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   مقدمة  
لفريــق العامــع املعــت بالســتعراض الــدورا الشــامع  املنشــل عمــقا بقــرار  لــ   قــو  عقــد ا -1

ـــــــة والعشـــــــرين   5/1اإلنســـــــا   . وجـــــــر  2015أيار/مـــــــايو  15 إىل 4يف الفـــــــ ة مـــــــن دورتـــــــي الااني
 منغوليــــا. وتــــرأد وفــــد 2015أيار/مــــايو  5 ة املعقــــودة يفرابعــــيف اجللســــة ال منغوليــــااســــتعراض  الــــة 

يف جلســتي العاةــرة املعقــودة  نغوليــاواعتمــد الفريــق العامــع التقريــر املتعلــق م تســو و أو ايليــع. الســيد
 .2015أيار/مايو  8يف 
  اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  الااا/ينــــاير   13ويف  -2

 .  وهولنداكوبا وسلاليو : منغولياستعراض  الة ل اا )اجملموعة الاقثية( تيسل 
 مـــن مرفـــق  ـــرار 5والفقـــرة  5/1  لـــ   قـــو  اإلنســـا  مـــن مرفـــق  ـــرار 15ووفقـــاا للفقـــرة  -3

 :  منغوليا  الةاستعراض  التالية أل راض  صدرت الوثائق 16/21 اجملل 
 (؛A/HRC/WG.6/22/MNG/1تقرير وطت ) )أ( 
إلنســــــا  الســــــامية حلقــــــو  ااألمــــــم املتحــــــدة أعدتــــــي مفوضــــــية  جتميــــــل للمعلومــــــات )ب( 

 (؛(A/HRC/WG.6/22/MNG/2)مفوضية  قو  اإلنسا ( 
 (.A/HRC/WG.6/22/MNG/3موجز أعدتي مفوضية  قو  اإلنسا  ) )ج( 

  اإســبانيعــن طريـق اجملموعــة الاقثيـة  ائمــة أسـ لة أعــدها سـلفاا كــع مـن  منغوليـاوأ يلـ  إىل  -4
واململكــة   واملكســي   وليختنشــتاين  وسويســرا  والســويد  وســلوفينيا  واجلمهوريــة التشــيكية  اوأملانيــ

 علـــا. وميكـــن الطـــقع علـــا هـــذ  األســـ لة والنـــروي   املتحـــدة لاييانيـــا العيمـــا وأيرلنـــدا الشـــمالية
 .للفريق العامعاملو ل الشبكي اخلارجي 

  
 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
  
وفــد منغوليــا إ  توصــيات الســتعراض الــدورا الشــامع ســتكو  ماابــة  ــانو   ــل ملــز    ــال -5

ونيــا  لرصــد احلكومــة الــذات وصــ  تســتخدمي منيمــات اجملتمــل املــدا لتيالــب احلكومــة بالتنفيــذ 
 الفعال.

واعتمـــــدت منغوليـــــا عقـــــب الســـــتعراض الـــــدورا الشـــــامع األول خيـــــة عمـــــع لتنفيـــــذ التوصـــــيات.  -6
هـــات صــــا بة املصـــلحة مـــن القيــــاعظ اخلـــاا والعـــا  واملنيمــــات  ـــل احلكوميـــة  صــــار  وبـــذل  كـــع اجل

جهودهــا للمســـاجنة يف يـــاا تنفيــذ اخليـــة والتوصـــيات. وأودرجــ  اجلهـــود املبذولـــة يف إطــار  لـــ  التعـــاو  يف 
 . وســلو وفــد منغوليــا2014تقريــر منتصــف املــدة اليــوعي املقــد  إىل  لــ   قــو  اإلنســا  يف أيار/مــايو 
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ــدت أكاــر مــن  حبقــو  اإلنســا   مــن املنيمــات  منيمــة  ــل  كوميــة معنيــة 40الضــوء علــا منتــد  تو ث
الـــف نفـــذت أنشـــية مســـتدامة لتحســـظ وضـــل  قـــو  اإلنســـا  يف منغوليـــا. وبينـــ  هـــذ  الت ربـــة يف 
 ــال التعــاو  مــل املنيمــات  ــل احلكوميــة يف منغوليــا كيفيــة مســاجنة الســتعراض الــدورا الشــامع يف 

            يســــل تعزيــــز التفـــــاهم والاقــــة املتبادلــــة بـــــظ الوكــــالت احلكوميــــة واملنيمـــــات  ــــل احلكوميــــة املعنيـــــةت
 حبقو  اإلنسا .

