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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١حقوق اإلنسان  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢وجرى االستعراض املتعلق مبنغوليا يف اجللسة الثالثة املعقودة يف          

. وترأس وفد منغوليا وزير الدولة بوزارة اخلارجية والتجارة دامـدين تـسوتباتار           . ٢٠١٠
/  تشرين الثـاين   ٤واعتمد الفريق العامل التقرير املعين مبنغوليا يف جلسته اخلامسة املعقودة يف            

  .٢٠١٠نوفمرب 
 فريق املقررين التـايل     ، اختار جملس حقوق اإلنسان    ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢١ويف    -٢
  .غابون وقريغيزستان وسويسرا: لتيسري االستعراض املتعلق مبنغوليا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق مبنغوليا
  ؛(A/HRC/WG.6/9/MNG/1)) أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/9/MNG/2)) ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/9/MNG/3).  
وعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً اجلمهورية       وأُحيلت إىل منغوليا عن طريق اجملم       -٤

التشيكية والدامنرك وهولندا وسلوفينيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          
  .وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل. وآيرلندا الشمالية

  ستعراضموجز مداوالت عملية اال  -أوالً   
وترد يف الفرع الثاين من هذا التقريـر        .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٤٣أدىل    -٥

  .التوصيات اليت اُتخذت أثناء احلوار

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
، يف اجللسة الثالثة، بدأ وفد منغوليا برئاسة وزير الدولة بوزارة اخلارجية والتجـارة              -٦

دامدين تسوتباتار عرض التقرير الوطين، بذكر أن احلكومة تعترب االستعراض الدوري الشامل            
فرصة فريدة لتقاسم خربات منغوليا يف جمال حقوق اإلنسان مع الدول والتعلم مـن أفـضل            

ورغم أن منغوليا أحرزت خالل العقدين املاضيني خطـوات كـبرية يف            . املمارسات الدولية 
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سان ومأسستها بصدق، إال أن احلكومة تعترف باحلاجة إىل إجراء املزيـد            إدماج حقوق اإلن  
وأعرب الوفد عن التزام حكومته باملشاركة بنشاط يف عملية االسـتعراض           . من التحسينات 

  .وتكريس جهودها لتنفيذ اقتراحات اجمللس وتوصياته
منغوليا  ينص على حقوق اإلنسان وحرياته، وأن       ١٩٩٢وذكر الوفد أن دستور عام        -٧

تعلَّق أمهية كبرية على محاية حقوق وحريات مواطنيها وإقامة بيئة سياسية وقانونية للتمتـع              
كما أن منغوليا طرف يف صكوك حقوق اإلنسان األساسية؛         . بتلك احلقوق واحلريات بفعالية   

وأعطت األولوية لتمكني مؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان؛ واعتمد الربملان برنامج العمـل            
؛ وأنشئت اللجنة املعنية بربنامج العمل الـوطين        ٢٠٠٣الوطين املعين حبقوق اإلنسان يف عام       

  . لتنسيق التنفيذ اليومي للربنامج
وقد وافق جملس الوزراء على التقرير الوطين الذي أعده فريق عامل أنشئ مبرسوم من      -٨

وطنية حلقوق اإلنـسان    وأجرى الفريق العامل مشاورات عديدة مع اللجنة ال       . رئيس الوزراء 
وإضافة إىل ذلك، أُجريت عمليـة      . واخلرباء املختصني واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة      

تشاورية ثالثية مشلت احلكومة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمات اجملتمـع املـدين يف          
  .٢٠١٠فرباير /شباط

السياسية، تلتزم كذلك بتعزيـز     إن منغوليا، إذ توفِّر محاية خاصة للحقوق املدنية و          -٩
كما ركزت إجراءات احلكومة على حقوق . ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

وإضافة . األشخاص ذوي اإلعاقة واملواطنني الذين يقل دخلهم الشهري عن املتوسط الوطين          
نفيذها لسياسات  إىل ذلك، تشكل محاية حقوق األقليات الوطنية أولوية لعمل احلكومة يف ت           

  .وتشريعات غري متييزية تتعلق حبقوق األقليات الوطنية
/  كـانون األول   ٧وقد اعتمد الربملان قانون اللجنـة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف             -١٠

  . ٢٠٠١فرباير /وكانت اللجنة املستقلة قد بدأت أنشطتها يف شباط. ٢٠١٠ديسمرب 
دام حبكم القانون، إال أن رئيس اجلمهوريـة        ويف حني ُتبقي منغوليا على عقوبة اإلع        -١١

 وأشـار إىل أن     ٢٠١٠يناير  /أعلن عن وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام يف كانون الثاين         
وجيري حالياً النظر يف الربملان يف      . هذا الوقف سيشكل اخلطوة األوىل حنو إلغاء هذه العقوبة        

  . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق 
وقد ركزت احلكومة على محاية حقوق النساء واألطفال بتنفيذ الـربامج الوطنيـة               -١٢

، وقَّعت احلكومة اتفاق التعاون على مكافحة االجتار بالبشر مـع           ٢٠١٠ويف عام   . الالزمة
فاق إىل حتقيق تعاون ثنـائي أكفـأ        منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، متوقعة أن يؤدي هذا االت        

يهدف إىل تيسري منع االجتار بالبشر على حنو أفضل، فضالً عن توفري محاية أقـوى وعـودة                 
  .ضحايا االجتار وإعادة إدماجهم بسالسة أكرب
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وبسبب االحترار العاملي وتغري املناخ، أدت العوامل التالية إىل تـدهور الظـروف               -١٣
اجلليدية، وجفاف املياه السطحية وتقلص الغطاء النبـايت، وازديـاد          احنسار األهنار   : املعيشية

، ووفـق   ٢٠١٠ويف عام   . الشوائب املعدنية يف املياه، وازدياد تآكل التربة وانتشار التصحر        
كما أثرت كوارث طبيعيـة     . على برنامج وطين جديد ملكافحة التصحر وعلى برنامج للمياه        

صف الثلجية والزوابع على حق األسر املعيشية للرعاة         والعوا )dzud(كالصقيع الشتوي احلاد    
 سياسة الدولـة  ٢٠٠٩ويف هذا السياق، اعتمد الربملان يف عام  . يف التمتع ببيئة صحية وأمانة    

  .بشأن الرعاة لتحسني الظروف املعيشية للرعاة وتعزيز حقهم يف التمتع ببيئة صحية وآمنة
وقد وافقـت   . ية الصحية دون أي متييز    وحيصل مجيع املواطنني على خدمات الرعا       -١٤

 اليت حتدد أهداف التحـسينات يف جمـال         ٢٠١٢-٢٠٠٨احلكومة على خطة العمل للفترة      
  . الرعاية الصحية، ومت األخذ بنظام تأميين خاص

، ٢٠٠٥ومشلت أهداف منغوليا اإلمنائية لأللفية، اليت وافق عليها الربملـان يف عـام                -١٥
ملساواة بني اجلنسني، مثل إزالة التباين بني اجلنسني على كافة مستويات           أهدافاً أساسية ُتعىن با   

 يف املائة،   ٥٠التعليم، وزيادة عدد النساء الاليت يعملن بأجر يف القطاعات غري الزراعية بنسبة             
 يف املائة يف عدد النساء يف الربملان الوطين يف موعـد ال يتجـاوز عـام                 ٣٠والتوسع بنسبة   

ورغم أن عدد املرشحات . شاركة املرأة يف عملية صنع القرار غري كافية       وما زالت م  . ٢٠١٥
ومن رأي منغوليـا ضـرورة   . يف ازدياد مطرد، إال أن عددهن يف الربملان يشهد هبوطاً فعلياً         

ومن املقرر أن ينظر الربملـان يف مـشروع قـانون           . زيادة نسبة عدد املرشحات يف الربملان     
  .نسنيللحكومة بشأن املساواة بني اجل

وتعمل احلكومة على تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا              -١٦
 أهدافاً مثل توفري التسهيالت العادية      ٢٠١٢-٢٠٠٨االختياري، وتشمل خطة عملها للفترة      

وسـعت وزارة العمـل     . لألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن إتاحة فرص احلياة املرحية هلم         
إىل توسيع تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية من خالل نشر وتوزيـع            والشؤون االجتماعية   

الكتب املعدة بطريقة بريل للمكفوفني، وزيادة توعية اجلمهور باحلاجة إىل ضمان مـشاركة             
  . األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة االجتماعية

بطالة وعـدم   وأشار الوفد إىل التحديات الكثرية اليت تواجه احلكومة منها الفقر وال            -١٧
األمن الغذائي وتلوث اهلواء يف العاصمة، إال أنه ذكر أن احلكومة لـديها اإلرادة الـسياسية                

. الالزمة وستواصل التغلب على هذه التحديات بدعم من شعبها وتضامن بلـدان أخـرى             
وحتاول احلكومة حتقيق توازن بني النمو االقتصادي وحقوق اإلنسان، واالسـتفادة بطريقـة    

  .الة وفعالية من الثروة املتزايدة الناجتة عن النشاط التعديينأكثر عد
 وأشار الوفد إىل تقدمي التقارير الدورية بانتظام إىل هيئات املعاهدات وتقـدمي معلومـات               -١٨

  .املتابعة إىل املقررين اخلاصني، لكنه اعترف باحلاجة إىل مواصلة حتسني نوعية هذه التقارير
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ن احلكومة بأن أهداف االستعراض الدوري الشامل ال ميكـن          وأعرب الوفد عن إميا     -١٩
أن تتحقق إال باملشاركة الفعالة واحلوار البّناء فيما بني كافة الدول واملنظمات غري احلكومية؛              

  .كما أعربت عن استعدادها للعمل مع مجيع الشركاء لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منغوليا
لفاً بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، ذكر الوفـد أن احلكومـة     ورداً على السؤال املُعد س      -٢٠

تؤيد التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            
وقد ناقشت اللجنة الدائمة املختصة يف الربملان مسألة إن كان يتعني على الربملان             . والسياسية

