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المعلومات اإلضافية للتقرير األساسي الموحد لمنغوليا
أولً -معلومات عامة
ألف -الموقع الجغرافي والتضاريس
 -1تقأأع منغوليأأا يف وسأ نيسأأيا بأ طأأي الطأأول  44°87و 56°119مأ نصأأف الكأأرة
الشرقي و طي العرض  35°41و 09°52م نصف الكأرة الشأما  .وتبلأمل املسأافة بأ شأرق
البل أ أ أأد وغربأ أ أ أه  2 393ك أ أ أأم وب أ أ أ ال أ أ أأه وجنوبأ أ أ أه  1 259ك أ أ أأم .وتبل أ أ أأمل مس أ أ أأاحة منغولي أ أ أأا
اإلمجالية  1 566.5ألف كيلومرت مربع ما جيعل هذا البلد حيتل املرتبأة التاسأعة عشأرة بأ أكأرب
بلدان العامل .وتُعد منغوليا واحدا م أكرب البلدان غري الساحلية .وتشرتك يف حدودها مع روسيا
أأاالا ومأأع الص أ جنوب أ ا وشأأرق ا وغرب أ ا .وتقأأع منغوليأأا علأأى ارتفأأاط ي أرتاو متوسأأطه ب أ 914
و 1 580مرتا ع سطح البحر .ويتكون جزنيها الغريب والشما م مناطق جبلية .ويبلمل ارتفاط
جبل ألتاي الواقع يف املنطقة اجلنوبية الغربية حنو  4 267مرتا فوق سطح البحر.
 -2ويتسم مناخ منغوليا بطقس قأاري متطأر  .ويتغأري الطقأس بسأرعة تبعأ ا للموقأع اجلغأرايف
واملناطق الزمنية .ومنغوليأا معزولأة عأ احمليطأات و اطأة عبأال عاليأة يصأل ارتفاعهأا إىل  1.5كأم
فأوق مسأأتوط سأأطح البحأأر .ويتعاقأ علأأى منغوليأا أربعأأة فصأأول ةتلفأأة إذ تتسأأم بصأأيف قصأأري
وجا ميتد م حزيران/يونيه إىل نيب/أغسطس وفصل شأتاء بأارد وطويأل ميتأد مأ تايأة تشأري
الثأأاين/نوفمرب إىل نيسأأان/أبريل فيمأأا ميتأأد فصأأل الربيأأع م أ شأأهر نيسأأان/أبريل إىل حزيران/يونيأأه
واخلري أأف م أ تاي أأة نيب/أغس أأطس ح أأو تش أري الث أأاين/نوفمرب .وي أرتاو املع أأدل الس أأنوي هلط أأول
األمطار ب  388ملم يف املناطق اجلبلية وأقل م  50ملم يف منطقة غويب.
 -3وترتاو درجة احلأرارة يف فصأل الشأتاء بأ  15درجأة مئويأة حتأ الصأفر إىل  30درجأة
مئوية حت الصفر (ما يوازي  5درجأات إىل  22درجأة حتأ الصأفر حسأ مقيأاهن فهرتايأ
ويف فصل الصيف م  10إىل  26.7درجة مئوية (ما يوازي  50إىل  80درجة حس مقيأاهن
فهرتاي أ  .ويهأأب متوس أ احل أرارة السأأنوي يف جبأأال التأأاي و انأأاي و وفس أ ول ومنأأاطق
ينيت اجلبلية دون  4درجات مئويأة حتأ الصأفر فيمأا يأرتاو يف وديأان أحأواض األتأار الكبأرية
بأ أ  6درج أأات مئويأ أة حتأ أ الص أأفر و 8درج أأات مئوي أأة ويه أأب دون ال  2درجتأ أ مئ أأويت يف
السأأهوب ويفأأوق ال  6درجأأات يف منطقأأة غأأويب .وكميأأة هطأأول األمطأأار يف منغوليأأا من فضأأة
حيأأرت ي أرتاو نسأأبتها ب أ  250و 400ملأأم يف املنأأاطق الشأأمالية وب أ  100و 150ملأأم يف
املناطق اجلنوبية.
 -4وهنأأاك العديأأد م أ أنأأواط الرتبأأة امل تلفأأة مبأأا فيهأأا البأأين والبأأين الأأداك والبأأين الفأأاتح
والرملأأي والطبشأأوري والأأدبا واملأأا  .وال تت أأاوز مسأأاحة اليابسأأة اإلمجاليأأة ذات الرتبأأة البنيأأة
الصاحلة للزراعة نسبة  0.76يف املائة .وتبلمل مساحة املناطق املروية  840كم.2
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 -5ويبلأأمل عأأدد األت أأار يف منغولي أا  3 811ت أأرا يت أأاوز طوهل أأا اإلمجأأا  67 000ك أأم.
أما البحريات فعددها  3 500حبرية حب أم إمجأا يبلأمل  500كأم 3وهنأاك أيضأا  7 000نبأع
و 190ت أأرا جلي أأديا تت أأاوز مس أأاحتها اإلمجاليأ أة  540ك أأم 2وحنأ أو  250ينبوعأ أا  139زانأ أا
للمياه اجلوفية .وميك تقسيم األتار والبحريات يف منغوليا إىل ثالثة أحواض يطيأة 1 :حأوض
احمل أأي املت م أأد الش أأما و 2ح أأوض احمل أأي اهل أأادئ و 3ح أأوض نيس أأيا الوس أأطى للص أأر
الأأدا لي .ويعتأأرب تأأر أور أأون أطأأول تأأر يف منغوليأأا (يبلأأمل طولأه  1 124كأأم فيمأأا يبلأأمل ح أأم
منطق أ أأة احتي أ أأاطي املي أ أأاه فيأ أ أه  133 000ك أ أأم . 2أم أ أأا حب أ أأرية أوف أ أأس فه أ أأي أك أ أأرب حب أ أأرية فيه أ أأا
( 3 350كم 2وأما حبرية وفس ول فهي أعمق حبرية يف البلد ( 262.4مرت .
 -6وتتكون نسبة  41.3يف املائة م مساحة منغوليا مأ منأاطق رأحراوية وسأهوب فيمأا
ال يت أأاوز ح أأم الغابأأات نسأأبة  10يف املائأأة .ويوجأأد يف منغوليأأا أكثأأر م أ  4 000نأأوط م أ
النباتات املصنفة يف فئات املعمرة وأحادية احللقة واخلشبية والكثيفة وشبه الكثيفة .كمأا يوجأد
أيضأ أا  140نوعأ أا مأ أ الث أأدييات ال أأيت تنتم أأي إىل  7جمموع أأات و 24عائل أأة و 70فئ أأة فضأ أالا
ع  390نوعا م الطيور .وم ب تلك احليوانات والنباتات أنأواط تنفأرد أا منغوليأا مأ قبيأل
احلصان الربي واجلمأل الأربي ودب غأويب وزهأرة العطأاهن الأذهس وفأرهن الغريأر املنغوليأة ونبتأة
السوسوريا دروغوستايسكي بالي .
 -7وتتمتأأع منغوليأأا مب أوارد غنيأأة باملعأأادن مبأأا فيهأأا الأأذه
ما جيعلها تضطلع بدور هام يف االقتصاد الدو .

والنحأأاهن واليورانيأأوم والفحأأم

باء -التاريخ والثقافة
 -8هناك أدلة تعود إىل ما يقارب املليون سنة على بدء االستيطان البشري ألراضأي منغوليأا
احلاليأأة .وأول إمرباطوريأأة يف منغوليأأا هأأي إمرباطوريأأة اهلونأأو الرحأأل املنيعأأة الأأيت ت سس أ يف القأأرن
الس أأادهن قب أأل امل أأيالد .ويف أوج قوهت أأا احتلأ أ إمرباطوري أأة هون أأو أراض أأي توريغس أأتان يف الغ أأرب
وجبأأال كيانعأأان يف الشأأرق وحبأأرية بايكأأال يف الشأأمال واألس أوار الصأأينية البيضأأاء يف اجلنأأوب.
ويف عام  2011احتفل منغوليا بالذكرط السنوية ال  2200إلمرباطورية اهلونو املنغولية األوىل
كمأأا احتفل أ يف عأأام  2006بالأأذكرط املئويأأة الثامنأأة إلمرباطوريأأة منغوليأأا العظمأأى الأأيت أسسأأها
جنكيأأز أأان .وقأأد ضأأع منغوليأأا لسأأيطرة اإلمرباطوريأأة املنشأأورية مأأدة  200عأأام واسأأتعادت
اس أأتقالهلا يف  26تشأ أري الث أأاين/نوفمرب  1921م أأع قي أأام احلرك أأة الثوري أأة الش أأعبية ال أأيت أدت إىل
ت سيس مجهورية منغوليا الشعبية .ويف األربعينات م القرن املاضي أرأبح منغوليأا دولأة تابعأة
لالحتأأاد السأأوفيا وجأأزءا م أ بلأأدان املنظومأأة االش أرتاكية ملأأدة  40عام أا .وانضأأم منغوليأأا إىل
األم أ أأم املتح أ أأدة يف ع أ أأام  1961عض أ أأوا كام أ أأل العض أ أأوية .ويف متوز/يولي أ أه  1990ج أ أأرت أول
انت ابات دميقراطية أذنأ بتحأول منغوليأا سألمي ا إىل الدميقراطيأة .واعتُمأد دسأتور منغوليأا اجلديأد
وعقدت أول انت ابات رئاسية يف  6حزيران/يونيه .1993
يف عام ُ 1992
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 -9تتميز منغوليا برتاث ثقايف عريق غين جدا .فاملنغولية لغة متطورة تنتمي إىل أسرة اللغأات
األلتاوية وهي غنية باملفردات .وتسأت دم منغوليأا حاليأا األعديأة الكرييليأة بأالتوازي مأع األعديأة
املنغوليأة التقليديأأة الأأيت يعأود تار هأأا إىل  1 000عأأام مضأ  .وتعتأرب املصأأارعة املنغوليأأة وسأأباق
اخلي أأل والرماي أأة واألغ أأاين الطويل أأة والغن أأاء ب أأاحلن رة وال أأرق عنار أأر مهم أأة يف ال أرتاث الثق أأايف
العاملي.

