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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع

لمنغوليا*

 -1نظ ـ اللجن ـ املعني ـ ب ــوق االقتص ــو واالجتموعي ـ والث وفي ـ يف الت ـ ال اب ـ ملنغ لي ــو
عــن ين يــد العوــد الــدوق االــود بــوق االقتصــو واالجتموعي ـ والث وفي ـ  )E/C.12/MNG/4يف
جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتيوو  26و E/C.12/2015/SR.26 27و )27املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ين يف  3و 4حز ان /نيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2015
واعتمد يف جلستوو  50املع ة يف  19حز ان /ني  2015املالحظو االتومي التولي .

ألف -مقدمة
 -2ي حب اللجن بت دمي الدول الط ف ي هـو الـدوي ال ابـ يغـم التـخر الشـد د وبوملعل مـو
اإلض ــوفي ال ـ اي ة يف الـ ـ و عل ــا قو م ـ ال ــو و ) (E/C.12/MNG/Q/4/Add.1ويف ال ثي ـ األيوي ــي
امل حــدة للدول ـ الط ـ ف ) (HRI/CORE/MNG/2013وال ـ و الش ـ ال ـ قــدموو ال فــد واملعل مــو
االطي اإلضوفي  .وي حب اللجن أ و بوق اي البنوء الد ع د م وفد الدول الط ف.

باء -الجوانب اإليجابية
 -3ي حــب اللجن ـ بتصــد ل الدول ـ الط ـ ف علــا الربوي ك ـ االرتيــوي امللحــل بولعوــد الــدوق
االود بوق االقتصو واالجتموعي والث وفي يف عوم .2010
 -4ويع ـ اللجن ـ ع ــن ي ــد هو أ ــو لتص ــد ل الدول ـ الط ـ ف عل ــا الص ـ
ق اإلنسون أو ان موموو إليوو:
أ)

االي وقي الدولي قمو مجي األشخود من االرت وء ال س

الدولي ـ التولي ـ
يف عوم 2015؛

) الربوي كـ ـ ـ االرتي ـ ــوي الث ـ ــو امللح ـ ــل بولعو ـ ــد ال ـ ــدوق اال ـ ــود ب ـ ــوق
والسيويي يف عوم  2002واهلو ف إىل إلغوء ع ب اإلعدام؛

__________
* اعتمدهتو اللجن يف ويهتو االومس واالمسن  19-1حز ان /ني .)2015
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ج)
عوم .2009
-5
الط ف:

اي وقي ـ ـ ح ـ ـ

األشـ ــخود ذو اإلعوق ـ ـ والربوي ك ـ ـ االرتيـ ــوي امللحـ ــل هبـ ــو يف

وحتــي اللجن ـ علمــو م ـ الت ــد بولت ــدابر التش ـ عي والسيويــي التولي ـ ال ـ ال ــدهتو الدول ـ
قون ن منح املسوعدة ال ون ني للمت وضن املع ز ن )2013؛

أ)

) قون ن م وفح االجتوي بوألشخود )2012؛
ج)
)

قون ن االنتخوبو الربملوني )2012؛
قون ن املسوواة بن اجلنسن  )2011وايرتاييجيت التن يد

)2016-2013؛

)2011؛

ه)

قون ن ش وفي املعل مو واقل يف يل ي املعل مو

و)

االيرتاييجي ال طني للتنمي )2021-2007؛

ز)

الربنومج ال طين املعين بولتشيخ الصحي وصح كبوي السن )2020-2014؛

ح)

ييوي الدول املتعل بولتعليم .)2014

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
اإلصالح القانوني
 -6إذ يالحـ ـ اللجنـ ـ أن العد ــد م ــن ال ـ ـ انن قي ــد امل اجعـ ـ حولي ــو هب ــدف م اءمـ ـ يشـ ـ عو
الدول ـ الط ـ ف م ـ العوــد فإهنــو يظ ـ قل ـ إزاء ب ـ ء ويــرة اإلصــالحو ال ون ني ـ وإزاء ضــيل نطــو
التشووي م اجملتم املد .
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهوود بهودف اكوتلمال عمليوة اإلصوالح
القانوني الرامية إلى جعل تشريعاتها مطابقة ألحلوا العهود .وينبغوي للدولوة الطورف أيضوا ضومان
مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة في كامل مراحل عملية اإلصالح القانوني.
المؤكسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -7يف حــن يع ـ اللجن ـ عــن ي ــد هو لتحســن إم وني ـ الت اص ـ م ـ اللجن ـ ال طني ـ ق ـ
اإلنسون يف منغ ليو ال ييمو علا املسـت اإلقليمـي فإهنـو يظـ قل ـ بشـخن قلـ املـ اي امل صـ ة هلـو
وضعف األرد بت صيوهتو يف صيوغ التش عو املو ة .))1 2
توصوي اللجنووة الدولوة الطوورف بمواصوولة تعزيوز قوودرات اللجنووة الوطنيوة لحقوووق اإلنسووان
فوي منغوليوا فضووال عون زيوواد مواردهوا بهوودف ضومان اكووتقالليتها التاموة وفقووا للمبواد المتعلقووة
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بمركووز المؤكسووات الوطنيووة لتعزيووز وحمايووة حقوووق اإلنسووان مبوواد بوواريس) .وينبغووي للدولووة
الطرف أيضا تعزيز دمج توصيات اللجنة في صياغة التشريعات.
حقوق الرعا
 -8ســووي اللجنـ ال لــل إزاء الثــوي الســلبي ملشـ وعو التعــد ن علــا ح ـ
واالجتموعي والث وفيـ وإزاء عـدم مالءمـ اإلطـوي ال ـون قمو ـ ح ـ قوم .ويعـ
روص إزاء مو لي:

