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  األرض والسكان-   ًأوال 

  األرض-ألف 

                                             وهي بلد غري ساحلي حتده روسيا من الشرق والشمال،   .                                        تقع منغوليا مشال شرق آسيا بني الصني وروسيا - ١
                                 ، وهي مساحة تفوق إمجايل مساحة       ٢     كم  ١     ٥٦٤     ١٠٠                       وتبلغ مساحة منغوليا      .    غرب                         والصـني مـن اجلنوب وال     

                                                           وتعترب سابع أكرب بلد يف آسيا والسابع عشر يف العامل من             .                                                  ً       أراضي اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا وإيطاليا جمتمعةً      
  .          حيث املساحة

                                  سم إىل ست مناطق طبيعية أساسية                                                                           ومتـتلك منغوليا جمموعة واسعة من النظم اإليكولوجية الطبيعية وتنق          - ٢
         اليت تشكل  (                اجلبال الشاهقة ̀  ١̀                وهذه املناطق هي   .                                                           ختتلف يف مناخها وطبيعتها وتربتها وأنواعها النباتية واحليوانية

    يف   ٢٥ (                    سهوب اجلبال احلرجية ̀  ٣̀    ؛ و )          يف املائة  ٥ (                                أحراش الصنوبر أو الغابات      ̀  ٢̀     ؛ و  )                        يف املائة من أراضيها     ٥
         أكثر من   (                      السهوب الصحراوية    ̀  ٥̀     ؛ و  )                                       ً       وهي كامل منطقة الشرق األقصى للبلد تقريباً       (       لسهوب      ا ̀  ٤̀     ؛ و  )     املائة
  .                  املناطق الصحراوية̀  ٦̀    ؛ و )         يف املائة  ٢٠

ٍ                    وتقـع منغوليا على ارتفاٍع وسطي قدره         - ٣                              وأعلى نقطة هي قمة نايرامدال    .      ً               متراً عن سطح البحر ١     ٥٨٠                      
     ٥١٨                                                         بحر، وأخفض نقطة هي خوخ نور، اليت تقع على ارتفاع                ً                متراً فوق سطح ال     ٤     ٣٧٤                       اليت تقع على ارتفاع     
   .     ً              متراً من سطح البحر

ٍ                              وتتمـتع منغولـيا بطقس قاري مصحوباً بتقلبات مومسية كبرية يف درجات احلرارة ومبعدٍل سنوي منخفض                 - ٤                                        ً                               
    ٢٥           يف الصيف حنو                                  ويبلغ متوسط درجات احلرارة املرتفعة   .              ملم يف السنة   ٢٢٠                           ً         إلمجايل هطول األمطار يبلغ وسطياً حنو     

  .                     درجة مئوية حتت الصفر  ٢٥                                                                        درجة مئوية فوق الصفر، بينما يبلغ متوسط درجات احلرارة املنخفضة يف الشتاء حنو 

                                    يف املائة من اجملموع، ويعود ذلك           ٠,٧٧                                                              ولـيس يف منغولـيا من األراضي الصاحلة للزراعة سوى نسبة             - ٥
                                   فرعي البدو للغنم واملاعز والبقر       .       ً                ب متاماً إنتاج املاشية                         لكن هذه الظروف تناس     .                               للظـروف املناخـية واجلغرافية    

          يف املائة   ٦٥                                  وتغطي مناطق السهوب العشبية نسبة     .                                                           واخليل والثريان الربية واجلمال يشكل أساس االقتصاد املنغويل       
   .       ً                                                               تقريباً من أراضي البلد، بينما تغطي صحراء وجبال منطقة غويب ما تبقى منها

     ً                                                    صنفاً من خمتلف املوارد الطبيعية مثل النحاس والنفط           ٤٤              ترسب ل       ٨     ٠٠٠       د عن                           ولـدى منغوليا ما يزي     - ٦
                                                                                                          والفحـم احلجـري واملولبديـنوم والذهب واليورانيوم والرصاص والزنك والزيوليت وعناصر نادرة يف األرض               

      ٢٠٠٣   م                  وقد مت حبلول عا     .                                                                                 والتنكسـنت والفوسفات والقصدير والنيكل والفلور واألحجار الكرمية وشبه الكرمية         
         للفحم    ٣٤                    لفلذات الذهب، و      ١١١                                       منها ترسبات لفلزات غري حديدية، و        ٢٤          ترسب،      ٢٠٠                    اسـتغالل أكثر من     

   .                لفلزات معدنية  ٥٠            للملح وحنو   ١٥        احلجري، و

  )       اإلمياغز (                 وتنقسم األقاليم     .          ً                                أو إقليماً والعاصمة املدينة أوالن باتار          ً  إمياغاً      ٢١                     ً        وتنقسم منغوليا إدارياً إىل      - ٧
  .                               وتنقسم العاصمة إىل مناطق مث أحياء  .         مث إىل مدن  )     سومز (   ات         إىل مقاطع
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  الشعب-باء

     ١,٤                                                مليون نسمة، وبلغ معدل الكثافة السكانية           ٢,٥       حنو       ٢٠٠٢                                    وصل عدد سكان منغوليا حبلول عام        - ٨
             يف املائة من       ٣٤           فأكثر من     .                                      ً     ً                                           فرد للكيلومتر املربع، لكنه خيتلف اختالفاً كبرياً فيما بني األقاليم واملقاطعات واملدن           

                                                                                                                    السـكان يقيمون يف العاصمة، أوالن باتار، اليت يرتفع فيها معدل الكثافة السكانية عن مناطق أخرى من البلد؛                  
   .                                         يف املائة من السكان يف مراكز إقليمية أخرى  ٢٣      ويعيش 

 ١اجلدول 

 النسبة املئوية للسكان املقيمني، ونسبة احلضر والريفيني حبسب األقاليم والعاصمة

  والعاصمةاألقاليم ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
  احلضر الريفيون احلضر الريفيون احلضر الريفيون احلضر الريفيون احلضر الريفيون احلضر الريفيون
 اجملموع  ٧,  ٥٢  ٣,  ٤٧  ١,  ٥٣  ٩,  ٤٦  ٦,  ٥٦  ٤,  ٤٣  ٢,  ٥٧  ٨,  ٤٢  ٢,  ٥٧  ٨,  ٤٢  ٤,  ٥٧  ٦,  ٤٢

 املنطقة الغربية
 اجملموع  ٤,  ٢٥  ٦,  ٧٤  ١,  ٢٦  ٩,  ٧٣  ١,  ٢٩  ٩,  ٧٠  ٢,  ٢٦  ٨,  ٧٣  ١,  ٢٧  ٩,  ٧٢  ٠,  ٢٨  ٠,  ٧٢
       أوجلي-      بايان   ٩,  ٢٦  ١,  ٧٣  ٠,  ٢٦  ٠,  ٧٤  ٨,  ٣٠  ٢,  ٦٩  ٣,  ٢٩  ٧,  ٧٠  ٩,  ٢٩  ١,  ٧٠  ٢,  ٣٠  ٨,  ٦٩
        ألتاي-    غويف   ٨,  ٢٤  ٢,  ٧٥  ٢,  ٢٣  ٨,  ٧٦  ٣,  ٢٨  ٧,  ٧١  ٢,  ٢٥  ٨,  ٧٤  ٨,  ٢٥  ٢,  ٧٤  ٥,  ٢٩  ٥,  ٧٠
       زافجان  ٦,  ٢٣  ٤,  ٧٦  ١,  ٢٤  ٩,  ٧٥  ٠,  ٢٧  ٠,  ٧٣  ٩,  ١٨  ١,  ٨١  ٠,  ١٩  ٠,  ٨١  ٩,  ١٩  ١,  ٨٠
     أوفس  ٣,  ٢٤  ٧,  ٧٥  ٤,  ٢٦  ٦,  ٧٣  ٢,  ٢٩  ٨,  ٧٠  ٠,  ٢٧  ٠,  ٧٣  ١,  ٣٠  ٩,  ٦٩  ٦,  ٢٧  ٤,  ٧٢
     خوفد  ٥,  ٢٧  ٥,  ٧٢  ٢,  ٣٠  ٨,  ٦٩  ٠,  ٣٠  ٠,  ٧٠  ٨,  ٢٩  ٢,  ٧٠  ١,  ٣٠  ٩,  ٦٩  ٦,  ٣٢  ٤,  ٦٧