جيم -التركيبة السكانية المنغولية
 -10يبل أأمل تع أأداد س أأكان منغولي أأا حاليأ أا  2.9ملي أأون نس أأمة بي أأنهم  10يف املائ أأة مأ أ كب أأار
الس أ و 27.4يف املائأأة م أ األطفأأال رت أ ت أرتاو أعمأأارهم ب أ رأأفر و 14سأأنة و 37.7يف
املائأأة م أ الشأأباب ب أ سأ اخلامسأأة عشأأرة و 34عام أ ا .وحبلأأول عأأام  2010منأأا عأأدد سأأكان
منغوليأا مبقأأدار  2.6ضأأعف ا مقارنأأة بعأأام  1963فيمأأا منأأا عأأدد األسأأر املعيشأأية ثالثأأة أضأأعا .
وتشأأكل نسأأبة النسأأاء  51.3يف املائأأة م أ جممأأوط السأأكان فيمأأا تبلأأمل نسأأبة الرجأأال  48.7يف
املائأأة .ويبلأأمل معأأدل النمأأو السأأكاين  1.4يف املائأأة .وكأأان متوس أ العمأأر املتوق أع  69.1سأأنة يف
عأأام  2013حيأأرت بلأأمل العمأأر املتوقأأع للمأرأة  75عامأ ا والعمأأر املتوقأأع للرجأل  .65.4وتعأأي
نسأأبة  67.2يف املائ أأة م أ السأأكان يف املن أأاطق احلض أرية .وق أأد ازداد معأأدل اهل أأرة م أ املن أأاطق
الريفيأأة إىل املنأأاطق احلض أرية يف السأأنوات العشأأر املاضأأية ازديأأادا ملحوظ أا أدط إىل ارتفأأاط نس أأبة
سكان املناطق احلضرية .ويبلمل مؤشر التنمية البشرية يف منغوليا .0.787
 -11ووفقا إلحصاء السكان واملساك لعام  2010مت على الصعيد الوطين تعداد 713.8
ألف أسرة يف منغوليا ما شكل زيادة قدرها  31.9يف املائة مقارنة بعام  .2000ولوحظ ازدياد
عدد األسر املعيشية بنسبة  61.9يف املائة يف أوالن باتار فيما اخنف ذلك العأدد بنسأبة 4.3
يف املائأأة يف املنأأاطق الريفيأأة .وينتمأي  82.4يف املائأأة مأ جممأأوط امل أواطن املنغ أولي املقيم أ إىل
إثنيأأة اخلاخلأأا فيمأأا ينتم أي  3.9يف املائأأة مأأنهم إىل إثنيأأة الكأأازاخ .ويعتن أق  61.4يف املائأأة م أ
إمجأأا عأأدد سأأكان منغوليأأا الأأذي تزيأأد أعمأأارهم عل أى  15سأأنة عقيأأدة دينيأأة معينأأة يف ح أ
أن  38.6يف املائة ال يعتنقون أي عقيدة دينية .وتعتنق نسبة  86.2باملائة م إمجا السأكان
أي ما جمموعه  1 170 200ش ص ا البوذية فيما يؤم سائر السكان باملسيحية واإلسالم
والشأامانيه .وينتمأي  21يف املائأأة مأ السأأكان إىل إثنيأأة البوريأات و 41.5باملائأأة إىل الأأدار اد
و 46.2يف املائ أأة إىل التوف أأا و 30.6يف املائ أأة إىل اخلامنيغ أأان .ويعتن أق  85يف املائ أأة م أ رتثل أأي
إثنية التساتان الشامانية.
 -12ويف عام  2009كان معدل منو الناتج احمللي اإلمجأا يف منغوليأا  1.3يف املائأة .ومنأذ
عام  2010أربح معدل النمو إجيابي ا وفاق يف عام  2013نسبة  11يف املائة .وبلأمل نصأي
الف أأرد مأ أ الن أأاتج احملل أأي اإلمج أأا  2.449توغريكأ أ ا بالقيم أأة االمسي أأة يف ع أأام  2009مث ارتف أأع
إىل  6 053.8توغريكا يف عام .2013
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دال -القتصاد
 -13انتقلأ منغوليأأا بن أأا حنأأو اقتصأأاد السأأوق .ويف السأأنوات العشأأر املاضأأية تطأأور قطأأاط
التعأأدي بسأأرعة متناميأأة نتي أأة الزيأأادة السأريعة يف إيأرادات امليزانيأأة .ويف عأأام  2011بلأأمل معأأدل
النمأأو االقتصأأادي السأأنوي  17يف املائأأة .وكان أ هأأذه املأأرة األوىل الأأيت يُس أ ل فيهأأا ارتفأأاط يف
النمو .بيد أن معدل التض م مل يقل يوم ا ع رقم  .وكان معأدل منأو النأاتج احمللأي اإلمجأا يف
النصأأف األول مأ عأأام  2014قأأد بلأمل  5.3يف املائأأة فيمأأا بلأأمل معأأدل البطالأة  8.4يف املائأأة
ومعدل التض م  14.9يف املائة.
 -14ويش أأري تقري أأر الق أأدرة التنافس أأية العاملي أأة للف أأرتة  2012-2011يف م أأا يتعل أأق بالتنمي أأة
االقتصأادية واالجتماعيأأة إىل أن غمنغوليأا متأأر بفأرتة انتقاليأأة بأ مرحلأأة أوىل ترتكأز علأأى اإلنتأأاج
ومرحلأأة ثانيأأة تركأأز علأأى اإلنتاجيأأةغ مأأا يضأأع منغوليأأا ضأأم قائمأأة البلأأدان ذات الأأد ل املتوسأ
املن ف .
 -15ويف ع أ أ أأام  2010ك أ أ أأان مع أ أ أأدل الفقأ أ أ أر  38.7يف املائ أ أ أأة واخنف أ أ أ يف ع أ أ أأام 2012
إىل  27.4يف املائ أأة .وك أأان مع أأدل الفق أأر يف أوالن ب أأاتور  19.8يف املائ أأة بينم أأا بل أأمل يف املن أأاطق
الريفيأة  39.8يف املائأأة .ويف العأأام نفسأأه بلأأمل متوسأ معأأدل الفقأأر يف مراكأأز احملافظأأات 27.5
يف املائأأة و 30.4يف املائأأة يف مراكأأز األقأأاليم .أمأأا مؤشأأر جيأأين اخلأأاف بالبلأأد فيبل أمل  0.34يف
املائة.
 -16بلأأمل العأأدد اإلمجأأا لعسأأر الأأيت يعيلهأأا فأأرد واح أد  107.2نيال أسأأرة .وارتفأأع ه أأذا
العدد إىل  22.9ألفا مقارنأة بححصأاءات عأام  2004فضأالا عأ األسأر الأيت تعيلهأا أم مبفردهأا
وتقأأدر نسأأبتها  76.2يف املائأأة .ويوج أد  39.9ألأأف أم يعش أ وحيأأدات مأأع أطفأأال دون س أ
الثامنأأة عشأأرة .وتعأأي نسأأبة  60يف املائأأة م أ األُسأأر املكونأأة م أ أكثأأر م أ  8أفأراد حت أ أ
الفقر.

هاء -الدستور والسياسة والبيئة القانونية
 -17وفقأا للدسأأتور الأأذي اعتمأأد يف عأأام  1991أضأأح منغوليأأا مجهوريأأة برملانيأأة .ويعتأأرب
هورال الدولأة العظمأى جملأس الدولأة األعلأى وهأو أعلأى هيئأة تشأريعية يف الدولأة .واحلكومأة هأي
اهليئة التنفيذية .أما احملكمة العليا فهي أعلى هيئة قضائية يف الدولة.
 -18وجمل أأس الدول أأة األعل أأى برمل أأان أح أأادي اطل أأس وه أأو أعل أأى س أألطة تشأ أريعية يف البل أأد.
ويتأ لف م أ  76عضأأوا ينت بأأون بواسأأطة نظأأام انت أأايب ةأأتل  .وجيأأري انت أأاب أعضأأاء الربملأأان
املنغو ع طريق االقرتاط احلر والعام مع احلأق يف الرتشأح ملأدة أربأع سأنوات .وينبغأي أن ال تقأل
س املرشح الربملأاين عأ  25عامأا وأن يكأون لأه احلأق يف التصأوي  .و ضأع تنظأيم اإلجأراءات
والعمليات االنت ابية الربملانية للتشريعات ذات الصلة.
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 -19وحيأأق ألي م أواط مولأأود يف منغوليأأا تت أأاوز سأأنه  45عام أ ا مقأأيم يف البلأأد منأأذ أأس
سنوات متوارلة الرتشح لرئاسة اجلمهورية ملدة أربأع سأنوات .وتشأمل رأالحيات الأرئيس اقأرتا
قوان جديدة وتسمية مرشح ملنص رئيس الوزراء يعرضه على هورال الدولة العظمأى (الربملأان
كم أأا خت أأول الص أأالحيات ال أرئيس اس أأتعمال ح أأق ال أأنق إزاء تش أريعات جمل أأس الدول أأة األعل أأى
واملوافقأأة علأأى التعيينأأات القضأأائية واسأأتقالة القضأأاة .وتأأتم تسأأمية املرشأأح الرئاسأأي م أ جان أ
األح أزاب ذات املقاعأأد يف الربملأأان املنغأأو وينت أ ع أ طريأأق االق أرتاط العأأام .وباعتبأأار ال أرئيس
املنت أ رم أأزا للوح أأدة الوطني أأة يتع أ علي أأه اإلح أأام ع أ ال أأد ول يف عض أأوية أي ح أأزب م أ
األحزاب.
 -20ومتتد والية حكومة منغوليا أربع سنوات تبدأ عنأد تعيأ الربملأان رئيسأا للأوزراء وتنتهأي
بتعي أ رئ أأيس جدي أأد لل أأوزراء م أ جان أ الربمل أأان نفس أأه .وي أأدير رئ أأيس ال أأوزراء احلكوم أأة ويك أأون
مسؤوالا ع تنفيذ القوان فضالا ع تقدمي التقارير إىل الربملان املنغو .