الاوتوكـــول الختيــارا الاـــاا امللحــق بالعهــد الـــدو  اخلــاا بـــاحلقو  وانضــم  منغوليــا إىل  -7
صـــد   علـــا التفا يـــة . و 2012ا  يف عـــ  واهلـــادىل إىل إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدا   املدنيـــة والسياســـية

ـــة حلمايـــة شيـــل األةـــخاا مـــن الختفـــاء القســـرا والاوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــة مناهضـــة  الدولي
  2014يف عـــا    املهينــة القإنســـانية أو العقوبــة القاســية أو التعــذيب و ــل  مـــن ضــروب املعاملـــة أو

ــــة الــــف  علــــا النحــــو املبــــظ يف توصــــيات الســــتعراض الــــدورا الشــــامع األول ويف التعهــــدات اليوعي
 .2015انتخابات عا    دمتها منغوليا يف إطار ترةحها لعضوية  ل   قو  اإلنسا  يف

ومنــــذ تقــــدر التقريــــر الــــوطت يف إطــــار اجلولــــة الاانيــــة لقســــتعراض الــــدورا الشــــامع  صــــد   -8
علــــا الاوتوكــــول الختيــــارا لتفا يــــة  قــــو  اليفــــع   لــــ  اخلــــورال األعلــــا )الاملــــا ( يف منغوليــــا

املتعلــق بــءجراء تقــدر البق ــات  يف ةــهر نيســا /أبريع  وعلــا اتفا يــة ميناماتــا بشــل  الزئبــق يف ةــهر 
أيار/مـــايو. وعـــقوة علـــا  لـــ   مـــن املتو ـــل إكمـــال عمليـــة التصـــديق علـــا اتفا يـــة منيمـــة العمـــع 

لصــــحة يف املنــــاجم وتعــــديقت كمبــــال املتعلقــــة بنيــــا  رومــــا املتعلقــــة بالســــقمة وا 176الدوليــــة ر ــــم 
 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية علا املستو  احمللي خقل هذ  السنة.

  2012وســـن  منغوليـــا  عقـــب الشـــروع يف تنفيــــذ عمليـــة إصـــقا  ـــانوا ةـــامع يف عــــا   -9
إطــار هــذ  العمليــة  نيــر برملــا  عــدداا مــن القــوانظ واللــوائة الراميــة إىل ضــما   قــو  اإلنســا . ويف 

منغوليـــا يف مشـــاريل  ـــوانظ يف اجملــــال اجلنـــائي  للـــ  صـــيغة منقحــــة للقـــانو  اجلنـــائي. وأةـــار وفــــد 
منغوليـــا إىل أ  اإلصـــقا يســـتغر  و تـــاا طـــويقا كـــي وصـــع علـــا تلييـــد اجلمهـــور ويكتســـب الشـــفافية 

 وخيضل للرصد املستقع وختصص لي موارد بشرية ومالية مناسبة.
تلييـــدها  منغوليـــا  ـــدداا كـــدت ســـلفاا بشـــل  عقوبـــة اإلعـــدا   أ طـــرا علـــا ســـ ال هـــارديف و  -10

  أعلــن رئــي  شهوريــة منغوليــا و ــف تيبيــق 2010كــانو  الااا/ينــاير   14. ويف إللغــاء هــذ  العقوبــة
العقوبـــة وعـــد  تنفيـــذها علـــا األةـــخاا احملكـــو  علـــيهم باإلعـــدا   بـــع و ـــف تيبيقهـــا. واســـتوبعدت 

يف مشــــروع القــــانو  اجلنــــائي اجلــــارا استعراضــــي يف  ة اإلعــــدا  مــــن تصــــنيف العقوبــــات اجلنائيــــةعقوبــــ
 الاملا  يف الو   احلا .