 حالة استجابة الربملان هلذا األمر، سُتصاغ مشاريع التعـديالت          ويف. التصديق عليه يف النهاية   
  .على كافة التشريعات املنظِّمة لعقوبة اإلعدام، مبا يشمل القانون املتعلق بأسرار الدولة

 علـى القـانون     ٢٠٠٨ورداً على سؤال أُعد سلفاً، أشار الوفد إىل أن تعديل عام              -٢١
 وفضالً عـن  . مبا يتمشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب     " ذيبالتع"اجلنائي قد غّير من تعريف مصطلح       

ذلك، ونتيجة هلذا التعديل، فإن أي موظف يتعرض للتحقيق سيتم مالحقته قضائياً ومعاقبته             
مبوجب القانون إذا قام بتعذيب مشتبه به أو اختذ إجراءات قاسية أو ال إنسانية أو مهينة ضده                 

وعكف فريق عامل على دراسة إمكانيـة تـصديق         . بغرض انتزاع معلومات أو اعتراف منه     
  .منغوليا على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

وذكر الوفد أنه مل تسجَّل أية بيانات تتعلق بادعاء التمييز القائم على امليول اجلنسية                -٢٢
 مكتب  وميارس. ضد السحاقيات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية        

النائب العام إشرافاً منهجياً على هذه املسألة، وُيعقد كل شهر يوم الباب املفتـوح لتلقـي                
يف عملية استجواب   أنصار هذه اجلماعات    ويقدَّم الدعم ملشاركة    . شكاوى وطلبات األفراد  

وختطط احلكومة إلجراء دراسة استقصائية بـشأن       .  املالحقني قضائياً  املشتبه هبم واألشخاص  
اقيات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية وتسجيل احتياجاهتم          السح

وإضافة إىل ذلك، ُسجلت    . وطلباهتم، مما يتيح حتديد اجملاالت إلجراء تعديالت قانونية ممكنة        
  .رابطة للسحاقيات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية

ت ـيت أُجري ـ رهن احملاكمة، ذكر الوفد أن التعديالت ال       زلق بفترة احلج  وفيما يتع   -٢٣
احملاكمة اسـتناداً إىل      على قانون اإلجراءات اجلنائية قللت من فترة احلجز رهن         ٢٠٠٧عام  

  .  شهراً كحد أقصى٢٤خطورة اجلرمية وتتراوح من شهر واحد إىل 
، ينبغي أال يوجِّه أسئلة تتعلـق       وأوضح الوفد أن صاحب العمل، وفقاً لقانون العمل         -٢٤

باحلياة الشخصية أو احلياة االجتماعية أو التوجه اجلنسي أو احلمل ملَن يعمل عنده ما مل تكن                
وال توجد حاالت أو بيانات . هذه األسئلة على صلة مبا يؤديه املستخدم من عمل أو واجبات    

اجلنـسية ومغـايري اهلويـة       ومزدوجي امليول    قيات واملثليني اريح السح ستتعلق بطرد أو ت   
  .ةاجلنسييول القوانني ذات الصلة التمييز القائم على املحتظر اجلنسانية من عملهم، و
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ونفذت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مشروعاً لدعم أطفال الشوارع وإعـادة             -٢٥
رض على  ويوفر قانون للرعاية االجتماعية عُ    . إدماجهم يف اجملتمع من خالل املوسيقى والثقافة      

الربملان ملناقشته نظاماً لتقدمي إعانات نقدية هتدف إىل تلبية االحتياجات األساسـية لألسـر              
  .واألطفال األقل دخالً

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
شكر عدد من الوفود منغوليا على تعاوهنا مع آلية االستعراض الـدوري الـشامل                -٢٦

ر البناء الذي بدأ مع اجملتمع املدين أثناء إعداد تقريرها الوطين، فـضالً عـن               وأشادوا باحلوا 
  .العرض الشامل للتقرير الوطين أثناء انعقاد الفريق العامل

ورحبت اجلزائر بإنشاء شىت آليات محاية حقوق اإلنسان، مبا فيها برنـامج العمـل          -٢٧
 إىل التزام منغوليا مبعظم صكوك حقوق       وأشارت اجلزائر . الوطين للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    

كمـا أشـارت إىل     . اإلنسان الدولية وبالوقف االختياري الذي فرضته على عقوبة اإلعدام        
  .وقدمت اجلزائر توصيات. الصعوبات اليت تواجه البلد يف حتسني الصحة العامة والتعليم

كومة لبنـاء جمتمـع     وذكر املغرب أنه الحظ التطورات اإلجيابية ملنغوليا وجهود احل          -٢٨
ورحب املغرب بإجراءات منغوليا املتعلقة حبماية حقوق األقليات وإنشاء مراكـز           . دميقراطي

كما رحب باجلهود املبذولة لضمان محاية األشـخاص ذوي اإلعاقـة،           . للمساعدة القانونية 
غـرب  وأحاط امل . واعتماد قانون محاية حقوق الطفل والربنامج املعين باملساواة بني اجلنسني         

وكـرر  .  والعمالة وإصالح النظام االنتخايب    ليمعلماً جبهود منغوليا يف جماالت الصحة والتع      
  .املغرب نداءه إىل اجملتمع الدويل لدعم العملية الدميقراطية ملنغوليا

وأشار االحتاد الروسي مع التقدير إىل التقدم الذي أحرزته منغوليا من أجل االنضمام               -٢٩
اإلنسان الدولية ويف توفري التعليم اجملاين األساسي والرعاية الطبية اجملانية، إىل معاهدات حقوق 

. ان واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان     ـفضالً عن وجود خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنس       
كما أشار إىل الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وإقرار البلد باملـشاكل والتحـديات الـيت               

  .وقدم االحتاد الروسي توصية. يره الوطين وعرض التقريريواجهها يف إعداد تقر
وذكرت إندونيسيا أنه من العالمات املشجعة أن منغوليا أنشأت يف األعوام األخرية              -٣٠

وأبرزت إندونيسيا  . كالً من جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وخطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان          
. اة بني اجلنسني والنهوض حبقوق املرأة والطفـل       اجلهود املبذولة والتقدم احملرز لتحقيق املساو     

غري أن الفقر ما زال يشكل عقبة أساسية أمام قدرة البلد على حتقيق حقوق اإلنسان األساسية 
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. لسكانه
ورحبت فرنسا بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وأشارت إىل النقاش اجلاري بشأن      -٣١
وتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           الربنضمام إىل   اال
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والحظت فرنسا بارتياح أن منغوليا طرف يف معظم صكوك حقـوق اإلنـسان             . والسياسية
احلمايـة مـن   الدولية لكنها تساءلت عن أسباب عدم تصديق منغوليا حىت اآلن على اتفاقية        

. وقوع حاالت تعذيب من جانب قوات الـشرطة       وأشارت إىل ادعاءات    . االختفاء القسري 
  .وقدمت فرنسا توصيات

وأعربت بولندا عن تقديرها للتقدم احملرز يف إنشاء بنية أساسية حلقـوق اإلنـسان                -٣٢
غري أهنا أشارت إىل مواطن القلق اليت       . ولشىت التدابري املتخذة للتصدي ملشكلة االجتار بالبشر      

زيـادة  بسبب  تمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل       اء على ال  قضأعربت عنها اللجنة املعنية بال    
وتـساءلت  . معدالت االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن واخنفاض معدل مالحقة املقترفني        

  .وقدمت بولندا توصيات. بولندا عن اخلطوات املتخذة للتصدي لألسباب اجلذرية هلذا األمر
 من تقدم على طريق إقامة دميقراطية قوية وإنشاء       وأشادت أستراليا مبنغوليا ملا أحرزته      -٣٣

وشجعت البلد على مواصـلة     ". ألف"اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت اعُتمدت يف الفئة         
ورحبت . التوعية بعمل هذه اللجنة وزيادة فرص وصوهلا إىل اجملتمعات احمللية احملرومة والنائية           

 وحثت منغوليا على إصدار تـشريع       ٢٠١٠ عام   أستراليا بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام    
  .وقدمت أستراليا توصيات.  هذه العقوبةإللغاء
وأقرت املكسيك بالتقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان، وأشارت إىل اإلجـراءات              -٣٤

. املتخذة لتعزيز الوصول الشامل إىل الرعاية الصحية والتعليم العام وضمان األمـن الغـذائي             
  .وقدمت توصيات. بوقف عقوبة اإلعدامورحبت املكسيك 

ورحبت كندا بوقف تطبيق عقوبة اإلعدام، وإن الحظت أن العقوبة مل تلـغ مـن                 -٣٥
كما أشارت إىل التقارير األخرية اليت تدعي استمرار حوادث تنطوي على االجتـار             . القانون

 اخلدمات العامة من   بالبشر، وممارسة العنف ضد احملتجزين واملعتقلني من ِقَبل الشرطة، وتآكل         
  .وقدمت كندا توصيات. خالل الفساد

ورحبت بـالوقف   . وأشادت أملانيا مبنغوليا إلنشائها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         -٣٦
عقوبة اإلعدام وأحاطت علماً بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري امللحـق           لاالختياري  

وتساءلت أملانيا عن متابعة    . اعية والثقافية بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم     
 مـن   ٢٢توصية املقرر اخلاص املعين بالتعذيب فيما يتعلق بإمكانية إصدار إعالن وفقاً للمادة             

  .وقدمت أملانيا توصيات. اتفاقية مناهضة التعذيب
الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان رغـم        تعهداهتا  وأقرت ماليزيا بالتزام منغوليا أداء        -٣٧
وأشارت إىل التدابري املتخذة لتعزيز احلق يف بيئة صحية وآمنة، ويف الرعاية            . لكثري من القيود  ا

وأشادت ماليزيا مبنغوليا لتعاوهنا مع اآلليات الدولية لرصد        . الصحية والتعليم واألمن الغذائي   
  .وقدمت ماليزيا توصيات. حقوق اإلنسان
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 قانوناً ُيعىن باملساواة بني اجلنـسني       والحظت هنغاريا بارتياح أن احلكومة صاغت       -٣٨
ورحبت بالتصديق على جمال واسع من معاهدات       . ويشمل تعريفاً للتمييز املباشر وغري املباشر     