 -21تت أ لف احلكومأأة م أ رئأأيس الأأوزراء والأأوزارات .وهأأي تضأأم الأأوزارات العامأأة واملت صصأأة
املكلفأأة بوضأأع وتطأأوير السياسأأات وسأأائر املهأأام ذات الصأألة بقطاعاهتأأا .ويتأأوىل أعضأأاء احلكومأأة
اإلشأرا علأى تنظأيم عمأل الوكأاالت احلكوميأة وتنفيأذه .و أالل الفأرتة املمتأدة مأ عأام 2008
إىل ع أأام  2012كانأ أ حكوم أأة منغولي أأا تضأ أم  11وزارة و 9وك أأاالت تنظيمي أأة و 32وكال أأة
تنفيذيأة .أمأأا احلكومأة املمتأأدة بأ عأأامي  2012و 2014فقأد ضأأم  16وزارة و 11وكالأأة
تنظيمية و 17وكالة تنفيذية.
 -22وتعترب احملكمة العليأا أعلأى هيئأة قضأائية يف الدولأة .ويتكأون النظأام القضأائي يف منغوليأا
مأ أأاكم مت صصأة علأأى مجيأع املسأأتويات ومكاتأ النيابأأة العامأة واحملكمأأة الدسأتورية .ووفقأ ا
لقأأانون احملكمأأة يتكأأون النظأأام القضأأائي الرئيسأأي م أ احملكمأأة العليأأا (يسأأتعرض ق أرارات احملأأاكم
األدىن و أأاكم األقأأاليم و أأاكم العارأأمة و أأاكم املقاطعأأات و أأاكم االسأأتئنا واحملأأاكم
االبتدائي أأة احمللي أأة .وباس أأتثناء احملكم أأة العلي أأا ملنغولي أأا جي أأوز إنش أأاء أأاكم مت صص أأة يف القض أأايا
اإلداريأة واجلنائيأة واملدنيأأة حسأ املسأأاحة وعأدد السأأكان وح أم اجلأرائم املرتكبأة يف املنطقأأة
ونوعها .ومنذ كانون الثاين/يناير  2013جيري إنشاء أاكم اسأتئنا علأى مسأتوط املقاطعأات
واألق أأاليم ذات ختصأ أ يف القض أأايا اإلداري أأة واجلنائي أأة واملدني أأة عمأ أالا ب حك أأام الق أأانون املع أأدل
إلنشاء احملاكم .ويف ما يلي ريطة مبواقع احملاكم يف املنطقة وختصصها.
 -23تنقسم منغوليا إداريا إىل األقأاليم والعارأمة واملقاطعأات واملنأاطق والقأرط واألحيأاء.
ويدير كل كيان م كيانات احلكم الذا أو اهليئات احمللية لتمثيل املواطن على كافة املستويات
وحدته اإلدارية اخلارة به .وختضع السلطة التنفيذية ملكت احلاكم .وتضأم منغوليأا  21افظأة
و 362مقاطعة وتسع دوائر.
 -24وتق أأيم منغولي أأا عالق أأات دبلوماس أأية مأ أع  173بل أأدا يف الع أأامل .ويتمت أأع البل أأد بسياس أأة
ارجية سلمية تنس م مع املعايري واملبادئ املعرت ا دوليا .وتتقيد منغوليأا بكامأل املسأؤوليات
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وااللتزامأات املنصأأوف عليهأا مبوجأ االتفاقيأات واملعاهأأدات الدوليأة .وفأأور قيأام احلكومأأة بحنفأأاذ
قأأانون يتعلأأق باالنضأأمام إىل املعاهأأدات واالتفاقيأأات الدوليأأة أو التصأأديق عليهأأا يكتس أ ذلأأك
القأأانون نفأأس احل يأأة الأأيت تتمتأأع أأا التشأريعات احملليأأة .ويكفأأل الدسأأتور املنغأأو عأأدم انضأأمام
منغوليا إىل أي اتفاقية أو معاهأدة ال تتماشأى وأحكأام الدسأتور أو التصأديق علأى أي مأ تلأك
االتفاقيات أو املعاهدات.
 -25ويأ أأنظم القأ أأانون اخلأ أأاف باملنظمأ أأات غأ أأري احلكوميأ أأة إنشأ أأاء وتس أ أ يل املنظمأ أأات غأ أأري
احلكومية والقانون املتعلق بتسأ يل اهليئأة القانونيأة للدولأة والقأانون املأدين .ويأنظم القأانون املأدين
أيض أا إنش أأاء الص أأناديق واجلمعي أأات .ومن أأذ ع أأام  2003تت أأوىل وكال أأة التسأ أ يل التابع أأة للدول أأة
تس أ يل املنظمأأات غأأري احلكوميأأة وفق أا للقأأانون املتعلأأق بالتس أ يل القأأانوين .ويف عأأام 2013
أُحصي ما جمموعه  16 288منظمة غري حكومية و 659رندوق ا و 2 167نقابة.
 -26ويف عأ أأام  2009س أ أ ل مأ أأا جمموع أ أه  20 373قضأ أأية تتعلأ أأق ع أ أرائم أدان أ أ فيهأ أأا
احملكمأ أ أأة  7 513ش ص أ أ أ ا .ويف عأ أ أأام  2013أُبلأ أ أأمل ع أ أ أ ارتكأ أ أأاب  25 362جرميأ أ أأة أدي أ أ أ
فيه أ أا  8 067ش ص أ أ ا .وم أ أ أرأ أأل عأ أأدد األش أ أ اف الأ أأذي أدين أ أوا يف عأ أأام  2013ررأ أأد
ما جمموعأه  696مأ اإلنأاث و 504مأ الشأباب دون الثامنأة عشأرة .وكانأ نسأبة  46.8مأ
اجلرائم اليت أبلمل عنهأا أالل تلأك الفأرتة تتعلأق بامللكيأة العقاريأة فيمأا كانأ نسأبة  34يف املائأة
تتصأأل حبيأأاة الفأأرد ورفاهأأه .ووفق أ ا للبيانأأات اإلحصأأائية الصأأادرة ع أ احملكمأأة العليأأا يف النصأأف
األول م أ أ أ عأ أ أأام  2013أدي أ أ أ مأ أ أأا جمموع أ أ أه  4 087ش ص أ أ أ ا بارتك أ أ أأاب ج أ أ أرائم وحك أ أ أأم
على  3 086ش صا مت احت أازهم .واعتقأل  1 261ش صأا ووضأع  1 563ش صأا حتأ
املراقبة فيما أرجئ احت از  243ش صا وكان  188ش صا دون الثامنة عشرة فيمأا حصأل
تسأأعة أش أ اف علأأى العفأأو .فض أالا ع أ ذلأأك رأأدرت حب أق  933ش ص أ ا عقوبأأات أأال
االحت از مثل العمل القسري والتغرمي والتوقيف.
 -27ويأأنظم القأأانون العالقأأات املتصأألة بالأأدي وأنشأأطة املؤسسأأات الدينيأأة .ولأأيس هنأأاك أي
تأأدا ل ب أ الأأدي والدولأأة مأأا يضأأم كامأأل حقأأوق الشأأع الدينيأأة وميك أ مل تلأأف األديأأان
التواجد يف منغوليأا .وهنأاك العديأد مأ اجلمعيأات الدينيأة امل تلفأة املسأ لة يف منغوليأا مأ قبيأل
اجلمعي أأات البوذي أأة واملس أأيحية واإلس أأالمية والبهائي أأة والش أأامانية واملوني أأة  50يف املائ أأة منه أأا
بوذي و 40يف املائة منها مسيحي.
 -28ويوجد  21حزب مس ل م جان احملكمة العليأا .ووفقأا لنتأائج االنت ابأات الربملانيأة
لعأأام  2012حصأأل احل أأزب الأأدميقراطي عل أى  31مقعأأدا وحأأزب الش أأع املنغأأو عل أى 25
مقعدا فيما حصل ائتال احلزب الثوري للشع املنغو على  11مقعدا وحزب اإلرادة املدنية
وحزب اخلضر على مقعدي اثن .
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واو -اإلطار العام لضمان حقوق اإلنسان واحترامها
 -29تأأرد يف اجلأأدول التأأا قائمأأة باالتفاقيأأات والعهأأود الدوليأأة الأأيت رأأدق عليهأأا منغوليأأا
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات.
اجلدول 1
التفاقيات والمعاهدات األساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان
أمساء االتفاقيات

تاريخ التصديق

اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم (1960

1964

اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة (1953

1965

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (1948

1966

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري (1966

1969

اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية (1968

1969

العهد الدو اخلاف باحلقوق املدنية والسياسية (1966

1974

العهد الدو اخلاف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (1966

1974

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها (1973

1975

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (1979

1981

االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية (1995

1987

اتفاقية حقوق الطفل (1989

1990

اتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدىن لس الزواج وتس يل عقود الزواج (1962

1991

الربوتوك أ أأول اال تي أ أأاري األول امللح أ أأق بالعه أ أأد ال أ أأدو اخل أ أأاف ب أ أأاحلقوق املدني أ أأة 1991
والسياسية (1966
تعديل املادة  2(43م اتفاقية حقوق الطفل (1995

1997

تعأأديل املأأادة  1(20م أ اتفاقيأأة القضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال التمييأأز ضأأد امل أرأة 1997
(1999
اتفاقيأ أ أأة مناهضأ أ أأة التعأ أ أأذي وغأ أ أأريه م أ أ أ ضأ أ أأروب املعاملأ أ أأة أو العقوبأ أ أأة القاسأ أ أأية 2001
أو الالإنسانية أو املهينة (1984
الربوتوك أأول اال تي أأاري التفاقي أأة القض أأاء عل أأى مجي أأع أش أأكال التميي أأز ض أأد املأ أرأة 2001
(1999
الربوتوكأأول اال تيأأاري التفاقيأأة حقأأوق الطفأأل بش أ ن بيأأع واسأأتغالل األطفأأال يف 2003
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أمساء االتفاقيات

تاريخ التصديق

البغاء ويف املواد اإلباحية (2000
الربوتوك أ أأول اال تي أ أأاري التفاقي أ أأة حق أ أأوق الطف أ أأل املتعل أ أأق باشأ أ أرتاك األطف أ أأال يف 2004
املنازعات املسلحة (2000
اتفاقية حقوق األش اف ذوي اإلعاقة (2006

2009

الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوق األش اف ذوي اإلعاقة (2006

2010

الربوتوك أأول اال تي أأاري للعه أأد ال أأدو اخل أأاف ب أأاحلقوق االقتص أأادية واالجتماعي أأة 2010
والثقافية (2008
الربوتوك أأول اال تي أأاري الث أأاين للعه أأد ال أأدو اخل أأاف ب أأاحلقوق املدني أأة والسياس أأية 2012
اهلاد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (1989

