
(A)   GE.10-15323    140910    160910 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١ جنيف،

) ج(١٥للفقـرة   اً  وق اإلنسان، وفق  موجز أعدته املفوضية السامية حلق        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *منغوليا    

 من أصحاب املصلحة إىل عملية      ١٤ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  

من التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب             وال يتض . حقوق اإلنسان 
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبـات حمـددة              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر،              
الفتقار إىل املعلومات بشأن مسائل     وقد يعزى ا  . ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمكن ذلك       ومل

حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املسائل بعينها 

ة االستعراض يف اجلولة وقد روعي يف إعداد التقرير أن وتري. الكاملة جلميع الورقات الواردة
  .األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
. )٢(الحظت منظمة العفو الدولية أن منغوليا مل تصدق بعد على عدة صكوك دوليـة               -١

 وغريه من ضروب    ودعتها إىل أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         
 وعلى الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد  )٣(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال         
ئني واالتفاقية الدولية حلماية مجيع      املتعلقة بالالج  ١٩٥١ واتفاقية عام    )٤(املهاجرين وأفراد أسرهم  

كما أوصت اللجنة الوطنية املنغوليـة حلقـوق اإلنـسان      . )٥(األشخاص من االختفاء القسري   
بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري الثاين          

  .)٦(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ربت منظمة العفو الدولية عن خيبة أملها من أن منغوليا مل تسن بعد قوانني تنفـذ                وأع  -٢

التزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي بالتعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية والتحقيق يف             
أمـام  اً  جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ومالحقة اجلناة قـضائي           

تفاق الكما الحظت منظمة العفو الدولية أن منغوليا ما زالت مل تصدق على ا         . مها الوطنية حماك
 احملكمة اجلنائية الدولية، وهو ما يعد مسألة حيوية لضمان التعاون           وحصاناتامتيازات  املتعلق ب 

  .)٧(الكامل مع احملكمة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ام منغوليا عن إدماج مفاهيم املعاهـدات الدوليـة          إحج ٤الحظت الورقة املشتركة      -٣

وقدمت منظمة العفو الدوليـة     . )٨(يف القوانني الوطنية   إدماجاً كامالً  اإلنسان ومبادئها    حلقوق
وأوصى مركز حتـالف املـواطنني جبعـل القـوانني الوطنيـة مطابقـة        . )٩(مالحظات مماثلة 

  .)١٠(الدولية للمعاهدات
 أن انعدام القوانني الضرورية حلماية حقـوق اإلنـسان          ٥ والحظت الورقة املشتركة    -٤

للقـوانني هـي     غري الكـايف     ووجود قوانني غري منسجمة مع معايري حقوق اإلنسان والتنفيذ        
وأوصت بأن تضع منغوليا القوانني األساسية      . )١١( اجلذرية النتهاكات حقوق اإلنسان    األسباب

محاية حقوق الضحايا والـشهود؛     : ن ما يلي  إلعمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قوانني بشأ       
  .)١٢(واملساواة بني اجلنسني؛ ومكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس

ل  أن الدستور ال يكفل احلق يف الغذاء وأوصت بأن تعدّ          ٣والحظت الورقة املشتركة      -٥
رغم   أنه ٣كة  وذكرت الورقة املشتر  . )١٣(يكفل احلق يف الغذاء   اً  منغوليا الدستور ليشمل حكم   
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عدة قوانني بشأن األمن الغذائي، ال يوجد أي قانون مشويل ينص على محايـة احلـق يف    وجود  
  .)١٤(الغذاء ومينع انتهاكه

 أن حق املساواة يف التصويت غـري منـصوص عليـه يف     ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٦
 لضمان  ها تنقح قوانين   وبأن هادستورهذا احلق   الدستور والقوانني وأوصت بأن تدمج منغوليا يف        

  .)١٥(مطابقتها هلذا املبدأ

  اإلطار املؤسسي واهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
 أن املؤسسات واآلليات العامة املسؤولة عن حقوق اإلنسان         ٥ذكرت الورقة املشتركة      -٧

ان وجلنة تنفيـذ  تتألف من اللجنة الربملانية الفرعية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية حلقوق اإلنس        
  .)١٦(خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

أن القانون املتعلق باللجنة املنغولية الوطنية      ) أ: ( إىل ما يلي   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٨
أن اختيار وتعيني أعضاء اللجنـة حمكومـان   ) ب(ملبادئ باريس، اً حلقوق اإلنسان ليس مطابق   

قرون إىل التجربة واخلربات ذات الصلة يف جمال حقـوق          أن األعضاء يفت  ) ج(بدوافع سياسية و  
 مالحظات مماثلة والحظـت كـذلك أن القـانون          ٥وقدمت الورقة املشتركة    . )١٧(اإلنسان

 ١وأوصت الورقـة املـشتركة     . )١٨(يكفل استقاللية اللجنة الوطنية املنغولية حلقوق اإلنسان       ال
ية املنغولية حلقوق اإلنسان لضمان مطابقته ملبادئ       منغوليا بأن تنقح القانون املتعلق باللجنة الوطن      

امـتالكهم   اسـتقالليتهم    لـضمان  وبأن حتسِّن عملية اختيار وتعيني أعضاء اللجنـة          ،باريس
للجنة سلطة التحقيـق  ا وبأن ختول ،يف جمال حقوق اإلنسانواخلربة الالزمة  وامتالكهم التجربة 

  .)١٩(يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
 أن احملكمة الدستورية املنشأة بوصفها آلية لضمان محاية         ١والحظت الورقة املشتركة      -٩

حقوق اإلنسان ليست لديها سلطة مراجعة قرارات احملكمة العليا، وال تتمتع بسلطة مراجعـة              
قرارات احملاكم بناًء على شكاوى من املواطنني خبصوص مسألة توافق تلـك القـرارات مـع                

 إىل أن املواطنني ال ميلكون احلق يف االستئناف لدى          ٥وأشارت الورقة املشتركة    . )٢٠(الدستور
  .)٢١(احملكمة الدستورية

  التدابري املتعلقة بالسياسات  -دال   
الحظت اللجنة الوطنية املنغولية حلقوق اإلنسان اعتماد خطة العمل الوطنية حلقـوق              -١٠