حقوق اإلنسان، وإن ارتأت من الالزم مواصلة دعم محاية حقوق اإلنسان علـى املـستوى               
ن اجلنائي اليت قد تؤدي إىل      من القانو ) ١(٤٤وأعربت هنغاريا عن قلقها إزاء املادة       . الوطين

  .وقدمت هنغاريا توصيات. إفالت املكلفني بإنفاذ القانون من العقاب
والحظت كوبا أن منغوليا أدرجت يف دستورها احلق يف بيئة آمنة وصـحية وأهنـا                 -٣٩

وفيما يتعلق بالـصحة والتعلـيم،      .  صكاً تشريعياً بشأن هذه املسألة     ٣٠اعتمدت أكثر من    
. ة تدابري لتقدمي اخلدمات ذات الصلة إىل أكرب عدد ممكن مـن األشـخاص  اعتمدت احلكوم 

واعتمدت تدابري ملكافحة التمييز والقضاء عليه، وخاصةً التمييز بني اجلنسني كما أن هنـاك              
 والربنامج الوطين لدعم مناء     لطفلمبادرات أخرى تستحق اإلبراز منها االستراتيجية الوطنية ل       

  .وبا توصيات وقدمت ك.الطفل ومحايته
 محاية دجمت اليت أ٢٠١٢-٢٠٠٨تقدير إىل خطة العمل للفترة الوأشارت الصني مع   -٤٠

والحظت اإلجنازات اليت حتققـت يف      . وتعزيز حقوق اإلنسان يف استراتيجية التنمية الوطنية      
جمال الرعاية االجتماعية ومحاية الفئات املستضعفة من خالل اعتماد تشريعات وتدابري يف هذا             

وأشارت الصني إىل املشاكل والتحديات يف احلد من الفقر ومحاية البيئـة ومكافحـة      . اجملال
ـ . ها ملوقف احلكومة املسؤول واملنفـتح     رالتمييز بني اجلنسني، وأعربت عن تقدي      دمت ـوق

  .الصني توصية
وأشادت سلوفاكيا مبنغوليا لكوهنا طرفاً يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية             -٤١
ورحبت سلوفاكيا بـالوقف االختيـاري      .  إىل اإلجراءات اخلاصة   وجهةعوهتا الدائمة امل  ولد

ورددت القلق الذي أعربت عنه آليات رصد حقوق اإلنسان بشأن استمرار           . لعقوبة اإلعدام 
ورحبت سلوفاكيا بالتصديق علـى     . وجود قوالب منطية قوية تتعلق بدور ومسؤوليات املرأة       

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. وي اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذ
وأشادت الربازيل مبنغوليا اللتزامها باألهداف اإلمنائية لأللفية، مع التركيز خاصـة             -٤٢

وذكرت الربازيل أن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وزيادة عدد         . على املساواة بني اجلنسني   
وأشارت الربازيل إىل .  احلكومةاملشردين واألطفال العمال تظل تشكل حتديات رئيسية تواجه    

وثائق االستعراض الدوري الشامل اليت تشري إىل وجود ممارسات متييزية ضـد النـساء وإىل               
  .وقدمت الربازيل توصيات. القلق بشأن استخدام العقوبة البدنية ضد األطفال

ورحبت السويد بالوقف االختياري ألحكام اإلعدام وخطط إلغاء عقوبة اإلعـدام             -٤٣
نوناً والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص          قا

وأعربت عن القلق إزاء االعتداءات ضد الـسحاقيات واملثلـيني          . باحلقوق املدنية والسياسية  
وتساءلت السويد   .ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية والتمييز املوثق ضدهم        
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جراءات املتخذة لضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسان للسحاقيات واملثليني ومزدوجي          عن اإل 
  .وقدمت السويد توصيات. امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية

وأشارت النرويج إىل أن منغوليا طرف يف معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان               -٤٤
. إىل املكلفني بواليات اإلجـراءات اخلاصـة      وأعربت عن تقديرها لدعوهتا الدائمة املوجهة       

كما أشارت إىل ارتفاع الـروح      . وأحاطت النرويج علماً بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام      
القومية مؤخراً مما أدى إىل حاالت َشِملَت أفعاالً إجرامية متييزية، وإىل حوادث متييـز ضـد                

. ل اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية   األقليات واليت َشملت سحاقيات ومثليني ومزدوجي امليو      
 ١٩٥١وأشارت النرويج إىل النقاش اجلاري بشأن إمكانية االنضمام إىل اتفاقية الالجئني لعام        

  .وقدمت النرويج توصيات. ١٩٦٧وبروتوكوهلا االختياري لعام 
 وأشارت أذربيجان بإجيابية إىل التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد           -٤٥

كمـا  . ٢٠١٠أبريـل   /نيسانالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف        
الحظت ازدياد مستوى التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املقرر اخلـاص املعـين               

. بالتعذيب، وما حققه ذلك من نتائج إجيابية مثل إدراج مفهوم التعذيب يف القانون اجلنـائي              
ورحبت بالتدابري املتخـذة    . ان أن منغوليا تعاين من آثار تتعلق بتغري املناخ        والحظت أذربيج 

  .وقدمت أذربيجان توصيات. للنهوض حبقوق املرأة، وإن أشارت إىل تزايد االجتار بالبشر
. ورحبت اململكة املتحدة بالتقارير األخرية اليت قدمتها منغوليا إىل هيئات املعاهدات            -٤٦

كما أعربت عن أملـها     . ء غياب تعريف للتعذيب يليب املعايري الدولية      وأعربت عن القلق إزا   
وتـساءلت عـن    . بأن تنظر منغوليا يف التوصيات املتعلقة بتحسني احلكم الرشيد والشفافية         
امليـول  لقائم علـى    التدابري التشريعية اليت ستتخذ للقضاء على عقوبة اإلعدام ومنع التمييز ا          

  .حدة توصياتوقدمت اململكة املت. اجلنسية
وذكر الوفد أن اللجنة الربملانية الدائمة املعنية بالسياسة اخلارجية واألمـن القـومي               -٤٧

ناقشت مسألة االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             
  . ويتوقع الوفد حتقيق نتائج إجيابية. باحلقوق املدنية والسياسية

سألة تقدمي التقارير يف حينها إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة، أكد           وفيما يتعلق مب    -٤٨
وتظـل قيـود    . الوفد التزام حكومته القوي بتحسني نوعية التقارير املقدمة إىل هذه اهليئات          

التوقيت واملؤهالت املطلوبة وتوافر املعلومات الدقيقة تشكل حتديات رئيـسية يف عمليـات             
واعد لتقدمي التقارير إىل الصكوك الدولية      ـقال احلكومة مؤخراً    وقد اعتمدت . إعداد التقارير 

  . يف حينها
وقـد  . وكرر الوفد أن حكومته تعطي أولوية عالية للتصدي لقضية االجتار بالبشر            -٤٩

غـري أن هنـاك     . ُعدل القانون اجلنائي ليشمل جرمية االجتار بالبشر ملقاضاة مقترفيها قضائياً         
ويف طور  . جتار بالبشر نطوي على ا   اإلبالغ عن حاالت ت    عدممنها  مشاكل يتعني التصدي هلا     
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ومن . عاقبة املقترفني ومحاية حقوق الضحايا    ملالصياغة اآلن قانون جديد ُيعىن مبكافحة االجتار بالبشر         
ومت تنفيذ عدد من املشاريع مبساعدة اجملتمع       . املخطط إنشاء آلية وقائية وطنية يف هذا الصدد       

  . ت غري احلكومية الوطنية للتصدي بفعالية ملشكلة االجتار بالبشرالدويل واملنظما
وحيظر الدستور التمييز جلميع األسباب مبا يشمل امليل اجلنسي، وسيجري تعديل أي              -٥٠

وهكذا فإن أي شكل من   . قانون يثبت أنه يتعارض مع الدستور لكي يتمشى مع تلك الوثيقة          
د يف اجملتمع قوالب منطية تقليدية، ولذلك تعتـرف         لكن توج . أشكال التمييز هو غري قانوين    

احلكومة باحلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود يف جمال أنشطة التوعية والتدريب لتغيري املواقـف               
  .الثابتة يف اجملتمع

وذكر الوفد أن قضية الفقر هي من العقبات اخلطرية اليت تعطل التمتـع بـاحلقوق                 -٥١
ولذلك تواصل احلكومة إيالء أولوية عالية لتخفيف الفقر        . ن االقتصادية للسكا  -االجتماعية  

وسيوفر النمو االقتصادي السريع املتوقـع وسـيلة أفـضل          . مع اتباع تنمية اقتصادية سريعة    
  .للتصدي للفقر وخلق فرص وظائف جديدة

غـري أن   . يع مناسب للتصدي هلذه املـشكلة     روفيما يتعلق بالعنف املرتيل، ُينفذ تش       -٥٢
وال يعلق ضباط الشرطة دائماً أمهية كافية على هذه املشكلة،          . تظل موجودة عملياً  املشاكل  

وكثرياً ما يفشل الضحايا يف تقـدمي شـكاوى ضـد       . وكثرياً ما يعتربوهنا أمراً مرتلياً خاصاً     
وتواصل احلكومة العمل على التصدي هلذه املشاكل، مبا يف ذلك من خالل محلـة          . املرتكبني

  .تكوين ثقافة ال تتسامح مع العنف املرتيلتوعية اجلمهور ل
وقد ُبذلت اجلهود لتحسني التشريعات ذات الصلة، وُنفذت بعض الربامج للتصدي             -٥٣

ومثة حاجة إىل مواصلة عالج مسألة شغل األشخاص        . الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة   
ص ذوي   حبقوق األشـخا   التعريفولوحظ وجود نقص يف     . ذوي اإلعاقة للمناصب العامة   

  .اإلعاقة، ولذا ستواصل احلكومة تعزيز التدابري الالزمة للتصدي للمشكلة
 التصدي لقضايا التغذية وتوفري فرص احلصول علـى شـىت           ، بغية وذكر الوفد أنه    -٥٤