اجلدول 2
اتفاقيات وعهود منظمة العمل الدولية

10

أمساء االتفاقيات

تاريخ التصديق

اتفاقية احلد األدىن لس التشغيل (59

1969

االتفاقية بش ن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية (98

1969

االتفاقية بش ن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم (87

1969

االتفاقية بش ن املساواة يف األجر (100

1969

االتفاقية بش ن التمييز (يف االست دام واملهنة (111

1969

االتفاقية بش ن رتثلي العمال (135

1974

االتفاقية بش ن املشاورات الثالثية (144

1998

االتفاقية بش ن سياسة العمالة (122

2005

االتفاقية بش ن العمل اجلربي (29

2005

االتفاقية بش ن إلغاء العمل اجلربي (105

2005

االتفاقية بش ن أسوأ أشكال عمل األطفال (182

2000

االتفاقية بش ن السالمة والصحة املهنيت (155

1998

االتفاقية بش ن الت هيل املهين والعمالة (املعوقون (159

2002

االتفاقية بش ن احلد األدىن لس االست دام (138

1981
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أمساء االتفاقيات

تاريخ التصديق

االتفاقيأ أ أ أأة بش أ أ أ أ ن احلأ أ أ أأد األدىن لس أ أ أ أ االسأ أ أ أأت دام (حت أ أ أ أ سأ أ أ أأطح األرض يف 1981
املناجم (123
االتفاقية بش ن محاية األمومة (مراجعة (103

1969

اجلدول 3
التفاقيات الدولية األخرى المتعلقة بحقوق الطفل
أمساء املعاهدات واالتفاقيات

تاريخ التصديق

االتفاقيأأة بش أ ن محايأأة األطفأأال والتبأأين والتعأأاون ي جمأأال التبأأين فيمأأا ب أ البلأأدان 1998
(1993
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

2002

اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بش ن مكافحة التبمل (2003

2004

إعالن كوبنهاغ بش ن مكافحة املنشطات يف جمال الرياضة (2005

2007

 -30وقع حكومة منغوليا على الربوتوكول اال تيأاري التفاقيأة مناهضأة التعأذي وغأريه مأ
ض أأروب املعامل أأة أو العقوب أأة القاس أأية أو الالإنس أأانية أو املهين أأة والربوتوك أأول اال تي أأاري الثال أأرت
التفاقية حقوق الطفل املتعلقة بحجراء تقدمي البالغات واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األش اف
م اال تفاء القسري وقدمتها إىل جملس الدولة األعلى للتصديق عليها.
 -31أحال أ حكومأأة منغوليأأا إىل السأألطات الدوليأأة امل تصأأة مجيأأع التقأأارير املتعلقأأة بتنفيأأذ
املعاهدات الدولية اليت وقع عليهأا أالل الفأرتة املشأمولة بأالتقرير .وتشأمل تلأك التقأارير تنفيأذ
املعاهأأدات ال أأيت تن أأدرج يف نط أأاق والي أأة البل أأد ومأأا واجهت أأه م أ حت أأديات أأالل الف أأرتة املش أأمولة
بالتقرير .ويف ما يلي سرد للتقارير الأيت قأدمتها حكومأة منغوليأا إىل هيئأات املعاهأدات املعنيأة منأذ
الع أأام  :2009فف أأي أيلول/س أأبتمرب  2009ق أأدم حكوم أأة منغولي أأا إىل األمان أأة العام أأة لعم أأم
املتحأأدة تقريرهأأا الأأدوري اخلأأامس ع أ تنفيأأذ العهأأد الأأدو اخلأأاف بأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية.
وناقشأ الل نأة املعنيأأة حبقأوق اإلنسأان التابعأأة لعمأم املتحأدة ذلأأك التقريأر يف دورهتأا  101الأأيت
عقدت يف عام  .2011كمأا قأدم حكومأة منغوليأا إىل األمأم املتحأدة يف عأام  2011تقريرهأا
الأأدوري الرابأأع ع أ تنفيأأذ عهأأد األمأأم املتحأأدة الأأدو اخلأأاف بأأاحلقوق االجتماعيأأة واالقتصأأادية
والثقافي أأة .و أأالل مرحل أأة اإلع أأداد هل أأذا التقري أأر ُعق أأدت جلس أأتان تش أأاوريتان اش أأرتك فيهم أأا
الوكأأاالت احلكوميأأة واملنظمأأات غأأري احلكوميأأة .وشأأارك يف جلسأأيت التشأأاور مأأا يزيأأد علأى ثالثأ
م رتثلي املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان والوزارات والوكاالت احلكومية فضالا
عأ أ أ أ أ أرباء تقنيأ أ أ ع أ أأامل ل أ أأدط هيئ أ أأات األم أ أأم املتح أ أأدة ألغأ أ أراض حتسأ أ أ نوعي أ أأة التقري أ أأر.
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ويف عام  2012قدم منغوليا إىل األمانة العامة لعمم املتحدة تقريرها األول ع تنفيذ اتفاقية
حقأأوق األش أ اف ذوي اإلعاقأأة .ويف عأأام  2013قأأدم حكومأأة منغوليأأا أيض أا إىل األمانأأة
العامة لعمم املتحدة تقريرها املتعلق باإلجراءات والتقأدم احملأرز يف تنفيأذ االتفاقيأة الدوليأة للقضأاء
على مجيع أشكال التمييز العنصري .أما التقريران الثأام والتاسأع املتعلقأان بتنفيأذ اتفاقيأة القضأاء
عل أ أأى مجي أ أأع أش أ أأكال التميي أ أأز ض أ أأد املأ أ أرأة فق أ أأد قُأ أأدما إىل األمان أ أأة العام أ أأة لعم أ أأم املتح أ أأدة يف
أيلول/سبتمرب .2014
 -32وفضالا ع ذلك قدم حكومأة منغوليأا إىل منظمأة العمأل الدوليأة التقأارير التاليأة عأ
االتفاقيات والعهود اليت انضم إليها أو ردق عليها:


التقرير الدوري حلكومة منغوليا لعام  2009عأ تنفيأذ االتفاقيأة رقأم  87بشأ ن
احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب لعام 1948



التقرير الدوري حلكومة منغوليا لعام  2010عأ تنفيأذ االتفاقيأة رقأم  98بشأ ن
احلق يف التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية لعام  1948منظمة العمل الدولية



تقري أأر حكوم أأة منغولي أأا لع أأام  2010ع أ أ تنفي أأذ االتفاقي أأة رق أأم  144املتعلق أأة
باملشاورات الثالثية لتعزيز تنفيذ معايري العمل الدولية لعام 1967



تقارير حكومة منغوليا لعام  2011ع تنفيذ االتفاقية رقم  111بش ن التمييأز
يف االست دام واملهنة لعام 1958



تقري أ أأر حكوم أ أأة منغولي أ أأا املتعل أ أأق ب أ أأاإلجراءات املت أ أأذة أ أأالل ع أ أأامي 2010
و 2011ع تنفيذ االتفاقية رقم  29بش ن العمل اجلربي واالتفاقيأة رقأم 105
بش ن إلغاء العمل اجلربي.

ثانياً -اإلطار القانوني لضمان حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
ألف -إدراج مبادئ حقوق اإلنسان في التشريعات الوطنية وتحديدها وتنفيذها
 -33ينطوي دستور منغوليا على فصل مسأتقل يتعلأق حبقأوق وحريأات املأواطن التاليأة :احلأق
يف احلياة ( 16حقأوق حريأة ا تيأار العمأل والظأرو املواتيأة للعمأل واألجأر واحلصأول علأى
الراحأأة واملشأأاريع اخلار أأة ( 4-16احلأأق يف املس أأاعدة املاديأأة واملالي أأة يف حأأاالت الش أأي و ة
واإلعاقأأة واإلنأأاب ورعايأأة األطفأأال أو غريهأأا مأ الظأأرو املنصأأوف عليهأأا قانونأا (5-16
احلق يف الصحة والرعاية الطبية ( 6-16احلق يف التعليم مع توفري التعليم العام األساسأي جمانأ ا
(. 7-16
 -34وترد أنظمة أكثر تفصيالا للمواد املذكورة أعاله بش ن حقوق اإلنسان األساسية املدرجة
يف قطاط دد م التشريعات وغريها م األنظمة مبا يتماشى مأع مبأادئ الدسأتور .وكمأا ورد يف
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الدسأأتور جي أ إنفأأاذ املعاهأأدات واالتفاقيأأات الدوليأأة فأأور التصأأديق علأأى املعاهأأدة أو التش أريع
املتعلأ أ أ أأق باالنضأ أ أ أأمام إىل االتفاقيأ أ أ أأة بالوجأ أ أ أأه نفسأ أ أ أأه الأ أ أ أأذي تطبأ أ أ أأق فيأ أ أ أأه التش أ أ أ أريعات احملليأ أ أ أأة.
ويف عام  2012اعتُمدت طة عمل احلكومة للفأرتة  2016-2012الأيت هتأد إىل غإقامأة
نظأأام للعدال أأة اجلنائيأأة يف أأي باالحتياجأأات اإلمنائي أأة للبلأأد انس أ ام ا واملبأأادئ والق أأيم االجتماعي أأة
للم تمع الدميقراطي وتعزيز الوقاية واملساءلة والعمل بسياسة عادلأة فعالأة وبديلأة لتوجيأه لأوائح
االهتأأامغ بغيأأة إعمأأال حقأأوق اإلنسأأان املكفولأأة مأ االنتهاكأأات وجعلهأأا أكثأأر وضأأوحا وسأأهولة
لفهأأم اللغأأة وتعأأديل األحكأأام احلاليأأة مبأأا يأأتالءم واملتطلبأأات واالحتياجأأات يف الوق أ احلاضأأر.
فض أالا عأ ذلأأك ينبغأأي يف إطأأار عمليأأة التعأأديل تسأأهيل إنشأأاء بيئأأة قانونيأأة نيمنأأة مأ شأ تا أن
تض أأم محاي أأة حق أأوق اإلنس أأان وكرامت أأه وحريت أأه .ويف إط أأار عملي أأة اإلر أأال القض أأائي مت يف
عام  2012سأ سأتة قأوان شأاملة تتعلأق بالسألطة القضأائية .ونتي أة هلأذه اإلرأالحات بأات
نظأأام منغوليأأا القضأأائي يعمأأل علأأى أسأأاهن مبأأادئ التقييأأد .وقأأد أقأأر رئأأيس الدولأأة هأأذه الق أوان
الستة .وتتمثل القوان الثالثة األوىل يف قانون احملأاكم والقأانون املتعلأق بالوضأع القأانوين للقضأاة
والقأ أ أأانون املتعلأ أ أأق بالوضأ أ أأع القأ أ أأانوين للمحأ أ أأام ورأ أ أأدق عليهأ أ أأا يف  7نيذار/مأ أ أأارهن .2012
أمأأا القأوان الثالثأأة األ أأرط فتتمثأأل يف القأأانون املتعلأأق بأأحدارة احملأأاكم والقأأانون املتعلأأق بالوضأأع
القأ أ أ أأانوين ملمثلأ أ أ أأي امل أ أ أ أواطن والقأ أ أ أأانون املتعلأ أ أ أأق بالوسأ أ أ أأاطة واملصأ أ أ أأاحلة وقأ أ أ أأر أقأ أ أ أأرت يف 12
أيار/مايو  2012م جانأ اطلأس األعلأى للشأع  .وسأاق القأوان الشأاملة مسأاقة كأربط
يف عملية إرال النظام القضائي يف منغوليا.
 -35وتعترب العقوبات اليت تنزل مب الفي القانون أداة هامة يف محاية حقوق اإلنسان .ف ميع
القوان القطاعية تتسم ب حكام واضحة تتعلق بالتعوي والتغرمي وسائر تأدابري املسأاءلة املفروضأة
على مرتكس تلك األفعال.