، فقد مت وضع خطة العمـل       ٥ورقة املشتركة   وحسبما ورد يف ال   . )٢٢(٢٠٠٣اإلنسان يف عام    
غري أهنا ليس هلا أثر كبري بسبب التنفيذ غري الكـايف وعـدم جـدوى               . مبشاركة عامة واسعة  

  .)٢٣(للرقابة آلياهتا
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 برنامج محاية املـرأة     ٢٠٠٥ أن منغوليا اعتمدت يف عام       ٢والحظت الورقة املشتركة      -١١
. )٢٤(لرصد تنفيـذه  اً  وطنياً  اجلنسي وأنشأت جملس  والطفل من االجتار باألشخاص واالستغالل      

 بتنقيح هذا الربنامج وبتخصيص ما يكفي من األموال يف ميزانيـة            ٢وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٢٥(الدولة لتنفيذه

 أنه ال توجد أي برامج ودوائر اقتـصادية أو اجتماعيـة       ٧والحظت الورقة املشتركة      -١٢
ريفية يف التكيف مع احلياة احلضرية ويف احلصول على التعلـيم           ملساعدة املهاجرين من املناطق ال    

إىل ضرورة وضع وتنفيذ برامج لتوفري مناصـب        اً  وأشارت أيض . والصحة واملنافع االجتماعية  
إىل موطنهم مـن اخلـارج      اً  العمل واخلدمات االجتماعية األساسية للمهاجرين العائدين طوع      

  .)٢٦(وللمعادين منهم إىل منغوليا

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -اً ثاني  

  حقوق اإلنسانالتعاون مع آليات   -ألف   
 أن تقدمي التقارير يف الوقت املناسب عن حالـة تنفيـذ            ٥الحظت الورقة املشتركة      -١٣

 منغوليا بشأن توصيات هيئات املعاهدات      اختذهتامعاهدات حقوق اإلنسان وعن اإلجراءات اليت       
 تقـدمي التقـارير يف الوقـت        إىل مسألة اً   أيض ٤ الورقة املشتركة    وأشارت. )٢٧(ياً كاف مل يكن 

  .)٢٨(تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانمدى املناسب عن 
وأوصت اللجنة الوطنية املنغولية حلقوق اإلنسان منغوليا بأن توجه دعوة إىل املقـررين               -١٤

  .)٢٩(مسألة النفايات السامة واحلق يف الصحةاخلاصني املعنيني بكل من احلق يف الغذاء و

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 التمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلويـة اجلنـسانية            أن  منظمة العفو الدولية   أفادت  -١٥
 يكـون ة منغوليا إىل احلرص علـى أن        ودعت املنظم . )٣٠( الدستور  وال حىت   القوانني حتظره ال

بشكل صريح يف القوانني، مبا يف ذلك       اً  حمظورالتمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية        
شمل ي ل التشريعوعالوة على ذلك، دعت منظمة العفو الدولية منغوليا إىل تعديل           . )٣١(الدستور
يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        للتمييز العنصري يتوافق مع التعريف الوارد       اً  تعريف

ملكافحة التمييز ينص بشكل    اً   منغوليا بأن تسن قانون    ٨وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٢(العنصري
اإليدز /ةوس نقص املناعة البشرية املكتسب    صريح على عدم التمييز على أساس حالة اإلصابة بفري        

  .)٣٣(يزنشئ آلية لرصد تنفيذ قانون مكافحة التميأن تو
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ملكافحة جرمية الكراهيـة    اً   منغوليا بأن تسن قانون    ٩ و ٨وأوصت الورقتان املشتركتان      -١٦
بغية محاية األقليات من جرائم الكراهية وبأن تكفل حرمة اخلصوصيات الشخـصية وسـرية              
املعلومات وبأن تركز على التثقيف واملصاحلة وبأن توفر سبل انتصاف جنائية وإدارية ومدنيـة              

  .)٣٤(ة وفعالةسريع
والحظت منظمة العفو الدولية املعلومات املتعلقة بالتمييز ضـد املثليـات واملثلـيني               -١٧

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، مبا يف ذلك تعرضهم للطرد من العمـل أو                
 لإلخالء القسري على أساس ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنـسانية احلقيقـيني أو املزعـومني              

كما ادعت  . )٣٥(وأفادت بأن الضحايا ال يستعينون يف كثري من احلاالت بالشرطة خمافةَ االنتقام           
 أن ما يستهدف املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة            ٨الورقة املشتركة   

ـ               ائع اجلنسانية من التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من قبل الشرطة والقضاء، ش
يف القطاعني العام واخلاص ودوائر الرعاية الصحية وميدان التعليم وقطاع الـسكن ووسـائط              

 التمييز يف قطاع السكن ضـد املثليـات واملثلـيني           ٩والحظت الورقة املشتركة    . )٣٦(اإلعالم
  .)٣٧(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

ات عن شيوع التمييز على نطـاق واسـع يف           إىل معلوم  ٩وأشارت الورقة املشتركة      -١٨
أماكن العمل يف القطاعني اخلاص والعام على حد سواء ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل               

 يف انتهاكات   متورطان إىل حد كبري   اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، والحظت أن القطاعني        
عن مضايقتهم واالستئساد   تتحدث  اليت  تقارير  الكما الحظت   . حق هؤالء األشخاص يف العمل    

 منغوليا بأن تضمن عدم     ٩وأوصت الورقة املشتركة    . عليهم وختويفهم ونبذهم يف أماكن العمل     
أو اهلوية اجلنسانية يف أماكن العمل وبأن حتـرص علـى أن           /التمييز على أساس امليل اجلنسي و     

ان إىل قواعـد    تضع احلكومة والقطاع اخلاص مدونات سلوك تترجم مبادئ حقـوق اإلنـس           
  .)٣٨(للمسؤولية واملمارسة املهنيتني

 أن الزواج بني شخصني من نفس اجلـنس ال ُيـسجَّل            ٩والحظت الورقة املشتركة      -١٩
ُيعتَرف به وأوصت منغوليا بأن تراجع قانون األسرة لينص على توفري احلماية واملـساعدة               وال