ال عــوة االقتصــو
اللجنـ عـن ال لـل

أ) االنتوــو املســتم ق ـ ال ع ـوة ال ح ـ يف م ـ اعيوم وأياضــي ال ــا وامل ـ اي املو ي ـ
بسبب ممويي أنشط التعد ن علا أياضيوم الت ليد ؛
) ع ــدم اقص ـ عل ــا م اف ـ ال ع ــوة اق ـ ة واملس ــب واملس ــتنرة عن ــد م ــنح الرتار ــي
مبزاول التعد ن يف أياضيوم الت ليد ؛
ج) عـ ــدم ك و ـ ـ التع
امل ا  )2 1و )2 2و 11و.)15

ـ ــو ال ـ ـ ي ـ ــدم لل عـ ــوة املت ـ ـ ي ن مـ ــن مش ـ ـ وعو التعـ ــد ن

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
أ) إصووالح اإلطووار القووانوني الووذي يوونظم قطووات التعوودين ومراقبووة تن يووذ الق وووانين
ذات الص وولة ع وون ق وورا به وودف حماي ووة حق وووق الرع ووا ف ووي مو وراعيهم وأراض ووي الل ووو والم وووارد
المائية؛
ا) التأك وود م وون إجو وراء مش وواورات فعال ووة ومجدي ووة م ووع الرع ووا قب وول موون تو ورا ي
التعدين التي تؤثر في حقوقهم وضمان منحهم تعويضات مناكبة؛
الرعووا المتضووررين موون أنشووطة التعوودين
ج) إنشوواء يليووات تظلعووم ع
فعالووة فووي متنوواول ع
وميسور التلل ة.
التعدين وحماية البيئة
 -9يعـ اللجنـ عــن قل وــو إزاء اإلطــوي ال ــون غــر املال ــم الــد
حبمو البيئ ف ال عن وج ق انن متنوق وعدم ي ييم الثوي البيئي .

ــنظم قطــو التعــد ن املتعلــل

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
أ) إصالح قوانينهوا التوي تونظعم حمايوة البيئوة وقطوات التععودين علوى كوبيل األولويوة
ودراكة إملانية تن يوذ توصويات ال ريوق العامول المعنوي بمسوألة حقووق اإلنسوان والشوركات عبور
الوطنية وغيرها من مؤكسات األعمال في هذا الصدد )2013؛
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ا) إجوراء عمليووات تقيوويم الثووار علووى حقوووق اإلنس وان والبيئووة قبوول موون ت ورا ي
التع وودين وض وومان مش وواركة جمي ووع أص ووحاا المص ووال المتض ووررين م وون هو وذه المش ووروعات ف ووي
عمليات التقييم.
الوصول إلى العدالة ودعاوى الصال العا
 -10يع اللجن عن قل وو إزاء ال د احملدو ة لل ص إىل م اكز املسوعدة ال ون ني يف املنـوطل
ال ي ـ  .ويالح ـ اللجن ـ أ ــو أن املنظمــو غــر اق مي ـ ال لــا إال ف صــو حمــدو ة لالحت ــوم إىل
النظوم ال و ي يف ق و و الصوحل العوم مبو يف ذلا أموم احمل م الديت ي املو ة .))1 2
توصو ووي اللجنو ووة الدولو ووة الطو وورف بزيو وواد المو وووارد الماليو ووة والبش و ورية المقدمو ووة لمراكو ووز
المس وواعد القانوني ووة ال ك وويما ف ووي المن وواطق الري ي ووة .وتوص ووي الدول ووة الط وورف أيض ووا بدراك ووة
إملانيووة موون المنظمووات غيوور الحلوميووة الناعووطة فووي قضووايا تتعلووق بالصووال العووا و اصووة
القضايا المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعيوة والثقافيوة موقعوا اصوا بهوا فوي اإلجوراءات
القضائية بما في ذلك أما المحلمة الدكتورية.
ال ساد
 -11يش ــع اللجنـ ـ ب ــول لل إزاء انتش ــوي ال س ــو ارـ ـ الدولـ ـ الطـ ـ ف مب ــو يف ذل ــا يف ال ــوء
واالدم املدني يغم اعتمو يدابر م وفح ال سو املو ة .))1 2
تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاع ة جهودها فوي ملافحوة ال سواد بموا فوي ذلوك
في القضاء والخدمة المدنية .وتدعو الدولوة الطورف إلوى ضومان عو افية مؤكسواتها واكوتقاللها
فضال عون التحقيوق فوي االدعواءات المتعلقوة بال سواد وضومان التن يوذ ال عوال لقووانين ملافحوة
ال سوواد .ولتحقيووق هووذه الغايووة تطلووب اللجنووة إلووى الدولووة الطوورف تن يووذ كياكووة عوود التسووام
مطلق ووا م ووع ال س وواد وتوعي ووة القض ووا والم وودعين الع ووامين ورج ووال الش وورطة بش ووأن مس ووؤولياتهم
المتعلقو ووة ب ن و وواذ القو ووانون بص و ورامة .وينبغو ووي للدولو ووة الطو وورف أيضو ووا حمايو ووة حقو وووق اإلنسو ووان
ضو ووحايا والمبلعغو ووين عو وون المخال و ووات
للمنخو وورطين فو ووي أنشو ووطة ملافحو ووة ال سو وواد ال كو وويما ال ع
شهود ومحاميهم.
وال ع
عد التمييز
 -12إذ حتـي اللجنـ علمــو ب جـ أح ــوم معيمنـ منوه ـ للتمييــز يف الديــت ي ويف قـ انن تل ـ
يع اللجنـ عـن ال لـل إزاء غيـو قـون ن شـوم منـوهي للتمييـز ت ـمن مجيـ وافـ التمييـز مبـو يف
ذلا املي اجلنسي واهل اجلنسوني واإلعوق املو ة .))2 2
توصي اللجنوة الدولوة الطورف باتخواذ طووات العتمواد قوانون عوامل لملافحوة التمييوز
يل وول الحماي ووة للجمي ووع م وون التميي ووز والتمت ووع ب ووالحقوق االقتص ووادية واالجتماعي ووة والثقافي ووة
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ويتضوومن جميووع دوافووع التمييووز المحظووور بمووا فووي ذلووك الميوول الجنسووي والهويووة الجنسووانية
واإلعاقووة .وتوجوون اللجنووة نظوور الدولووة الطوورف إلووى تعليقهووا العووا رقووم  )2009 20المتعلووق
بعد التمييز في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسوي ومغوايري الهويوة الجنسوية وحواملي
ص ات الجنسين
 -13حتي اللجن علمو م الت د بوملعل مـو الـ قـدموو وفـد الدولـ الطـ ف والـ ي يـد بـإ ياج
امليـ اجلنســي كــداف مــن الــدواف احملظـ ية يف مشـ و ين ــيح ال ــون ن اجلنــو ي ومشـ و قــون ن العمولـ .
بيــد أن اللجن ـ يالح ـ م ـ ال لــل ايــتم اي التمييــز ضــد املثليــو واملثليــن ومز وجــي املي ـ اجلنســي
ومغ ــو اهل ـ ـ اجلنس ــي وح ــوملي صـ ـ و اجلنس ــن يف ا ــوال العمـ ـ والسـ ـ ن وال عو ـ ـ الص ــحي
والتعليم .وعالوة علـا ذلـا يعـ اللجنـ عـن قل وـو إزاء عـدم االعـرتاف بـوألزواج املثليـن مممـو ـ
ون تمعوم بوق املنص د عليوو يف العود املو ة .))2 2
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