باء -التدابير الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق اإلنسان
 -36تعمأأل املؤسسأأات التاليأأة املعنيأأة حبقأأوق اإلنسأأان علأأى كفالأأة إعمأأال حقأأوق اإلنسأأان يف
منغوليا:
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اطلس الوطين حلقوق اإلنسان



الل نة الوطنية حلقوق اإلنسان



اطلس الوطين املعين باملساواة ب اجلنس



اهليئة الوطنية املعنية باألطفال وهي الوكالة احلكومية التنفيذية



اطلس الوطين للطفولة



الل نة الثالثية الوطنية املعنية بالعمل والتوافق االجتماعي



اطلس الوطين املعين بالتوظيف و
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اطلس الوطين للتعليم املهين والتدري .

 -37وتتمتع الوكاالت بواليات عامة أو مت صصة لضمان حقوق اإلنسأان يف ظأل الأوزارات
القطاعية مبا يف ذلك التعليم والعمل والرعاية االجتماعية والصحة والبنية التحتية.
 -38يشأأر الربملأأان علأأى تنفيأأذ املعاهأأدات واالتفاقيأأات الدوليأأة الأأيت انضأأم إليهأأا منغوليأأا
ور أأدق عليه أأا .وتكف أأل حكوم أأة منغولي أأا تنفي أأذ املعاه أأدات الدولي أأة واالتفاقي أأات ذات الص أألة
بسلطتها ووالياهتا .ويقدم عضو جملس الوزراء أو رئيس الوكالة املسؤول ع اإلشرا علأى تنفيأذ
املعاهدة يف  20حزيران/يونيه أو  20كانون األول/ديسمرب م كل عام تقريأرا تقييميأا إىل الوكالأة
احلكوميأأة املسأأؤولة عأ العالقأأات اخلارجيأأة الأأيت تقأأدم بأأدورها مل صأ ا لعمليأأات التنفيأأذ وحتيأأل
تورياهتا عند الضرورة إىل احلكومة.
الحق في الحياة
 -39ين دستور منغوليا بصورة قاطعأة علأى حظأر احلرمأان مأ احلأق يف احليأاة مأا مل يتعلأق
األمأر حبكأم إعأدام رأادر عأ احملكمأة يف مأا يتعلأق ب شأد اجلأرائم طأورة والأيت حيأددها القأأانون
اجلن أأائي ملنغولي أأا .وعم أالا بالق أأانون اجلن أأائي احل أأا ملنغولي أأا تُف أأرض عقوب أأة اإلع أأدام عل أأى اجل أرائم
اخلط أأرية مأ أ قبي أأل م أأا ه أأو منص أأوف علي أأه يف امل أأادة  :2-81التع أأدي عل أأى حي أأاة رج أأل دول أأة
أو ش ص أ أ أ أأية عام أ أ أ أأة  1-84الت ريأ أ أ أ أ  2-91القتأ أ أ أ أل  3-126االغتص أ أ أ أأاب 2-177
اللصورية  2-78اإلرهاب و 1-302اإلبادة مجاعية.
 -40ومل تنف أأذ منغولي أأا أي حك أأم باإلع أأدام من أأذ ع أأام  .2009فق أأد أعل أ ال أرئيس إلبغ أأدورج
تس أأاغيا يف  14ك أأانون الثاين/ين أأاير  2010أن منغولي أأا أوقفأ أ العم أأل بتنفي أأذ عقوب أأة اإلع أأدام.
ويف عأأام  2013انضأأم منغوليأأا إىل الربوتوكأأول اال تيأأاري لالتفاقيأأة اخلارأأة بأأاحلقوق املدنيأأة
والسياسأ أأية بش أ أ ن إلغأ أأاء عقوبأ أأة اإلعأ أأدام .ويف عأ أأام  2012انضأ أأم منغوليأ أأا إىل الربوتوكأ أأول
اال تياري الثاين للعهد الدو اخلأاف بأاحلقوق املدنيأة والسياسأية .واق ُأرت شأط عقوبأة اإلعأدام
م أ قائمأأة العقوبأأات املدرجأأة يف املشأأروط املتعلأأق بالقأأانون اجلنأأائي املعأأدل ملنغوليأأا الأأذي قُأأدم إىل
جملس الدولة األعلى للنظر فيه.
الحق في الحياة وفي بيئة صحية وآمنة ،وفيي الحمايية مين التليو البيئيي واخيتال التيوا ن
اإليكولوجي
 -41مأ أجأأل ضأأمان بيئأأة رأأحية ونيمنأأة للمأواطن اعتمأأدت حكومأأة منغوليأأا تنفيأأذ معأأايري
شأأو تتعلأأق بأأاهلواء وتلأأوث املأأاء والرتبأأة والغأأذاء وسأأالمة الطأأرق والبنأأاء .وبأأالنظر إىل امل أأاطر
الصحية املرتبطة بتلوث اهلواء يف منغوليا مت املوافقة على املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقأة
بقياهن وحتليل مؤشر جودة اهلأواء ومت العمأل بأه مأ أجأل تقيأيم تلأوث اهلأواء يف املنأاطق احلضأرية
وإعالم اجلمهور بالنتائج.
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 -42ومأ أجأأل احلأأد مأ تلأأوث اهلأواء يف العارأأمة أوالن بأأاتور وغريهأأا مأ مأأدن املقاطعأأات
ذات الكثافأأة السأأكانية العاليأأة أنشأأئ الل نأأة الوطنيأأة املعنيأأة باحلأأد م أ تلأأوث اهل أواء بحش أرا
مكت أ ال أرئيس .غأأري أن التعأأديالت الأأيت أجري أ علأأى القأأانون املتعلأأق بأأاهلواء يف عأأام 2013
أفض إىل وضع الل نة حت إشرا رئيس الوزراء .وم أجل احلد م تلوث اهلأواء يف منغوليأا
نفأأذت الل نأأة إج أراءات ةتلفأأة ل أ تأأوفري املواقأأد احملسأأنة والوقأأود وتزويأأد املسأأاك التقليديأأة
املنغولي أأة (اخلي أأام بع أأازل إض أأايف للح أأد مأ أ فق أأدان احلأ أرارة وت أأوفري اإلعان أأات املتعلق أأة بالتدفئ أأة
الكهربائية ورب طات التدفئة الصغرية واملتوسطة احل م بشبكة التدفئة املركزية.
 -43ويف م أ أأا يتعل أ أأق ب نش أ أأطة التع أ أأدي و ار أ أأة اس أ أأت راج ال أ أأذه تع أ أأرض اعتب أ أأارا مأ أ أ
عام  2011ما جمموعه  28ترا وينبوعا يف  8مقاطعات للتلوث .وبغية احلد م التلأوث أقأرت
احلكوم أأة ق أأانون حظ أأر استكش أأا املع أأادن وأنش أأطة التع أأدي يف من أأاطق من أأابع األت أأار ومن أأاطق
احتياطي املياه احملمية واملناطق احلرجية وتول تنفيذه.
والتد غأري املباشأر وضأمان بيئأة
 -44وم أجل محاية الناهن م اآلثار الضارة للتد
معيشية رحية مت يف عأام  2013إقأرار قأانون مكافحأة التبأمل .وعمأالا بالقأانون حيظأر التأد
يف وسأأائل النقأأل العامأأة والطأأائرات والقطأأارات والغأأر السأأياحية واملم أرات و طأأات الوقأأود
واملصانع ومستودعات ختزي املتف أرات وقأرب املأواد القابلأة لالشأتعال والوقأود ومنصأات النقأل
العأأام واألمأأاك العامأأة مأ قبيأأل املطأأاعم واملراكأأز الت اريأأة وأمأأاك الرتفيأأه واحلانأأات والبأأارات
املكات واملساحات املكتبية ما عدا النقاط املسمو ا.
الحق في الحيا ة العادلة ،والتملك ووراثة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
 -45يأأن دسأأتور منغوليأأا علأأى غمنأأع مصأأادرة األمأأالك اخلارأأة للمأواطن واالسأأتيالء عليهأأا
علأأى حنأأو غأأري مشأأروط .ويف حأأال بأأرزت احلاجأأة حصأأرا إىل اسأأت دام امللكيأأة اخلارأأة ألغ أراض
املنفع أأة العام أأة يتعأ أ عل أأى الدول أأة وهيئاهت أأا امل تص أأة أن تفع أأل ذل أأك لق أأاء تع أأوي أو س أأداد
للمالكغ.
 -46وإىل جان أ الق أوان املتعلقأأة بالشأأركات والنقابأأات والتعاونيأأات واخلأأدمات املصأأرفية
اعتمأأدت منغوليأأا منأأذ عأأام  2003تش أريعات ةتلفأأة هتأأد إىل تنظأأيم حيأأازة امللكيأأة واملشأأاريع
الت اري أأة اخلار أأة .فق أأد أن أأزت احلكوم أأة بن أأا عملي أأة ص ص أأة الكيان أأات واملراف أأق اململوك أأة
للقطاط العام م الل قسائم وقدم املواشي والشقق للمواطن باطان .وبأ عأامي 2003
و 2010أدارت بلدية العارمة  13مشروع ا يف األراضي امل ص صة لالسأت دام األسأري مأ
أأالل حتديأأد املواقأأع وأن أواط االسأأت دام واألح أأام .ونتي أأة لأأذلك مت ص ص أة 4 623.6
هكتارا مربعا م األراضي إىل  84 867م األفراد مأا نسأبته  10إىل  15يف املائأة مأ إمجأا
األراضي امل ص صة يف العارمة.
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 -47و أد احلأأد مأ اال تناقأأات املروريأأة والتأ ري يف العارأأمة أرأأدر أأافظ العارأأمة يف
ع أأام  2013أمأ أأرا بتعأ أأديل اإلج أ أراءات املتعلقأ أأة مبرك أأز تنظأ أأيم حركأ أأة املأ أأرور وهيكليأ أأة نظأ أأام إدارة
حركة املرور.
الحييق فييي حرييية اختيييار العمييل ،ووييروف العمييل الم اتييية ،واألجيير ،والسييتراحة وفييي القيييام
بمشاريع تجارية خاصة
 -48تعأأد البيئأأة القانونيأأة ال تيأأار املهنأأة اخلارأأة بكأأل فأأرد واإلنصأأا يف املعاملأأة واألجأأور
تقليدا راس ا يف منغوليا .ونتي ة للتغيريات اإلجيابية اليت طأرأت علأى االقتصأاد بسأب التطأورات
يف قطاعأأات التعأأدي والتمويأأل والت أأارة ارتفأأع الراتأ األمسأأى إىل حأأد كبأأري .غأأري أن معأأدل منأأو
التض م أدط إىل عدم تساوق منو األجور احلقيقي يف ةتلف القطاعات.
الحي ييق في ييي الحصي ييول علي ييى مسي يياعدة ماديي يية وماليي يية في ييي حي ييالت الشي ييي وخة ،واإلعاقي يية،
واإلنجاب ورعاية األطفال ،وغيرها من الظروف المنصوص عليها قانوناً
 -49مت يف عأأام  2011تعأأديل القأأانون املتعلأأق بالت أ م االجتمأأاعي .ووفق أ ا لأأذلك للتعأأديل
أربح نظام الضمان االجتماعي إلزامي ا ال لعش اف العامل مبوج عقود عمل فحس بأل
وملأأوظفي عقأأود األنظمأأة املدنيأأة والعأأامل يف ال أربامج واملشأأاريع الأأيت تنفأأذها املنظمأأات الدوليأأة
ما مل يُن على ال ذلك يف االتفاقات الدولية األ رط.
 -50فضأالا عأ ذلأك جيأري يف إطأار األ أأذ بالنظأام املتعأدد الطبقأات للمعاشأات التقاعديأأة
وتغطية األفراد ذوي مصادر الد ل غري املتساوق مب فيهم الرعاة وأربأاب العمأل الأذا تطأوير
مشاريع القوان املتعلقة باملعاش التقاعدي والضمان االجتماعي للرعاة وأرباب العمل الذا .