تمييز على أسـاس ميلـهم      التعرض لل ون   الزواج وإنشاء أسرة د    الراغبني بالتراضي يف  للبالغني  
 منغوليا بأن تكفل أن حيظى  ٨ و ٩وعالوة على ذلك، أوصت الورقتان املشتركتان       . )٣٩(اجلنسي

يف بلد آخر بنفس الوضع أو االعتـراف        اً  زواج بني شخصني من نفس اجلنس معترف به قانون        
  .)٤٠(صني خمتلفي اجلنسوبنفس احلماية القانونية واملدنية اليت يتمتع هبا الزواج بني شخ

 إىل مسألة إلزامية اخلضوع الختبارات فريوس نقص املناعة  ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٢٠
اإليدز قبل احلصول على العمل اليت تنتهك حقوق املـصابني بـالفريوس يف             /ةالبشرية املكتسب 

خال تعديل على   وأوصت منغوليا بأن تسن ضمانات احلماية القانونية بإد       . اختيار عملهم حبرية  
قانون العمل يتعلق بعدم التمييز يف أماكن العمل على أساس حالة اإلصابة بفريوس نقص املناعة               
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 وذلك بغية كفالة األمن الوظيفي للمصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية             ةالبشرية املكتسب 
  .)٤١(اإليدز/ةاملكتسب
 لألطفـال املعـوقني ملتابعـة    ظروف مواتية أي  انتفاء ١٠والحظت الورقة املشتركة      -٢١

فاملدرسون غري مدربني؛ ويستحيل تـوفري العنايـة والرعايـة يف           : دراستهم يف املدارس العادية   
 أنه  ١٠كما الحظت الورقة املشتركة     . املدارس ويسود موقف سليب عام جتاه األطفال املعوقني       

أي كتـب مدرسـية     وال توجد   . ال تتوافر أي مدرسة على كتب بطريقة براي وأجهزة ناطقة         
  .)٤٢(لألطفال الذين يعانون من صعوبات يف السمع

  مناألحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٢  
اً وقف ٢٠١٠يناير  /يف كانون الثاين  أعلن الرئيس   : الحظت منظمة العفو الدولية ما يلي       -٢٢

 سنة  ٣٠احلبس   وُحوِّلت األحكام باإلعدام إىل أحكام ب      ؛لعمليات تنفيذ عقوبة اإلعدام   اً  اختياري
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن األحكام بعقوبة اإلعدام كانت          . )٤٣(ملا قرره الرئيس  اً  وفق

قبل إعالن الوقف االختياري لتنفيذها ُتصنف ضمن أسرار الدولة مبوجب القانون، وال توجـد              
م باإلعـدام   ومل تكن أسر احملكوم عليه    . أي إحصاءات رمسية بشأهنا أو بشأن عمليات تنفيذها       

ودعت املنظمة منغوليا ضمن مجلة     . )٤٤(ُتخطَر مقدماً بالتنفيذ ومل ُتَعد جثث املعدمني إىل أسرهم        
  .)٤٥(وممارسةًاً أمور إىل تعديل قوانينها إللغاء عقوبة اإلعدام قانون

 عدم كفاية اجلهود املبذولة جلعل القوانني مطابقة التفاقية         ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٣
اهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ولوضـع     من

ودعت منظمة العفو الدوليـة إىل تعـديل      . )٤٦(إطار قانوين مينع التعذيب ويعاقب على ممارسته      
. )٤٧(لتعريفه الـوارد يف اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب         اً  القوانني لتعريف التعذيب كجرمية وفق    

 على النظـر  )الربملان( جملس اخلورال الكبري الذي يعكفنائي اجلقانون الحظت أن مشروع   وال
  .)٤٨(للتعذيب يستويف املعايري الدوليةاً  ال يتضمن تعريففيه
وأوصت اللجنة الوطنية املنغولية حلقوق اإلنسان بإنشاء آلية وقائيـة وطنيـة ضـمن                -٢٤

 هيكل الضروري إنشاء جلنة رصد مستقلة ضمن        كما خلصت اللجنة إىل أنه من     . )٤٩(هيكلتها
احلكومة تضم معوقني وممثلني ملنظماهتم وغريها من اجلهات املعنية املشاركة يف تنفيـذ اتفاقيـة     

  .)٥٠(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري
والحظت منظمة العفو الدولية أن الشرطة قد اعتقلت فيما يتصل باالحتجاج علـى               -٢٥
 شـخص   ٧٠٠ أكثر من    ٢٠٠٨دعاءات التزوير الواسع النطاق يف االنتخابات الربملانية لعام         ا

 ذلك بـدعوى     آخرين يف األسابيع اليت أعقبت     ١٠٠ وأكثر من    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢ و ١ليليت  
وحسبما أوردته منظمة العفو الدوليـة، فقـد اسـتعملت          . رائم خالل االحتجاج  ج ارتكاهبم

،  وأطلقت الرصاص على تسعة أشخاص على األقل، فوقع أربعة منـهم           الشرطة الذخرية احلية  
ودعت منظمة العفو الدولية منغوليـا إىل أن        . )٥١( جراء استنشاق الدخان   اً مات  خامس وقيل إن 
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 يف  إالتقوم جبملة أمور منها احلرص على تدريب الشرطة على الكف عن اسـتخدام القـوة                
  .)٥٢(املعايري الدوليةاحلاالت االستثنائية املنصوص عليها يف 

، ادعـت الورقـة     ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١وفيما يتعلق بأحداث الشغب اليت وقعت يف          -٢٦
وأكرهوهم علـى جتـرمي      أن موظفني يف سلك الشرطة هددوا وضربوا حمتجزين          ١املشتركة  
وقد ُوجِّهت لـضحايا    . من هؤالء احملتجزين أُديَن بسبب جرائم مل يرتكبها       اً   وأن كثري  أنفسهم

 هتم جنائية بناًء على نسخ مصورة مـن َمحاضـر الـشهادات             ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١أحداث  
والحظت منظمة العفو الدولية أن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضـروب      . )٥٣(واألدلة

  .)٥٤(املعاملة السيئة ُتَتجاهل بانتظام أو ُتنفى صحتها دون إجراء التحقيق الكايف
لعاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين          والحظت املبادرة ا    -٢٧