وأعرب وفـد منغوليـا عـن ثقتـي بءمكانيـة إرسـاء أسـ  عمليـة ملموسـة ملنـل التعـذيب ومسـاءلة  -11
ة مناهضـــة التعـــذيب الاوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــمـــرتكع أعمـــال التعـــذيب بفضـــع التصـــديق علـــا 

ـــة القإنســـانية أو العقوبـــة القاســـية أو و ـــل  مـــن ضـــروب املعاملـــة أو   وإدخـــال 2014يف عـــا   املهين
نيا  الرصـد املتـزامن مـن جانـب الل نـة الفرعيـة املعنيـة منـل التعـذيب وااليـة الو ائيـة الوطنيـة. وعـقوة 
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غوليــا  بنــاء علــا  ــوانظ منغوليــا  ات يف من الل نــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا علــا  لــ   ستوســند إىل 
الصــلة وعلــا درجــة اســتققل الل نــة عــن احلكومــة  وقيفــة االيــة الو ائيــة الوطنيــة امتاــالا للاوتوكــول 
 الختيــارا. وســلم الوفــد أيضــاا بــل  التعريــف احلــا  للتعــذيب ل يشــمع شيــل أةــكال التعــذيب وفقــاا 

ب  إل أ  مشــروع القــانو  اجلنــائي اجلــارا استعراضــي مــن اتفا يــة مناهضــة التعــذي 1أل كــا  للمــادة 
 للتعذيب  وعقوبات متعلقة باملس ولية  ابلة للتيبيق وفقاا لقتفا ية. يف الاملا  يتضمن تعريفاا 

وأ ر الوفد بانتقادات منيمات اجملتمل املـدا املتعلقـة حبـع و ـدة التحقيقـات اخلاصـة التابعـة  -12
مهامهـــا إىل هي ـــة مكافحـــة الفســـاد والشـــرطة  ســـب طبيعـــة اجلرميـــة. ملكتـــب املـــدعي العـــا  وإســـناد 

وفضـــقا عـــن  لـــ   أةـــل إىل تتـــل ضـــحايا التعـــذيب بـــاحلق يف احلصـــول علـــا تعـــوي  عـــن األضـــرار 
 أو القاضي. املادية واملعنوية الناشة عن األفعال  ل املشروعة الف يرتكبها احملقق أو املدعي العا 

 الســـلية القضـــائية الـــف تشـــكع موعـــة مـــن القـــوانظ اجلديـــدة   2013واعتومـــدت  يف عـــا   -13
موجــــب الفصــــع بــــ رة تركيزهــــا  تــــدعيماا للحــــق يف قاكمــــة عادلــــة ومســــتقلة. وللــــ  هــــذ  القــــوانظ 

الشـــ و  اإلداريـــة  تصـــريف حتـــرثر القضـــاة مـــن ممـــا يكفـــع بـــظ إدارة احملكمـــة وإجـــراءات احملكمـــةالقـــانو  
 لـــ    ـــرا تســـ يع شيـــل جلســـات احملـــاكم الـــف  ودت بنيـــا  للمرا بـــة . وإضـــافة إىل اومـــن تلثلهـــ

بالصــوت والصــورة. وتنشــر  ــرارات احملــاكم علــا املو ــل اإللكــ وا اخلــاا باحملــاكم باســتاناء جلســات 
احملــــاكم املغلقــــة   ســــبما يقتضــــيي القــــانو   ممــــا يســــمة جلميــــل اجلهــــات صــــا بة املصــــلحة بتحليــــع 

ة و ريـــات تيبيـــق القـــوانظ وممارســـة  قـــو  املشـــاركظ يف الـــدعاو  يف واســـتعراض القـــرارات القضـــائي
 جلسات احملاكم. واختذت أيضاا تدابل لزيادة مرتبات القضاة تدر ياا.

القـانو  املتعلـق مكافحـة الجتـار بالبشـر  أوضـة الوفـد أ   ورداا علا س ال أوعـد سـلفاا بشـل  -14
ـــن يف عـــا   الجتـــار بالبشـــر فة إىل إبـــرا  اتفا ـــات ثنائيـــة بشـــل  التعـــاو  ملكافحـــة . وإضـــا2012 ـــد سو

  لـوائة لتقـدر املســاعدة إىل 2013جـرائم الجتـار بالبشـر مـل بلـدا  ،تلفــة  سـن  منغوليـا  يف عـا  
 املواطنظ الذين يصبحو  ضحايا لقجتار بالبشر يف اخلارج.