األغذية، نفذت احلكومة برناجماً إلحياء زراعة األراضي، وهو الربنامج الذي حقـق نتـائج              
  .جيدة بالفعل

ا إىل أن منغوليا طرف يف الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان،           وأشارت تركي   -٥٥
لكنها تساءلت إن كان البلد ينظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع                

ورحبت تركيا بإنشاء مراكز املساعدة القانونية يف كافـة         . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
ين لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وطلبت مزيـداً مـن    وضع الربنامج الوط  باألقاليم و 

والحظت تركيا ارتفاع معدالت التسجيل يف املدارس واجلامعات،        . املعلومات يف هذا الصدد   
وذكرت تركيا أنه يتعني على املنظمات    . وشجعت منغوليا على زيادة التوعية بتسجيل املواليد      

  .وقدمت تركيا توصية. لبشريف مكافحة االجتار بامنغوليا الدولية دعم 
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وقف اختياري لعقوبـة اإلعـدام يف       عن  وأشادت إيطاليا مبنغوليا ملا أعلنه رئيسها         -٥٦
. ، ورحبت مبشاركتها يف اللجنة الدولية ملكافحة عقوبة اإلعـدام         ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

ألطفـال يف   اإشـراك   وأشارت إيطاليا مع القلق إىل استمرار تطبيق العقاب البدين وازدياد           
  .وقدمت إيطاليا توصيات. األعمال اخلطرة

واعترفت مجهورية كوريا بالتقدم الكبري الذي حتقق يف جمال تعزيز حقوق اإلنـسان              -٥٧
. وجهود التصديق على االتفاقيات الدولية وحتسني املؤسسات احمللية املعنية حبقوق اإلنـسان           

ني قريباً، وشجعت على تطبيق القـوانني     وأعربت عن األمل يف سن قانون املساواة بني اجلنس        
ورحبت باخلطوات املتخذة للنهوض باحلقوق الـسياسية للمـواطنني         . القائمة بصرامة أكرب  

وقدمت مجهوريـة  . ودعت إىل إيالء مزيد من النظر يف احلقوق االنتخابية للفئات املستضعفة       
  .كوريا توصية

. ملفروض على عقوبـة اإلعـدام     ورحبت اجلمهورية التشيكية بالوقف االختياري ا       -٥٨
  .وقدمت توصيات

وأعربت نيوزيلندا عن القلق إزاء التقارير اليت أفادت بوقـوع حـاالت تعـذيب                -٥٩
ورحبت نيوزيلندا بالوقف االختيـاري لتطبيـق       . واستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة     

مبمارسة العنـف   يع املعين   روأعربت عن القلق إزاء نقص التش     . ٢٠١٠عقوبة اإلعدام يف عام     
  . وقدمت نيوزيلندا توصيات. ضد املرأة

وأعربت الواليات املتحدة عن القلق إزاء التمييز ضد النساء والفتيـات ومـستوى               -٦٠
العنف املرتيل الذي ما زال عالياً، وإن وجدت تشجيعاً من زيادة معدالت املالحقة القضائية              

كما أعربت عـن    .  احملارم واالغتصاب وزىن اء الطفل والعنف املرتيل     يذواإلدانة يف حاالت إ   
القلق للتمييز القائم على اإلعاقات، واالجتار بالبشر والصعوبات اليت تواجه األقليات الدينيـة             

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. يف التسجيل وبناء أماكن العبادة
، كما يتجلى   وأشارت باكستان إىل اجلهود املبذولة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           -٦١

 ورحبت باكستان بقيـام منغوليـا     . أساسية حلقوق اإلنسان  دولية  يف التصديق على سبعة صكوك      
بتنظيم دورات تدريبية للسكان ُتعىن حبقوق اإلنسان وطلبت مزيداً من املعلومـات يف هـذا              

". ٧٩-١٩الصديق  "كما طلبت مزيداً من املعلومات عن نظام محاية الطفل املعنون           . الصدد
  . توصيات باكستان وقدمت.حظت باكستان التحديات البيئية اليت تواجه منغولياوال
غواي عن اعتقادها بأمهية أن تعطي منغوليا أولويـة حلمايـة حقـوق             اوأعربت بار   -٦٢

اإلنسان لألقليات الوطنية، وتساءلت كيف ميكن للتعاون الدويل أن يساعد البلـد يف هـذا               
وأشارت باراغواي، كبلد . اصة يف تنفيذ السياسات العامةالشأن وكيفية مساندة احلكومة وخ

غري ساحلي مثل منغوليا، إىل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وإىل ازدياد تعرض              
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وميكن معاجلة هذه القضية كجزء من زيادة التعاون        . منغوليا للمخاطر بسبب موقعها اجلغرايف    
  .اف اإلمنائية لأللفية من األهد٨إطار اهلدف يف اإلقليمي 

وأشارت األرجنتني إىل الوقف االختياري لعقوبة اإلعـدام وإىل مـشروع قـانون              -٦٣
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             

ملتخـذة  والحظت اجلهود املبذولة بشأن املسائل اجلنسانية وتساءلت عن التدابري ا   . والسياسية
. لضمان املساواة يف األجر والتدابري املتعلقة بالعنف املرتيل وجترمي االغتصاب يف إطار الزواج            

 عن التدابري التشريعية ملكافحة عمل الطفل ورفع احلد األدىن لـسن            نيكما تساءلت األرجنت  
  .وقدمت األرجنتني توصيات. العمل
 ،١٩٩٢وق اإلنسان منذ اعتماد دستور عـام        واعترفت إسبانيا بالتقدم احملرز يف ميدان حق        -٦٤

وأعربت إسـبانيا عـن     . فضالً عن التصديق على معظم صكوك حقوق اإلنسان األساسية        
ورحبت باعتماد القانون املعين مبمارسة العنف ضد       . األسف إذ ما زالت عقوبة اإلعدام نافذة      

أحكام قانون العقوبات قـد     وبالرغم من عدم جترمي املثلية اجلنسية، ذكرت إسبانيا أن          . املرأة
. يستخدم ضد السحاقيات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلويـة اجلنـسانية            

 يف  ٢٠٠٨يوليه  /متوزوطلبت إسبانيا معلومات عن التدابري امللموسة اليت اختذت للتحقيق يف أحداث            
  .وقدمت إسبانيا توصيات. تارخباميدان سو

ـ       ورحبت سويسرا بالتقدم      -٦٥ اري ـاحملرز يف ميدان حقوق اإلنسان وبالوقف االختي
والحظت وجود نقص يف استقاللية وكفاءة املؤسسات املسؤولة عن مكافحة . لعقوبة اإلعدام

  .وقدمت سويسرا توصيات. الفساد
 اًوأقرت الربتغال مع التقدير بوقف عقوبة اإلعدام ووجهت أسئلة تتعلق بإلغائها قانون   -٦٦

كما تساءلت عن خطة تقليل عدد      . أسرار الدولة باعتبارها سراً من    عدام  وتصنيف عقوبة اإل  
ورحبت الربتغال باالتفاق الثنائي بني منغوليـا  . أطفال الشوارع وضمان حظر عمل األطفال   

  .وقدمت الربتغال توصيات. ومنطقة مكاو اإلدارية اخلاصة بشأن االجتار بالبشر
الدائمة املوجهة إىل املكلفني بوالية اإلجـراءات       وأشادت سلوفينيا مبنغوليا لدعوهتا       -٦٧

واستفسرت سلوفينيا عن التدابري املتخذة ملراجعـة وتعـديل         . وقف عقوبة اإلعدام  لاخلاصة و 
األحكام القانونية اليت متيز ضد املرأة، واألنشطة اليت تعزز حصول املرأة الريفية علـى شـىت                

وقدمت . ئات األطفال مبن فيهم أطفال الرعاة     ختلف ف ملاخلدمات األساسية، واحلق يف التعليم      
  .سلوفينيا توصيات

ورددت الشواغل اليت أعرب عنها     . ورحبت غانا بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام       -٦٨
املقرر اخلاص املعين بالتعذيب فيما يتعلق بتعريف التعذيب الذي ال يتمشى مع اتفاقية مناهضة              

والحظت غانا أن منغوليا    . بالتعذيب يف الدعاوى القانونية   التعذيب، واستخدام األدلة املنتزعة     
 إال أهنا رددت القلق الذي أعربت       ٢٠٠٥أنشأت اللجنة الوطنية للمساواة بني اجلنسني لعام        
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 احلـضور   تلك اللجنـة  امتالك  القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن عدم        املعنية ب لجنة  العنه  
  .توصيات غانا وقدمت. الكايف واملوارد الالزمة

وأشادت هولندا مبنغوليا لوقفها عقوبة اإلعدام وأعربت عن األمل يف أن يؤدي ذلك               -٦٩
وأشارت إىل جوانب القلق اليت أعرب عنها املقرر اخلاص املعين بالتعذيب بشأن            . إىل إلغائها 

الذي ال يتمـشى مـع اتفاقيـات        واستمرار استخدام التعذيب والتعريف القانوين للتعذيب       
 للسحاقيات واملثليني ومزدوجي امليـول      اً مركز ئهاوأشادت مبنغوليا إلنشا  . التعذيبمناهضة  

تقارير عن وقوع حـوادث     اليري اهلوية اجلنسانية، وإن أعربت عن القلق بشأن         ااجلنسية ومغ 
  .وقدمت هولندا توصيات. حترش ضد هؤالء األشخاص

  من محاية للحقـوق واحلريـات  ١٩٩٢وأعربت اليابان عن تقديرها ملا يوفره دستور عام      -٧٠
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(مـم املتحـدة     ألوتساءلت عن تنفيذ خطة عمـل ا      . األساسية للمواطنني 

للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وما اختذ من تدابري للتصدي للممارسـات              
وأعربت القلق إزاء   .  بأدوار ومسؤوليات املرأة يف األسرة ويف اجملتمع       التمييزية التقليدية املتصلة  