يف القوانني ال ُتفسَّر على أهنـا       الواردة  لعنف واإليذاء   ل املناهضةمشروع يف البيت وأن األحكام      
ن العقاب البـدين    أ  املبادرة العاملية  وأفادت. حتظر مجيع أنواع العقاب البدين يف تنشئة األطفال       

 العقاب البـدين كعقوبـة علـى        فإن إنزال ويف منظومة قانون العقوبات،     . ملدارسحمظور يف ا  
بشكل صريح كإجراء تأدييب يف مؤسسات قضاء       اً  ولكنه ليس حمظور  غري قانوين   ارتكاب جرمية   

والحظت املبـادرة العامليـة كـذلك       . وهو مشروع يف مؤسسات الرعاية البديلة     . العقوبات
يف قـانون   قـد قـدمت إلدراجهـا        يف مؤسسات الرعاية     مقترحات حلظر العقاب البدين    أن

  .)٥٥(املنقح األسرة
 ما أُبِلغ عنه من حاالت مضايقة إدارة الـشرطة العامـة            ٩والحظت الورقة املشتركة      -٢٨

ووكالة املخابرات العامة واضطهادمها للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري            
ن العنف اجلنسي ضد املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي بصفة         كما الحظت أ  . اهلوية اجلنسانية 

خاصة ومغايري اهلوية اجلنسانية شائع وأن العنف املرتيل، مبا يف ذلك العنف البدين والنفـسي،               
تواجهه املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية        اً  هو أكثر أشكال العنف شيوع    

. )٥٦(من هذه الفئـة مـن األشـخاص       املستقاة   املعلومات   ت به أفاداجلنسانية، وذلك حسبما    
أشارت منظمة العفو الدولية إىل تقارير عن اعتداءات على املثليات واملثليني ومزدوجـي              كما

وقد دعت املنظمة منغوليا إىل أن تكفـل إجـراء          . )٥٧(امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية    
 يتعرض هلـا  دعاءات املتعلقة باالعتداءات والتهديدات اليت      التحقيق الشامل والرتيه يف مجيع اال     

. )٥٨( بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية وأن تقدم املسؤولني عنها إىل العدالـة         أشخاص
 ٢٠٠٤ منغوليا بأن تعدل قانون مكافحة العنف املرتيل لعام      ٩ و ٨وأوصت الورقتان املشتركتان    

رتيل ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري        ليشمل إشارات حمددة إىل العنف امل     
  .)٥٩(اهلوية اجلنسانية وليوفر سبل االنتصاف القانوين لضحايا العنف املرتيل

 منغوليا بأن توفر التدريب املستمر ملوظفي قطاعي إنفـاذ          ٩وأوصت الورقة املشتركة      -٢٩
 والقائم على أساس نوع اجلنس ضد املثليات    القوانني والقضاء فيما يتعلق بانتشار العنف اجلنسي      

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وبأن تضع مدونة بشأن مـا يقـع               
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، مبـا يف    باملمارسات الداعية إىل اإلدماج   مارسات خالية من التمييز     مب التقيدعليهم من واجب    
ايا ضحايا هـذا النـوع مـن االعتـداء     ذلك احلفاظ على الكرامة والسرية يف معاجلاهتم لقض      

 منغوليا كذلك بأن توفر اخلدمات االجتماعية والدعم        ٩وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٠(اجلنسي
 تابعة للدولة حلماية الضحايا     ىلألقليات اجلنسية اليت تقع ضحية للعنف املرتيل، مبا يف ذلك مآو          

  .)٦١(والرعاية الطبية واإلرشاد النفسي
 إىل أن احملاكم متيل يف قضايا االجتـار باألشـخاص إىل            ٢ورقة املشتركة   وأشارت ال   -٣٠

االستناد إىل حكم القانون اجلنائي الذي يتعلق باجلرائم املرتكَبة باستدراج اآلخرين إىل الدعارة             
وباإلضافة إىل ذلـك،    . أو إدارة شبكات الدعارة ِعوض األحكام املتعلقة باالجتار باألشخاص        

والحظت . )٦٢(من القضايا احملقَّق فيها بدعوى نقص األدلة      يف املائة    ٨٥ء حنو   ردت هيئة االدعا  
 كذلك أن القانون ال ينص على محاية الضحايا والشهود يف قضايا االجتـار              ٢الورقة املشتركة   

ملكافحة االجتار باألشخاص يعـاجل       شامالًاً  وأوصت منغوليا بأن تعتمد قانون    . )٦٣(باألشخاص
ة حبماية الضحايا والشهود يف قضايا االجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة إلـيهم            املسائل املتعلق 

  .)٦٤(وتعويض الضحايا ورد اعتبارهم ومنع االجتار باألشخاص ومكافحته
يؤدي يف  قد  اً  مستمر  والحظت منظمة العفو الدولية أن اكتظاظ السجون يعد مشكالً          -٣١

 ظـروف نـواقص يف  وجود اً  والحظت أيض.بعض احلاالت إىل تقاسم حمتجزين لسرير واحد    
ودعـت  . )٦٥(مرافق االحتجاز، منها ضعف التهوية وعدم وجود مياه الشرب يف الزنزانـات           

منظمة العفو الدولية منغوليا، ضمن مجلة أمور، إىل أن تراجع الترتيبات واملوارد اخلاصة مبعاملة              
 تسمح بإجراء عمليات تفتيش شامل    وإيواء مجيع السجناء واحملتجزين، مبا يف ذلك التمويل، وأن        

 الظـروف   جعلوحيادي ومستقل للسجون وغريها من مرافق االحتجاز للمساعدة يف كفالة           
  .)٦٦(لمعايري الدوليةمستوفية لالسائدة فيها 

 أن الفتيات الصغريات والنساء عرضة حلاالت االستغالل        ٢والحظت الورقة املشتركة      -٣٢
ساعدهتن أو لتعويضهن علـى     مل والي خطوات حلماية الضحايا     اجلنسي وأن منغوليا مل تتخذ أ     

  .)٦٧(حلق هبن من أضرار أو لرد اعتبارهن أو إعادة تأهيلهن ما

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
بالتـايل يف   لـيس   أنه  و   أن استقالل القضاء ليس مكفوالً     ٥ذكرت الورقة املشتركة      -٣٣
والحظت أنه من املهـم     . يسمح له بأداء واجبه كضامن حلقوق اإلنسان وسيادة القانون         ضعو