كـــا  حلمايـــة  قـــو  املتعلـــق باملســـاواة بـــظ اجلنســـظ عـــدة أ  2011ويتضـــمن  ـــانو  عـــا   -15
املرأة وتعزيزها  مـا يف  لـ   يـر شيـل أةـكال التمييـز ضـد املـرأة يف اجملـالت السياسـية وال تصـادية 
والجتماعيــة واألســرية  وإدخــال ةــرص ختصــيص  صــة ملشــاركة املــرأة يف صــنل القــرارات يف الــو ارات 

ات الكبـلة احملققـة والتقـد  امللحـو  والوكالت وهي ـات احلكـم احمللـي. وأةـار وفـد منغوليـا إىل اإليـا  
احملـــر  يف  ـــال املســـاواة بـــظ اجلنســـظ منـــذ ســـن هـــذا القـــانو . وعـــقوة علـــا  لـــ   نيمـــ  منغوليـــا 
أنشــية وتــقت لتوعيــة اجلمهــور  بــع العمليــة التشــريعية املتصــلة بالقــانو  وخقهلــا. ومــن األمالــة علــا 

ء الــوعي   يــادة عــدد الشــكاو  املتصــلة بــالتحر  النتــائ  اإل ابيــة لســن القــانو  وةــن تــقت إ كــا
اجلنســــي يف أمــــاكن العمــــع الــــف تلقتهــــا الل نــــة الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  وأو يلــــ  بعــــد  لــــ  إىل 

 وكالت إنفا  القانو  أل راض التحقيق.
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وأنشــلت منغوليــا جلنــة وطنيــة معنيــة باملســاواة بــظ اجلنســظ وخاضــعة إلةــراىل رئــي  الــو راء  -16
جلنــــة فرعيــــة معنيــــة  49مهــــا تنفيــــذ القــــانو  وبرنــــام  تنفيــــذ ملنتصــــف املــــدة  إضــــافة إىل تشــــمع مها

 بالش و  اجلنسانية لإلةراىل علا تنفيذ القانو  يف الو ارات والوكالت وهي ات احلكم احمللي. 
يف املائـــة ل ةـــة النســـاء يف القـــانو   20ونـــا ف وفـــد منغوليـــا ةـــرص ختصـــيص  صـــة بنســـبة  -17

 أ  عــــــدد النســــــاء األعضــــــاء يف الاملــــــا  يبلــــــ  يف الو ــــــ  تخابــــــات الاملانيــــــة  موضــــــحاا املتعلــــــق بالن
يف  30امـرأة. وكانـ  تلـة  ـد نيمـ  لوضـل تشـريل يـنص علـا ختصـيص  صـة بنسـبة  11 احلاضر

يف املائـة مـن  38املائة ل ةة النساء يف الاملـا  والنتخابـات احملليـة. وإضـافة إىل  لـ   كانـ  نسـبة 
 للت ــارة والصــناعةمســ لة يف عضــو الغرفــة الوطنيــة  ةــركة 1 300البــال  عــددها ت اريــة الشــركات ال

 نساء يشغلن منصب الرئي  التنفيذا.يف منغوليا  حت  إدارة 
العنــف املنــز   فلوضـة أ  تــدابل عديــدة  ــد  ســلفاا بشـل  طــرا علــا سـ الوفـد منغوليــا  ورد -18

ــــع وجــــود مشــــر  ــــد اختــــذت ملكافحــــة العنــــف املنــــز   ما ــــز   ي وع  ــــانو  متعلــــق مكافحــــة العنــــف املن
الســتعراض يف  لــ  اخلــورال األعلــا يف الو ــ  احلاضــر. وعــقوة علــا  لــ   اختــذت تــدابل ،تلفــة 
يف إطار اجلهود املبذولة ملسـاعدة ضـحايا العنـف املنـز   وللـ  إنشـاء مـلو  لضـحايا العنـف املنـز  

 2013نشــاء مرافــق إيــواء يف ســبل مقاطعــات بــظ عــامي   إضــافة إىل إ2014يف أولنباتــار يف عــا  
  وثقثة مراكز خـدمات جامعـة معنيـة بتـوفل اخلـدمات اليبيـة والنفسـية والقانونيـة وخـدمات 2014و

