
Эмэгтэйч��дийг алагчилах б�х хэлбэрийг устгах тухай 
конвенцийн 20 дугаар з�йлийн 1 дэх хэсэгт оруулсан нэмэлт 

��рчл�лт 

Эмэгтэйч��дийг алагчилах б�х хэлбэрийг устгах тухай Конвенцид оролцогч улсууд, 

Ер�нхий Ассамблейн 1994 оны 12 дугаар сарын 23-ны �дрийн Эмэгтэйч��дийг 
алагчилах б�х хэлбэрийг устгах тухай конвенцийг батлах тухай 49/164 д�гээр 
тогтоолыг санаж, 

дээрх Конвенцийн 26 дугаар з�йлийн дагуу Дани, Финлянд, Исланд, Норвеги, 
Шведийн Засгийн газрууд тухайн Конвенцийн 20 дугаар з�йлийн 1 дэх хэсэгт 
дурдсан “жил б�р хоёр долоо хоногоос дээшг�й хугацаагаар хуралдана” гэсний 
оронд “жил б�р шаардлагатай хугацаагаар” гэсэн нэмэлт ��рчл�лт оруулах тухай 
санал дэвш��лснийг тэмдэглэж, 

Ер�нхий Ассамблейн 1994 оны 12 дугаар сарын 23-ны �дрийн 49/448 дугаар 
тогтоолд Ер�нхий Ассамблей дээрх Конвенцийн 26 дугаар з�йлийн дагуу оролцогч 
улсыг хурлын явцад оруулах аливаа нэмэлт ��рчл�лтийг анхаарч, Конвенцийн 20 
дугаар з�йлийн 1 дэх хэсгийн аливаа нэмэлт ��рчл�лтийн цар х�рээг хязгаарлахыг 
х�ссэнийг м�н тэмдэглэж, 

дээрх Конвенцийн ач холбогдол болон эмэгтэйч��дийг алагчилахыг устгахад х�чин 
чармайлт гаргаж буй Нэгдсэн (ндэстний Байгууллагын Эмэгтэйч��дийг алагчилах 
�злийг устгах хорооны хувь нэмрийг дахин сануулж, 

Эмэгтэйч��дийг алагчилах �злийг устгах хорооны ажлын ачаалал Конвенцид 
оролцогч улсын тоо нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор �с�ж байгаа б�г��д 
тухайн хорооны жилийн хуралдаан нь х�ний эрхийн бусад гэрээний дагуух 
байгууллагын жилд хуралддаг хуралдаанаас хамгийн богино байгааг тэмдэглэж, 

Эмэгтэйч��дийг алагчилах �злийг устгах хороо 14 д�гээр хуралдаанаараа 
батласан 22 дахь З�вл�мжийг санаж, 

Хороо нь ��рийн б�рэн эрхийнхээ х�рээнд оролцогч улсын танилцуулсан 
тайлангийн б�рэн г�йцэд болон цаг хугацаандаа ирсэн эсэхийг харгалзан, 
тэдгээрийн Конвенцийн дагуу х�лээсэн ��ргээ биел��л��лэх арга хэмжээг батлах 
шаардлагатайг итг��лж, 

Эмэгтэйч��дийг алагчилах �злийг устгах хорооны хуралдаан цаг хугацааны хувьд 
хангалттай байх н�хц�л нь ирээд�йд Хорооны �р д�нг баталгаажуулах чухал х�чин 
з�йл болохыг м�н итг��лж, 

1. Эмэгтэйч��дийг алагчилах б�х хэлбэрийг устгах тухай Конвенцийн 20 дугаар 
з�йлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан з�йлд дараахьнэмэлт ��рчл�лтийг оруулахаар 
шийдэв: 



“Дээрх конвенцийн 18 дугаар з�йлийн дагуу хороонд танилцуулсан тайланг 
хэлэлцэх зорилгоор жил б�р ердийн хугацаагаар хуралдана. Хорооны хуралдааны 
�ргэлжлэх хугацаа дээрх Конвенцид оролцогч улсууд хуралдаанаараа тогтоож, 
��нийг нь Ер�нхий Ассамблейн сайшааснаар тодорхойлно.” 

2. Ер�нхий Ассамблей 15 дугаар чуулганаараа тухайн нэмэлт ��рчл�лтийг 
сайшааж байгааг тэмдэглэхийг з�вл�ж, 

3. Нэмэлт ��рчл�лт нь Ер�нхий Ассамблейн зохих хэлэлц��лгээр болон Ер�нхий 
нарийн бичгийн даргад Конвенц хадгалуулсан оролцогч улсуудын хоёрны гурав нь 
х�лээн з�вш��рс�н тохиолдолд х�чин т�г�лд�р болохоор шийдэв. 

 
* Монгол Улс 1997.10.03-нд соёрхон баталсан.  
 