  .وقدمت اليابان توصية. االستغالل اجلنسي لألطفال
وأشادت كازاخستان مبنغوليا جلهودها وإجنازاهتا املتصلة بتعزيـز ومحايـة حقـوق       -٧١

ذلت جهـوداً   والحظت أن منغوليا ب   . اإلنسان، ورحبت بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام     
. انيةنـس لـشؤون اجل  لتنسيق السياسة والتخطيط يف جمال التنمية مع االجتاهات املتـصلة با          

وطلبـت  . وأشارت إىل تصديق منغوليا على الصكوك الدولية األساسية حلقـوق اإلنـسان           
. ان معلومات عن التدابري امللموسة املتخذة بشأن احلق يف توفري بيئة صحية وآمنـة             تكازاخس

  .زاخستان توصياتوقدمت كا
وأشارت نيبال مع التقدير إىل أن حقوق اإلنسان مكفولة يف ظل الدسـتور ومـن                 -٧٢

كما يشكل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان خطوة تستحق  . خالل قوانني وأنظمة حمددة   
وتعترف نيبال، كبلد غري ساحلي، بالتحديات اهلائلة اليت تواجـه منغوليـا يف جمـال      . الثناء
كما رحبـت   . وأشادت نيبال بالتدابري املتخذة حلماية البيئة وختفيف آثار تغري املناخ         . نميةالت

  .نيبال بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وشجعت منغوليا على العمل على إلغائها
حلصول جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان على الفئـة  منغوليا وهنأت مجهورية مولدوفا    -٧٣

ختياري لعقوبة اإلعدام   الوقف ا الج العمل الوطين املعين حبقوق اإلنسان و      ولوضع برنام " ألف"
وأعربت عن تقديرها للتعديالت اليت أجريت على قـانون االنتخابـات وطلبـت             . مؤخراً

 ٢٠٠٨وأشارت مولدوفا إىل حالة الطوارئ عـام        . معلومات عن اللجنة العامة لالنتخابات    
. يت وتساءلت عن التعويضات املمنوحة للضحايا     وأعربت عن تقديرها للتحقيقات اليت أجر     

وأشارت إىل مشروع القانون املعين باملساواة بني اجلنسني وتساءلت عن التحـديات هبـذا              
ورددت الشواغل املعرب عنها بشأن الكفالة والتبين، وشجعت منغوليا على مكافحة           . الصدد

  .  املنع واملساعدةتدابرياالجتار بالبشر من خالل 
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دت بنغالديش انتشار الفقر يف منغوليا باعتباره يـشكل واحـداً مـن أكـرب       وحد  -٧٤
والحظت أن منغوليا معرضة للكوارث الطبيعية اليت ُتحدث، إىل جانب التصحر           . التحديات

وأشارت بنغالديش مع التقـدير     . وتغري املناخ، آثاراً سلبية على متتع السكان حبقوق اإلنسان        
، ووجود جلنة وطنيـة حلقـوق       ١٩٩٢إلنسان يف دستور عام     إىل األحكام املتصلة حبقوق ا    

. واألعلـى االبتـدائي   وارتفاع معدالت التسجيل بالتعليم     " ألف"الفئة  اعُتمدت يف   اإلنسان  
  .وقدمت بنغالديش توصيات

 الـسابقة   ١٨ل  قريغيزستان أن منغوليا علقت أمهية كبرية خالل األعوام ا         توذكر  -٧٥
نيها، وهيأت بيئة سياسية وقانونية ميكن أن تزدهـر فيهـا           على تعزيز حقوق وحريات مواط    

كما تعمل منغوليا على تعزيز احلقوق واحلريات من خالل التعاون مع النظم            . حقوق اإلنسان 
وأشارت قريغيزستان إىل اهليكل املؤسسي القـوي حلمايـة حقـوق           . الدميقراطية األخرى 

زارة العدل والشؤون الداخلية برئاسة رئيس      اإلنسان، مبا يشمل اللجنة الوطنية املنشأة داخل و       
ودعت . الوزراء، ومهمتها األساسية هي تنسيق أنشطة سلطات الدولة املتصلة حبقوق اإلنسان

قريغيزستان منغوليا إىل بذل مزيد من اجلهود لتقوية اإلمكانات الوطنية يف جمـال حقـوق               
  . اإلنسان لضمان احلقوق الثقافية واالجتماعية لسكاهنا

لجنـة  الوشاركت . ورحبت أوكرانيا باعتماد برنامج العمل الوطين حلقوق اإلنسان        -٧٦
القضاء على التمييز ضد املرأة قلقها إزاء نقص التدابري للقضاء على التمييز ضد املـرأة          املعنية ب 

والعمل واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة، الوصول إىل خدمات الصحة فيما يتعلق بفرص    
وقـدمت  . اعي لألطفال ذوي اإلعاقـة    ـنة حقوق الطفل بشأن االستبعاد االجتم     وقلق جل 

  .أوكرانيا توصية
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها جلهود منغوليا وإجنازاهتا يف تعزيـز              -٧٧

ومحاية حقوق اإلنسان، وخاصة ما يتعلق باحلق يف التمتع ببيئة صحية وآمنة، واحلق يف امللكية  
  . وقدمت مجهورية إيران اإلسالمية توصيات.  والتعليم والرعاية الصحيةوالعمل
فذكر أن . حقوق اإلنساننظومة والحظ الوفد إثارة عدد من القضايا اهلامة املتصلة مب  -٧٨

 موضع نقاش يف اجتمـاع  تالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس الثانوية كانمسألة  
اصة بشأن كيفية دمج برامج حقوق اإلنسان يف هنج شـامل           جلنة برنامج العمل الوطين، وخ    

ويبدو أن التفاعل فيما بني الطالب      . حبقوق اإلنسان يف نظام التعليم ككل     ُتعىن  يشمل ثقافة   
وأعـرب  . واملدرسني فضالً عن مواد التدريس يشكالن عناصر تستحق الذكر يف هذا النهج           

 نت مشمولة بالفعل يف نظام التعلـيم، وإ الوفد عن اعتقاده بأن قضايا حقوق اإلنسان أصبح      
  . ظلت هناك حاجة إىل هنج شامل ومتسق

 املنطبق على املقيمني األجانب، كان يوجـد يف         انوينوفيما يتعلق مبسألة اإلطار الق      -٧٩
منغوليا من قبل نظام متييزي لصاحل املستثمرين األجانب تغري مؤخراً من خالل حتقيق املساواة              
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 تأشريات الدخول متحـررة للغايـة       حكما أن شروط من   . حملليني واألجانب  ا تثمرينبني املس 
  .وميكن احلصول على هذه التأشريات يف املطار

 رغم أن منغوليا تفخر دائمـاً       ه، فذكر أن  ٢٠٠٨يوليه  /إىل حادث متوز  الوفد  وأشار    -٨٠
ها أن تبذل   بانتقاهلا الدميقراطي السلمي، فإن االحتجاج على نتائج االنتخابات كشف أن علي          
وإضـافة  . مزيداً من اجلهود يف هذا الصدد وأن فقدان أرواح مخسة أشخاص أمر غري مقبول             

إىل مراعاة القواعد القانونية العادية الواجبة، فقد عقدت اللجنة الفرعية الربملانيـة حلقـوق              
يوليه وأجرت لقاءات علنية مع ضـباط       / متوز ١ بشأن أحداث    ةاإلنسان جلسة استماع عام   

  .رطة واحملتجنيالش
وفيما يتعلق بعدد أطفال الشوارع، اعترف الوفد بأن هذه القضية ما زالت قائمـة،                -٨١

 الفقـر،   يجـة وذكر الوفد أن هذه القضية هي نت      . وأن احلكومة تواصل العمل للتصدي هلا     
ووصف االجتاهات اإلجيابية فضالً عن اجلهود املبذولة إلنشاء دور لأليتام لرعايـة هـؤالء              

وأشاد الوفد باملعونة الدولية بوصفها تساعد يف إنشاء دور األيتام، وأعـرب عـن              . فالاألط
اعتقاده بأنه يتعني العثور على حل طويل األجل وأن احلكومة يف حاجة إىل ختصيص مـوارد                

  . أكرب حلل املشكلة
وتناول الوفد حالة التلوث يف العاصمة، فذكر أنه بالنظر إىل تغري املنـاخ، اضـطر                 -٨٢

ان ـبالسكاملكتظـة  إىل االنتقال إىل مدينة أوالنباتار      ماشيتهم  كثريون من الرعاة ممن فقدوا      
وصممت احلكومة برامج شـىت لتـوفري       . مما أثر على البنية األساسية نتيجة ازدياد السكان       

 يف املائة من قرابة مليون نسمة ما زالت تعيش يف مساكن تقليديـة              ٤٠ لكن هناك    ،السكن
واحلل . ونتيجة لذلك، أصبحت بيئة املدنية شديدة التلوث يف الشتاء        . لفحم شتاءً وتستدفئ با 

أما تلوث املياه   . هو بناء مزيد من املساكن احلديثة الالئقة وامليسرة، وهذا ليس باألمر السهل           
وقـد شـددت    .  وهو التلوث الذي أثار قلقاً خطرياً      ،فريجع إىل زيادة عدد املصانع اجلديدة     

وتلتزم .  التكاليف املتصلة بالتلوث   ايسددولامللوثني  تغرمي  راقباهتا للبيئة وحاولت    احلكومة من م  
  . ل مشكلة تلوث اهلواءحلدها واحلكومة مبواصلة جه

وفيما يتعلق بظاهرة اخنفاض عدد النساء يف الربملان رغم زيادة عـدد املرشـحات،                -٨٣
على أي حـزب سياسـي      وجود سياسة تتعلق باحلصص الداخلية تشترط       عن  الوفد  حتدث  

كما اختذ الربملان تدابري مثل مشروع قانون املساواة        .  يف املائة للمرشحات   ٣٠ختصيص نسبة   
  . بني اجلنسني
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت منغوليا يف التوصيات التالية اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي وتعرب عن              -٨٤

  :تأييدها هلا
 يف أقرب تاريخ ممكن، على االتفاقية الدولية حلماية مجيع          التصديق  -١-٨٤