 108و 107املشــــورة يف أولنباتــــار  ومركــــز وا ــــد يف مقاطعــــة  افخــــا   وتشــــغيع اخليــــظ اهلــــاتفيظ 
اليارئــة إىل ضــحايا العنــف املنــز . وأنشــ   أيضــاا و ــدة لقتصــال املباةــر مــن أجــع تقــدر املســاعدة 

ةـــــرطة ملنـــــل  ـــــالت العتـــــداء علـــــا األطفـــــال والعنـــــف املنـــــز  والتحقيـــــق فيهـــــا  فضـــــقا عـــــن نشـــــر 
 اإل صاءات بشل  العنف املنز  لفائدة اجلمهور.

 وســــلو وفــــد منغوليــــا الضــــوء علــــا اعتمــــاد القــــانو  املــــنقة املتعلــــق بالصــــحة و ــــانو  متعلــــق -19
بالو ايـــــــة مـــــــن فـــــــلود نقـــــــص املناعـــــــة البشـــــــرية ومتق مـــــــة نقـــــــص املناعـــــــة املكتســـــــب )اإليـــــــد ( يف 

علــا التــوا . وويــر هــذا  القانونــا  أا تقييــد حلقــو  اإلنســا  واحلريـــات  2012و 2011 عــامي
بســــبب اإلصــــابة بفــــلود نقــــص املناعــــة البشــــرية أو اإليــــد   وكــــذل  شيــــل أةــــكال التمييــــز ضــــد 

  ذهذا الفلود.األةخاا املصابظ
وأةـــار الوفـــد إىل مســـللف عمـــع األطفـــال والعقوبـــة البدنيـــة القـــائمتظ  ـــ  اا  يف منغوليـــا   -20

  وإعـداد 2011إىل وضل الانـام  الـوطت للقضـاء علـا أسـوأ أةـكال عمـع األطفـال يف عـا   مشلاا 
 عشرة. مشروع  انو  عمع جديد يشتمع علا أ كا  حتير عمع األطفال دو  سن اخلامسة

وأوضـــة وفـــد منغوليـــا أنـــي ل توجـــد ســـ قت رليـــة للشـــكاو  الـــف تتلقاهـــا الشـــرطة بشـــل   -21
وادعــاءات  املاليــات واملاليــظ ومزدوجــي امليــع اجلنســي ومغــايرا اهلويــة اجلنســانية ــالت التمييــز ضــد 

علـــا إســـاءة معـــاملتهم ورفـــ  ةـــكاواهم مـــن جانـــب اهلي ـــات املعنيـــة بءنفـــا  القـــانو  وباإلةـــراىل. و 
تـزال هنـاض ضـرورة إليـقء عنايـة أكـا لضـما  التنفيـذ الفعـال للتوصـيات الصـادرة  الر م من  لـ   ل
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املاليــــات واملاليــــظ عــــن هي ــــات املعاهــــدات املعنيــــة والل نــــة الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  بشــــل   قــــو  
ات الصـــحية  يف  ــالت التعلـــيم والعمــع واخلــدم ومزدوجــي امليــع اجلنســي ومغـــايرا اهلويــة اجلنســانية

 واملسائع األخر  الضرورية لصو   قو  اإلنسا  اخلاصة ذهم.
وســـعياا إىل حتســـظ معـــايل الســـقمة والصـــحة يف صـــناعة التعـــدين  أفـــاد الوفـــد بـــل  احلكومـــة  -22

أدخلــ  تعــديقت علــا القــانو  املتعلــق بالســقمة والصــحة يف إطــار العمــع وعرضــتها علــا الاملــا . 
  جلنــــة فرعيــــة ملعاجلــــة املســــائع املتعلقــــة بالســــقمة والصــــحة يف  ياعــــات وفضــــقا عــــن  لــــ   أونشــــ 

اجليولوجيــا والتعــدين والــنفو  إضــافة إىل وضــل لــوائة ةــاملة بشــل  الســقمة يف إطــار أنشــية التعــدين 
 السيحي ويف املناجم واستخدا  أجهزة ال كيز والتف ل.

