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منغوليا
إضافة

آراء بش أ ن االسأأتنتاواأ والو التو،أأياأ وااللتزامأأاأ العوةيأأة والأأر و
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آراء منغوليا بش ن التو،ياأ
ترحــن منيوليــا يالتولــياّ الــه قأ ـ ّدمجل إلي ــا ثنــا ا ولــة الثانيــة مــن اعســتلرار الــدور
-1
ّ
الشــامل وتبــد را هــا يشــيا هــذه التولــياّ دراج ــا يف التقرغــر .وقــد ن ــرّ ح ومــة منيوليــا
يالتشــاور مــم املن مــاّ ة ـ ا وميــة وســائر لــحا املصــ،حة يلناغـ عـة يف مجيــم التولــياّ قبــل
ع
تولية من التولياّ املائة واألريم والستني املقدمة إلي ا.
ي،ورة رائ ا يشيا كل
 -2وق ـ ــد قب ،ـ ــجل منيولي ـ ــا  150تول ـ ــيةت ومل تقب ـ ــل  14تول ـ ــيةت .والتول ـ ــياّ ة ـ ـ املقبول ـ ــة ه ـ ـ
التولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياّ رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  1و 4و 5و 6و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و 81و159
حســن الرتتيــن الــذ وردّ ي ـ يف تقرغــر ال رغ ـ اللامــل .ون ـرات لتــداذل هــذه التولــياّ اتبــم ـ
موحد لتل،يل عدم قبوهلا.
َّ

التو،ية رقم 1
تؤغــد منيوليــا تيغيــداتكــامات عمــل واذتصــاد هيحــاّ ملاهــداّ حقــو ا نســاا .وســتن ر
-3
ع
ا وم ـ ــة يف وق ـ ـ ع
ـجل مناس ـ ـ ع
ـن يف اععـ ـ ـرتاد يف عا واح ـ ــد ياذتص ـ ــاد ن ـ ــة الق ـ ــا ع،ـ ـ ـ التمييـ ـ ـ
اللنص ـ ــر ملوج ـ ــن امل ـ ــادة  14م ـ ــن اعت اقي ـ ــة وياذتص ـ ــاد ن ـ ــة مناه ـ ــة التل ـ ــذغن ملوج ـ ــن
املادتني  21و 22من ات اقية مناه ة التلذغن.

التو،ياأ رقم  4و 5و6
 -4ل ـ ّدقجل منيوليــا يف عــام  2014ع ،ـ الووتوكــول اعذتيــار عت اقيــة مناه ــة التلــذغن
وس ـرتاجم قانو ــا لت ،يــن ال،ونــة الوقنيــة قــو ا نســاا يف منيوليــا مل مــة انليــة الوقائيــة الوقنيــة.
وتتمثـل ولوغــة منيوليــا إىل ةاغـة ا ولــة التاليــة يف الرتكيـ ع،ـ التن يــذ النـاجت ل،ووتوكــول اعذتيــار
عت اقيــة مناه ــة التلــذغن ويــد التلــاوا مــم ال،ونــة ال رعيــة ملنــم التلــذغن يا ــا ة إىل موالــ،ة
تن ي ــذ الت ــداي الرامي ــة إىل ملا ــة املس ــائل املتل،ق ــة يالتل ــذغن ال ـ ـواردة يف التول ــياّ األذ ــر اّ
الص،ة املقدمة ثنا اعستلرار الثاين.
 -5وكم ــا ورد ع ــاه س ــتقدم ا وم ــة إىل الومل ــاا يف عا واح ـ عـد مق ــرت اععـ ـرتاد ياذتص ــاد
ال،ونتني ملوجن ات اقية الق ا ع ،مجيم ش ال التميي اللنصر وات اقية مناه ة التلذغن.
ن