 منطقة خانغاي
 اجملموع  ٣,  ٣٠  ٧,  ٦٩  ١,  ٢٩  ٩,  ٧٠  ٢,  ٣٢  ٨,  ٦٧  ٩,  ٢٩  ١,  ٧٠  ٩,  ٣١  ١,  ٦٨  ٠,  ٣٣  ٠,  ٦٧
         أرخانغاي  ٨,  ١٥  ٢,  ٨٤  ٩,  ١٥  ١,  ٨٤  ١,  ١٩  ٩,  ٨٠  ٢,  ١٨  ٨,  ٨١  ٤,  ١٨  ٦,  ٨١  ٦,  ١٨  ٤,  ٨١
           باياخنونغور  ٤,  ٢٥  ٦,  ٧٤  ٤,  ٢٣  ٦,  ٧٦  ٠,  ٢٦  ٠,  ٧٤  ٩,  ٢٠  ١,  ١٩  ١,  ٢٥  ٩,  ٧٤  ٢,  ٢٧  ٨,  ٧٢
       بولغان  ٩,  ٢٧  ١,  ٧٢  ٦,  ٢٤  ٤,  ٧٥  ٣,  ٢٦  ٧,  ٧٣  ٥,  ١٨  ٥,  ٨١  ٨,  ٢٦  ٢,  ٧٣  ٣,  ٢٦  ٧,  ٧٣
             أوفور خانغاي  ٦,  ١٧  ٤,  ٨٢  ٧,  ١٦  ٣,  ٨٣  ١,  ١٧  ٩,  ٨٢  ٧,  ١٦  ٣,  ٨٣  ٠,  ١٨  ٠,  ٨٢  ٣,  ١٨  ٧,  ٨١
        خوفسغول  ٤,  ٢١  ٦,  ٧٨  ٦,  ٢١  ٤,  ٧٨  ٤,  ٢٦  ٦,  ٧٣  ١,  ٢٥  ٩,  ٧٤  ٢,  ٢٦  ٨,  ٧٣  ٧,  ٢٨  ٣,  ٧١
       أورخون  ٠,  ٩٥  ٠, ٥  ٤,  ٩١  ٦, ٨  ٥,  ٩٥  ٥, ٤  ٢,  ٩١  ٨, ٨  ٥,  ٩٠  ٥, ٩  ٣,  ٩١  ٧, ٨

 املنطقة الوسطى
 اجملموع  ٠,  ٤٢  ٠,  ٥٨  ٨,  ٤١  ٢,  ٥٨  ٤,  ٤٥  ٦,  ٥٤  ٢,  ٣٨  ٨,  ٦١  ٤,  ٤٥  ٦,  ٥٤  ٠,  ٤٣  ٠,  ٥٧
         دورنوغويف  ٧,  ٣٦  ٣,  ٦٣  ٣,  ٣٨  ٧,  ٦١  ٨,  ٤٩  ٢,  ٥٠  ٢,  ٤٦  ٨,  ٥٣  ٣,  ٤٨  ٧,  ٥١  ٣,  ٥٢  ٧,  ٤٧
        دوندغويف  ٨,  ١٩  ٢,  ٨٠  ٩,  ٢٠  ١,  ٧٩  ٢,  ٢٨  ٨,  ٧١  ٥,  ١٩  ٥,  ٨٠  ٩,  ٢٦  ١,  ٧٣  ٩,  ١٩  ١,  ٨٠
         أومنوغويف  ٢,  ٢٨  ٨,  ٧١  ٤,  ٢٨  ٦,  ٧١  ٣,  ٣٠  ٧,  ٦٩  ١,  ٢٦  ٩,  ٧٣  ٠,  ٢٧  ٠,  ٧٣  ٤,  ٢٨  ٦,  ٧١
     سلنج  ٧,  ٥٥  ٣,  ٤٤  ٧,  ٥٤  ٣,  ٤٥  ٥,  ٥٦  ٥,  ٤٣  ٢,  ٣٤  ٨,  ٦٥  ٧,  ٥٦  ٣,  ٤٣  ٣,  ٤٩  ٧,  ٥٠
    توف  ٨,  ١٦  ٢,  ٨٣  ١,  ١٥  ٩,  ٨٤  ٣,  ١٦  ٧,  ٨٣  ٨,  ١٥  ٢,  ٨٤  ٥,  ١٨  ٥,  ٨١  ١,  ١٥  ٩,  ٨٤
      أول-     دارخ   ١,  ٨٠  ٩,  ١٩  ١,  ٨٠  ٩,  ١٩  ٠,  ٧٩  ٠,  ٢١  ٣,  ٧٩  ٧,  ٢٠  ٧,  ٧٩  ٣,  ٢٠  ١,  ٨٠  ٩,  ١٩
         غوفيسومري  ٧,  ٥٧  ٥,  ٤٢  ١,  ٥٨  ٩,  ٤١  ٥,  ٧٣  ٥,  ٢٦  ٣,  ٥٨  ٧,  ٤١  ٧,  ٥٧  ٣,  ٤٢  ٥,  ٥٨  ٥,  ٤١

 املنطقة الشرقية
 موعاجمل  ٨,  ٣٣  ٢,  ٦٦  ٤,  ٣٤  ٥,  ٦٥  ٨,  ٤١  ٢,  ٥٨  ٧,  ٣٦  ٣,  ٦٣  ٠,  ٣٩  ٠,  ٦١  ٣,  ٣٩  ٧,  ٦٠
       دورنود  ٦,  ٣٩  ٤,  ٦٠  ٨,  ٤١  ٢,  ٥٨  ٣,  ٥٥  ٧,  ٤٤  ٦,  ٥٠  ٤,  ٤٩  ٣,  ٥٠  ٧,  ٤٩  ٥,  ٥٠  ٥,  ٤٩
         سوخباتار  ٧,  ٢٢  ٣,  ٧٧  ٠,  ٢٢  ٠,  ٧٨  ٩,  ٢٦  ١,  ٧٣  ٤,  ٢١  ٦,  ٧٨  ٥,  ٢٠  ٥,  ٧٩  ٧,  ٢٠  ٣,  ٧٩
 ِ    ِحنيت  ٤,  ٣٦  ٦,  ٦٣  ٢,  ٣٦  ٨,  ٦٣  ٣,  ٣٩  ٧,  ٦٠  ١,  ٣٤  ٩,  ٦٥  ٥,  ٤١  ٥,  ٥٨  ٣,  ٤٢  ٧,  ٥٧

 أوالن باتار
 ٠,   ١٠٠ -  ٠,   ١٠٠ -  ٠,   ١٠٠ -  ٠,   ١٠٠ -  ٠,   ١٠٠            أوالن باتار  ٠,   ١٠٠ -

  .          يف املائة    ٥٠,٤                      يف املائة ونسبة اإلناث     ٤٩,٦                                              ويف تصنيف السكان حبسب نوع اجلنس تبلغ نسبة الذكور  - ٩
                                                                    أن عدد الذكور قد فاق عدد اإلناث، وقد يعزى ذلك إىل ارتفاع معدل وفيات     ١٩٤٤                      وقد تبني قبل إحصاء عام 
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ٍ    اإلناث نسبياً عن الذكور أو إىل نقٍص                      ، ارتفعت نسبة اإلناث     ١٩٤٤         ومنذ عام   .                            يف اإلبالغ عن املواليد من اإلناث           ً                   
ٍ                                                                         من السكان ارتفاعاً كبرياً بسبب اخنفاٍض سجلته معدالت وفيات اإلناث، وال سيما يف مرحلة الطفولة، وحتسن                           ً     ً                 

   .          ية اإلحصاء                                                  ٍ                               مالزم هلذا االخنفاض سجله معدل العمر املتوقع، وحتقيق تغطيٍة أفضل لإلناث من السكان خالل عمل

 ٢اجلدول 

 السكان املقيمون حبسب اجلنس
 ) شخص٠٠٠(

        املؤشرات ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
      اجملموع  ٢       ٣٠٧,٥  ٢       ٣٤٠,١  ٢       ٣٧٣,٥  ٢       ٤٠٧,٥  ٢       ٤٤٢,٥  ٢       ٤٧٥,٤
       الذكور  ١         ١٤٥,٦  ١       ١٦١,٦  ١       ١٧٨,٠  ١       ١٩٢,٤  ١       ٢٠٩,٧  ١       ٢٢٨,١
      اإلناث  ١    ٩,   ١٦١  ١       ١٧٨,٥  ١       ١٩٥,٥  ١       ٢١٥,١  ١       ٢٣٢,٨  ١       ٢٤٧,٣

  .    ٢٠٠٠                                            بيانات من اإلحصائية املتعلقة بالسكان واملساكن،  

                                                والعنصر الغالب على السكان هو املنغول اخلاخلا         .                                                ً          والتركيبة اإلثنية ملنغوليا هي تركيبة متجانسة نوعاً ما        -  ١٠
   ٥               أفرادها نسبة                                          وأكرب أقليات هذا الشعب هي الكازاخ اليت يشكل  .                   يف املائة من اجملموع    ٩٤,٩               الذي يشكل نسبة 

   ويف   .                                                                                     وهم رعاة يتحدثون اللغة التوركية ومسلمون حبكم التقاليد يقيمون يف غرب منغوليا             .                     يف املائة من السكان   
ٍ                      السنوات األخرية، تأثرت النسبة املئوية الوطنية للسكان الكازاخ هبجرة أعداٍد كبرية منهم                               ومثة مخس عشرة فئة      .                                                                    

  .                        يف املائة من جمموع السكان ١                     ً         فئة الروسية، متثل نسبةً تقل عن                                   إثنية أخرى، منها الفئة الصينية وال

                                                                                       يف املائة من سكان منغوليا اخلاخل، وهي إحدى اللهجات العديدة املتشعبة عن اللغة                ٩٠              ويـتحدث حنو     -  ١١
       للهجات       ومجيع ا  .                                ٍ                     واملنغولية هي لغة ألطائية ذات صلٍة باللغات التوركية    .                                             املنغولـية؛ وهي اللغة العادية يف منغوليا      

               واللغة املدونة    .                                                                                                  الدارجة يف منغوليا، ما عدا البوريات، هي هلجات يفهمها بسهولة املتكلمون األصليون هبذه اللغة             
                                                                                وقد حلت يف األربعينات األجبدية السرييلية حمل األجبدية التقليدية للغة املنغولية             .                                  تعـتمد عـلى لغة خاخل العادية      