و ــل نمــن للزئبــق يف التعــدين  وإىل  وأ ــر وفــد منغوليــا حبــدوس  ــالت اســتخدا   ــل  ــانوا -23
أختـا  تـدابل ،تلفـة يف  لــ  الصـدد علـا نيــا  البلـد  ماـع تـدابل التفتــيف املتصـع بالسـتخدا   ــل 
    القـــانوا للمـــواد الكيميائيـــة. واعتومـــد معيـــار وطـــت بشـــل   تشـــخيص التســـمم بـــالزئبق وعقجـــي   يف 

ـــا أنـــي ل يـــز 2014عـــا   ال مـــن الضـــرورا تقريـــب الشـــقة بـــظ مراكـــز . ومـــل  لـــ   أوضـــح  منغولي
 اخلدمات اليبية وموا ل أنشية التعدين الصغلة والتعدين احلريف.

وأبـــر  الوفـــد أجنيـــة حتقيـــق التـــوا   بـــظ تنميـــة  يـــاعي الزراعـــة والتعـــدين. ونيـــراا إىل األولويـــة  -24
ض بــظ القياعــات املتقدمــة املمنو ــة ملســللة التعــوي  مــن جانــب احلكومــة  أونشــ  فريــق عامــع مشــ  

إلعـــداد مقـــ ا بشـــل  حتســـظ نيـــا  يتعلـــق بتعـــوي  الرعـــاة املعرضـــظ لفقـــدا  مـــراعيهم أو مســـاكنهم 
الشــتوية نتي ــة أنشــية التنقيــب والتعــدين وتايــة  قــو هم. إل أ  احلكومــة تلــ   ــدرة قــدودة علــا 

 ة  ات امللكية اخلاصة.التدخع املباةر  يف  الت من  بيع تقدير القيمة املالية للمساكن الشتوي
وتــدخع مســللة إمــدادات امليــا  يف عــداد املســائع الــف تاــل  لقــاا متزايــداا بــال  ا  مــل تنميــة  -25

صناعة التعدين. وأةار الوفد إىل تدابل عديـدة متخـذة بشـل  السـتغقل الفعـال ملـوارد امليـا   وتايـة 
و فيهـــــا  وكفالـــــة ســـــقمة امليـــــا  وأمنهـــــا. إمـــــدادات امليـــــا  الصـــــاحلة للشـــــرب للم تمعـــــات احملليـــــة 

ـــل  ـــن  ـــانو  قـــدد ويـــر أنشـــية التعـــدين ضـــمن  ـــدود معينـــة  ووض   650وباإلضـــافة إىل  لـــ   سو
 .2010ينبوع ميا  حت  احلماية موجب الانام  الوطت للميا   يف عا  

ائــــة مــــن يف امل 40ويعــــد تلــــوس اهلــــواء مــــن املســــائع احلرجــــة ملدينــــة أولنباتــــار   يــــ  يقــــيم  -26
مليــو   45مليــار تو ريــ  ) 88.82الســكا . و ــد اســتامر صــندو  دعــم اهلــواء النقــي مبلغــاا  ــدر  

 دولر أمريكي( للحد من تلوس اهلواء.
وويــــر الدســــتور و ــــانو  األراضــــي إبعــــاد املــــواطنظ القســــرا مــــن أراضــــيهم اخلاصــــة   نــــزع  -27

  2013مو عـاا منـذ عـا   24  الصـوىل يف ملكية األراضي. ونوفـذ مشـروع إلعـادة إعمـار أ يـاء خيـا
مشــاركة شيــل اجلهــات صــا بة املصــلحة املعنيــة ومســاجنتها يف عمليــة إعــادة اإلعمــار وحتديــد  يــا ة 
األراضي. وعـقوة علـا  لـ   ل تسـتييل الشـركات املنفـذة للمشـاريل  يـا ة األراضـي إل إ ا أبرمـ  

 ملنفذة ورئي  البلدية.ثقثي األطراىل بظ مال  األراض والشركة ا عقداا 
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ويــنص الدســتور علــا تســاوا املعاهــدات الدوليــة الــف تصــد  منغوليــا عليهــا أو تنضــم إليهــا  -28
 انونــاا ســارياا يف الو ــ  احلــا   425 انونــاا مــن أصــع  159مــل القــوانظ احملليــة يف احل يــة. ويتضــمن 

القـــوانظ احملليـــة  يف  ـــال وجـــود علـــا أ كـــا  عامـــة تـــنة الغلبـــة القانونيـــة للمعاهـــدات الدوليـــة علـــا 
تبــــاين بــــظ أ كــــا  املعاهــــدة والقــــانو  احمللــــي. وتعمــــع و ارة الشــــ و  اخلارجيــــة علــــا معاجلــــة مســــللة 
التوافـــق بـــظ التشـــريعات الوطنيـــة واملعاهـــدات الدوليـــة يف الو ـــ  احلـــا   مـــن خـــقل وضـــل مشــــروع 

  انو  بشل  تل  املعاهدات. 
  