أ) اتخوواذ جميووع التوودابير الالزمووة ال كوويما التوعيووة لضوومان عوود التمييووز ضوود
المثلي ووات والمثلي ووين ومزدوج ووي المي وول الجنس ووي ومغ ووايري الهوي ووة الجنس ووية وح وواملي صو و ات
الجنسين على أكاس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛
ا) االعت وراف بأهليووة األزواج المثليووين فووي التمتعووع علووى قوود المسوواوا بحقوووقهم
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
المساوا بين الرجال والنساء
 -14يف ح ــن حت ــي اللمجنـ ـ علم ــو مـ ـ الت ــد بوعتم ــو ق ــون ن املس ــوواة ب ــن اجلنس ــن امل ــدع م
بويرتاييجي للتن يد يع اللجنـ عـن قل وـو إزاء ايـتم اي ال الـب النممطيـ اجلنسـوني املتعل ـ بـخ واي
ال جو والنسوء ومسؤوليوهتم ار األيـ ة واجملتمـ  .و نتـو اللجنـ ال لـل أ ـو إزاء ايـتم اي ضـعف
ثي ـ النســوء يف الربملــون ويف م اق ـ الــوذ ال ـ اي .ويع ـ اللجن ـ أ ــو عــن ال لــل إزاء ايــتم اي نش ـ
إعالنــو ال فــو ف ال ـ يمــز علــا أيــو اجلــن وإزاء التح ـ جل اجلنســي يف م ــون العم ـ وي مكــز
النسوء يف ال طوعو متدني األج املو يون  3و.)7
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
أ) تلثي ووف جهوده ووا بط وورق منه ووا اك ووتخدا وك ووائل اإلع ووال وإط ووالق حم ووالت
وطني و ووة للتوعي و ووة والتوك و ووع ف و ووي اك و ووتخدا الت و وودابير الخاص و ووة المؤقت و ووة وتحقي و ووق المس و وواوا
الموضوعية بين الرجال والنساء في التمتعع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
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ا) رصد وضمان التن يوذ ال عوال لقوانون المسواوا بوين الجنسوين وتضومين تقريرهوا
الدوري المقبل معلومات عن أثره؛
ج) الحظ وور ال وووري للممارك ووات المتعلق ووة ب عالن ووات الو ووائف الت ووي تميع ووز عل ووى
أكاس الجونس ولتحقيوق هوذه الغايوة التععجيول باعتمواد مشوروت تنقوي قوانون العمالوة واتخواذ أيوة
تدابير تشريعية وإدارية أ رى ضرورية ل ائود المسواوا بوين الجنسوين فوي ملوان العمول بموا فوي
ذلك التدابير المناهضة للتحرش الجنسي؛
د) تلثيووف جهودهووا لتيسووير حصووول النسوواء علووى الو ووائف التووي يهوويمن عليهووا
الرجال عاد وتشجيعهن على ذلك للقضاء على ال صل المهني على أكاس نوت الجنس.
البطالة
 -15يش ــع اللجنـ ـ ب ــول لل إزاء ايي ــو نس ــب البطولـ ـ يف الدولـ ـ الطـ ـ ف يغ ــم مه ــو االقتص ــو
الس ـ  .وهــي قل ـ روص ـ إزاء ايي ــو نســب األشــخود ذو اإلعوق ـ وال عــوة والشــبو يف ص ـ ف
العوطلن عن العم بص ية غر متنويب املو ة .)6
فعال ووة لتقل ووي مع وودل البطال ووة وض وومان
توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف باتخ وواذ ت وودابير ع
تحقي ووق نم ووو اقتص ووادي أكث وور ع ووموال .وتطل ووب اللجن ووة إل ووى الدول ووة الط وورف ف ووي ه ووذا اإلط ووار
اكووتهداف المجموعووات األكثوور تووأثعرا بالبطال وة بمووا فووي ذلووك األعووخاع ذوو اإلعاقووة والرعووا
والشووباا علووى وجوون الخصوووع .وفووي هووذا الصوودد ينبغووي للدولووة الطوورف تعزيووز إن وواذ البورامج
محودد األهوداف القائمووة والتودابير الخاصوة بمووا فيهوا التودابير المنصوووع عليهوا فوي مشووروت
قووانون العمالووة واعتموواد توودابير أ وورى وتن يووذها ب عاليووة مثوول الحوووافز الخاصووة بأربوواا العموول
عند االقتضاء.
مشروعات التعدين الصغير النطاق
 -16ســووي اللجن ـ ال لــل إزاء وض ـ العد ــد مــن ال عــوة الــد ن ف ــدوا ث ـ وهتم اقي اني ـ و عمل ـ ن
نتيجـ ـ ل ــدلا يف أنش ــط يعد نيـ ـ ح فيـ ـ ص ــغرة النط ــو  .ويش ــع اللجنـ ـ ب ــول لل ألن أغل ــب ه ــد
األنش ــط غ ــر منظمـ ـ ويتميم ــز بظـ ـ وف عمـ ـ مرتم ـ ـ وغ ــر منـ ـ مب ــو يف ذل ــا م ــو تعل ــل ب ــعف
الز بل امل ا  )2 2و 6و 7و.)12
اإل ا ا وايتخدام امل ا ال يميو ي االطرة مث م
توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف باتخوواذ التوودابير الالزمووة بمووا فيهووا إنشوواء إطووار قووانوني
مناكووب لحمايووة حقوووق المنخوورطين فووي أنشووطة التعوودين الحرفيووة والصووغير النطوواق .وينبغووي
للدولووة الطوورف أيضووا ضوومان ضوومن أمووور أ وورى حصووول عمووال المنوواجم الووذين يعملووون فووي
مشووروعات حرفيووة وصووغير علووى األرخ والت ورا ي بهوودف تعزيووز القوووانين المتعلقووة بخط و
الزئبووق وإن اذهووا .وعووالو علووى ذلووك ينبغووي للدولووة الطوورف دراكووة إملانيووة
العموول الخاليووة موون ع
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تخ وويا الض ورائب حسووب االقتضوواء إلض و اء الطووابع القووانوني علووى أنشووطة هووذه ال ئووة موون
عمال المناجم.
روف العمل
 -17يشـع اللجنـ بـول لل إزاء يـد مسـت معــو ر الصـح والسـالم وروصـ يف قطوعـو بنــوء
الط ق ــو والطوق ـ ـ والتع ــد ن وإزاء انتش ــوي اق ـ ـ ا ع ال ويل ـ ـ يغ ــم ال ــوذ بع ــي الت ــدابر التش ـ ـ عي
للتصد هلد املسخل  .و سووي اللجن ال لل أ و إزاء قلم عد م تشي العم املو ة .)7
توصي اللجنة الدولوة الطورف بوأن تل ول اإلن واذ الصوار لقووانين ونظوم العمول والصوحة
والسووالمة فضووال عوون وضووع توودابير أ وورى واعتمادهووا عنوود الضوورور بمووا فووي ذلووك التصووديق
عل و ووى االت اقي و ووة المتعلق و ووة بت ت و ووي العم و وول لع و ووا  1947رق و ووم  )81واالت اقي و ووة المتعلق و ووة
بت تووي الزراعووة) العموول لعووا  1969رقووم  )129لمنظمووة العموول الدوليووة .وتوصووي اللجنووة
الدولووة الطوورف كووذلك بزيوواد عوودد م تشووي العموول المتوودربين توودريبا كافيووا والتأكوود موون توووزيعهم
المتلافئ في كامل أنحاء الدولة الطرف.
االكتغالل االقتصادي لوط ال
 -18نتو اللجن ال لـل إزاء ايـتم اي عمـ األط ـو وروصـ يف املنـوطل ال يـ يف اـوق الزياعـ
واملش ـ ـ وعو التجوي ـ ـ االوص ـ ـ  .ويشـ ــع اللجن ـ ـ ب ــول لل أ ـ ــو إزاء اي ــتم اي اي ــتخدام األط ـ ــو يف
أعمو رط ة ال ييمو يف قطوعي التعد ن ويبو االي املو ة .)10
توص ووي اللجنو ووة الدولو ووة الط وورف باتخو وواذ تو وودابير فعالو ووة لمن ووع حو وواالت عمو وول األط و ووال
والتحقيووق فيهووا .وتوصووي الدولووة الطوورف بمضوواع ة جهودهووا فووي التصوودي الكووتخدا األط ووال
فووي أعمووال طوور بطوورق منهووا التن يووذ الصووار لوموور الحلووومي رقووم  107الووذي يهوودف إلووى
حظور مشواركة الط وول فوي مثوول هوذه األعموال وبرفوع الحود األدنووى للسون القووانوني المسوموح بوون
في كباق الخيل من أجل ضمان تماعين مع المعايير الدولية.
الحقوق النقابية
 -19يش ــع اللجن ـ ـ ب ــول لل ألن اق ـ ـ الن وبي ـ ـ غ ــر م ل ـ ـ ا م ــو وألن العم ــو يف ش ـ ـكو
التعد ن ال رب معمض ن الط الط يف حو اخن ط ا يف األنشط الن وبي املو ة .)8

توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف ب ووالحرع عل ووى إدم وواج األحل ووا الت ووي ت وونظم الحق وووق
النقابية في مشروت تنقي قانون العمالة وفي قووانين أ ورى حيثموا كوان ذلوك ضوروريا والتأكود
من تن يذها تن يذا صارما.
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الضمان االجتماعي
 -20يشـ ــع اللجن ـ ـ ب ـ ــول لل إزاء ع ـ ــدم وج ـ ـ يغطي ـ ـ ال ـ ــمون االجتم ـ ــوعي الش ـ ــومل يف ال مدول ـ ـ
الطـ ف .ويعـ اللجنـ عـن ال لـل ب جـ رـود بشـخن جتــزا بـ امج ال ـمون االجتمــوعي ال و مـ الـ
فش ـ ــلب يف يلبيـ ـ ـ احتيوج ـ ــو أف ـ ـ ـ ال ئ ـ ــو يف اجملتمـ ـ ـ  .كم ـ ــو أن اللجنـ ـ ـ قل ـ ـ ـ إزاء ع ـ ــدم ك و ـ ـ ـ
ايتح وقو ال مون االجتموعي املو ة .)9
توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بالتعجيوول فووي اكووتلمال عمليووة إصووالح نظووا الضوومان
االجتم وواعي والتأك وود م وون تن ي ووذ طو و الحماي ووة االجتماعي ووة عل ووى أك وواس غي وور تميي ووزي وأنه ووا
تستهدف ال ئات واألفراد األعد حرمانا .وفوي هوذا الصودد تطلوب اللجنوة إلوى الدولوة الطورف
ما يلي:
أ)