إصالح نظام انتقاء وتعيني القضاة وإنفاذ معايري األخالقيات وإحداث تغيريات هيكلية يف جمال             
  .)٦٨(اإلصالح القضائي

فراد أسـرة    أ بالرغم من أهنا ملزمة بإخطار     أن الشرطة،    ١والحظت الورقة املشتركة      -٣٤
 ساعة باحتجازه أو أن تسمح لـه باالتـصال          ٢٤تجز أو أحد أقربائه أو حماميه يف غضون         احمل

  .)٦٩(ال تنفِّذ هذا احلكمفهي بأسرته أو أصدقائه أو حماميه، 
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 إىل أن أحكام القانون اليت تؤهل املشتبه بـه أو املتـهم             ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٥
  .)٧٠(ية ال ُتطبَّق وأن االستجوابات ُتجرى يف غياب احملامنيللحصول على املساعدة القضائ

 ١وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه قُدم يف أعقاب أحداث الشغب اليت وقعت يف                 -٣٦
 شكوى بشأن التعرض للتعذيب وغريه مـن ضـروب          ١١ ما ال يقل عن      ٢٠٠٨يوليه  /متوز

الشكاوى، حسبما أفادت به التقارير، ُرِفضت      املعاملة السيئة إىل مكتب املدعي العام وأن مجيع         
أن تنـشئ   : ودعت منظمة العفو الدولية منغوليا، ضمن مجلة أمور، إىل ما يلـي           . لنقص األدلة 

آليات فعالة لتلقّي شكاوى بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة وأن تكفل تزويـد               
لدولة مبا يكفي من املـوارد والتمويـل        وحدة التحقيقات اخلاصة التابعة ملكتب املدعي العام ل       

لتمكينها من إجراء حتقيقات فورية ومستقلة وحيادية وشاملة يف ادعاءات ارتكاب املـوظفني             
جلرائم تنطوي على انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وأن تتخذ خطوات عاجلة العتماد إجـراءات             

  .)٧١(لرصد وتسجيل مجيع االستجوابات بالصوت والصورة
ظمة العفو الدولية كذلك أن مكتب املدعي العام للدولة شرع يف التحقيق            والحظت من   -٣٧

. ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١يف استخدام الشرطة للذخرية احلية خالل أحداث الشغب اليت وقعت يف            
 التهم املوجهة إىل عشرة موظفني يف سـلك  ٢٠١٠فرباير / أسقط يف شباط    املدعي العام  غري أن 

 وبينما الحظت أن أُسر من قُِتلوا يف أحداث الشغب تـسلمت           .الشرطة وأربعة مسؤولني كبار   
 تعويضات لألسر ال ينبغي أن ميس حبقها يف اختاذ إجراءات مدنيـة             تقدميتعويضات، قالت إن    

املـشتبه  اً  ودعت املنظمة منغوليا إىل أن تالحق قضائي      . )٧٢(أخرى قانونية يف حق املسؤولني     أو
متاشياً مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛ وأن تكفـل         بارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان     

لضحايا اجلرائم اليت ارتكبها موظفو إنفاذ القوانني سبيل انتصاف فعال وجرب الـضرر بالقـدر               
ـ                اً الكايف، مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض وإعادة التأهيل وضمانات بعـدم التكـرار وفق

  .)٧٣(الدولية للمعايري

  ة اخلصوصيات الشخصية ويف الزواج واحلياة األسريةاحلق يف حرم  -٤  
 أن سرية حالة اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية           ٨الحظت الورقة املشتركة      -٣٨

 ال تراعى وأوصت منغوليا بأن تعدِّل القانون املتعلق بالصحة لضمان محاية سرية حالة              ةاملكتسب
كما أوصتها مبواءمة القـانون املتعلـق       . اإليدز/ةوس نقص املناعة البشرية املكتسب    املصابني بفري 
اإليدز مع القانون املتعلـق بالـسرية       /ةانتشار فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب     بالوقاية من   

لكفالة احلق يف حرمة اخلصوصيات الشخصية فيما يتعلق حبالة اإلصابة بفريوس نقص املناعـة              
ة العفو الدولية إىل تقارير عن تعرض املثليـات         كما أشارت منظم  . )٧٤(اإليدز/ةالبشرية املكتسب 

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية للمراقبة من قبيل التصوير والتنـصت    
  .)٧٥(على املكاملات اهلاتفية واالعتقاالت التعسفية والتهديدات من قبل موظفي إنفاذ القوانني
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عدم وجود نص قانوين ينظم أنشطة الوسـطاء يف          ٢وبينما الحظت الورقة املشتركة       -٣٩
حاالت الزواج عرب احلدود، قالت إن الوساطة يف الزواج يف منغوليا، وخباصة صغار الفتيـات               

  .)٧٦( واسعة االنتشارمبلغ معنيوالنساء مع مواطنني أجانب، مقابل 

 واحلـق يف  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي            -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

دعت منظمة العفو الدولية منغوليا إىل أن تعزز حقوق املنتمني إىل فئة املثليات واملثليني                -٤٠
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع        

 منغوليا بأن تكفل التمتع الكامل حبرية تكـوين         ٩كما أوصت الورقة املشتركة     . )٧٧(دون متييز 
  .)٧٨(اجلمعيات والتجمع السلمي للمنتمني إىل أقليات جنسية

منظمـات    لتطـوير   منغوليا بأن توجِد بيئة قانونية مواتية      ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٤١
أن تسن قوانني تسمح ملنظمات اجملتمع املدين       ؛ وب  والستدامتها واستقاللية أنشطتها   اجملتمع املدين 

  .)٧٩(ملصلحة العامة؛ وبأن ترصد تنفيذ القواننيابإقامة دعاوى 
 أن اللجان االنتخابيـة     ٤وفيما يتعلق بعمليات االنتخابات، الحظت الورقة املشتركة          -٤٢
 االنتخابات  إىل عدم وجود الشفافية يف    اً  وأشارت أيض . تزال ختدم مصاحل األحزاب السياسية     ال
 ، وإىل استخدام مرشحي األحزاب احلاكمـة للمـوارد العامـة    ،متويل األحزاب السياسية  يف  و