   .                              وباتت هي املستخدمة منذ ذلك احلني

        ورغم أن   .                                         وميارس حنو نصف الشعب شعائر البوذية الصفراء  .                                             ويتمتع املواطنون املنغوليون حبرية االعتقاد الديين - ٢ ١
                                                                                                                    الـبوذيني املنغوليني قد تعرضوا الضطهاد كبري يف ظل النظام الشيوعي، فقد بقيت البوذية حية يف أوساط املسنني ويف                   

ٍ                  اخلطابة الشعبية الغنية بعباراٍت بوذية ويف ا                                                                                 ملمارسات املألوفة مثل صور بوذا ومتاثيله املوضوعة على رفوف خاصة داخل                                       
                                 ً       واإلسالم هو الدين التايل األكثر ممارسةً        .                                                                       منازل األسر إىل جانب صور األقارب وصور أخرى تعرب عن ذكريات أهلية           

  .                            من أتباع الفكر اإلسالمي                                       واملنغوليون الكازاخ هم على األغلب      .                        يف املائة من السكان     ٤                                 يف منغولـيا، إذ تعتنقه نسبة       
  .                                   َّ                                يف املائة من الشعب مؤمنني بديانة العرَّافني ومنتمني لطوائف مسيحية خمتلفة ٦         ويعترب حنو 

                يف املائة من        ٣٢,٦                                           إذ يشكل السكان دون اخلامسة عشرة نسبة          .                                ً       والسـكان املنغوليون هم شباب نسبياً      -  ١٣
  .                              يف املائة من جمموع السكان         ٦٣,٩     ً          عاماً نسبة      ٦٤  ً   ماً و      عا   ١٥                                                  السكان، بينما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بني        

    ٦٤    و   ١٥                                              ً                                                    وتـدل اإلحصاءات على أن نسبة الذين نشطوا اقتصادياً يف السنوات األخرية وتراوحت أعمارهم بني                
     ٣,٥     ً                     عاماً فأكثر ال ميثلون سوى   ٦٥                       فسكان منغوليا البالغون   .     ً                                     عاماً من جمموع السكان قد سجلت زيادة مستمرة

  .        من اجملموع        يف املائة 
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 ٣اجلدول 

 السكان املقيمون حبسب العمر واجلنس
  )     شخص   ٠٠٠ ( 

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع اإلناث

          الفــــئة 
        العمرية

      اجملموع  ٥,   ٣٠٧  ٢  ٩,   ١٦١  ١  ١,   ٣٤٠  ٢  ٥,   ١٧٨  ١  ٥,   ٣٧٣  ٢  ٥,   ١٧٨  ١  ٥,   ٤٠٧  ٢  ١,   ٢١٥  ١  ٥,   ٤٤٢  ٢  ٨,   ٢٣٢  ١  ٤,   ٤٧٥  ٢  ٣,   ٢٤٧  ١

          دون السنة  ١,  ٤٦  ٧,  ٢٢  ١,  ٤٦  ٨,  ٢٢  ٨,  ٤٩  ٤,  ٢٤  ٤,  ٤٢  ٩,  ٢٠  ٢,  ٤٨  ٨,  ٢٣  ٨,  ٤١  ١,  ٢١

٤- ١  ٨,   ١٨٧  ٧,  ٩٢  ٦,   ١٩٠  ٠,  ٩٤  ٢,   ١٩٦  ١,  ٩٧  ٤,   ١٨٨  ٢,  ٩٣  ٤,   ١٨١  ٨,  ٨٩  ١,   ١٨٧  ٧,  ٩٣  

٩- ٥  ٩,   ٣١١  ٨, ٥  ١٥  ٨,   ٢٨٩  ٥,   ١٤٣  ٧,   ٢٨٥  ٥,   ١٤١  ٠,   ٢٦٨  ٧,   ١٣٢  ٧,   ٢٥٦  ٨,   ١٢٦  ٧,   ٢٦٥  ٥,   ١٣٣  

١٤-  ١٠  ٠,   ٢٩٥  ٧,   ١٤٦  ٥,   ٣٠٦  ٣,   ١٥٣  ٤,   ٣١٧  ١,   ١٥٨  ٨,   ٣١٤  ٩,   ١٥٦  ٢,   ٣١٣  ٠,   ١٥٦  ٣,   ٣١٣  ٣,   ١٥٦   

١٩-  ١٥  ٥,   ٢٥٤  ٠,   ١٢٦  ١,   ٢٥٧  ٧,   ١٢٧  ٣,   ٢٦٣  ٠,   ١٣٠  ٦,   ٢٧٦  ١,   ١٣٨  ٠,   ٢٨٤  ٩,   ١٤١  ٧,   ٢٨٩  ٣,   ١٤٢   

٢٤-  ٢٠  ٠,   ٢٣٥  ٣,   ١١٧  ٤,   ٢٣٨  ٧,   ١١٨  ٨,   ٢٣٥  ٧,   ١١٧  ٤,   ٢٤٩  ٨,   ١٢٦  ٤,   ٢٥٦  ٧,   ١٢٩  ٠,   ٢٦٣  ٥,   ١٣٠   

٢٩-  ٢٥  ٠,   ٢٠٨  ٢,   ١٠٤  ٥,   ٢١٣  ٠,   ١٠٧  ٧,   ٢١٦  ٧,   ١٠٨  ٨,   ٢١٩  ٩,   ١١٠  ٨,   ٢٢٥  ٣,   ١١٤  ٦,   ٢٢٨  ٠,   ١١٥   

٣٤-  ٣٠  ٥,   ١٨٦  ٦,  ٩٤  ٧,   ١٨٩  ٢,  ٩٦  ٩,   ١٨٧  ٤,  ٩٥  ٦,   ١٩٠  ٩,  ٩٦  ٨,   ١٩٣  ٩,  ٩٧  ٦,   ١٩٦  ٨,  ٩٨   

٣٩-  ٣٥  ٢,   ١٦١  ٢,  ٨٢  ٩,   ١٦٨  ٧,  ٨٥  ٦,   ١٧٢  ٨,  ٨٧  ٦,   ١٧٢  ٣,  ٨٧  ٧,   ١٧٧  ٢,  ٩٠  ٦,   ١٧٩  ٧,  ٩٠   

٤٤-  ٤٠  ١,   ١٠٧  ٤,  ٥٤  ٦,   ١١٧  ٢,  ٦٠  ٢,   ١٢٧  ٦,  ٦٤  ٤,   ١٣٩  ٨,  ٧٠  ٨,   ١٤٥  ٢,  ٧٤  ٠,   ١٤٧  ٥,  ٧٤   

٤٩-  ٤٥  ٦,  ٧٢  ٩,  ٣٦  ٩,  ٧٥  ٦,  ٣٨  ٩,  ٨٢  ٣,  ٤٢  ٢,  ٩٠  ٥,  ٤٥  ٦,  ٩٩  ٤,  ٥٠  ٧,   ١٠٠  ٦,  ٥٠   

٥٤-  ٥٠  ٨,  ٥٥  ٢,  ٢٨  ٠,  ٥٨  ٤,  ٢٩  ٨,  ٥٧  ١,  ٣٠  ٠,  ٦٧  ٣,  ٣٤  ٥,  ٦٨  ١,  ٣٥  ٧,  ٦٨  ٢,  ٣٥   

٥٩-  ٥٥  ٦,  ٥٥  ٩,  ٢٧  ٣,  ٥٥  ٧,  ٢٧  ٩,  ٥٥  ٥,  ٢٨  ٢,  ٥٧  ١,  ٢٩  ٥,  ٥٧  ٥,  ٢٩  ٦,  ٥٧  ٥,  ٢٩   

٦٤-  ٦٠  ٥,  ٤١  ٥,  ٢١  ٧,  ٤١  ٧,  ٢١  ٣,  ٤٢  ٥,  ٢١  ٢,  ٤٦  ٨,  ٢٣  ٥, ٧ ٤  ٤,  ٢٤  ٠,  ٤٩  ١,  ٢٦   

٦٩-  ٦٥  ٩,  ٣٣  ٥,  ١٨  ٥,  ٣٥  ٣,  ١٩  ٤,  ٣٥  ٤,  ١٩  ٢,  ٣٥  ٨,  ١٨  ٦,  ٣٥  ٩,  ١٨  ٢,  ٣٦  ٦,  ١٩   

٧٠  ٠,  ٥٥  ٣,  ٣٢  ٥,  ٥٥  ٧,  ٣٢  ٦,  ٤٦  ٤,  ٢٨  ٧,  ٤٩  ١,  ٢٩  ٨,  ٥٠  ٩,  ٢٩  ٨,  ٥٠  ٩,  ٢٩  + 

  .    ٢٠٠٢-    ١٩٨٩                       احلولية اإلحصائية للفترة   "                     منغوليا يف نظام السوق   : "     املصدر

     ً            عاماً، بينما       ٦٠,٨                            فالعمر املتوقع للذكور هو       .                                                      خيـتلف العمر املتوقع بني اإلناث والذكور من السكان         و -  ١٤
  .     ً  عاماً    ٦٣,٥                                 ومعدل العمر املتوقع للسكان ككل هو   .      ً         عاماً للنساء    ٦٥,٥     يبلغ 

         دارية إىل                 وتشري البيانات اإل  .                                          ً     ً                  وقد سجل معدل وفيات الرضع يف منغوليا اخنفاضاً كبرياً خالل العقد املاضي -  ١٥
ٍ                مولوٍد حي، وذلك من  ١     ٠٠٠        لكل       ٢٩,٦       إىل       ٢٠٠٢                                            أن معـدل وفيات الرضع قد اخنفض يف عام                   يف عام   ٤٨     