تعزيز مشاوراتها مع الشركاء االجتماعيين وأصحاا الحقوق؛

ا) ض وومان ربو و االك ووتحقاقات االجتماعي ووة بتل وواليف المعيش ووة وإتاح ووة مس ووتوى
معيشة مالئم ل ائد المست يدين وأكرهم؛
ج) إنش وواء أرض ووية للحماي ووة االجتماعي ووة لالمتث ووال اللتزاماته ووا ب عم ووال الح ووق ف ووي
الض وومان االجتم وواعي تمش وويا م ووع التعلي ووق الع ووا للجن ووة رق ووم  )2008 19بش ووأن الح ووق ف ووي
الضمان االجتمواعي والتوصوية رقوم  )2012 202عون منظموة العمول الدوليوة بشوأن أرضويات
الحماية االجتماعية وبيان اللجنة بشأن أرضيات الحماية االجتماعية )E/C.12/2015/1؛
د) التعجيوول باالنضووما إلووى ات اقيووة منظمووة العموول الدوليووة رقووم )1952 102
المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان االجتماعي؛
العنف ضد النساء واألط ال
 -21ي ـمي اللجن ـ التعبــر عــن ال لــل إزاء انتشــوي العنــف املنــزق ضــد النســوء واألط ــو يف الدول ـ
الط ـ ف يغــم التــدابر التش ـ عي وغــر التش ـ عي ال ـ الــد  .و ســووي اللجن ـ ال لــل أ ــو إزاء إج ـ اء
عــد حمــدو مــن احملوكمــو مب جــب قــون ن م وفح ـ العنــف املنــزق ف ــال عــن قل ـ اإلملــوم بول ــون ن
وعدم ك و مو توح ل حو و العنف من م افل للحمو وردمو املو ة .)10
توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف باتخوواذ توودابير لضوومان اإلن وواذ ال عووال للقووانون المتعلووق
بملافحة العنف المنزلي .وينبغي للدولوة الطورف محاكموة الجنوا وضومان الحمايوة والمسواعد
ال عالووة للضووحايا بطوورق منهووا توووفير عوودد كوواف موون الموونوي فووي المنوواطق الري يووة والمنوواطق
النائيوة ودعووم الجهووود التووي يبوذلها المجتمووع الموودني .وتوودعو اللجنوة الدولووة الطوورف إلووى تنظوويم
ب ورامج تثقي يووة وتدريبيووة ل ائوود مووو ي السوولطات القضووائية والمووو ين المسووؤولين عوون إن وواذ
القوانين واأل صائيين االجتماعيين بشأن القانون المذكور وحقوق النساء.
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ال قر
 -22سـ ــووي اللجن ـ ـ ال لـ ــل إزاء ز ـ ــو ة معـ ــد ال ـ ـ يف الدول ـ ـ الط ـ ـ ف يف السـ ــن ا األرـ ــرة
ال يــيمو يف ص ـ ف النســوء واألط ــو واألشــخود ذو اإلعوق ـ وال عــوة الــد ن طن ـ ن يف منــوطل
نو ي ـ ـ  .و نتـ ــو اللجن ـ ـ ال لـ ــل أ ـ ــو إزاء عـ ــدم فعولي ـ ـ التـ ــدابر املتخـ ــدة للتصـ ــد لل ـ ـ وال اجع ـ ـ
بوالص د إىل جتزا الربامج وغيو التنسيل علا املست اق مي املو يون  2و.)11
إذ تووذكر اللجنووة ببيانهووا المتعلووق بووال قر والعهوود الوودولي الخوواع بووالحقوق االقتصووادية
الطرف على ما يلي:
َ
واالجتماعية والثقافية  )E/C.12/2001/10تحث الدولةَ
أ) اعتموواد توودابير لالكووت اد موون النمووو االقتصووادي للحو عد موون ال قوور وذلووك علووى
كبيل المثال بضمان تمتع جميع المنغوليين ب يرادات قطات التعدين؛
ا) اعتماد اكتراتيجية وطنية للحود مون ال قور قائموة علوى قواعود حقووق اإلنسوان
ومدعمووة بنليووات تن يووذ ذات مقوواييس موقوتووة
ومدرجووة فووي ط و التنميووة اإلقليميووة والمحليووة
ع
الرصد؛
وبأدوات ع
ج) تحديد الوزار الرئيسوية المسوؤولة عون تن يوذ اكوتراتيجية الحو عد مون ال قور وعون
إنشاء يليات الرصد والمساءلة المناكبة وإن اذها.
السلن الالئق
الحصول على ع