  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 
النظر بإجيابية يف إمكانية التصديق على الربوتوكـول االختيـاري            -٢-٨٤

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              
  ؛)املكسيك(الالإنسانية أو املهينة 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٣-٨٤
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وإنـشاء             

  ؛)نيوزيلندا(املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون أعمال آليات فعالة لرصد 
ية مناهضة التعـذيب،    التصديق على الربوتوكول االختياري التفاق      -٤-٨٤

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وإصدار اإلعالن         
  ؛)إسبانيا(  من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢املنصوص عليه املادة 

أن تصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل            -٥-٨٤
  ؛)األرجنتني(الثقافية اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و

أن تصبح طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن              -٦-٨٤
  ؛)األرجنتني(االختفاء القسري 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل           -٧-٨٤
  ؛)إسبانيا) (الربازيل(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

   يق على الربوتوكول االختيـاري الثـاين امللحـق         التوقيع والتصد   -٨-٨٤
هبدف إلغاء عقوبـة اإلعـدام      بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

  ؛)الربتغال) (السويد(
التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا فيها الربوتوكول           -٩-٨٤

دنية والسياسية، هبدف   االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل       
إلغاء عقوبة اإلعدام، واختاذ اخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام مـن نظـام             

  ؛)أستراليا(القضاء يف منغوليا 
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التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل           -١٠-٨٤
ملمارسات اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام، وجعل ا         

  ؛)كندا(القانونية يف البلد متسقة معه 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل           -١١-٨٤

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وتعديل قانوهنا اجلنائي بغية إلغاء عقوبة اإلعدام        
  ؛)سلوفاكيا(كليةً 
ين امللحق بالعهد الدويل    التصديق على الربوتوكول االختياري الثا      -١٢-٨٤

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مث تعديل تشريعها الوطين وخاصة القـانون            
  ؛)إيطاليا(اجلنائي 

االختياري الثاين امللحق بالعهـد      االنضمام سريعاً إىل الربوتوكول     -١٣-٨٤
  ؛)سويسرا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

يق التشريع الوطين مع املعايري الدولية، مبا يف        تكثيف جهودها لتنس    -١٤-٨٤
ذلك من خالل توفري مزيد من التدريب للموظفني القضائيني واملكلفني بإنفـاذ            

  ؛)ماليزيا(القانون بغية ضمان تطبيق املعايري الدولية بفعالية أكرب 
مواصلة تنسيق تشريعها احمللي متشياً مع اتفاقية حقـوق الطفـل،             -١٥-٨٤

يع ملنع وإهناء كافة أشكال العقاب البدين، واعتماد تدابري فعالة ملنع           وإدخال تشر 
  ؛)إيطاليا(األطفال دون سن الثانية عشرة يف أعمال خطرة إشراك 

حلماية حقوق اإلنسان وحرياتـه،     أساسية  اعتماد قوانني وآليات      -١٦-٨٤
 عن حقـوق    محاية الضحايا والشهود؛ محاية املدافعني    : وخاصةً يف اجملاالت التالية   

اإلنسان؛ أحكام لضمان حق املواطنني يف املشاركة يف صنع القرار؛ العنف القائم            
على نوع اجلنس؛ استقالل الناشرين؛ مساءلة أعضاء الربملان؛ وحق اجملتمع املدين           

  ؛)هنغاريا( للصاحل العام االحتكام للقضاءيف املشاركة يف 
ز حيظر صـراحة التمييـز      ملناهضة التميي النطاق   تشريع واسع    سّن  -١٧-٨٤

  ؛)كندا( وعلى اهلوية اجلنسانية ةل اجلنسيوالقائم على املي
اعتماد تشريع ملنع وإهناء كافة أشكال العقاب البدين، وفقاً التفاقية            -١٨-٨٤

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            
  ؛)الربازيل(املهينة 
ل قانوهنا اجلنائي لتعريف التعذيب باعتباره جرمية وفقاً لتعريف         تعدي  -١٩-٨٤

القانون هذا   من   ١-٤٤اتفاقية مناهضة التعذيب، مبا يشمل إلغاء أو تنقيح املادة          
ون هناك إفالت من العقاب على انتهاكات حقـوق اإلنـسان           ـي ال يك  ـلك
  ؛)اململكة املتحدة(
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احلكومة للقضاء على التعـذيب     إضافة إىل املبادرات اليت اختذهتا        -٢٠-٨٤
وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، جعل التشريع الوطين            
يتمشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وخاصة فيما يتعلق بـالتعريف الـصحيح            

  ؛)املكسيك(جلرمية التعذيب 
اختاذ خطوات لعالج أوجه القصور املتصلة بتعريـف التعـذيب            -٢١-٨٤

وبقانون اإلجراءات اجلنائية الذي ال يكفل عدم االحتجاج باألدلـة املتحـصل            
عليها بالتعذيب يف أية دعاوى قانونية، وضمان التمشي مـع أحكـام اتفاقيـة              

  ؛)غانا(مناهضة التعذيب 
تعديل التشريعات ذات الصلة لكي يتمشى تعريف التعذيب مـع            -٢٢-٨٤

 بالتعذيب يف أية ةحتجاج باألدلة املنتزعاتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان عدم اال   
  ؛)هولندا(دعاوى 

اعتماد قانون ملكافحة االجتار بالبشر بغية محاية ومساعدة ضـحايا            -٢٣-٨٤
  ؛)إندونيسيا(هذه األنشطة اإلجرامية والسرية 

سّن تشريع وطين حمدد وشامل يعىن باالجتار بالبشر يـنص علـى              -٢٤-٨٤
  ؛)ندابول(آلية مراقبة وطنية إنشاء 
تقوية التشريع احمللي حلماية ضـحايا وشـهود االجتـار بالبـشر              -٢٥-٨٤

  ؛)أستراليا(
مساندة التزامها بدعم اآللية الوطنية حلماية وتعزيز حقوق الطفـل            -٢٦-٨٤

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
 ١٠التعجيل باجلهود الرامية إىل اعتماد الربنامج الوطين اجلديد من   -٢٧-٨٤

  ؛)اجلزائر( مناء الطفل ومحايته سنوات لدعم
 اليت اعتمدهتا   ٢٠١٢-٢٠٠٨رة  تالتنفيذ الناجح خلطة عملها للف      -٢٨-٨٤

  ؛)االحتاد الروسي(احلكومة بغية تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
ضمان تنفيذ ورصد كافة مبادرات حقوق اإلنسان املنصوص عليها           -٢٩-٨٤

  ؛)إندونيسيا( فعال يف خطة العمل الوطنية على حنو
توجيه جهودها إىل تنفيذ استراتيجيات ختفيف الفقر، وخاصـة يف            -٣٠-٨٤

  ؛)إندونيسيا(الضواحي واملناطق الريفية 
مواصلة دعم قضيتها يف جمال حقوق اإلنسان يف ضـوء ظروفهـا              -٣١-٨٤

 الوطنية، وخاصةً بإعطاء األولوية للتنمية االقتصادية وختفيف الفقر ومحاية حقوق         
  ؛)الصني(اجلماعات املستضعفة 
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إضفاء املزيد من الشفافية على إجراءاهتا وقراراهتا، واحلـد مـن             -٣٢-٨٤
ـ  الدولة عن جرائم الفـساد،       أسراراللجوء إىل القانون املعين ب     ما يـسمح   بـ

باستقاللية هيئات الرصد وفرص الوصول إىل هذه اهليئـات لـضمان تطبيـق             
  ؛)سويسرا(اجلزاءات تطبيقاً كامالً 

  ؛)مجهورية كوريا(إيالء مزيد من االهتمام لتوفري معاملة أفضل لألجانب   -٣٣-٨٤
إقامة هياكل تكفل الشفافية لعمليات صنع القـرارات احلكوميـة      -٣٤-٨٤

  ؛)اململكة املتحدة(والربملانية وعقد جلسات تشريعية للجمهور 
ذ توصيات  عملية تشاركية وشاملة مع اجملتمع املدين يف تنفي       ضمان    -٣٥-٨٤

  ؛)النرويج(قليات ألاالستعراض الدوري الشامل، مبا يشمل املنظمات املمثلة ل
إشراك املنظمات احمللية حلقوق اإلنسان يف متابعة هذا االستعراض           -٣٦-٨٤

  ؛)اململكة املتحدة(ويف تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان 
مشاركة كافـة  تعّد ماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،   حل ضماناً  -٣٧-٨٤

من أجل تعزيز حقوقهم، فضالً عـن احلاجـة         أمراً حيوياً   املنظمات ذات الصلة    
  ؛)كازاخستان(املاسة إىل توفري بيئة بنيوية أساسية ونفسية 

الة والرعاية االجتماعية ومحاية    ـق بالعم ـاختاذ تدابري خاصة تتعل     -٣٨-٨٤
مجهوريـة  ( ذوي اإلعاقة    حقوق الفئات املستضعفة، وخاصةً النساء واألشخاص     

  ؛)إيران اإلسالمية
إظهار التحسينات يف تقدمي تقاريرها بطريقة منتظمـة إىل هيئـات           -٣٩-٨٤

املعاهدات، وال سيما للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والعهـد       
 والتقارير اليت تـأخر     ،الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  ؛)فرنسا (٢٠٠٣ها منذ عام تقدمي
استكمال وتقدمي التقارير الدورية هليئات املعاهدات على سـبيل            -٤٠-٨٤

  ؛)أستراليا(األولوية 
 إىل هيئـات معاهـدات األمـم        موعدهااليت تأخر   تقدمي التقارير     -٤١-٨٤

  ؛)النرويج(املتحدة على سبيل األولوية 
اهـدات حقـوق اإلنـسان    تقدمي تقارير منتظمة إىل مجيع هيئـات مع        -٤٢-٨٤

  ؛)سلوفينيا(
ال سـيما  توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص،       -٤٣-٨٤