وقالت إن رصد عمليات االنتخابـات  . )٨٠(وفرض قيود على الرصد املستقل لتسجيل املصوتني   
  .)٨١(بنص قانوين يكفل فعاليته واستقالليتهاً جيري بشكل اعتباطي وينبغي جعله مؤسسي

 يف املائة مـن الـسكان       ٥١ أن املنغوليات الالئي ميثلن      ٢حظت الورقة املشتركة    وال  -٤٣
والحظت كذلك أن النص القانوين الـذي       .  يف املائة من أعضاء اجلهاز التشريعي      ٣,٩يشكلن  
 يف املائـة    ٣٠ تقل نسبة اإلناث إىل الذكور من مرشحي األحزاب والتحالفات عن            أاليقتضي  

وأوصت منغوليا  . ٢٠٠٨قبل االنتخابات الربملانية لعام     ) الربملان(الكبري  قد ألغاه جملس اخلورال     
لألحزاب "  يف املائة من املرشحات    ٣٠ال تقل عن    "بأن تعيد إقرار النص املتعلق بتحديد حصة        

وأوصت اللجنة الوطنية املنغولية حلقوق اإلنسان منغوليا بأن تكفل مشاركة املرأة           . )٨٢(السياسية
  .)٨٣(صص يف اجمللس التشريعياحل بإقرار نظامومية يف عملية صنع القرار واألقليات الق

  نـاقص  األقليات اإلثنية يف ميدان رسم السياسات ليمتثأن   ٨وادعت الورقة املشتركة      -٤٤
 وأوصت بأن تضع هيئات احلكم احمللي واإلقليمي والـوطين          .الدوخاجمتمع   يف حالة     منعدم أو

ت اإلثنية يف رسم السياسات، ويشمل ذلك اسـتحداث نظـام           آليات لضمان مشاركة األقليا   
حيجـز  ) الربملانات(واخلورال الوطنية   ) aimag(وأمياغ  ) soum(للحصص خاص مبجالس سوم     

كما ينبغي تنفيذ سياسة إنشاء شبكات استـشارية، أو نظـم تتـيح             . مقاعد لألقليات اإلثنية  
 بالـسياسات، علـى مجيـع ُصـُعد         األقليات إمكانية تنصيب هيئات اتصال معنية      جلماعات

  .)٨٤(السياسات رسم
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 أن املهاجرين من املناطق الريفية إىل احلواضر ال يستطيعون          ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٤٥
  .)٨٥(ممارسة حقهم يف االنتخاب والترشح

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
تعديل احلـد   اً  وجيري دوري . يف اخنفاض ليست  البطالة    أن ٥جاء يف الورقة املشتركة       -٤٦

  .)٨٦(األدىن لألجور الذي حتدده الدولة، ولكنه ال يكفي لتلبية حىت أَمس احتياجات الفقراء
 أن مثة حاالت عديدة من استغالل املواطنني املنغوليني من          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٧

روف العمل غري الئقة واألجـور      وظ. ِقبل شركات وكيانات منغولية وأجنبية تعمل يف منغوليا       
  .)٨٧(غري كافية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
تردي فرص  ذكرت منظمة العفو الدولية أن أحياء خيام الصوف يف منغوليا تعاين من               -٤٨

 يف جماالت  املستويات املعيشية واخلدمات، ويشمل ذلك مستوى غري الئق          احلصول على أبسط  
ورحبت منظمـة العفـو     .  واهلياكل األساسية واملرافق الصحية ونظام الصرف الصحي       السكن

الدولية جبهود مكتب حاكم العاصمة ملعاجلة شواغل من يعيشون يف أحياء خيام الـصوف يف               
أن تكافح التمييز   : وهبذا اخلصوص، دعت منظمة العفو الدولية منغوليا إىل ما يلي         . )٨٨(أوالنباتار

ملباشر ضد قاطين أحياء خيام الصوف بتوفري إجراءات قانونية وعمليـة لـضمان             املباشر وغري ا  
استفادهتم على قدم املساواة من خدمات املياه النظيفة واملرافق الـصحية والرعايـة الـصحية               

 والتخطـيط   الترقيـة والسكن الالئق والتعليم؛ وأن تكفل مشاركتهم النشيطة يف أي عمليات           
  .)٨٩( حياهتم بشكل مباشر أو غري مباشرمتساليت ووضع امليزانيات 

د مواطنيهـا بالقـدر     ي تزو مستمرة يف عدم   أن احلكومة    ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٤٩
الكايف من الغذاء املأمون واملغذي الذي يليب االحتياجات الغذائية التقليدية بأسعار معقولـة ويف              

ئة من األسر املعيشية تعاين من نقـص         يف املا  ٦٠وأشارت إىل تقارير مفادها أن نسبة       . املتناول
ويتعرض حق املواطنني يف الغذاء ويف عدم املعاناة من اجلوع لالنتهاك بـسبب تـدين               . التغذية

  .)٩٠(مستويات الدخل وارتفاع األسعار االستهالكية للمنتجات الغذائية
ـ     ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠ سبب  كذلك أن النوعية اإلمجالية لألغذية قد تدهورت ب

نقص اخلرباء وضعف القدرات التقنية للمختربات، ما جيعل املواطنني غري واعني ويـستهلكون             
أمراض اجلهاز اهلـضمي ذات     بالتسمم الغذائي و  ب مأمونة وهو ما يؤدي إىل اإلصابة     أغذية غري   

ـ           . )٩١(الصلة ة وباملثل، الحظت اللجنة الوطنية املنغولية حلقوق اإلنسان أن ليونة إجراءات مراقب
جودة املنتجات الغذائية احمللية واملستوردة يدل عليها اسـتمرار حـاالت املـرض والتـسمم               

 بتعزيز القدرات يف جمال املراقبة والتفتـيش لـضمان          ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٢(والوفاة
  .)٩٣(سالمة األغذية بتحسني اإلمكانيات التقنية للمختربات ومرافق التفتيش األخرى
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 أن املعوقني ال يستطيعون احلصول على خدمة طبية         ١٠ الورقة املشتركة    كما الحظت   -٥١
 ويتعذر على املعوقني الوصـول إىل     . جيدة النوعية ألن معظم اخلدمات الطبية والعقاقري مكلِّف       