                                                                             ويعزى هذا االخنفاض إىل عوامل مثل اهلبوط احلاد يف معدل اخلصوبة الناتج عن               .     ١٩٩٠           يف عام        ٦٤,٤    و     ١٩٩٤
                                      ة اإلصابات التنفسية احلادة واإلسهال،                                                                         الظـروف االقتصادية، وجناح اعتماد معايري دولية بشأن تشخيص ومعاجل         

     ً                                           ً     ً                ووفقاً ملا ذكر، فإن معدل اخلصوبة الكلي قد سجل هبوطاً حاداً خالل              .                                         والتشجيع الفعال على الرضاعة الطبيعية    
  .                         طفل لكل امرأة، يف املتوسط    ٢,٢٦                              الفترة االنتقالية ويقف اآلن عند 

ٍ                                   ورغـم أن االجتاه ماٍض يف اهلبوط، فإن معدل الوفيات        -  ١٦                        ً                        النفاسية ال يزال مرتفعاً يف منغوليا بسبب عوامل                 
              فقد وصل معدل    .                                                                                          مـثل الوضـع االقتصـادي والظروف املناخية وضعف البنية األساسية وسوء اخلدمات الطبية             

                         مولود حي، وهو أخفض رقم    ١٠٠     ٠٠٠                         وفيات أثناء الوالدة لكل      ١٠٩,٥     إىل     ٢٠٠٣                         الوفيات النفاسية يف عام   
ٍ            سـجله املعدل لعقٍد من ا                                ً                                                          ومعدل الوفيات أكثر ارتفاعاً يف املناطق الريفية النائية منه على املستوى الوطين              .     لزمن              

  .                                ويتفاوت من منطقة إىل أخرى يف البلد
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 ١الرسم البياين 

 ٤اجلدول 

 والعاصمةاإلمياغ /عدد الوفيات النفاسية حبسب األقاليم

           والعاصمة       األقاليم ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
      اجملموع    ٧١   ٨٠   ٩٠   ٨١   ٨٢   ٥٧

 املنطقة الغربية
      اجملموع    ٢٢   ٢٦   ٢٦   ٢٣   ٣٠   ١٣
       أوجلي-      بايان   ٦  ٧  ٩   ١١  ٦  ٤
         ألطائي-    غويف   ٣  ٧  ١  ٢  ١  ١
       زافخان  ٤  ٣  ٣  ٣  ٨  ٤
     أوفس  ٥  ٢  ٧  ٢  ٩  ٣
     خوفد  ٤  ٧  ٦  ٥  ٦  ١

 منطقة خانغاي
      اجملموع    ٢٠   ٢٤   ٢٢   ١٧   ٢٠   ١٠
         أرخانغاي  ٤  ٧  ٦  ٤  ٨  ٢
       خنونغور    بايا  ٤  ٤  ٥  ٣  ٢  ١
       بولغان  ٢  ٣  ١  ١ - -
            أوفورخانغاي  ٨  ٤  ٤  ٤  ٤  ٦
        خوفسغول -  ٤  ٦  ٤  ٤  ١
       أورخون  ٢  ٢ -  ١  ٢ -
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  )    تابع   ( ٣      اجلدول 
           والعاصمة       األقاليم ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 املنطقة الوسطى
      اجملموع    ١٦  ٨   ١٢   ١١  ٥  ٩
         دورنوغويف  ٢ -  ٢  ١ -  ٢
        دوندغويف  ١ -  ٢  ١  ١ -
         أومنوغويف  ٣  ٢ -  ١ - -
     سلنج  ٢  ١  ٣  ٤  ١  ٣
    توف  ٤  ٤  ٢  ٢ -  ٣
      أول-       دارخان   ٤  ١  ٣  ٢  ٣ -
         غوفيسومري - - - - -  ١

 املنطقة الشرقية
      اجملموع   ٧  ٧  ٩  ٥  ٩  ٢
       دورنود  ٣  ١  ٣  ٢  ٢ -
         سوخباتار  ٢  ٣  ٢ -  ٤  ١
 ِ      ِخنتيي  ٢  ٣  ٤  ٣  ٣  ١

 أوالن باتار
           أوالن باتار  ٦   ١٥   ٢١   ٢٥   ١٨   ٢٣

 
                 بلغ معدل اإلملام     ٢٠٠٢       ويف عام   .    ٌ                                                           أمةٌ ذات معدل مرتفع من اإلملام بالقراءة والكتابة بني الكبار                 ومنغوليا   -  ١٧

          إىل النظام                                       ً  ويعود ارتفاع هذا املعدل بني الكبار أساساً   .                         يف املائة من جمموع السكان    ٩٧,٨                       بالقراءة والكتابة نسبة 
                                                          لق بإملام اإلناث بالقراءة والكتابة، فقد حققت منغوليا                  وفيما يتع   .                        ً                           التعليمي الذي كان سائداً أثناء احلقبة الشيوعية      

                                                                              يف املائة من السكان الذكور ملمة بالقراءة والكتابة، تصل نسبة السكان                ٩٧,٦                    فبينما تعترب نسبة      :      ً      ً    إجنـازاً باهراً  
  .         يف املائة    ٩٧,٥                              اإلناث امللمة بالقراءة والكتابة 

 ٥اجلدول 

      ً عاما ١٥ يف أوساط السكان البالغني النسبة املئوية للملمني بالقراءة والكتابة
 ٢٠٠٠-١٩٨٩وما فوق حبسب اجلنس، للفترة 

                        اإلملام بالقراءة والكتابة الذكور اإلناث اجملموع
١٩٨٩     ٢٠٠٠     ١٩٨٩     ٢٠٠٠     ١٩٨٩     ٢٠٠٠      
                      ملم بالقراءة والكتابة     ٩٨,٢     ٩٨,٠     ٩٤,٩     ٩٧,٥     ٩٦,٥     ٩٧,٨
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 ٦اجلدول 

 ة يف أوساط السكان البالغني سن العاشرة وما فوقها،النسبة املئوية للملمني بالقراءة والكتاب
 ٢٠٠٠ الريفية، يف العام -حبسب اجلنس ومكان اإلقامة احلضرية 

 حمل اإلقامة احلضري حمل اإلقامة الريفي اجملموع

     ذكور     إناث     ذكور     إناث     ذكور     إناث

                        اإلملام بالقراءة والكتابة

        الكتابة              ملم بالقراءة و     ٩٨,٩     ٩٨,٧     ٩٥,٩     ٩٥,٧     ٩٧,٦     ٩٧,٥
  .                  نوع اجلنس يف منغوليا  :                 للسكان واملساكن    ٢٠٠٠          إحصاء عام   :      املصدر

                        ً     ً                                                                          ولقـد أحرزت منغوليا تقدماً كبرياً يف عملية االنتقال إىل اقتصاد السوق من النظام االقتصادي املخطط                 -  ١٨
             ومة منغوليا                                      ولتعجيل عملية االنتقال، اعتمدت حك      .       ً                                                       مركـزياً، وهـي عملية بدأت بتنفيذها يف أوائل التسعينات         

ٍ                                                                                                   جمموعـة إصـالحاٍت منها عملية تنفذ على مراحل لتحرير األسعار والتعريفات اليت تتحكم هبا الدولة، وعملية                             
                                                                                                خصخصـة املشاريع اململوكة للدولة، وإنشاء نظام مصريف ذي مستويني، وحترير التجارة األجنبية، وإدخال نظام   

                                                  ارمة ترمي إىل احلد من التضخم، واعتماد وتنفيذ                                                                 معـدالت صـرف عائمة، وتنفيذ سياسات نقدية وضريبية ص         
ٍ                          القوانني اهلادفة إىل تشجيع املنافسة الرتيهة وإجياد مناٍخ موات لتطوير القطاع اخلاص                                                 .  

                               ً                                                                        وقد شهدت منغوليا يف البداية أزمةً اقتصادية حادة يف أوائل فترة التسعينات، فاخنفض مستوى اإليرادات              -  ١٩
         ً                                                                            تفعت كثرياً معدالت البطالة وازداد الفقر فواجه البلد مشاكل اجتماعية مثل أطفال               وار  .               ً      ً   الوطنية اخنفاضاً شديداً  

  .                                                                    الشوارع واملشردين ومعدالت جرمية ماضية يف االرتفاع واإلفراط يف تعاطي الكحول

  االقتصاد-جيم

          نذ بداية                        ً                     عندما سجل االقتصاد منواً للمرة األوىل م           ١٩٩٥                                             لقد ظهرت بوادر االنتعاش االقتصادي يف عام         -  ٢٠
   .                                                      ومت ضبط عملية التضخم وأخذ القطاع اخلاص يبدي دالئل التحسن  .              عملية االنتقال

                            ، وذلك من اخنفاض سليب إىل          ١٩٩٤                     يف املائة يف عام         ٢,٣                                             وارتفـع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل          -  ٢١
ٍ             معـدٍل قـدره        ُ            وقُدر يف عام      ).  ٦       اجلدول   (                     ً                     ، وقد ظل الرقم إجيابياً منذ ذلك احلني             ١٩٩٢                     يف املائة يف عام         ٩,٥   

         دوالرات  ٢        ٣٠٣,٢٠                                                                              نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، أو مبعادلة القوة الشرائية، بني الرجال مببلغ       ٢٠٠٣
ّ                             ، قُّدر دخل الفرد يف املتوسط مببلغ     ١٩٩٨       ويف عام   .       ً  دوالراً ١     ٩٥٠                وبني النساء مببلغ        ً             دوالراً، يف حني وصل    ٣٩٠   ُ