 -51وتعمأأل جمأأالس دعأأم سأأبل العأأي يف كأأل مأ األقأأاليم الفرعيأأة واملقاطعأأات املسأأؤولة عأ
حتديأأد األسأأر واألف أراد املسأأتحق لل أأدمات االجتماعيأأة املسأأتندة إىل اطتمأأع احمللأأي والبأأدالت
النقدية املشروطة فضالا ع أمناط أ رط لكس الرزق.
 -52وعمالا بالقأانون املتعلأق بالتأ م الصأحي تغطأي الدولأة التأ م الصأحي لأعوالد الأذي
تصل أعمارهم إىل س الثامنة عشرة واملتقاعدي والوالدي املتمتعأ بحجأازة تغيأ مأدة سأنت
أو ثالث سنوات إذا كان لديهما توأمان أو ثالثة توائم واجلنود يف اجلي اإللزامأي فضأالا عأ
األفراد احملددي يف املادة  12م القانون الرعاية االجتماعية.
الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية
 -53بغيأأة توعيأأة السأأكان بوجأأه عأأام علأأى أقيأأة الوقايأأة م أ األم أراض واإلدمأأان علأأى امل أواد
الض أأارة عم أأل ق أأانون الص أأندوق احلك أأومي اخل أأاف لع أأام  2010حبك أأم جدي أأد يعط أأي األولوي أأة
لصندوق الدعم الصحي .وعمالا باحلكم فُرض رسوم ضريبية على املشروبات الكحولية بنسبة
واحأأد يف املائأأة واثن أ باملائأأة م أ ض أريبة االسأأترياد والقيم أأة املضأأافة عل أأى الصأأناعات الدوائي أأة
كما تذه نسبة اثن يف املائة م منت ات التبمل إىل رندوق الأدعم الصأحي .ونتي أة لأذلك
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ارتفأأع متويأأل هأأذا الصأأندوق إىل حأأد كبأأري مأأا يسأأمح بتوسأأيع مشأأاريع التأأدري والتوعيأأة لتعزيأأز
الصحة العامة.
الحق في التعليم
 -54تأأوفر الدولأأة التعلأأيم االبتأأدائي والثأأانوي باطأأان .وهأأي تأأو اهتمام أ ا ار أ ا باملسأأاواة يف
توزيع اخلدمات التعليمية .وتغطي احلكومة املنغولية مجيع تكأاليف سأك طأالب املأدارهن الثانويأة
فضالا ع تكلفة الزي املدرسي واللوازم املدرسية لعطفال احملأروم تشأ يعا هلأم علأى االلتحأاق
باملأأدارهن .فضأالا عأ ذلأأك قامأ احلكومأأة بأأدءا مأ العأأام الدراسأي  2010-2009بتأأوفري
الكت أ املدرسأأية للمأأدارهن االبتدائيأأة جمان أ ا ووسأأع برنأأامج غالغأأداء والشأأاي املدرسأأيغ ليصأأبح
برنأأامج غوجبأأة الغأأداء املدرسأأيةغ .وتوجأأد مراكأأز تطلأأق عليهأأا تسأأمية غغيغرييأألغ ةصصأأة لتأأوفري
التعلأأيم املسأأتمر جلميأأع الفئأأات العمريأأة يف  21مركأأز مقاطعأأة و 331إقليم أا ومجيأأع أحيأأاء مدينأأة
أوالن باتار.
حق المشاركة في تدبير ش ون الدولة بصفة مباشرة أو من خال هيئات تمثيلية
 -55لكل مواط احلق يف أن ينت ويُنت  .ويبدأ حق االنت أاب يف سأ الثامنأة عشأرة.
ويف عام  2011أقر الربملان القأانون املتعلأق بنظأام االنت أاب التلقأائي مأا أوجأد البيئأة القانونيأة
الالزمة لعمليات سأريعة وفعالأة لتسأ يل النأا ب ومجأع األرأوات وفرزهأا وتوحيأد وررأد عمليأة
االنت ابات .ويف ما يتعلق بالتغيري اآلنف الذكر مت تغيري البنأود واملأواد املتعلقأة بالتشأريعات ذات
الصلة بحعداد قائمة النا ب ورردها فضالا ع طريقة اإلعالن الرمسي عأ نتأائج االنت ابأات.
كذلك أربح رتكنأا للمأواطن القأاطن يف اخلأارج رتأ يبلغأون الثامنأة عشأرة فمأا فأوق املشأاركة
يف االنت ابات وفقا للتشريعات اجلديدة.

الحيق فييي تشيكيل أحيزاب مين المنظمييات العامية األخييرى وانتظامهيا طوعياً ضيمن جمعيييات
وفقاً للمصالح الجتماعية والش صية والرأي
 -56ميك تس يل منظمات اطتمع املدين يف منغوليا يف شكل أحزاب سياسية أو منظمأات
غري حكومية وتعد التشريعات اليت تنظم عمل تلك املنظمات متطورة بالفعل.
 -57وينظم القانون العالقة ب الدولة واملؤسسات الدينية .وين الدستور علأى حريأة الأدي
للمواطن  .وينبغي على الدولة احأرتام الأدي يف حأ يتعأ علأى الأدي أن يتعأاطى بأاحرتام مأع
الدولة يف منغوليا .وال توجد قيود قانونية على حضور الطوائف الدينية.
 -58وميكأ أ تسأ أ يل ح أأزب سياس أأي يف غض أأون  30يومأ أا مأ أ تق أأدمي جمموع أأة مأ أ الوث أأائق
املطلوبأة .ويف مأا يتعلأأق مبنظمأات اطتمأأع املأدين ينبغأي علأأى أي حأزب سياسأأي أو نقابأة عماليأأة
االلتزام ب حكام قانون اف ينظم عمل أي منهما.
 -59يتمتأأع الرجأأل وامل أرأة حبقأأوق متسأأاوية يف اطأأاالت السياسأأي واالقتصأأادي واالجتمأأاعي
والثقايف ويف ما يتعلق بشؤون األسرة .فقد أقرت منغوليا يف عام  2011القانون املتعلأق باملسأاواة

GE.15-21868

17

HRI/CORE/MNG/2015

ب اجلنس  .وقد سأاهم قأانون البيئأة القانونيأة يف القضأاء علأى التمييأز القأائم علأى نأوط اجلأنس
وضأأمان املسأأاواة بأ اجلنسأ يف السياسأأة واالقتصأأاد والعالقأأات االجتماعيأأة والثقافيأأة واحليأأاة
األسرية.
الحق في تقديم التماس أو شكوى إلى الهيئات التابعة للدولة والمس ولين فيها
 -60تعترب هيئات الدولة واملسؤولون فيها ملزم بالرد على العرائ أو الشكاوط الواردة مأ
املواطن طبقا للقانون .وم أجل التعامل الفعال مع الشكاوط املقدمة م املواطن بأدأ العمأل
منذ عام  2012على تشغيل
اهلاتف امل صأ لأذلك الغأرض وهأو الأرقم  1111فضأالا
ع موقع اإلنرتن و دمة الرسائل النصية ذوي الصلة.
الحق في الحرية الش صية واألمن
أو توقيفأأه أو احت أأازه أو اضأأطهاده أو حرمانأأه م أ حريتأأه
 -61مينأأع تفتأأي أي ش أ
مأأا مل يأأتم ذلأأك وفق أا للقأأانون وطبق أا إلج أراءات وأسأأس حيأأددها القأأانون .وتأأنظم (املأأادة  8م أ
القانون اجلنائي إجأراءات احت أاز املشأتبه أم .وعمأالا أذه املأادة يسأمح لوكالأة إنفأاذ القأانون
باحت أأاز املشأأتبه بأأه يف حأأال اولتأأه اهلأأروب أو وجأأود أدلأأة كافيأأة تأأدي املأأتهم ع أرائم طأأرية.
ويف مثأأل هأأذه احلأأاالت ينبغأأي للمحقأأق رأأياغة مأأذكرة اعتقأأال حييلهأأا إىل املأأدعي العأأام أل أأذ
موافقته عليها فضالا ع إ طار احملكمة بذلك.
 -62ويشري تقرير التقييم ع التقدم احملرز يف طة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل
أنأأه غمت وفق أا لبيانأأات عأأام  2010-2008تنفي أذ  630عمليأأة اعتقأأال دون إبأأال احملكمأأة
بحشعار مسبق بذلك ما يشكل نسبة  38يف املائة م مجيأع عمليأات االعتقأال املندرجأة ضأم
هأأذا اإلطأأار الأأزمين .ويف غيأأاب أي تقأأارير ذات رأألة مل تأأتمك احملأأاكم م أ حتديأأد األسأأباب
املوجبة لتقييد احلرية ال سيما عمليات االعتقالغ.
-63
مشتبها
ق أأد أذنأ أ
املشتبه

ويف النصأ أأف األول م أ أ عأ أأام  2013تلق أ أ احملأ أأاكم وثأ أأائق تتعلأ أأق ب  421ش ص أ أ ا
أم استعرضأتها وفقأا للمأادت  58و 59مأ قأانون اإلجأراءات اجلنائيأة .وكانأ احملأاكم
بحلق أأاء الق أأب علأ أى  384ش صأ أا مأ أ املش أأتبه أأم ومل ي أأؤذن ب أأالقب عل أأى بقي أأة
.