  .)٩٤(الصحية وغريها من املرافق الطبيةاملستشفيات واجملمعات 
ى أن يكون مقدمو الرعاية الصحية       منغوليا بأن حترص عل    ٩وأوصت الورقة املشتركة      -٥٢

الرعايـة  ه جيب عليهم تقـدمي      ألقليات اجلنسية وأن  با  املتصلة  البدنية والنفسية  باملسائلعلى علم   
  .)٩٥(دون متييز أو نبذهلم الصحية 

 قطـاع ميائية سـامة يف     ي، أدى استعمال مواد ك    ٦وحسبما ورد يف الورقة املشتركة        -٥٣
هلواء يف عدة مستوطنات مات املئات من قاطنيها وال يزال عدد أكرب         التعدين إىل تلويث التربة وا    

  .)٩٦(منهم يعاين من أشكال شىت من األمراض
 إىل ما يعانيه املعوقون من مشاكل يف ارتيـاد الـدوائر            ١٠وأشارت الورقة املشتركة      -٥٤

ائل النقل العامة   واملباين العامة، مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية واملستشفيات، ويف استعمال وس          
اً والحظت أن كثري  . )٩٧(الفتقار تلك املباين ووسائل النقل العامة للمتطلبات املادية املناسبة        اً  نظر

من املعوقني يعيش يف بيوت األقرباء أو يف خيام الصوف التقليدية دون أي تدفئة أو مياه نقيـة                  
  .)٩٨(وساخنة أو مرحاض

عـن  اً   انتقال املواطنني من املناطق الريفية حبث       أن حركة  ٧والحظت الورقة املشتركة      -٥٥
ظروف وفرص أفضل للتعليم والرعاية الصحية وموارد رزق أحسن قد تكثفت منذ التسعينات             

وذكرت أن املهاجرين من املناطق الريفيـة إىل        . من القرن املاضي، وال تزال كذلك حىت اآلن       
الئق وال ُتكفَل هلم ظروف معيشية      احلواضر ليست لديهم أي إمكانية للحصول على السكن ال        

  .)٩٩(آمنة والئقة
 كذلك أن املهاجرين من املناطق الريفيـة إىل احلواضـر           ٧والحظت الورقة املشتركة      -٥٦

يواجهون إجراءات مطولة وبريوقراطية للتسجيل لدى السلطات احمللية من أجل احلصول علـى             
يف  األرض وون حمرومون مـن امـتالك     يبقى هؤالء املهاجر  وبدون التسجيل،   . بطاقات اإلقامة 
) السكن التقليدي ( يف خيام الصوف      هؤالء ويعيش.  الالئق والرعاية الطبية   السكناحلصول على   

  .)١٠٠(اليت تفتقر إىل خدمات اإلمداد باملياه والصرف الصحي وإزالة النفايات
لبطالة وعدد   عن القلق إزاء ارتفاع معدل الفقر ومستوى ا        ٥وأعربت الورقة املشتركة      -٥٧

 من بني املستخدمني وعدد الفقراء واملشردين واألطفال العـاملني واألسـر            "الفقراءالعاملني  "
  .)١٠١(نساءاملعيشية اليت تعوهلا 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
إىل احلواضـر    أطفال املهاجرين من املنـاطق الريفيـة          أن ٧ يف الورقة املشتركة     ورد  -٥٨

وتعاين املـدارس الـيت تقـدم       . املدارس االبتدائية بالروضات و إمكانية االلتحاق ب  إىل  يفتقرون  
اآلباء يتعني على   و.  يف اليوم  خدماهتا هلؤالء األطفال من االكتظاظ وتضطر للعمل ثالث نوبات        
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ـ       دفع  الذين يبعثون أبناءهم إىل مدرسة ذات ظروف أفضل          ة أمـوال إضـافية لتغطيـة تكلف
والحظت منظمة العفو الدولية أن املدارس املوجودة يف أحياء خيام الصوف تعـاين             . )١٠٢(النقل

ثالث إىل أربع نوبات يومية السـتيعاب العـدد         ويقال إهنا تعمل    من ضعف املوارد والصيانة     
  .)١٠٣(املرتفع من التالميذ

 الثـانوي    منغوليا بـأن تراجـع منـاهج التعلـيم         ٨كما أوصت الورقة املشتركة       -٥٩
حقوق اإلنسان، مع إيالء عنايـة خاصـة إلدمـاج          مراعاة  املدرسني بغرض تعميم     وتدريب
  .)١٠٤(اجلنسية األقليات

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 أن األقليات اإلثنية ال تزال تعاين من التهميش واحلرمـان           ٨ذكرت الورقة املشتركة      -٦٠
والحظت . قارنة مع نظرياهتا من األغلبيات اإلثنية يف منغوليا       باملاً  وسياسياً  واقتصادياً  ولغوياً  ثقافي

 أن السياسة العامة مل تستوعب مصاحل األقليـات اإلثنيـة ومل تـستجب              ٨الورقة املشتركة   
  .)١٠٥(بفعالية هلا
 عدم وجود ما يكفي من أفراد سلك التعلـيم           فإن ٨وحسبما أوردته الورقة املشتركة       -٦١

ت األقليات والنقص احلاصل يف الكتب املدرسية واملوارد بلغات األقليات          املدربني الناطقني بلغا  
 حتقيق إجنازات تعليمية يف أوساط األقليـات         يعيق وغياب سياسة تعليمية فعالة حمورها األقليات     

 عمليـة   تعيد النظر يف   منغوليا بأن    ٨وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٦(غري الناطقة باللغة املنغولية   
اسة التعليم بلغات األقليات وبأن حترص على أن يتقيد التعليم بلغات غري املنغوليـة              تنفيذها لسي 

  .)١٠٧(باملعايري وشروط األداء ذاهتا املطلوبة يف التعليم باللغة املنغولية
 أن األقليات اإلثنية اليت تستويف مبوجب املعـايري الدوليـة   ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٦٢

. )١٠٨(لية أو القبلية ال تتمتع بأي حقـوق أو محايـة خاصـة            األصالشعوب  شروط مجاعات   
 يف املائة من السكان يتألف من الرعاة الرحَّل الذين          ٣٠ إىل أن حنو     ٥وأشارت الورقة املشتركة    