  .     والرات   د     ٦٠٥,٦     إىل     ٢٠٠٤      يف عام 
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 ٧اجلدول 

 التغيري السنوي الذي يطرأ على الناتج احمللي اإلمجايل، حبسب الصناعات

 القطاعات ١٩٨٩ ١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

                  الناتج احمللي اإلمجايل  ٢, ٤    ٢,٥-    ٢,٩-    ٩,٥-    ٣,٠-  ٣, ٢  ٣, ٦  ٤, ٢  ٠, ٤  ٥, ٣  ٢, ٣  ١, ١  ٠, ١  ٠, ٤

                       الزراعة والصيد واحلراجة  ٤, ٤    ١,٣-    ٤,٤-    ٢,١-    ٢,٧-  ٧, ٢  ٢, ٤  ٤, ٤  ٣, ٤  ٤, ٦  ٢, ٤     ١٤,٩-     ١٨,٥-     ١٠,٧-

               املناجم واملقالع         ١, ٦  ٦, ٥  ٩, ٤  ٢, ٣  ٦, ٦  ٦, ٩    ٦,٩-

                  الصناعة التحويلية  ٢, ٢  ٣, ١    ٧,٦-    ٧,٦-    ٨,٤-  ٥, ٢     ٤٤,٢-     ١٣,٨-     ١٥,٠-  ٢, ٣    ٢,٨-    ٣,٣-  ٨,  ٣١  ١,  ٢٢
                      الكهـــرباء والغـــاز          ٧, ٠  ٤, ٠  ٢, ٣  ٦, ٤  ٤, ٠  ٥, ٣  ٩, ٣

               وإمدادات املياه

       البناء    ٨,٤-     ٢٤,٦-     ١٦,٥-     ٤٥,٥-     ١٦,٢-  ٥,  ١٠  ٦,  ١٠  ٦, ٢    ٢,٧-    ١,١-  ٦, ١     ١٤,٦-  ٨,  ١٠  ٥,  ١٨

                        جتـارة البـيع باجلملــة     ٧,  ٢٠    ١,٤-     ١٢,٢-     ٢٢,٧-  ٣, ٥    ٠, ٠    ٣,٨-  ٣, ٠ ١٧,١    ٣,١-  ٣, ١  ١,  ٢٦  ٨, ٩  ٣,  ١٣
                  واملفـرق؛ وتصليح   
              الســـــيارات 
                    والدراجات البخارية  

ـ              لع الشخصية        والس
        واملرتلية

                الفنادق واملطاعم         ٨, ٦  ٢, ٠  ٥, ٠  ٧, ٨  ٢,  ١٣    ٦,٩-  ٦, ٤

                     الـــنقل والـــتخزين     ٨,١-    ٥,٦-     ٣٨,٨-     ١٧,٨-    ٤,٧-    ٢,٣-    ١,٢-  ٢,  ١١  ٨, ٥  ٤, ٧  ١, ٦  ٢,  ٢٥  ٩,  ١٤  ٢,  ١٦
         واالتصاالت

               الوساطة املالية         ٢,  ٤٢     ٢٦,٧-     ٣٣,٠-  ٩,  ٣٩  ٠, ٧  ٤,  ٢٢  ٣, ٧

                     العقـارات واإلجيارات            ٢, ٤    ٢,٤-  ٤, ٨    ٤,٧-  ٥,  ١٢  ١, ٧  ٢,  ٢٥
                  وغريها من األنشطة   

         التجارية

                          اإلدارة العامـة والدفاع؛       ١,٢-    ٦,٠-  ٦,  ٢٧  ٥, ٥    ٢,٢-  ٥, ٦     ٧٠,٧-  ٥, ٣  ٢, ٢  ٩, ١  ٥, ١  ٥, ٣    ٥,٧-    ٠,٣-
                  والضمان االجتماعي  

        اإللزامي

         التعليم          ٠, ٤  ١, ٤  ٨, ٦  ٦, ٤  ٢, ٣  ٣, ١  ٩, ٤

                   الصـــحة والعمـــل          ٤, ٤  ٠, ٣  ٤, ١  ١, ٣    ٠,١-  ٦, ٤  ٩, ٢
         االجتماعي

                       أنشـطة اجملـتمع احمللي              ٨, ٠  ٢, ٦  ٣, ٥  ٥, ٠  ١,  ٥٧  ٤,  ١٠  ٢,  ٤٩
ــ ــطة اخلدم    ة               وأنش

ــية                 االجتماعـــ
               والشخصية األخرى

           ً                                                                     ، حتررت متاماً أسعار الكهرباء والتدفئة والوقود من سيطرة الدولة، وكذلك بعض املنتجات     ١٩٩٦       ويف عام  -  ٢٢
ٍ                      ة، فأدى ذلك إىل جانب السياسات الضريبية والنقدية الصارمة إىل هبوٍط يف معدالت                                       واخلدمات االستهالكية املنتقا                                                                

                  يف املائة، وهو        ١١,٠   ُ                           ، قُدر معدل التضخم بنسبة          ٢٠٠٤                  وحبلول هناية عام      .                                        التضخم من أرقام ثالثية إىل رقم مفرد      
   .                                              معدل يدل على استقرار أسعار األغذية وقوة العملة

                                                                                جيايب السائد يف القطاع االقتصادي، يبقى الفقر والبطالة من بني املسائل احلرجة                                      وعلى الرغم من االجتاه اإل     -  ٢٣
                                                       يف املائة وكان أكثر من نصف العاطلني من النساء؛             ٣,٤          بنسبة       ٢٠٠٤     ُ                             فقد قُدر معدل البطالة يف عام         .             املثرية للقلق 

   .                        ومعدل البطالة بني الذكور                                   يف املائة، وهو أعلى من املعدل الوطين    ٣,٨                               إذ يبلغ معدل البطالة بني النساء 

     ً         ووفقاً لدراسة    .     ١٩٩٠                ٌ                                                             وضـعف الدخـل ظاهرةٌ جديدة يف منغوليا كادت تكون غري موجودة قبل عام                -  ٢٤
                            ومثة زيادة يف الفارق بني الدخل   .                                يف املائة من السكان حتت خط الفقر    ٣٦,١           ُ         ً               استقصائية أُعدت مؤخراً، يعيش نسبة  
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                            وتعاين النساء من فقر أشد       .                                             القروية وكذلك بني دخل الذكور ودخل اإلناث                                            يف املراكز احلضرية والدخل يف املناطق       
      وتكشف   .     ً                                                                                                        وطأةً بكثري مما يعاين منه الرجال يف مجيع أحناء البلد، يف مناطق منغوليا احلضرية والريفية على حد سواء                 

     يف      ٢١,٤ (        لفقراء                            تفوق ضعف نسبة الرجال ا      )            يف املائة      ٤٣,٨ (                                  عن أن نسبة النساء الفقريات           ١٩٩٨               بـيانات عام    
                                   وباإلضافة إىل ذلك، فإن األسر ذات        .                                                ومثة تباين مماثل يف املناطق القروية من البلد         .                        يف العاصمة أوالن باتار     )        املائـة 

  .                                                                   ً       العدد الكبري من األطفال واألسر املعيشية اليت ترعاها النساء هي األكثر عرضةً للفقر

            وهذا الرقم    .                                          املائة من األسر املعيشية ترعاها إناث          يف     ١٦,٣             أن نسبة        ٢٠٠٠                             وتظهـر بيانات إحصاء عام       -  ٢٥
   .                                                                                             يدل على حدوث زيادة عن السنوات السابقة يف نسبة األسر املعيشية اليت ترعاها اإلناث يف مجيع أرجاء البلد

 ٨اجلدول 

 مؤشرات الفقر

 للفرد الواحد عمق املشكلة حدة املشكلة
١٩٩٥ ١٩٩٨ ١٩٩٥ ١٩٩٨ ١٩٩٥ ١٩٩٨ 

 

              املناطق احلضرية ٣٨,٥ ٣٩,٤ ١٢,٢ ١٣,٩ ٥,٧ ٧,١
  :     ومنها       
           أوالن باتار  ٣٥,١ ٣٤,١ ١٠,٤ ١٣ ٤,٥ ٧,٤
               املناطق الريفية ٣٣,١ ٣٢,٦ ٨,٩ ٩,٨ ٣,٦ ٤,٤
      اجملموع  ٣٦,٣ ٣٥,٦ ١٠,٩ ١١,٧ ٤,٨ ٥,٦

 ٩اجلدول 

 ١٩٩٨-١٩٩٥إمجايل منو السكان والسكان الفقراء، 

 منو السكان )٠٠٠(عدد الفقراء  منو السكان الفقراء
١٩٩٨-١٩٩٥ ١٩٩٨-١٩٩٥ 

 بآالف األشخاص ٪
 بآالف األشخاص ٪ ١٩٩٥ ١٩٩٨

 