  ؛)نيوزيلندا(النساء واألطفال 
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ضمان توافر ثقافة تعىن حبقوق اإلنسان عن طريق أمور منها تدعيم             -٤٤-٨٤
  ؛)جالنروي(اإلطار التشريعي املناهض للتمييز وضمان تنفيذه بفعالية 

ـ             -٤٥-٨٤ ام ـاختاذ تدابري أقوى ملكافحة التمييز يف كل من القطـاعني الع
واخلاص مع تعزيز مشاركة املرأة بقدر أكرب على أعلى مستويات صنع القـرار             

  ؛)الواليات املتحدة(
اعتماد مشروع قانون ُيعىن باملساواة بني اجلنسني وإنـشاء آليـة             -٤٦-٨٤

  ؛)غانا(مؤسسية مسؤولة عن تعزيز املساواة 
تقوية احلمايات القانونية احلالية والنهوض بتطبيقهـا مـن أجـل             -٤٧-٨٤

  ؛)الواليات املتحدة(مكافحة التمييز ضد النساء والفتيات وإساءة معاملتهن 
اعتماد قانون على وجه السرعة ُيعىن باملساواة بني اجلنسني، ومتكني   -٤٨-٨٤

، واختاذ تدابري مالئمة للقضاء علـى       جلنتها الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنسني     
التمييز ضد املرأة، وبالتايل تعزيز تقدمها، مع التركيز خاصةً على الفئات األشد            

  ؛ )سلوفاكيا(استضعافاً كنساء الريف 
اختاذ تدابري فعالة تضمن تنفيذ تشريع يكفل مبدأ عـدم التمييـز،              -٤٩-٨٤

ال التمييز، وخاصةً بـسبب     واعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على كافة أشك      
نوع اجلنس، وتقوية جهودها الرامية إىل تنسيق تشريعها الوطين مع الـصكوك            

  ؛)أوكرانيا(الدولية املصدق عليها 
  ؛)سويسرا( تكافؤ الفرص للمرأة ساندتطوير سياسات ت  -٥٠-٨٤
  ؛)النرويج(ضمان تكافؤ حقوق املرأة يف جمال العمالة   -٥١-٨٤
  ؛)النرويج(ة يف األجر مقابل العمل املتساوي القيمة ضمان املساوا  -٥٢-٨٤
  ؛)النرويج(تدعيم محاية األمومة   -٥٣-٨٤
  ؛)النرويج(تدعيم اجلهود للتصدي للعنف املرتيل واجلنسي   -٥٤-٨٤
  ؛)النرويج(ضمان اجلرب الواجب واحلماية لضحايا هذه اجلرائم   -٥٥-٨٤
 على امليـول    ةتمييز القائم اإلدانة العلنية لكافة أشكال العنف وال       -٥٦-٨٤

اجلنسية، والتحقيق يف كافة االعتداءات والتهديدات املبلغ عنها ضـد أفـراد            
  ؛)هولندا(استناداً إىل ميوهلم اجلنسية ومالحقتها قضائياً 

تطوير تشريعها بغية توفري محاية فعالة حلقوق السحاقيات واملثليني           -٥٧-٨٤
ظهـور  ة اجلنسانية، والعمل على منـع       ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوي    
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 يف البلد من خالل اإلعالم والتثقيف يف جمـال حقـوق            يـةولوجيات متييز يإيد
  ؛)سويسرا(اإلنسان 

ضمان إجراء حتقيقات مستفيضة وحمايدة يف كافة إدعاءات حدوث           -٥٨-٨٤
اعتداءات وهتديدات على األفراد املستهدفني بسبب ميوهلم اجلنسية وهويتـهم          

  ؛)كندا(انية، وحماكمة املسؤولني عنها اجلنس
دعم اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقـوق الفئـات املستـضعفة          -٥٩-٨٤

  ؛)كوبا(كاألطفال والنساء األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني 
زيادة التوعية حبقوق اإلعاقة، واختاذ كافة الترتيبـات التيـسريية            -٦٠-٨٤

  ؛)تحدةالواليات امل(للناخبني ذوي اإلعاقة 
تصميم وتنفيذ برامج تعليمية إلدراج الطالب ذوي اإلعاقة تدرجيياً           -٦١-٨٤

  ؛)سلوفينيا(يف نظام التعليم 
تصميم وتنفيذ برامج تعليمية تعزز االندماج بقدر أكرب يف فصول            -٦٢-٨٤

  ؛)الواليات املتحدة(الدراسة 
واالنـضمام  مواصلة جهودها بغية اإللغاء النهائي لعقوبة اإلعدام،          -٦٣-٨٤

إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           
  ؛)فرنسا(والسياسية هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام 

مواصلة اعتماد تدابري بغية القضاء على عقوبة اإلعدام، وخاصـةً            -٦٤-٨٤
اخلاص باحلقوق التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل     

  ؛)األرجنتني(املدنية والسياسية 
لى وقفها االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام بغية إلغائها        ـاإلبقاء ع   -٦٥-٨٤

  ؛)أملانيا(هنائياً 
بإلغـاء  ) الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام   (طور اإلجيايب   متابعة الت   -٦٦-٨٤

  ؛)النرويج(عقوبة اإلعدام من تشريعها 
نفيذ التشريع اجلديد املتعلق بإلغاء عقوبـة اإلعـدام يف          اعتماد وت   -٦٧-٨٤

  ؛)سويسرا(أقرب وقت ممكن 
تعديل األحكام القائمة يف القانون اجلنائي هبـدف إلغـاء عقوبـة              -٦٨-٨٤

  ؛)اململكة املتحدة(اإلعدام كليةً 
  ؛)نيوزيلندا(إلغاء عقوبة اإلعدام ها من أجل تعديل تشريع  -٦٩-٨٤
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قف االختياري حبكم الواقع الذي أعلنه رئـيس        دراج الو ضمان إ   -٧٠-٨٤
 يف تشريعها بغية إلغاء عقوبـة اإلعـدام       ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين منغوليا يف   

  ؛)إسبانيا(هنائياً 
وضع برامج توعية تتوجه إىل قوات إنفاذ القـانون هبـدف منـع         -٧١-٤٨

ة، فضالً عـن    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهين         
  ؛)فرنسا(إنشاء آليات حتقيق كفوءة ملكافحة اإلفالت من العقاب يف هذا الصدد 

رر اخلـاص املعـين     ـتنفيذ توصيات املق  لإيالء االهتمام الواجب      -٧٢-٨٤
  ؛)كازاخستان(بالتعذيب 

دام املناسـب   ـتطبيق تدريب إلزامي لقوات الشرطة على االستخ        -٧٣-٨٤
  ؛)كندا(للقوة 
  ؛)أذربيجان(اذ تدابري فعالة ملكافحة العنف املرتيل اخت  -٧٤-٨٤
تنفيذ التشريع الذي ينص على إجراء حتقيق يف العنف ضد املرأة،             -٧٥-٨٤

  ؛)نيوزيلندا(ومالحقة مرتكيب هذا العنف قضائياً واملعاقبة عليه 
إيالء أولوية عالية لتطبيق القانون املعين مبكافحة العنـف املـرتيل             -٧٦-٨٤

  ؛)الربتغال(ل الضحايا إىل وسائل محاية وتعويض كافية لضمان وصو
اختاذ تدابري تكفل الوصول الفعال للنساء ضحايا العنـف القـائم             -٧٧-٨٤

  ؛)الربازيل(وجربهن ومحايتهن إىل العدالة على نوع اجلنس 
لى قانون  ـتعديالت ع ما يلزم من     خالالزمة وإد اعتماد التدابري ال    -٨٧-٨٤

 األحكام الـصادرة    تعريفلعنف اجلنساين لضمان فعاليته و     املعين با  ٢٠٠٥عام  
  ؛)إسبانيا(حبق اجلناة بوضوح 

مواصلة العمل على حتسني األوضاع يف سجوهنا، مبا يف ذلك مـن              -٧٩-٨٤
خالل تنفيذ جمموعة مبادئ األمم املتحدة حلماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون           

 األمم املتحدة النموذجيـة     ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، وقواعد       
  ؛)نيوزيلندا(الدنيا ملعاملة السجناء 

بذل املزيد من اجلهود ملكافحـة ظـاهرة االجتـار بالبـشر بفعاليـة                -٨٠-٨٤
  ؛)أذربيجان(

ضمان تنفيذ آليات كافية إلعادة التأهيل واإلدمـاج االجتمـاعي            -٨١-٨٤
  ؛)بولندا(للنساء والفتيات ضحايا االجتار 
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لربنامج الوطين ملنع االجتار بالبـشر وخاصـة اسـتغالل          ع ا يتوس  -٨٢-٨٤
األطفال والنساء ألغراض جنسية، بغية معاجلة كافة انتهاكات أحكام بروتوكول          

  ؛)املكسيك(بالريمو، متشياً مع توصيات جلنة حقوق الطفل 
لضحايا ا تعويض  تيحاعتماد هنج عدم جترمي ضحايا االجتار بالبشر، ي         -٨٣-٨٤

  ؛)املكسيك( يف اجملتمع وُيعيد إدماجهم
زيادة اجلهود املبذولة ملالحقة جناة االجتار باجلنس والعمل قضائياً،           -٨٤-٨٤

  ؛)الواليات املتحدة(فضالً عن مساعدة ومحاية ضحايا االجتار 
ة ملواجهة االجتـار    ـمواصلة تطوير وتعزيز وتوسيع محالت التوعي       -٨٥-٨٤

  ؛)كندا(بالبشر 
  ؛)أملانيا(ملكافحة االجتار بالبشر مواصلة سياساهتا   -٨٦-٨٤
املؤسسية على التحقيق يف قـضايا االجتـار بالبـشر          تقوية قدرهتا     -٨٧-٨٤

  ؛)كندا(ومالحقة املرتكبني قضائياً 
مـن  مواصلة جهودها لضمان احلماية الفعالة للقـصَّر والنـساء            -٨٨-٨٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(االستغالل اجلنسي 
اصة حلماية القصَّر والنساء ضـحايا االسـتغالل        اعتماد تدابري خ    -٨٩-٨٤