جيم -مواءمة مواد المعاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان مع التشريعات الوطنية
 -64اسأتنادا إىل الأدروهن املسأتفادة مأ انتهأأاك حقأوق اإلنسأان يف احلادثأة الأيت وقعأ يف 1
متوز/يولي أه  2008وجأأدت نيليأأات تقييأأد حقأأوق اإلنسأأان وفق أا للقأأانون وضأأمانا لعأأدم انتهأأاك
تلك احلقوق حت أي ظر م الظرو مبوج دستور منغوليا انعكاسا هلا يف قانون الطوارئ
املعدل وقانون التعبئة العسكرية والقانون املتعلق بتقدمي التعويضات للضحايا .واستنادا إىل نتائج
دراس أأة التشأ أريعات املنغولي أأة بش أأان مواءم أأة املعاه أأدات واالتفاقي أأات الدولي أأة ال أأيت انض أأم إليه أأا
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منغوليأأا يسأأعى البلأأد إىل إد أأال التعأأديالت الالزمأأة علأأى الق أأانون اجلنأأائي وقأأانون اإلج أراءات
اجلنائية والقانون املتعلق بالفساد وقانون العدالأة اجلنائيأة ملواءمتهأا مأع املبأادئ واألحكأام الأواردة
يف اتفاقيأ أ أأة رومأ أ أأا ملكافحأ أ أأة الفسأ أ أأاد واتفاقيأ أ أأة األمأ أ أأم املتحأ أ أأدة ملكافحأ أ أأة اجلرميأ أ أأة املنظمأ أ أأة عأ أ أأرب
الوطنية/اتفاقيأأة بأأالريمو وبروتوكوالهتأأا اال تياريأأة واتفاقي أأة مناهضأأة التعأأذي وغأأريه م أ ض أأروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -65فضأ أ أالا ع أ أ أ ذل أ أأك مت مبوجأ أ أ ق أ أ أرار احملكم أ أأة العلي أ أأا ملنغولي أ أأا رق أ أأم  09امل أ أأؤرخ 28
ش أأباط/فرباير  2008اعتم أأاد تور أأية بشأ أ ن اس أأت دام املب أأادئ واملع أأايري املع أأرت أأا دوليأ أ ا يف
إجراءات احملاكم.

دال -تأثير المحاكم والمكاتب الحكومية في قضايا حقوق اإلنسان ،وتعيوي
الذين انتهكت حقوقهم

األفيراد

 -66تت أأذ حكومأأة منغوليأأا جمموعأأة م أ التأأدابري الوقائيأأة ملنأأع انتهأأاك حقأأوق اإلنسأأان م أ
جان احملاكم واملكات اإلدارية التابعة للحكومة واحلماية م تلك االنتهاكات.
 -67وتأأن املأأادة  26م أ القأأانون املتعلأأق حبمايأأة الضأأحايا والشأأهود علأأى غتقأأدمي احلكومأأة
تعويضات للضحايا والشهود علأى أسأاهن اإلجأراءات املنصأوف عليهأا يف املأادة  21مأ القأانون
املتعل أأق بالص أأندوق احلك أأومي اخل أأافغ .ويوج أأد يف امل أأادة  21م أ أ الق أأانون املتعل أأق بالص أأندوق
اف يتعلق ب غرندوق التعويضات اخلاف بضحايا اجلرميأةغ .وحيأدد هأذا
احلكومي اخلاف ن
القسأأم مصأأادر التمويأأل وأن أواط اجل أرائم الأأيت ميك أ تغطيتهأأا م أ الصأأندوق وأشأأكال التغطيأأة
ومبالمل التعوي .
 -68اعتمأأد القأأانون املتعلأأق حبمايأأة الشأأهود والضأأحايا يف عأأام  .2013فقأأد نأأتج عنأأه إطأأارا
قانوني أ ا يتعلأأق حبمايأأة حيأأاة ورفأأاه الضأأحايا والشأأهود وتقأأدمي الأأدعم واملسأأاعدة واملعلومأأات هلأأم.
ويأأوفر القأأانون اإلطأأار الأأالزم لتحس أ نيليأأات احلمايأأة والأأدعم وتعأأوي الضأأحايا والشأأهود م أ
جان الدولة.

ثالثاً -اإلطار الوطني لحترام حقوق اإلنسان
ألف -سلطات حقوق اإلنسان في منغوليا وأنشطتها
 -69أنش الربملأان املنغأو جلنأة فرعيأة حلقأوق اإلنسأان يف عأام  .2010والل نأة مسأؤولة عأ
القضايا املتعلقة بضمان حقوق اإلنسان وحرياته ومسائل العفو واهل رة وجتنيس األفراد .فضأالا
عأ ذلأأك تعمأأل الل نأأة الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأأان يف منغوليأأا حتأ إشأرا برملأأان منغوليأأا وتقأأدم
تقاريرهأأا بش أ ن قضأأايا حقأأوق اإلنسأأان يف منغوليأأا إىل الربملأأان نفسأأه .ومبوج أ القأأانون املتعلأأق
بالل نأأة الوطنيأأة حلق أأوق اإلنسأأان املأأؤرخ  7ك أأانون األول/ديسأأمرب  2000مت يف ع أأام 2001
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إنشأأاء الل نأأة الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأأان .ويأأن البنأد  1-3مأ القأأانون علأأى أن غالل نأأة مكلفأأة
بتعزيأأز ومحايأأة حقأأوق اإلنسأأان املنص أوف عليهأأا يف دسأأتور منغوليأأا والق أوان واملعاهأأدات الدوليأأة
ملنغولياغ.
 -70وتتكون الل نة م ثالثة أعضاء ويشأرتط يف املرشأح ملنصأ املفأوض أن يكأون مواطنأا
منغوليا ذا مؤهالت قانونية وسياسية عالية وذا علم و ربة وافيأ يف جمأال حقأوق اإلنسأان وأن
يتمتأأع بس أ ل جنأأائي نظيأأف وأن يكأأون قأأد بلأأمل اخلامسأأة والثالث أ م أ العمأأر .ويع أ الربملأأان
أعضاء الل نة ملدة س سأنوات بنأاء علأى اقأرتا الأرئيس أو جلنأة الربملأان الدائمأة املعنيأة بالعدالأة
أو احملكمأأة العليأأا ملنغوليأأا .ويع أ الربملأأان رئأأيس الل نأأة بنأأاء علأأى اق أرتا رئأأيس الربملأأان ملأأدة 3
سنوات .ويدير األمانة العامة لل نة  23موظفا .ويتم تعي  21رتثالا يف كل مقاطعة لية.
 -71وبغية دعم أنشطة الل نة يشارك بنشاط يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهأا جملأس غأري
رمسأأي مك أأون وفق أا للق أأانون م أ منظم أأات اطتمأأع امل أأدين الناش أأطة يف جم أأال ال أأدفاط ع أ حق أأوق
اإلنسأأان .ويتسأأم اطلأأس باألقيأأة يف إجيأأاد بيئأأة قائمأأة علأأى تعدديأأة أرأأحاب املصأأا يف سأأبيل
االضطالط مبهأام الل نأة وأنشأطتها .وقأد أُنشأئ أول جملأس غأري رمسأي يف  4نيذار/مأارهن 2002
م أ  11عضأأوا ميثلأأون منظمأأة العفأأو الدوليأأة ومنغوليأأا واملركأأز الأأوطين ملكافحأأة العنأأف املنأأز
واملركأز املنغأو املعأين حبقأوق اإلنسأان واملنظمأات غأري احلكوميأة األ أرط .ويف عأام  2014غأأدا
هذا اطلس مؤلف ا م  19عضوا.
 -72تعمأ أأل الل نأ أأة الوطني أ أأة حلقأ أأوق اإلنسأ أأان مبيزاني أ أأة بلغ أ أ  428.8مليأ أأون توغري أ أأك يف
عأ أ أ أأام  2012و 552.9مليأ أ أ أأون توغريأ أ أ أأك يف عأ أ أ أأام  2013و 902.3مليأ أ أ أأون توغريأ أ أ أأك يف
عأأام  .2014وتس أأت دم امليزاني أأة ألغ أراض جي أأري تُقييمهأأا س أأنوي ا عل أأى النح أأو الت أأا  1 :إج أراء
التقييم والبحوث املتعلقة مبسائل حقوق اإلنسان  2وضع توريات ومالحظات بشان القضايا
املتعلق أ أ أأة حبق أ أ أأوق اإلنس أ أ أأان  3االض أ أ أأطالط ب نش أ أ أأطة ملعاجل أ أ أأة الش أ أ أأكاوط املتعلق أ أ أأة حبق أ أ أأوق
اإلنسأأان  4اختأأاذ إجأراءات لضأأمان تنفيأأذ املعاهأأدات واالتفاقيأأات الدوليأأة  5تنظأأيم حلقأأات
تأأدري ملصأألحة وكأأاالت إنفأأاذ القأأانون يف جمأأال حقأأوق اإلنسأأان  6االضأأطالط بأأالتثقيف يف
جمأأال حق أأوق اإلنسأأان عل أأى الصأأعيدي الرمس أأي وغأأري الرمس أأي  7التوعيأأة العام أأة بش أ ن حق أأوق
اإلنسأأان والأأدعوة هلأأا  8تق أأدمي الأأدعم حلكومأأة منغوليأأا مب أأا ميكنهأأا م أ االضأأطالط بالتزاماهت أأا
مبوج االتفاقيات واملعاهدات الدولية و 9تش يع التعاون احمللي.
 -73وتعم أأل اهلياك أأل واألمان أأات الرمسي أأة وغ أأري الرمسي أأة مب أأا يف ذل أأك الل ن أأة الوطني أأة املعني أأة
بالشأأؤون اجلنسأأانية واطلأأس الأأوطين لعطفأأال والل نأأة الوطنيأأة الثالثيأأة املعنيأأة بالعمأأل والتوافأأق
االجتمأأاعي واطلأأس الأأوطين املعأأين باملسأأاواة ب أ اجلنس أ واطلأأس الأأوطين املعأأين بأأالتوظيف
واطل أ أأس ال أ أأوطين للتعل أ أأيم امله أ أأين والت أ أأدري عل أ أأى ض أ أأمان حق أ أأوق امل أ أواطن ومص أ أأاحلهم عل أ أأى
الصعيد الوطين.
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 -74وتعمأل الل نأأة الوطنيأأة املعنيأأة بالشأأؤون اجلنسأأانية منأأذ عأام  2005حتأ إشأرا رئأأيس
الوزراء وفقا ألحكام القأانون املتعلأق بضأمان املسأاواة بأ اجلنسأ  .وتتكأون الل نأة مأ أعضأاء
جملس الوزراء ورتثلأي اهليئأات احلكوميأة فضأالا عأ منظمأات اطتمأع املأدين .وهأي تضأم جمأالس
فرعية على الصعيد احمللي.
 -75وميأأارهن اطلأأس الأأوطين لعطفأأال مهامأأه وفق أا للقأأانون املتعلأأق حبمايأأة حقأأوق األطفأأال.
وتتكأأون نسأأبة  70يف املائأأة مأ عضأأوية اطلأأس مأ أعضأأاء يف الربملأأان ووزراء ووكأأالء وزارات
ووزراء دولة فيما تتشكل نسبة ال  30يف املائة املتبقية م خنأ اجتماعيأة ومأ رتثلأي املنظمأات
الوطنية والدولية لعطفال.
 -76ويف سأأبيل إعمأأال مبأأادئ حقأأوق اإلنسأأان واالنضأأمام إىل املعاهأأدات الدوليأأة وتبأأادل
الت أارب واخلأربات مأ أجأل تعزيأز حقأوق اإلنسأان ومحايتهأا علأى نطأاق أوسأع تتعأاون حكومأة
منغولي أأا والل ن أأة الوطني أأة حلق أأوق اإلنس أأان م أأع األم أأم املتح أأدة ووكاالهت أأا املت صص أأة وغريه أأا م أ
املنظمات الدولية واإلقليمية.
 -77ويف عأأام  2010قأأدم منغوليأأا استعراضأأها الأأدوري الشأأامل مأ أأالل نيليأأة جديأأدة
تسأأمح طلأأس حقأأوق اإلنسأأان التأأابع لعمأأم املتحأأدة باسأأتعراض أوضأأاط حقأأوق اإلنسأأان يف كأأل
بل أأد مأ أ البل أأدان بفار أأل زم أأين مدت أأه أرب أأع س أأنوات .وتنفي أأذا للتور أأيات الأ أواردة يف املالحظ أأات
اخلتاميأأة بشأأان االسأأتعراض الأأدوري ملنغوليأأا وافق أ احلكومأأة مبوج أ قرارهأأا رقأأم  59املأأؤرخ 2
تشأ أري الث أأاين/نوفمرب  2010عل أأى ط أأة العم أأل للف أأرتة  .2014-2011وق أأدم منغولي أأا يف
أيار/مأايو عأأام  2014تقريأأر منتصأأف املأأدة بشأ ن تنفيأأذ اإلجأراءات الأأيت اختأأذهتا احلكومأأة للوفأأاء
بالتوريات الواردة يف املالحظات اخلتامية.
 -78ومأ أجأأل حتسأ القأأدرات املهنيأأة يف جمأأال اإلشأرا علأأى إعمأأال حقأأوق اإلنسأأان يف
منغوليأأا وتعزيأأز التعأأاون مأأع األمأأم املتحأأدة وغريهأأا مأ املنظمأأات الدوليأأة واإلقليميأأة املعنيأأة حبقأأوق
اإلنسان تعاون حكومة منغوليا على حنو استباقي م الل املشاركة يف تنفيأذ بعأ املشأاريع
والربامج مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقأوق اإلنسأان وجلنأة التنسأيق الدوليأة للمؤسسأات
الوطنية حلقوق اإلنسان ومنتدط نيسيا واحملي اهلادئ للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسأان .وقأد
شارك منغوليا ب عامي  2010و 2013يف مجيع االجتماعأات ومأؤمترات القمأة الأيت نظمتهأا
املنظمات املذكورة.
 -79شارك رتثلون ع الل نة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا يف مؤمتر قمة الدوحة الثأام
عش أأر لع أأام  2013ملنطق أأة نيس أأيا واحمل أأي اهل أأادئ .واخت أأذ ق أرار استض أأافة منغولي أأا للقم أأة الس أأنوية
العشأري يف املأؤمتر .وانت أ رئأأيس الل نأأة الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأأان يف منغوليأأا نائبأا لأرئيس مأؤمتر
قمة نيسيا واحملي اهلادئ.
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 -80ويف سأأبيل إقامأأة العالقأأات وتبأأادل أفضأأل املمارسأأات مأأع سأأائر الل أأان الوطنيأأة حلقأأوق
اإلنسان سع منغوليا إىل تطوير تعاوتا مع أملانيا ومجهورية كوريا وأسرتاليا ونيوزيلندا.