أراضيهم، وُيحَرمون من حقوقهم يف احلفاظ      عن  يتخلون عن منط حياهتم القائم على الترحال و       
 منغوليا بأن تـصدق علـى اتفاقيـة         ٨صت الورقة املشتركة    وأو. )١٠٩(على ثقافتهم التقليدية  

األصـلية  الـشعوب    اليت تعترف بالظروف اخلاصـة جلماعـات         ١٦٩العمل الدولية    منظمة
  .)١١٠(وحبقوقها والقبلية
 أن حقي السكان األصليني يف أن يعيشوا منـط احليـاة            ٧والحظت الورقة املشتركة      -٦٣

ن يزاولوا تربية املواشي بطريقة الرحَّل منتَهكان ما داموا قـد  التقليدي القائم على الترحال ويف أ  
فقدوا أراضيهم اخلصبة املستخدمة للرعي وإنتاج التنب والتخييم وأفضل منابع مياههم العذبـة             

 إىل  ٥وأشارت الورقة املشتركة    . )١١١(لفائدة أصحاب التراخيص واالمتيازات يف جمال التعدين      
ويضطر .  الرعي تصدر دون أي تعويض عن فقدان موارد الرعي         أن التراخيص باستغالل أراضي   

وقـد  . )١١٢(الرعاة الذين ُيجَبرون على ترك نشاط رعي الرحَّل إىل االنتقال إىل املناطق احلضرية       
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 منغوليا بأن تعتمد سياسة حليازة األراضي مناِصرة حلقوق األقليـات      ٨أوصت الورقة املشتركة    
على أن ُيكفَل االستخدام التقليدي ألراضي الرعي       اً  ألقليات حرص اإلثنية بالتشاور مع مجاعات ا    

  .)١١٣(والوصول إليها
 إىل عدم وجود احلماية اخلاصة ألقلية الدوخا اليت ترعـى           ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤

للتهديـد بـسبب     اعتمادها يف غذائها على صيد الطرائد املتوحشة         يتعرضحيوان الرنة واليت    
سة ال متنح أي امتيازات جلماعات األقليات السـتغالل املـوارد الطبيعيـة يف              قوانُني صيد شر  

ـ       . )١١٤(معيشتها اً وأوصت منغوليا، ضمن مجلة أمور، بأن متـنح للجماعـات املؤهلـة حقوق
وامتيازات من قبيل استغالل املوارد الطبيعية، وال سيما تلك اليت تعتمد عليها تلك اجلماعـات               

  .)١١٥(يف معيشتهااً تارخيي

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
 أن أقليات إثنية تواجه خطر انعدام اجلنسية وأشارت بصفة          ٨ذكرت الورقة املشتركة      -٦٥

خاصة إىل حاالت موثقة من الكازاخيني الذين أصبحوا عدميي اجلنسية كنتيجة لتنقلـهم بـني               
  .)١١٦(املاضي القرن  تسعيناتمنغوليا وكازاخستان يف مطلع

  احلق يف التنمية  -١١  
 مئات املاليني من الدوالرات     ، اليت تتلقى   احلكومة  أن تدابري  ٥ورد يف الورقة املشتركة       -٦٦

ويبدو أن  .  حتقق نتائج ملموسة   مل ترمي إىل احلد من الفقر،       إمنائيةيف شكل قروض ومساعدات     
شاركة الفقراء بصفة   السبب الكامن وراء هذا األمر هو عدم وجود هنج حموره اإلنسان وعدم م            

املعلومـات املتعلقـة    و. خاصة يف تصميم وتنفيذ املشاريع والربامج الرامية إىل حتقيق التنميـة          
باللغة املنغوليـة وال يتيـسر   اً متاحة دائمليست بالقروض واملساعدات الرامية إىل حتقيق التنمية       

يع التنمية واالستفادة منها  احلصول عليها، ما يصعِّب على الناس املشاركة يف تنفيذ ورصد مشار          
  .)١١٧(ملمارسة حقهم يف التنمية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
أنـه  لتنفيذ عقوبة اإلعدام قد أُعِلن و     اً  اختيارياً  الحظت منظمة العفو الدولية أن وقف       -٦٧
  .)١١٨(٢٠٠٩ أي عملية إعدام يف عام تنفذ مل

 أن عدد السكان املفقَّرين الذين خسروا ماشيتهم خالل         ٧شتركة  وذكرت الورقة امل    -٦٨
الئقـة  ال التعدين غري قطاعالكوارث الطبيعية واجملربين على ترك أماكن عملهم بسبب أنظمة  

  .)١١٩(يف تزايد



A/HRC/WG.6/9/MNG/3 

15 GE.10-15323 

 أن التعدين له أثر سليب فوري ومباشـر علـى حـق             ٥والحظت الورقة املشتركة      -٦٩
محايتـهم مـن فقـدان التـوازن        يف   و ،تسم باألمان واألمـن   املواطنني يف العيش يف بيئة ت     

 وحقهم يف املـاء     ، وحقهم يف احلفاظ على تقاليدهم الثقافية األصلية وتوريثها        ،اإليكولوجي
 وحقهم يف االطالع علـى      ، وحرية اختيار أسلوب كسب الرزق     ،مستوى معيشي الئق  يف  و

 ،لرعايـة واخلـدمات االجتماعيـة    وحقهم يف ا،املعلومات واملشاركة يف عملية صنع القرار    
  .)١٢٠( وحقهم يف سبل االنتصاف،وحقهم يف التنمية

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - رابعاً  
 أن منغوليا قد حتتاج إىل املساعدة التقنية لبناء القدرات يف           ٥كرت الورقة املشتركة    ذ  -٧٠

يع مستويات وضع الـسياسات     اعتماد هنج قائمة على حقوق اإلنسان يف مج       : اجملاالت التالية 
وختطيط الربامج؛ وبناء القدرات يف جمال حتليل حمتوى السياسات والربامج والقوانني وتنفيذها            
من منظور حقوق اإلنسان؛ وتعزيز املؤسسات واآلليات الوطنية حلماية حقـوق اإلنـسان؛             

  .)١٢١(وإنشاء صندوق لدعم صمود منظمات اجملتمع املدين

  ات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولوي -خامساً 
  .ال ينطبق
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