اجلنسي، وضمان مساعدة هؤالء الضحايا واستعادة مسعتهم وإعـادة تأهيلـهم           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

تدعيم التدابري الرامية إىل منع االستغالل اجلنسي لألطفال، وضمان   -٩٠-٨٤
ومعاقبة املـرتكبني   إجراء حتقيق فوري يف ادعاءات االستغالل واإليذاء اجلنسي،         

  ؛)األرجنتني(
اختاذ اخلطوات الالزمة، يف أقرب وقت ممكن، للتصدي لقضايا عدم            -٩١-٨٤

كفاية احلماية املمنوحة لألطفال من االستغالل اجلنسي، فضالً عن عـدم كافيـة             
التحقيق مع مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال وما ينتج عنه من اخنفاض نسبة             

  ؛)اليابان(ئية ضد مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال املالحقات القضا
  ؛)أذربيجان(األطفال عالج مشكلة عمل تنفيذ تدابري فعالة ل  -٩٢-٨٤
 اجلهود لتحسني حالة األطفال، ويف هذا الصدد تكثيـف          مواصلة  -٩٣-٨٤

  ؛)أملانيا(اجلهود ملنع عمل األطفال منعاً فعاالً 
لقانون والنظام القـضائي للتـصدي      مواصلة تقوية نظام إعمال ا      -٩٤-٨٤

لإلفالت من العقاب ومنع االجتار بالبشر والعنف املرتيل فضالً عن منع اإليـذاء             
  ؛)ماليزيا(اجلنسي للنساء والفتيات 
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وحدة التحقيقات اخلاصة يف النيابة العامة للدولة لـضمان         تدعيم    -٩٥-٨٤
         مـن ِقَبـل    حتقيقات مستفيضة ومستقلة لكافة ادعـاءات حـدوث عنـف         إجراء  

  ؛)كندا(الشرطة 
ضمان إجراء حتقيقات مستفيضة وحمايدة يف كافة ادعاءات حدوث           -٩٦-٨٤

، كما هو احلال ةهلم اجلنسيواعتداءات وهتديدات على أفراد مستهدفني بسبب مي     
بالنسبة للسحاقيات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية،         

  ؛)السويد( املسؤولني وفقاً للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة وحماكمة أولئك
  ؛)أملانيا(مكافحة اإلفالت من العقاب يف قضايا التعذيب   -٩٧-٨٤
وضع مبادئ توجيهية وطنية واضحة تسمح بتكافؤ فرص التسجيل        -٩٨-٨٤

  ؛)الواليات املتحدة(العقائد الدينية مجيع أمام 
ري وتكوين اجلمعيات والتجمع دون متييـز       تعزيز حقوق حرية التعب     -٩٩-٨٤

السحاقيات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلويـة        طائفة  ألعضاء  
  ؛)السويد(اجلنسانية 

التدابري املناسبة الالزمة للسماح لألشخاص ذوي اإلعاقـة        إدخال    -١٠٠-٨٤
  ؛)سلوفاكيا(مبمارسة حقهم يف التصويت 

ة لـضمان ممارسـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة          اختاذ تدابري فعال    -١٠١-٨٤
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(واألشخاص احملتجزين حقهم يف التصويت 

  ؛)اجلزائر(حتسني مستوى مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار   -١٠٢-٨٤
  ؛)أذربيجان(مواصلة جهودها للحد من الفقر وعدم األمن الغذائي   -١٠٣-٨٤
ـ       تقوية اجلهود ملكافح    -١٠٤-٨٤  سلة سوء التغذية واألمراض مثل مرض ال

  ؛)بنغالديش(
 فرص احلصول على الرعاية الصحية والسكن املالئم والتعليم         تأمني  -١٠٥-٨٤

ومياه الشرب اآلمنة واملرافق الصحية للكافة، وخاصةً ملَن يعيشون يف أحياء خيام            
  ؛)سلوفينيا(الصوف 

بيئة صحية وآمنة ملواطنيهـا      اختاذ التدابري املناسبة لتوفري      مواصلة  -١٠٦-٨٤
  ؛)باكستان(

النظر يف منح دور أكرب للقطاع اخلاص يف تطوير التعليم الـوطين              -١٠٧-٨٤
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(والنظام الصحي 
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تدعيم  اجلهود لتحسني وَصون البيئة، مبا يف ذلك من خالل           تقوية  -١٠٨-٨٤
معلومات وتثقيف وتوعيـة    من  ا يلزم   وانني ذات الصلة وتزويد اجلمهور مب     ـالق

  ؛)ماليزيا (بآثار تلوث البيئة وتدهورها
اختاذ تدابري أخرى مناسبة، تشمل اعتماد خطة عمل وطنية ملعاجلة            -١٠٩-٨٤

نشطة الضارة بالبـشر،    ألالتحديات الناجتة عن االحترار العاملي أو تغري املناخ وا        
  ؛)ن اإلسالميةمجهورية إيرا(وخاصة فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي 

تحسني التمتع باحلق يف التعليم واحلـق يف        لبرامج ووسائل   تطبيق    -١١٠-٨٤
  ؛)كوبا(الصحة 

اختاذ تدابري إضافية ملكافحة التسرب من املدارس؛ وخاصة فيما بني            -١١١-٨٤
  ؛)اجلزائر (الصبيان

تكثيف جهودها لتعزيز قضية حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسـية            -١١٢-٨٤
  ؛)تركيا(

توفري محايات كافية لألقليات من مجاعـات الـسكان األصـليني             -١١٣-٨٤
  ؛)سلوفينيا(واجلماعات القََبلية 

ات وخطط التنمية االجتماعية واالقتـصادية      ـمواصلة استراتيجي   -١١٤-٨٤
  ؛)كوبا(للبلد 
 للتغلب على التحديات اليت تواجهها مبـساعدة        كفاحمواصلة ال   -١١٥-٨٤

  ؛)غالديشبن(اجملتمع الدويل 
طلب املساعدة والتعاون يف اجملال التقين، حسب االقتضاء، مـن            -١١٦-٨٤

اجملتمع الدويل، مبا يشمل األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، بغية ضمان تعزيز           
  ؛)ماليزيا(ومحاية اجملال الكامل حلقوق اإلنسان لشعبها 

ذلك مثالً مـن    التماس املساعدة الدولية ملكافحة عمل األطفال، و        -١١٧-٨٤
  ؛)الربازيل(خالل منظمة العمل الدولية 

التماس التعاون التقين على الصعيد الدويل لالستجابة بطريقة حمددة     -١١٨-٨٤
  ).باكستان(التوقيت لتحديات توفري بيئة صحية وآمنة ملواطنيها 

 ٢١-٨٤ و ٢٠-٨٤ و ١٩-٨٤ و ٥-٨٤وترى منغوليا أن التوصيات رقـم         -٨٥
  .ابق ذكرها قد ُنفذَّت بالفعل أو جيري تنفيذها الس٥٢-٨٤ و٢٢-٨٤و

 املناسـب   الوقتمنغوليا يف التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها يف         وستبحث    -٨٦
 /آذارعلى أال يتجاوز موعد انعقاد الدورة السادسة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان يف               

  :٢٠١١مارس 
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قوق مجيـع العمـال     أن تصبح طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية ح         -١-٨٦
  ؛)األرجنتني(املهاجرين وأفراد أسرهم 

 اخلاصـة بوضـع الالجـئني       ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية عـام        -٢-٨٦
  ؛)النرويج (١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام 

بحث انتهاكات حقوق الفرد وحرياته     بتكليف احملكمة الدستورية      -٣-٨٦
ضاً على عالج انتهاكات    وينبغي أن تساعد هذه اإلمكانية أي     . املكفولة بالدستور 

حقوق الشعوب األصلية والرعاة يف األرض والبيئة، مبا يشمل احلـق يف ميـاه              
  ؛)هنغاريا(الشرب اآلمنة 

النظر يف قبول آليات شكاوى األفراد كتلك املنصوص عليهـا يف             -٤-٨٦
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهـضة           

 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،             التعذيب
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء علـى مجيـع            

  ؛)الربازيل( أشكال التمييز ضد املرأة
اعتماد تدابري سريعة وفعالة، فضالً عن التشريعات الالزمة، حلظـر            -٥-٨٤

التمييـز  ه ألي سبب كان، مبا يـشمل  ئ صراحةً واملعاقبة عليه وإلغا  ومنع التمييز 
  ؛)املكسيك(اإليدز /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةبسبب 

ينبغي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا، اليت اعُتمـدت يف             -٦-٨٦
ة بـني    دوراً حامساً يف ممارسة صياغة قانون ُيعىن باملـساوا         تؤديأن  " ألف"الفئة  

  ؛)هنغاريا( أثناء تنفيذه يفاجلنسني و
  ؛)النرويج(إدراج النساء يف املناصب الرفيعة املستوى لصنع القرار   -٧-٨٦
تعديل أحكام القانون اجلنائي وإلغاء األحكام القانونية وممارسـات           -٨-٨٦

حترش وتسلط قوات الشرطة، مبا يؤدي إىل       فيها احتماالت   السلطات العامة، مبا    
  ؛)إسبانيا(قائم على امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية متييز 
محاية الضحايا بتعريف جرائم الكراهية باعتبارها جـرائم ختـضع            -٩-٨٦

  ؛)كندا(للقوانني اجلنائية 
على أحكام عقوبة اإلعـدام املفروضـة يف املاضـي          إلغاء السرية     -١٠-٨٦

    ين ُنفـذت علـيهم     باعتبارها من أسرار الدولة، هبدف تزويد أسر أولئك الـذ         
أحكام اإلعدام مبعلومات عن أقارهبم الذين صـدر علـيهم حكـم باإلعـدام              

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
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إلغاء سرية املعلومات املتعلقة بعقوبة اإلعدام باعتبارها من أسـرار            -١١-٨٦
  ).هولندا(الدولة، وتوفري إحصاءات ومعلومات تتصل بأحكام اإلعدام وتنفيذها 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبِّر عـن موقـف           /االستنتاجات و ومجيع    -٨٧
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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