باء -نشر المعلوميات والتوعيية بشيأن بعي
اإلنسان

بنيود وميواد المعاهيدات المتعلقية بحقيوق

 -81عمالا بالقانون املتعلق بالل نة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا تتعهأد الل نأة بتنظأيم
مح أأالت توعي أأة عام أأة م أ أأالل نش أأر املعلوم أأات ع أأرب موقعه أأا عل أأى ش أأبكة اإلنرتن أ ونش أرهتا
الفصلية وجملأة غحقأوق اإلنسأانغ والكتأ واملنشأورات الأيت تعأا مبسأائل حقأوق اإلنسأان علأى
وج أأه اخلص أأوف ومع أأارض الص أأور ومس أأابقات الرس أأم وأي أأام االفتت أأا ومراك أأز االستفس أأار
ووس أأائل اإلع أأالم العام أأة مب أأا يف ذل أأك التلفزي أأون واإلذاع أأة واألف أأالم القص أأرية املتعلق أأة حبق أأوق
اإلنسان واإلعالنات الت ارية.

جيم -البرامج التعليمية في مجال حقوق اإلنسان
 -82يف عام  1997أدرج ألول مرة  36مادة دراسية بش ن غحقوق اإلنسأانغ يف قائمأة
امل أواد اإللزاميأأة لنيأأل شأأهادة دراسأأية م أ اجلامعأأة أو الكليأأة .فض أالا ع أ ذلأأك وضأأع احلكومأأة
املنغولي أأة ط أأة إلدراج تعل أأيم حق أأوق اإلنس أأان يف من أأاهج امل أأدارهن الثانويأ أة ض أأم ط أأة عمله أأا
للفرتة  2014-2011بش ن تنفيذ التوريات الواردة يف املالحظأات اخلتاميأة املقدمأة مأ جملأس
حقوق اإلنسان يف عام .2011
 -83وتنظم الل نة الوطنية حلقوق اإلنسان برامج تدري وتوعية تستهد الفئات التالية:


املواطن وأفراد اطتمع



الوكاالت احلكومية الوطنية واحملليأة واملنظمأات املتمتعأة بأاحلكم الأذا ومأوظفي
اخلدمة العامة



احملكمأأة والشأأرطة ومكت أ املأأدعي العأأام ووكأأاالت إنفأأاذ القأأانون ومكت أ
القاضي العام وموظفيه



املنظمات غري احلكومية ومنظمات اطتمع املدين حلقوق اإلنسان



موظفو قطاط التعليم ومنظمات الرعاية الصحية واالجتماعية ومحاية الطفل



الصحفيون والعاملون يف وسائل اإلعالم و



النساء والطالب وتالمذة املدارهن وكبار الس واملعوق .

 -84وب أأدعم م أ برن أأامج األم أأم املتح أأدة اإلمن أأائي ط أأور معه أأد التعل أأيم منوذج أا ت أأدريبيا يع أأا
بالنهج القائم على حقوق اإلنسان م أجل الرتويج للمواقف والنُهج اجلديأدة بشأ ن التثقيأف يف
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جمأأال حقأأوق اإلنسأأان يف رأأفو العأأامل يف السأألك احلكأأومي .ويتميأأز النمأأوذج التأأدريس هأأذا
ع غريه م النماذج التدريبية األ رط بالدروهن اليت ميكأ ا تيارهأا للفئأات املسأتهدفة وتعأديلها
وفقا الحتياجات تلك الفئات .فضأالا عأ ذلأك يشأفع النمأوذج بأدليل املأدرب .وجيأري تأدري
الفئات املستهدفة بوترية سنوية .ويب اجلدول التا عدد املشارك حس العام.
اجلدول 4
عدد المشاركين في التدريب في مجال حقوق اإلنسان
التدري يف جمال حقوق الطفل
الدورات التدريبية املقررة
دورات تدريبية مل تقرر بعد

2009

2010

2011

2012

2013

جمموط الساعات

234

147

149

75

174

جمموط املشارك

2 415

2 224

2 012

387

1 678

جمموط الساعات

117

86

48

81
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دال -مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان
 -85أنشأ أأئ أول جمل أ أأس غأ أأري رمس أ أأي للمنظمأ أأات غ أ أأري احلكوميأ أأة يف  4أذار/م أ أأارهن 2002
وضأأم  11منظمأأة عضأأوا مبأأا يف ذلأأك مكت أ منظمأأة العفأأو الدوليأأة يف منغوليأأا واملركأأز الأأوطين
ملكافحأأة العنأأف واملركأأز املنغأأو حلقأأوق اإلنسأأان .ويضأأم اطلأأس حالي أ ا  21عضأأوا .وقأأد مت يف
عأأام  2013تعأأديل النظأأام الأأدا لي للم لأأس غأأري الرمسأأي إىل جان أ الل نأأة الوطنيأأة حلقأأوق
اإلنسان.
 -86وجتري سنوي ا بالتعاون مع برنامج األمأم املتحأدة اإلمنأائي الأدعوة إىل برنأامج زمالأة لأدعم
بناء قدرات منظمات اطتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان .ويأوفر برنأامج الزمالأة منصأة
متأأس إليهأأا احلاجأأة يف عقأأد مناقشأأات لوضأأع ط أ عمأأل مأ أجأأل التعأأاون مأأع املنظمأأات غأأري
احلكومية.
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