التو،ياأ رقم  9و 10و 11و 12و 13و14
 -6منيولي ــا دول ــة ق ــرد يف مجي ــم امللاه ــداّ واعت اقي ــاّ الدولي ــة األساس ــية ق ــو ا نس ــاا
ياســتثنا اعت اقيــة الدوليــة ماغــة حقــو مجيــم اللمــال امل ــاجرغن و ـراد ســرهم .و جــرّ الســ ،اّ
ـود ح ومــة منيوليــا
والوكــاعّ امللنيــة حبوثـات واستقصــا اّ لبحــك إم انيــة اعن ــمام إىل اعت اقيــة .وتـ ّ
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مشـاهدة ان ــمام ي،ـداا ذــر وع ســيّما ت،ـ الــه تسـتقبل اللمــال األجانــن ملـن ــي م املنيوليــوا
إىل اعت اقية لتن ر يلد ل يف إم انية اعن مام إلي ا لتصبت دولةت قر ات ي ا.
 -7ورةــم ا اللمــل املنـ ش لــين شـ ات مــن شـ ال اللمالــة التق،يدغــة يف منيوليــا ــا ّا ا ومــة
ستبحك إم انية التصدغ ع ،ات اقية من مة اللمل الدولية  189يشيا اللمال املن ليني.

التو،ياأ رقم  14و 16و159
 -8ل املــا كانــجل وع ت ـ ال ات اقيــة عــام  1951املتل،قــة يو ــم الاجحــني ويروتوكوهلــا للــام 1967
مو ــور دراس ــة متملن ــة م ــن جان ــن الس ــ ،اّ والوك ــاعّ امللني ــة .ون ـرات ل،ص ــ،ة الوثيق ــة يسياس ــاّ
األمن الوقين يف الدولة اا مسـيلة ااـا قـرا عر ياعن ـمام إىل هـذه الصـ و ترجـم يف اغـة امل ـاد
إىل يرملــاا منيوليــا وع ن ــن الن ــر يف هــذه املســيلة يف الوقــجل ال ـراهن .وغأل ــن حالي ـات ع ،ـ إج ـرا
استقصا اّ وحبوث هلذا اليرر ومم ل غنبي غ ات إجرا م غد من التح،ياّ.
 -9وس ــتبحك ا وم ــة غ ـ ـات إم اني ــة اعتم ــاد تن ــي عم ن ــد ع
َّد لت وغ ــد الس ــ ،اّ امللني ــة ملب ــاد

توجي يــة يف عم ،ــا يف عــال تل غ ـ ولاغــة حقــو م،تمس ـ ال،وــو وستوالــل اللمــل مــم م و ــية
األمــم املتحــدة الســامية لشــؤوا الاجحــني ل ــماا حصــول م،تمس ـ ال،وــو ع ،ـ حقــوق م عم ـات
يـمبد عدم ا عادة القسرغة يوج ع ع
ذاد.

التو،يتان رقم  14و15
 -10غتمتـ ــم األشـ ــجلاد عـ ــدنو ا نسـ ــية يف منيوليـ ــا يـ ــا قو وا رغـ ــاّ اهتـ ــا الـ ــه غتمتـ ــم ـ ــا
املواقن ــوا األجان ــن .وغ ــن أم ق ــانوا ا نس ــية واملواقنـ ــة املس ــائل املتل،ق ــة ملواقن ــة وجنس ــية األق ـ ــال
املول ــودغن م ــن ي ــوغن ع ــدن ن ا نس ــية .وتقت ـ سياس ــاّ األم ــن ال ــوقين غ ـات ا ــا ع ،ـ ت ـوا عا
مناس ـ ع
ـن يف الب ،ــد ي ــني امل ـ ـواقنني األجان ــن واألش ــجلاد ع ــدن ا نس ــية وامل ــاجرغن .وتل ـ ـ ه ــذه
القـ ـوانني والوث ــائ السياسـ ـاتية يال ام ــل حق ــو األش ــجلاد ع ــدن ا نس ــية امل ول ــة يف اعت اقي ــة
املتل،قة يو م األشجلاد عدن ا نسية وات اقية ذ ض حاعّ انلدام ا نسية.

التو،ية رقم 81
 -11ت،ت ـ م منيوليــا يت ثيــن ج ودهــا الراميــة إىل التحقي ـ يف مجيــم ّادعــا اّ التلــذغن ووحشــية
الشــرقة .وحت ــر التش ـرغلاّ الوقنيــة امللمــول ــا ع ،ـ املســؤولني امل  ّ،ــني يان ــا القــانوا احتو ــا
األشــجلاد تلس ـ ات ألا هــذه ا ج ـرا اّ تســتوجن ا صــول ع ،ـ موا قــة القا ـ  .وع،ي ـ ــاا هــذه
التولية ة مقبولة.
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