 -23ســووي اللجن ـ ال لــل إزاء ن ـ ال حــدا الس ـ ني يف الدولـ الط ـ ف ال يــيمو يف املنــوطل
اق ـ وإزاء فوـ ي املســت طنو غــر ال حميـ يف حمــي املنــوطل اق ـ الـ يتميــز بــرتم الظـ وف
املعيشــي وصــع ب اقص ـ علــا االــدمو األيويــي وذلــا نتيج ـ يزا ــد اهلج ـ ة الدارلي ـ  .و نتــو
اللجن ال لل أ ـو إزاء األثـ السـل ،الـد تخـد علـا يـبي املثـو شـ اإلرـالء ال سـ لنظـوم
إعــو ة إعمــوي أحيــوء ريــوم الص ـ ف علــا األشــخود الــد ن ل ـ أياضــيوم هلــدا النظــوم وال يــيمو
أولئــا الــد ن ال كل ـ ن يــندا قون نيـ لـ أياضــيوم وال تل ـ ن يع ــو منويــب وال يتــوح هلــم
مسوكن بد ل يف منوطل مزو ة بوالدمو االجتموعي األيويي املو ة .)11
إذ ت ووذعكر اللجن ووة بتعليقه ووا الع ووا رق ووم  )1991 4بش ووأن الح ووق ف ووي الس وولن الالئ ووق
الطرف بما يلي:
َ
وتعليقها العا رقم  )1997 7الخاع باإل الء القسري توصي الدولةَ
أ) مضوواع ة جهودهووا لزيوواد عوودد الوحوودات السوولنية ل ائوود السوولان بمووا فووي
ذلووك السوولن االجتموواعي ل ائوود الجماعووات واألف وراد المحوورومين والمهمش وين ال كوويما فووي
المن وواطق الحضو ورية به وودف تقل ووي ع وودد األع ووخاع ال ووذين يعيش ووون ف ووي مس ووتوطنات غي وور
ركمية؛
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ا) فووي األثنوواء اتخوواذ توودابير فعالووة لتحسووين ووروف المعيشووة فووي تلووك المنوواطق
الصوورف
بوكووائل منهووا تعزيووز الوصووول إلووى الخوودمات األكاكووية بمووا فووي ذلووك الموواء و وودمات ع
الصحي والتعليم والرعاية الصحية؛
ج) تعووديل نظووا إعوواد إعمووار أحيوواء يووا الصوووف حسووب االقتضوواء به وودف
التأكد مون عود توأثيره كولبيا علوى حوق كولان هوذه األحيواء فوي السولن الالئوق بموا فوي ذلوك
ما يتعلق بوأمن الحيواز والحمايوة مون اإل والء القسوري دون الحصوول علوى تعوويا مناكوب أو
توفير مسلن بديل في مناطق مزود بالخدمات االجتماعية األكاكية؛
الدولية.

د)

وضع إطوار قوانوني بخصووع حواالت اإل والء القسوري يتماعوى موع المعوايير

الحق في الغذاء
 -24س ــووي اللجن ـ ال ل ــل إزاء النظ ــوم الغ ــدا ي غ ــر املت ـ ازن ال ــد تمبع ـ العد ــد م ــن املنغ ـ لين
الس ـ ون عــن مســو ل ـ يــالم
وال ي ـ امل وض ـ علــا ت ـربا األغد ـ املســت ل بشــخن إعــالم م
األغد ـ وعــن احت ـ اء اال ـ كميــو كبــرة مــن املبيــدا  .ويشــع اللجنـ بــول لل كــدلا إزاء ضــعف
قيم قسو م الغداء وي ز عوو علا نطو حمدو املو ة .)11
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
أ) مضوواع ة جهودهووا لضوومان الحصووول علووى الغووذاء الموون واللووافي والميسووور
اللل ووة بط وورق منه ووا تلثي ووف حمالته ووا بش ووأن النظ ووا الغ ووذائي الص ووحي وك ووذلك م وون أج وول
ملافحة البدانة واألكباا الجذرية ألمراخ القلب واألوعية الدموية؛
ا) تلثيووف جهودهووا للتصوودي النعوودا األموون الغووذائي والجوووت بطوورق منهووا توزيووع
قسائم الغذاء التي تسوتوفي المعوايير التغذويوة لجميوع المحتواجين موع ضومان أال يوؤدي تحديود
أهداف برنامج قسائم الغذاء إلى اكتبعاد بعا األكر المعيشية المحتاجة؛
ج) تعزي ووز اك ووتقالل المختب وور الحل ووومي بوك ووائل منه ووا تحس ووين م وووارده البشو ورية
والتقنيووة وإزالووة أيووة قيووود م روضووة علووى قوودر مختب ورات األغذيووة غيوور الحلوميووة علووى تزويوود
السلان بالمعلومات؛
د)
والتحقيق فيها؛

اتخ وواذ ت وودابير فعال ووة لمن ووع ح وواالت اك ووتخدا المبي وودات ف ووي الغ ووذاء وردعه ووا

