساء ٣٨
حتث اللجنة احلكومة على إنشاء قاعـدة تـشريعية تكفـل للمـرأة املـساواة يف        ٣٩

الوصول إىل سوق العمل وتكافؤ فرص العمل، ومتنـع التمييـز املباشـر وغـري               
وهتيب اللجنة باحلكومة تنفيذ سياسـات تعـاجل البطالـة          . املباشر يف التوظيف  

 .هبدف خفض مستوى البطالة بني النساء

 ٣-٣ يف ٤٨الصفحة 
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 الرد الوارد يف التقرير احلايل التوصيات رقم املرجع
كمـا  . تعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بـصحة املـرأة علـى امتـداد حياهتـا                ٤٠

تعــرب عــن قلقهــا إزاء التــأثري الــسليب للــصعوبات االقتــصادية علــى الــصحة  
ــة ل  ــة والعقلي ــرأةاإلجنابي ــى وجــه اخلــصوص     . لم ــق عل ــة بقل وتالحــظ اللجن

املشكلة احلادة املتعلقة بوفيات األمهات الـيت ترجـع مـن جهـة إىل عمليـات                
اإلجهاض اليت جترى يف ظـروف غـري مأمونـة وعـدم تـوافر خـدمات تنظـيم                  

 .األسرة

 ٢-٣ يف ٣٢الصفحة 

ــن اخلــدما        ٤١ ــأمون م ــدر الكــايف امل ــوفري الق ــى ت ــة عل ــة احلكوم ت حتــث اللجن
الصحية البدنية والعقلية للمرأة على امتداد حياهتـا بـصورة مَيـسَّرة وبأسـعار             

وحتث أيضا احلكومة على زيادة وصول املرأة والرجل وخاصـة يف           . معقولة
ــة         ــوفري التربي ــة، وت ــعار معقول ــل بأس ــع احلم ــائل من ــة إىل وس ــاطق الريفي املن

 اجلنسية للبنات والبنني

 املرجع نفسه

ن قلقهـــا ألن كـــثريا مـــن املعلومـــات املقدمـــة يف الـــردود تعـــرب اللجنـــة عـــ ٤٢
 .الشفوية واخلطية ليس هلا صلة بوضع املرأة احلايل يف منغوليا

- 

تطلـب اللجنـة أن تقـوم احلكومـة بتقــدمي معلومـات متـصلة بوضـع املــرأة يف         ٤٣
تقريرها املقبـل، وكـذلك معلومـات عـن الـشواغل األخـرى املثـارة يف هـذه            

 .ميةالتعليقات اخلتا

 .ورد هذا التعليق يف التقرير

حتث اللجنة احلكومـة علـى التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري امللحـق                 ٤٤
 .باالتفاقية

 ١ يف اجلزء ٦الصفحة 

تطلــب اللجنــة إىل احلكومــة أن تنــشر هــذه املالحظــات اخلتاميــة يف منغوليــا  ٤٥
ميــون علــى نطــاق واســع مــن أجــل توعيــة الــشعب، وخباصــة املــدراء احلكو 

ــة        ــة والقانوني ــساواة الفعلي ــة امل ــيت اختــذت لكفال ــاخلطوات ال ــسياسيون ب وال
وتطلـب  . للمرأة، وباخلطوات األخرى اليت يـتعني اختاذهـا يف هـذا املـضمار            

إىل احلكومة أن تواصل نشر االتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري علـى أوسـع              
اإلنـسان،  نطاق، وخباصة يف أوساط املنظمات النـسائية ومنظمـات حقـوق            

كما تطلب إليها أن تنشر التوصيات العامة للجنـة، وإعـالن ومنـهاج عمـل               
بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة             

املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة، والــسالم يف القــرن : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”
 .“احلادي والعشرين

 ٢ يف اجلزء ٨الصفحة 

 