              املناطق احلضرية ٣٠,١ ٢,٥ ٤٧١ ٤٩٣,٤ ٢٢,٤ ٤,٨
      ومنها       
           أوالن باتار  ٣٩,٩ ٦,٥ ٢١٤ ٢٢١,٦ ٧,٦ ٣,٦
              مراكز األقاليم     ٩,٨-    ١,٦- ٢٥٧ ٢٧١,٨ ١٤,٨ ٥,٨
               املناطق الريفية ٧٦,٩ ٦,٨ ٣٥٠ ٣٦٩,٩ ١٩,٩ ٥,٧
      اجملموع  ١٠٧ ٤,٧ ٨٢٨ ٨٤٩,٨ ٢١,٨ ٢,٦
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                         يف املائة من املنتجات       ٨٠                                فهي يف الواقع تشتري من روسيا       .                            ً      ً               ويـتأثر اقتصـاد منغوليا تأثراً شديداً جبرياهنا        -  ٢٦
              وليا الرئيسي                      والصني هي شريك منغ     .                                                                                النفطية وكمية كبرية من الطاقة الكهربائية، مما جيعلها عرضة لزيادات األسعار          

            ، ووفق شروط     ٢٠٠٣                              وقد سوى البلد يف هناية عام        .                                                              يف التصـدير ومصـدر هام القتصاد الظل أو االقتصاد املستتر          
                            فأصبح مقدار ديوهنا اخلارجية يف   .                                      مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ١١                   ً                مواتية للغاية، ديناً مع روسيا قدره 

     .                          دوالرات الواليات املتحدة         دوالر من ١     ١٩١     ٠٠٠     ٠٠٠           الوقت احلايل 

 ٢الرسم البياين 

 ٢٠٠٢تركيبة الصادرات حبسب البلد، عام 

42 .1%

6.1%3.3%

4.3%

9.2%

3.4%

31 .6%

الصين

الوالیات المتحدة
األمریكية
روسيا

جمهوریة آوریا

المملكة المتحدة

أستراليا

بلدان أخرى

 

 ٣الرسم البياين 

 ٢٠٠٢تركيبة الواردات، حبسب البلد يف عام 

4.4%

6.2%

12.5%

14.8%

24.3%14.8%

3.4%

34.4%

بلدان أخرى
ألمانيا
اليابان
جمهوریة آوریا
الصين
بلدان أخرى
روسيا
الوالیات المتحدة األمریكية
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  البنية السياسية العامة-     ً ثانيا  

      ١٩٩٠                                    وحىت الثورة الدميقراطية يف عام           ١٩٢١                          ليت تلت استقالهلا يف عام                                     خضـعت منغوليا خالل الفترة ا      -  ٢٧
ٍ                                                                                                   لـنظٍم شـيوعية متعاقبة، وقبلت املساعدة االقتصادية والرعاية السياسية من االحتاد السوفيايت السابق                         وسيطر على    .    

         والسيطرة                      وقد مارس احلزب اإلشراف   .                                                                 احلكومـة نظـام احلـزب الواحـد بقيادة احلزب الثوري للشعب املنغويل     
   ".      هورالس "                                                                السياسيني على اهليكل اهلرمي للهيئات احلكومية التمثيلية املعروفة باسم 

                      الفرع التنفيذي ويرأسه   :                                                                            وتنقسم البنية السياسية اليت تتسم بدرجة عالية من املركزية إىل ثالثة أقسام رئيسية -  ٢٨
      هورال  (                                        ة الوطنية ذات اجمللس التشريعي الواحد                                                                         جملـس الوزراء؛ والفرع التشريعي ومتثله على الصعيد الوطين اجلمعي         

ٍ                                                    ؛ والفرع القضائي ومتثله حمكمة عليا تشرف على نظاٍم قانوين تتوىل إدارته احملاكم ومكتب املدعي                )            الشعب الكربى                                               
                                                                         ُ        ً  وقد حددت واجبات ومسؤوليات كل هيئة من هذه اهليئات الرئيسية يف الدستور الذي أُعلن رمسياً   .                العام للجمهورية

   َ                                                                                              ومثَل احلزب الثوري للشعب املنغويل قمة النظام احلكومي من خالل مكتبه السياسي املعتمد التابع                .     ١٩٦٠    ام      يف ع 
                                                                                       وشكلت هذه اهليئة املكونة من تسعة أشخاص القيادة احلاكمة للبلد، وقد ترأسها األمني               .                        للجـنة املركزية للحزب   

                                                    ي كان ينقل السياسات والربامج اليت يقررها املكتب                                                     وكان لكل مقاطعة وحمافظة تنظيمها احلزيب الذ        .             العام للحزب 
                                                                                                                   السياسـي ويوجـه عمل تعاونياهتا الزراعية واللجان التنفيذية للحكومات احمللية يف تطبيق برامج احلزب على ذلك                 

ٍ                       وقد عمل عرب التاريخ متركز السلطة يف قمة النظام السياسي وداخل قنوات احلزب على نشوء حزٍب يزكي                   .       الصعيد                                                                                 
                                   ّ                                                                    نفسـه وبريوقراطـية حكومية، وهو تطور عطّل خطط القيادات عن حتديث البلد وتنشيط عملية التنمية                         نفسـه ب  

   .                             االقتصادية يف أواخر الثمانينات

                                   ً     ً                                                              وقـد شـهدت مجهوريـة منغوليا الشعبية حتوالً كبرياً يف تطوير مؤسساهتا احلكومية والسياسية يف أواخر                  -  ٢٩
                                                                    تنفيذ برنامج إلعادة هيكلة نظاميه السياسي واالقتصادي باتباعه             ١٩٨٤   م                     ً          وباشر البلد اعتباراً من عا      .             الثمانيـنات 

                      وكان مصدر الكثري من      .    ً                                                                               سـبالً أشرك فيها كل السكان وجعلهم مسؤولني عن حتديث البلد بشكل حياسبون عليه             
             وإصالح النظام   )        غالسنوست (                                                                           اإلهلام يف تنفيذ هذا الربنامج مناذج اعتمدها االحتاد السوفيايت من أجل عملييت االنفتاح 

                                                                                  وقـد زادت عمليات االنفتاح على الغرب من خيارات منغوليا داخل اجملتمع الدويل                ).              الربوسـترويكا  (           السياسـي   
   .                         وقدمت مناذج إمنائية إضافية

                                   ً                                                                وتفكك النظام االشتراكي الذي كان حدثاً من األحداث التارخيية يف الثمانينات وبداية التسعينات أتاح ملنغوليا  -  ٣٠
                 فعقب اهنيار االحتاد   .                                                                                  نـات الالزمـة إلجـراء تغيريات أساسية يف احلياة السياسية واالجتماعية االقتصادية للبلد         اإلمكا

ٍ                                 السـوفيايت، انطلقـت يف منغوليا عملية انتقاٍل سلمي إىل نظام دميقراطي          ُ                                     وُوضعت بالكامل مبادئ للنظام الدميقراطي   .                                         
  .    ١٩٩٢      فرباير  /      شباط  ١٢            ً     وأصبح نافذاً يف     ١٩٩٢      يناير  /             كانون الثاين  ١٣                       دستور جديد ملنغوليا يف    ُ    واعُتمد

  رئيس اجلمهورية-ألف 

                 كما أن الرئيس هو    ".                                                    رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ومثال جيسد وحدة منغوليا "                   ينص الدستور على أن  -  ٣١
   .                                                القائد األعلى للقوات املسلحة ورئيس جملس األمن الوطين
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     ً              عاماً ويكون قد      ٤٥              ً                                  ن الشخص مواطناً منغويل األصل يبلغ من العمر                                            ويشترط يف الترشح للرئاسة أن يكو      -  ٣٢
                                                   وتسمي األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان املرشحني         .                                ٍ                            أقـام قـبل االنتخابات يف منغوليا ملدٍة أقلها مخس سنوات          

ٍ      ية بفترتني مدة كٍل                        وحتدد الوالية الرئاس    .          ُ                  ً                                                للرئاسـة وُينتخب الرئيس عموماً بأغلبية وطنية لوالية مدهتا أربع سنوات                          
                                     وانتخب مرشح احلزب الثوري للشعب          ٢٠٠٥      مايو   /                                     وقد أجريت االنتخابات األخرية يف أيار       .                   منهما أربع سنوات  

  .                                     ً         املنغويل، السيد نامبارين إخنبايار، رئيساً ملنغوليا

  :                                        من الدستور متنح الرئيس الصالحيات التالية  ٣٣       واملادة  -  ٣٣

                             بيد أنه، ميكن لربملان الدولة أن   .                       اليت يسنها برملان الدولة  )        القوانني (                           رفض كل أو أجزاء من القانون   ) أ ( 
                                يلغي هذا الرفض بأغلبية الثلثني؛ 

                                                 إصدار مراسيم تصبح نافذة بتوقيع رئيس جملس الوزراء؛  ) ب ( 

ٍ                                                 متثـيل دولة منغوليا يف العالقات الدبلوماسية وإبرام معاهداٍت دولية باسم منغوليا، بالتشاور مع                 ) ج (                                                       
            ان الدولة؛    برمل

                         تسمية رئيس جملس الوزراء؛   ) د ( 

               طلب حل احلكومة؛    ) ه ( 

                 اقتراح القوانني؛   ) و ( 

  .                              إعالن حالة الطوارئ أو حالة احلرب  ) ز ( 

  الفرع التشريعي-باء 

                                                                                    منغوليا مجهورية برملانية تتوزع فيها السلطات بني األفرع التنفيذية والتشريعية               ١٩٩٢                    يعلـن دستور عام      -  ٣٤
       وبرملان   .                                         أعلى هيئة يف الدولة ذات سلطة تشريعية عليا  "             برملان الدولة "             من الدستور   ٢٠                وقد اعتربت املادة   .   ية       والقضائ