ه) مراعا التعليق العا للجنة رقم  )1999 12بشأن الحوق فوي الغوذاء اللوافي
والخطوووا التوجيهيووة الطوعيووة لوودعم اإلعمووال المطعوورد للحو عق فووي غووذاء كوواف فووي كووياق األموون
الغذائي القطري التي اعتمدتها منظمة األغذية والزراعة في عا .2004
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الماء و دمات الصرف الصحي
 -25يعـ ـ ـ اللجنـ ـ ـ ع ـ ــن ال ل ـ ــل إزاء الت ـ ــوو ال ـ ــو م ب ـ ــن املن ـ ــوطل اق ـ ـ ـ واملن ـ ــوطل ال يـ ـ ـ
فيمــو تعلــل بوقصـ علــا املــوء المــن الصــوحل للشـ  .ويشــع اللجنـ بــول لل أ ــو إزاء ايي ــو ــن
املــوء يف أحيــوء ريــوم الص ـ ف .و نتــو اللجن ـ ال لــل كــدلا ألن أنشــط التعــد ن ل ثــب املــوء والرتب ـ
املو يون  11و.)12
إذ تذكر اللجنة بتعليقها العوا رقوم  )2002 15بشوأن الحوق فوي المواء وبيانهوا بشوأن
ورف علووى التصوودي
الحووق فووي وودمات الصوورف الصووحي  )E/C.12/2010/1تحووث الدول وةَ الطو َ
للت وواوت القووائم فووي الحصووول علووى الموواء الموون الصووال للشوورا و وودمات الصوورف الصووحي
بين السلان في المناطق الري ية والمناطق الحضورية وعلوى ضومان تووفير المواء المون الصوال
للشوورا بلل ووة ميسووور للجميووع .وعووالو علووى ذلووك توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بمضوواع ة
جهودها في التصدي ألثر أنشطة التعدين على الماء والتربة.
والصحة
تلوث الهواء ع
ع

 -26يش ــع اللجنـ ـ ب ل ــل ب ــولت إزاء ايي ــو مس ــت و التلـ ـ ع يف اهلـ ـ اء ال ي ــيمو يف أوالنبوي ــوي
وأحي ــوء ري ــوم الص ـ ف وإزاء فو ـ ي األم ـ اق وانتش ــويهو يف وق ــب الح ــل مب ــو فيو ــو أم ـ اق اجلو ــوز
التن سي وال لب وال تن املو يون  11و.)12
توصي اللجنوة الدولوة الطورف باتخواذ تودابير فعالوة للتصودي الرت وات مسوتويات التلووث
فووي الهووواء وتووردي الوضووع الصووحي للسوولان فووي أوالنباتووار وأحيوواء يووا الصوووف بطوورق منهووا
اكتعمال وكائل تدفئة جديد في تلك المناطق تتميز بالل اء من حيث اكتخدا الطاقة.
فيروس نق

المناعة الملتسب/اإليدز وغيرها من األمراخ

 -27ســووي اللجن ـ ال لــل إزاء عــدم ك و ـ التــدابر املتخــدة لل قو ـ مــن اإلصــوب ب ــرو ن ـ
املنوع ـ امل تس ــب/اإل دز يف الدول ـ الط ـ ف مب ــو يف ذل ــا التن ي ــد احمل ــدو لل ـ انن املتعل ـ بول عو ـ
الص ــحي وال قو ـ ـ م ــن اإلص ــوب ب ــرو ن ـ ـ املنوعـ ـ امل تس ــب/اإل دز والسيوي ــو ذا الص ــل .
ويش ــع اللجنـ ـ ب ــول لل ك ــدلا إزاء نس ــب االنتش ــوي العوليـ ـ لسـ ـ طون ال ب ــد ال ــد ع ــز إىل انتش ــوي
اإل مون علا ال ح ف ال عن انتشـوي مـ ق التوـو ال بـد ال بـو ي بـوء وجـيم يغـم الـوذ بعـي
التدابر للتصد للمسخل املو ة .)12
توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بتعزيووز توودابيرها الراميووة إلووى الوقايووة موون اإلصووابة ب يووروس
نق و المناع ووة الملتس ووب/اإليدز بطوورق منه ووا إع وواد إنشوواء اللجنووة الوطني ووة المعني ووة باإلي وودز
والتن يووذ ال عووال للقوووانين والسياكووات ذات الصوولة .وتطلووب اللجنووة إلووى الدولووة الطوورف اتخوواذ
توودابير تش وريعية وغيره ووا موون التوودابير الض وورورية لضوومان إج وراء ا تب ووار فيووروس نق و المناع ووة
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وري .وتوصووي اللجنووة الدولووة الطوورف أيضووا بتلثيووف
ووعي وكو ع
الملتسووب/اإليدز علووى أكوواس طو ع
جهوده ووا الرامي ووة إل ووى ملافح ووة إدم ووان اللح ووول بوك ووائل منه ووا حم ووالت التوعي ووة ومض وواع ة
التدابير الوقائية والعالجية لملافحة مرخ التهاا اللبد الوبائي باء وجيم.
الحق في التعليم
 -28سووي اللجنـ ال لـل ألن مـو ـ مـن  5يف املو ـ مـن األط ـو الـد ن ـرتاوح يـنوم بـن 6
و 11يـ ــن ت لتح ـ ـ ا بوملديي ـ ـ االبتدا ي ـ ـ  .ويع ـ ـ اللجن ـ ـ عـ ــن ال لـ ــل أ ـ ــو ألن عـ ــد الـ ــدك ي
ـ عـد غـرهم
واألط و الد ن عيش ن يف املنوطل النو يـ واألط ـو الـد ن نتمـ ن إىل األقليـو
م ــن األط ــو يف صـ ـ ف املتسـ ـ بن م ــن املدييـ ـ  .ويش ــع اللجنـ ـ ب ــول لل ك ــدلا إزاء م ــو أبل ــت ع ــن
ي اج ـ ن عي ـ التعل ــيم يف مــداي أوالنبوي ــوي وإزاء ض ــعف البني ـ التحتي ـ للم ــداي واز ح ــوم ال ص ـ
املو يون  13و.)14
توصي اللجنة الدولة الطرف بتلثيف جهودها الرامية إلى ما يلي:
أ)