     ً                                                        عضواً جيري انتخاهبم بعملية تصويت عامة حرة مباشرة، للخدمة ملدة   ٧٦                                   الدولة هو جملس تشريعي واحد يتكون من 
                                                        تقرر السياسة احمللية واخلارجية والتصديق على االتفاقات                                                 وخيول الربملان سلطة سن وتعديل القوانني و        .            أربع سنوات 

   .                                                             الدولية واعتماد ميزانية الدولة وإعالن حالة احلرب وحالة الطوارئ

                                ويعقد برملان الدولة دورات عادية،   .                                                             وميارس برملان الدولة سلطته يف دورات انعقاد وبأشكال تنظيمية أخرى -  ٣٥
                         ً                                   ً       عمل، ودورات استثنائية بناًء على طلب أكثر من ثلث أعضائه أو بناًء على       يوم   ٧٥                           مرة كل ستة أشهر ملدة تستغرق 

   .                             طلب رئيس اجلمهورية ورئيس اجمللس

   .                                         ولربملان الدولة جلان دائمة تتناول جماالت حمددة -  ٣٦

                          وأجريت منذ ذلك احلني ثالثة     ١٩٩٢                                                                 وقـد أجريت أول انتخابات متعددة األحزاب لربملان الدولة يف عام          -  ٣٧
                     ، نال احلزب الثوري        ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٢٧                                              ويف االنتخابات الربملانية األخرية، اليت جرت يف          .             بات برملانية        انـتخا 

                                                                                    يف املائة من جمموع أصوات الناخبني، وحصل التحالف الدميقراطي للوطن األم، الذي                 ٤٤,٨                     للشعب املنغويل نسبة    
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                                                ة املواطنني، وحزب الوطن األم املنغويل االجتماعي                 ً                                                يضـم أحزاباً مثل احلزب الدميقراطي، واحلزب اجلمهوري إلراد        
                يف املائة من       ١,٥                                                                    يف املائة من األصوات، بينما فاز احلزب اجلمهوري املنغويل بنسبة                ٤٤,٨                        الدميقراطي اجلديد نسبة    

  ة           يف املائ     ٣,٥                                                                                              جمموع األصوات؛ ويصبح املرشحون املستقلون مؤهلني لنيل مقاعد يف الربملان مىت حصلوا على نسبة               
   .                 من أصوات الناخبني

ٍ                                                                وُينتخـب من بني أعضاء برملان الدولة، يف اقتراٍع سري، رئيس جملس برملان الدولة ونائب رئيس اجمللس،                  -  ٣٨                                        ُ 
   .                              للخدمة ملدد كل منها أربع سنوات

  الفرع التنفيذي-جيم 

           ويسمي رئيس   .    جمللس                                                                           تعد احلكومة أعلى هيئة تنفيذية يف الدولة، وتتكون من رئيس جملس الوزراء وأعضاء ا  -  ٣٩
                                         ً        وخيتار رئيس الوزراء أعضاء جملس الوزراء رهناً مبوافقة   .                                                     اجلمهورية رئيس الوزراء ويصدق برملان الدولة على التسمية

  .                           ومدة والية احلكومة أربع سنوات  .             برملان الدولة

                    لبلد، وتتوىل قيادة                                                                                        وتتوىل احلكومة تنظيم وضمان تنفيذ أحكام الدستور والقوانني األخرى يف مجيع أرجاء ا             -  ٤٠
                                                                                                                 اهليـئات اإلدارية املركزية للدولة، وتوجه أنشطة اإلدارات احمللية، وتتخذ التدابري حلماية حقوق وحريات اإلنسان،               

   .                                                وتكون احلكومة مسؤولة عن أعماهلا أمام برملان الدولة  .                                       وتضطلع بتنفيذ السياسة اخلارجية املنغولية

   .                                               ً                    يوقعها رئيس جملس الوزراء والوزراء املعنيون طبقاً للقوانني والتشريعات                             ً وتصدر احلكومة قرارات وتضع نظماً -  ٤١

َ                                                                                        وُتَحل احلكومة باستقالة رئيس جملس الوزراء، أو باستقالة نصف أعضاء اجمللس يف وقت واحد، أو بتصويت  -  ٤٢  ُ 
  .                      برملان الدولة حبل احلكومة

                     ، ومت تعيني عضو من         ٢٠٠٤                  جديدة يف عام                                                      ٍ        وقد أسفرت االنتخابات الربملانية األخرية عن تشكيل حكومةٍ        -  ٤٣
                          ً      ويف الوقت احلاضر، يتوىل أساساً       .                                    ِ            ً                              احلـزب الدميقراطي هو السيد تساخياجني إلِبغدورج رئيساً جمللس وزراء منغوليا          

   .       ً                                وزيراً مع وكاالت أخرى ذات صلة باحلكومة  ١٣              إدارة منغوليا 

  اهليئة القضائية�دال 

                                            فالنظام القضائي يتكون من احملكمة العليا،        .                         ية إىل احملاكم دون غريها                     السلطة القضائ    ٤٧                  أسـندت املـادة      -  ٤٤
         وباإلضافة   .                                                                                       وحماكم األقاليم، وحماكم العاصمة، وحماكم املقاطعات، واحملاكم املشتركة بني املقاطعات، واحملاكم احمللية

   .             احملكمة العليا                                                                     إىل ذلك، فإن احملاكم املتخصصة مثل اجلنائية واملدنية واإلدارية تعمل حتت إشراف 

  .                                                                                              واحملكمـة العلـيا هـي أعلى جهاز قضائي، وتعمل بوصفها حمكمة االستئناف حملاكم األقاليم والعاصمة         -  ٤٥
      ً                                                                  قاضياً يعينهم رئيس اجلمهورية بعد تسمية اجمللس العام للمحاكم هلؤالء القضاة     ١٦                               وتـتكون مـن رئيس للقضاة و      
   .                      ة لوالية مدهتا ست سنوات ُ          وُيعني القضا  .                             وعرض أمسائهم على برملان الدولة
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                   ويكفل اجمللس العام     .                                                                               وقضـاة احملكمـة العلـيا واحملاكم األخرى مستقلون ال خيضعون إال حلكم القانون              -  ٤٦
  .                               للمحاكم استقاللية اهليئة القضائية

                                                                                              وحمـاكم األقالـيم والعاصمة هي حماكم استئناف خمولة سلطة االستماع والبت يف القضايا االستئنافية ويف       -  ٤٧
                                                                                       ً                      املـنـازعات اليت فصلت فيها حماكم املقاطعات واحملاكم املشتركة بني املقاطعات واحملاكم احمللية، وذلك بناًء على                

   .                                    شكوى يقدمها أطراف اإلجراءات القضائية

                                                                                           وحماكم املقاطعات واحملاكم املشتركة بني املقاطعات واحملاكم احمللية هي حماكم ابتدائية تنظر يف مجيع القضايا  -  ٤٨
                                                                                                                  املنازعات بالدرجة األوىل، عدا القضايا اليت تدخل يف اختصاص احملكمة العليا أو حماكم األقاليم أو حماكم العاصمة                  و

   .                 أو احملاكم املتخصصة

  .                                                           وتنظر احملاكم املتخصصة يف القضايا واملنازعات اليت تدخل ضمن واليتها -  ٤٩

  احملكمة الدستورية-هاء 

       وتسيتس    ".      تسيتس "                                     ُ           نون املدين األخرى بإنشائها حمكمة دستورية ُتعرف باسم                           حذت منغوليا حذو بلدان القا -  ٥٠
                                                  وتتكون تسيتس من تسعة أعضاء يعملون ملدد والية          .                                                             هـي هيئة مستقلة تتوىل اإلشراف األعلى على تنفيذ الدستور         

   .                                     كل منها ست سنوات وال خيضعون إال للدستور

                                                 لدستورية وإصدار أحكام ختص برملان الدولة بشأن                                                           وخيـول الدسـتور تسـيتس مهمة تسوية املنازعات ا          -  ٥١
                                                                              ً                               دستورية القوانني واملراسيم والقرارات األخرى اليت يصدرها الربملان ورئيس اجلمهورية، فضالً عن قرارات احلكومة              

   .                                                                                               واملعاهدات الدولية اليت توقع عليها منغوليا وبشأن إبطال هذه القرارات إذا وجدهتا متنافية مع الدستور

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان-      ًثالثا 

                        ، قد أقرت بالكثري من         ١٩٦٠    و     ١٩٤٠    و     ١٩٢٤                                                             على الرغم من أن دساتري منغوليا السابقة، دساتري األعوام           -  ٥٢
                                                                                                            حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، فقد كان املواطنون يتعرضون للتمييز على أساس منشئهم االجتماعي وحيازهتم              

                      حق الفرد يف االعتراف       "    ١٩٩٢                       كما يكفل دستور عام       .                                     معتقداهتم الدينية وآرائهم السياسية                      ممـتلكات خاصـة و    
  ]   بني [         التمييز   "         ، وحترمي    "                                             حق األشخاص يف املساواة أمام القانون واحملاكم       "    ، و  "                                   بشخصـه أمام القانون يف أي مكان      

                             ، أو اجلنس، أو املنشأ أو الوضع                                                                             األشـخاص عـلى أسـاس األصل اإلثين، أو اللغة، أو الثقافة، أو العرق، أو العمر      
   ".                                                                       االجتماعي، أو املهنة، أو املنصب، أو امللكية، أو الدين، أو الرأي، أو التعليم

                                                                                   من الدستور على املساواة يف احلقوق واحلريات بني املواطنني املنغوليني فحسب، إمنا               ١٨    و   ١٦                  وال تنص املادتان     -  ٥٣
                            وفيما يلي بعض األمثلة عن هذه   .                                   يا، مبن فيهم األجانب وعدميو اجلنسية       ً                                         أيضـاً بـني مجـيع األشخاص املقيمني يف منغول         