ضمان التحاق جميع األط ال بالمدركة؛

ا) التصوودي ب عاليووة أكبوور للعواموول المشووار إليهووا بوصو ها األكووباا الجذريووة التووي
تووؤدي إلووى اكووتمرار معوودالت التسوورا موون الموودارس ال كوويما فووي ص و وف الووذكور واألط ووال
الذين يعيشون في مناطق نائية والمنتمين إلى األقليات؛
ج) رصوود موووارد كافيووة إلعمووال حووق األط ووال فووي التعلوويم فووي أوالنباتووار بوكووائل
منه ووا تش ووييد م وودارس جدي وود وتحس ووين المع وودات المدرك ووية وت وودريب المدرك ووين وم ووو ي
المدارس؛
د)

تنظيم حمالت للتوعية بأهمية التعليم ال كيما في ص وف الباء.

التعليم الشامل
 -29ســووي اللجنـ ال لــل ألنـ ال ك ــن لاط ــو ذو اإلعوقـ ال صـ إىل العد ــد مــن املــداي
وروص يف املنوطل ال ي وألن العد د من هؤالء األط و ال زاول ن يعلمموم .كمو يشع اللجن بول لل
أ و إزاء ن املديين املتديبن علا العم م األط و ذو اإلعوق امل ا  )2 2و 13و.)14
توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بالتصوودي لمسووألة وصووول األط ووال ذوي اإلعاقووة إلووى
نظا التعليم الشامل بطرق منهوا التودريب اإللزاموي للمدركوين ووضوع طو للتعلويم ال وردي
ل ائوود الطووالا وإتاحووة الوصووول المووادي دون عوائووق إلووى الموودارس ومرافقهووا ورصوود موووارد
مالية كافية.
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الحقوق الثقافية
 -30س ــووي اللجن ـ ال ل ــل إزاء التن ي ــد غ ــر املال ــم للسيوي ـ ال طني ـ لل ن ـ ن والث وفـ ـ )2011
ال اجـ ـ أيوي ــو إىل قلـ ـ املـ ـ اي امل صـ ـ ة .و نت ــو اللجنـ ـ ال ل ــل أ ــو ألن اجلوـ ـ املبدولـ ـ لصـ ـ ن
الرتاع الث ويف للدول الط ف غر كوف يغم الوذ يدابر للتصد للمسخل املو ة .)15
توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف برصوود الموووارد الالزمووة للتن يووذ ال عووال للسياكووة الوطنيووة
لل نووون والثقافووة .وتطلووب اللجنووة إلووى الدولووة الطوورف أيضووا بووذل المزيوود موون الجهووود وزيوواد
اكتثماراتها في مجال صوون التوراث الثقوافي بطورق منهوا رصود وضومان التن يوذ الصوار لقوانون
حماية التراث الثقافي .)2014

دال -توصيات أ رى
 -31توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بالتصووديق علووى االت اقيووة الدوليووة لحمايووة حقوووق جميووع
العمال والمهاجرين وأفراد أكرهم وعلوى البروتوكوول اال تيواري الملحوق بات اقيوة حقووق الط ول
والمتعلق ب جراء تقديم البالغات.
 -32وتوصي اللجنة الدولة الطورف بوأن تبوذل المزيود مون الجهوود الراميوة إلوى توعيوة أعضواء
الجه وواز القض ووائي والمح ووامين وأص ووحاا الحق وووق بش ووأن العه وود ال وودولي الخ وواع ب ووالحقوق
االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة وبروتوكولوون اال تيوواري فضووال عوون إملانيووة االحتجوواج بهووا
أمووا القضوواء .وتل وون اللجنووة نظوور الدولووة الطوورف إلووى تعليقهووا العووا رقووم  )1998 9بشووأن
التطبيق المحلي للعهد.
 -33وتطل ووب اللجن ووة إل ووى الدول ووة الط وورف ترجم ووة ه ووذه المالحظ ووات الختامي ووة إل ووى اللغ ووة
المنغولية ونشرها على نطاق واكع وعلوى جميوع مسوتويات المجتموع ال كويما بوين البرلموانيين
والمووو ين العموووميين والسوولطات القضووائية وأصووحاا الحقوووق وإبووالي اللجنووة فووي تقريرهووا
الدوري المقبل بواإلجراءات المتخوذ مون أجول تن يوذها .كموا تشوجعها علوى إعورات المنظموات
غيوور الحلوميووة وأعضوواء ي ورين فووي المجتمووع الموودني فووي عمليووة تن يووذ هووذه المالحظووات قبوول
تقديم تقريرها الدوري المقبل.
 -34وتطلووب اللجنووة إلووى الدولووة الطوورف أن تقوود تقريرهووا الوودوري الخووامس بحلووول 30
حزيران/يونيوون  2020وتوودعوها إلووى تحووديث الوثيقووة األكاكووية الموحوود حسووب االقتضوواء
وفقو ووا للمبو وواد التوجيهيو ووة المنسو ووقة لتقو ووديم التقو ووارير بموجو ووب المعاهو وودات الدوليو ووة لحقو وووق
اإلنسان  HRI/GEN/2/Rev.6ال صل األول).
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