                                                                                                       احلق يف احلياة، والصحة والبيئة السليمة، والتعليم، واحلرية والسالمة الشخصية، وحرية اختيار املهنة،               :               احلقوق واحلريات 
                                رأي، واملعتقد، والتعبري، والصحافة                                                  ٌ                                   وحـرية تكوين اجلمعيات، وحرية التنقل، وحرية ممارسة كلٌ لدينه، وحرية الفكر، وال          

   .                    ً              ٍ                                              والتجمع السلمي، فضالً عن احلق يف حماكمٍة عادلة ويف الطعن بقرارات احملاكم ويف التماس العفو
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                                                    تكون الدولة مسؤولة عن توفري الضمانات االقتصادية        "                                  مـن الدسـتور على ما يلي           ١٩                 وتـنص املـادة      -  ٥٤
                                                                       ت اليت تكفل للمواطنني حقوق اإلنسان وحرياته ومتنع انتهاكها وتستعيد                                                    واالجتماعية والقانونية وغريها من الضمانا    

    ".                          هلم حقوقهم وحرياهتم املنتهكة

ٍ                                            وتضـطلع اهليئة القضائية بدوٍر بارز يف ضمان حقوق اإلنسان وحرياته           -  ٥٥      ً             ً  ُ             ووفقاً ملا ذكر سابقاً، ُيعني رئيس     .                          
ٍ                 اجلمهورية قضاة احملاكم بناًء على اقتراٍح يقدمه اجمللس ال                  ُ                                 عام للمحاكم، كما ُيعني الرئيس رؤساء قضاة مجيع درجات                        ً           

             وتسمي احملكمة    .                                                    ً                                                احملاكم باستثناء احملاكم العليا لوالية مدهتا ست سنوات بناًء على اقتراح من اجمللس العام للمحاكم              
   .                                                العليا رئيس قضاة هذه احملكمة ويعينه رئيس اجلمهورية

                 مكتب املدعي العام

                                                                               ميارس املدعي العام بالنيابة عن الدولة اإلشراف على عملييت التحري والتحقيق            "   ن           على أ    ٥٦              تـنص املادة     -  ٥٦
   ".                                                         بشأن القضايا وعلى تنفيذ العقوبات واملشاركة يف إجراءات احملاكم

                 إذ يشرف املدعون     .                إحدامها إشرافية   .                              ً                                  ويضـطلع مكتـب املدعي العام، وفقاً للدستور، مبهمتني رئيسيتني          -  ٥٧
                                                                                   لتحري اليت جتريها الشرطة يف القضايا اجلنائية واملدنية على السواء، وتلك اليت جتريها اجلمارك                     العامون على عمليات ا

                     ً                                                                      بيد أهنم ال يؤدون شخصياً أي عمل فعلي ذي طابع حتقيقي؛ فدورهم يقتصر على ضمان تنفيذ                 .                   واهليـئات اإلدارية  
                                         اليت جتري لدى مكتب املدعي العام، وبعد                                                    وينبغي منذ البداية تسجيل مجيع التحقيقات         .               ً            التحقـيقات وفقاً للقانون   

                                     ويتعني على احملقق احلصول على إذن من مكتب   .                                                      ذلك يشارك املدعون العامون يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات
ٍ                                                      املدعي العام قبل إجراء أي حبٍث أو حتٍر من شأنه أن ينال من حرية الفرد موضع البحث أو التحري       ٍ                           .  

        كما ميكن   .                                                                    عي العام هو متثيل الدولة يف اإلجراءات املدنية واجلنائية على السواء                                والـدور اآلخر املكتب املد     -  ٥٨
                                               ً                                                    للمكتب املشاركة يف قضايا مدنية ال تكون الدولة طرفاً فيها والطعن بقرارات اختذت بشأن قضايا مل حيضرها املكتب 

  .                          لسات العامة للمحكمة العليا                       وحيضر املدعي العام مجيع اجل  .                                  ً         إذا رأى املكتب أن القرار جاء خمالفاً للقانون

        ٍ                             ، على عدٍد من املعاهدات واالتفاقات          ١٩٦١                                   ً                                 وقد صدقت منغوليا، منذ أن أصبحت عضواً يف األمم املتحدة يف عام              -  ٥٩
                                                                                                                            الدولـية األساسـية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص                  

                                                                                                                  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                        بـاحلقوق   
                                                                          وينص دستورها اجلديد على حقوق اإلنسان مبا يتفق والصكوك الدولية حلقوق             .                                                 العقوبـة القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة       

                             تصبح املعاهدات الدولية اليت       : "               على ما يلي    ٣-  ١٠             وتنص املادة     .           وق اإلنسان                                               اإلنسـان وعلى إنشاء آلية حلماية وتعزيز حق       
ٍ                                                                                أضـحت منغولـيا طـرفاً فيها نافذة كتشريعاٍت حملية بدخول القوانني املتعلقة بتصديقها أو انضمامها حيز النفاذ                          بيد أن     ".                  ً                   

  .          يعات احمللية                                                                         الصكوك الدولية ليست تلقائية التنفيذ يف منغوليا ومن الضروري إدماجها يف التشر

                                                                                             وقد أنشئت جلنة منغوليا الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجب القانون املتعلق هبذه اللجنة الذي صدق عليه برملان  -  ٦٠
           ُ                                                       وهي مؤسسة أُوكل إليها واجب ومسؤولية رصد تنفيذ أحكام حقوق            .     ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول   ٧           الدولة يف   

                     وتؤدي اللجنة املهام     .                                     ً           اقيات الدولية اليت أصبحت منغوليا طرفاً فيها                                                     اإلنسـان الواردة يف الدستور واملعاهدات واالتف      
  :       التالية
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                                                              استعراض ومعاجلة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته؛  ) أ ( 

                                                                                     تقدمي املشورة من خالل التوصيات واملقترحات بشأن توافق التشريعات الوطنية والقرارات اإلدارية   ) ب ( 
                 ية حلقوق اإلنسان؛                مع املبادئ األساس

                                                                   التشجيع على القبول باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان والتصديق عليها؛    ) ج ( 

                                                                                         تقـدمي اقـتراحات للتنفـيذ الفعال ألحكام العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان ومساعدة            ) د ( 
                                                    احلكومة على إعداد التقارير اليت تقدمها مبوجب املعاهدات؛

   .                                                      لوعي بالقوانني واملعاهدات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان           رفع مستوى ا    ) ه ( 

                                                                                                            ويكفـل الدستور حق الفرد يف اللجوء إىل احملكمة لطلب احلماية ويقرر عند اللزوم أوجه انتصاف معينة يف                   -  ٦١
             وميكن للفرد  .                                                                                                    حال اعتبار أن احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف القانون املنغويل أو يف أي معاهدة دولية قد انتهكت            

   .                                                                                                 أن يقدم شكوى إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لكي ترفع بدورها توصيات إىل السلطات املختصة ملعاجلة املسألة

  اإلعالم واإلعالن-     ً رابعا  

                                                                                                            تقـع مسؤولية نشر االتفاقات الدولية اليت صدقت عليها دولة منغوليا على عاتق حكومة منغوليا واللجنة                 -  ٦٢
                                                                                        واجلهود الرامية إىل تعريف اجلمهور بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وزيادة وعيه حبقوقه              .          ق اإلنسان             الوطنية حلقو 

        ُ                                                                                           وحرياته ُتبذل من خالل حلقات دراسية ودورات تدريبية ومشاريع أخرى بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية احمللية 
  .                                   املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات الدولية

                                          ُ                                                      وك الدولية حلقوق اإلنسان إىل اللغة املنغولية وُتعمم باللغتني املنغولية واإلنكليزية على مجيع              ُ            وُتترجم الصك  -  ٦٣
  .                       املؤسسات احلكومية واجلمهور

          ً                                                                                              وتـويل دائماً وسائط اإلعالم، مبا فيها الصحافة واإلذاعة والتلفزيون، اهتمامها للدفاع عن حقوق اإلنسان              -  ٦٤
                                              وتنفذ كل عام أنشطة حمددة لالحتفاء بالذكرى         .             حقوق اإلنسان                                             ونشـر معلومـات عن أهداف ومبادئ صكوك         

                                                           وتعقد بانتظام حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن حقوق اإلنسان ختصص   .                                 السنوية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
   وىل    وتت  .                                                                  ً                                   لـلمحامني وأعضاء اهليئة القضائية وأعضاء جمتمع املنظمات غري احلكومية، فضالً عن أفراد املهن األخرى              

  .                                                      وسائط اإلعالم مهمة اإلعالم واإلعالن وتقدمي شروح عن هذه األنشطة

                                                                                                          وتضطلع وزارة اخلارجية، ووزارة العدل والشؤون الداخلية، بالتعاون مع وزارات تنفيذية، مبسؤولية جتميع              -  ٦٥
             اإلنسان اليت                                                                     يئات رصد تطبيق معاهدات األمم املتحدة بشأن تنفيذ أحكام معاهدات حقوق                              الـتقارير الـيت تقدم هل     

                                                                                   وميكن ملنظمات اجملتمع املدين اليت تنظم أنشطة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان أن تقدم                .                  ً          أضـحت منغوليا طرفاً فيها    
   .                               مالحظاهتا لدى إعداد هذه التقارير

----- 