 د الدولة موضوع االستعراضالحوار التفاعلي وردو  -باء 
  

أثنـــاء احلـــوار التفـــاعلي. وميكـــن الطـــقع علـــا التوصـــيات املقدمـــة  وفـــداا ببيانـــات 64أدىل  -29
 الااا من هذا التقرير.لفرع أثناء احلوار يف ا

الاوتوكــــول الختيــــارا الاــــاا امللحــــق بالعهــــد الــــدو  وأةــــادت األرجنتــــظ بالنضــــما  إىل  -30
علــــا التفا يــــة  يقصــــدوالت واهلــــادىل إىل إلغــــاء عقوبــــة اإلعــــدا  دنيــــة والسياســــيةامل اخلــــاا بــــاحلقو 

ـــة حلمايـــة شيـــل األةـــخاا مـــن الختفـــاء القســـرا والاوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــة مناهضـــة  الدولي
منغوليــا  ةــ ع و املهينــة.  القإنســانية أو العقوبــة القاســية أو و ــل  مــن ضــروب املعاملــة أوالتعــذيب 

يف  التفا يــة الدوليـــة للقضـــاء علـــا شيــل أةـــكال التمييـــز العنصـــرامـــن  14إدراج املـــادة  علـــا أيضــاا 
 مشروع  انو  العقوبات اجلديد  وفقاا ملا تتوخا  السليات يف الو   احلا .

 الــــدورة األوىل لقســــتعراض الــــدورا الشــــامع وأةــــادت أســــ اليا دديــــة الــــردود علــــا أســــ لة  -31
ــــة والشــــروع يف تنفيــــذ  مــــا يف  لــــ  توضــــية اخليــــوات الراميــــة إىل التصــــديق علــــا املعاهــــدات الدولي

الاوتوكــــول الختيــــارا الاــــاا امللحــــق بالنضــــما  إىل إصــــق ات  انونيــــة و ضــــائية مهمــــة. ور بــــ  
و ــف تيبيــق عقوبــة اإلعــدا . كمــا ر بــ  وتنفيــذ  بالعهــد الــدو  اخلــاا بــاحلقو  املدنيــة والسياســية

الوطنيــة حلقــو  اإلنســا . وأةــارت إىل بعــ  الاغــرات والتحــديات مــاد القــانو  املتعلــق بالل نــة باعت
 يف تنفيذ القانو  املتعلق مكافحة العنف املنز .

وســلي  النمســا الضــوء علــا اجلهــود املبذولــة لــدعم  ريــة التعبــل مشــلة يف  لــ  إىل مــ تر  -32
. وأعربــ  عــن  لقهــا إ اء نثــار النيــا  املو ــد للتعليقــات علــا اإلن نــ  املنعقــد  اليــاا  حتــالف احلريــة

علـا اإلن نــ  ودعــاو  التشــهل املرفوعــة علـا أصــحاب املــدونات اإللك ونيــة والصــحفيظ  وقــروىل 
ال ت ــا  العامــة  وإجــراءات منــل ممارســات التعــذيب وإســاءة املعاملــة أثنــاء ال ت ــا  والتحقيــق يف 

 الدعاءات املتعلقة ذها. 
وأةـــادت بـــيقرود بتنفيـــذ توصـــيات اجلولـــة األوىل لقســـتعراض الـــدورا الشـــامع. وســـلي   -33

ــــف اعتمــــدت يف الفــــ ة بــــظ دورت الســــتعراض   ــــدابل التشــــريعية ال الضــــوء علــــا النيــــا  الواســــل للت
 سيما اعتماد القانو  املتعلق مكافحة الجتار بالبشر والقانو  املتعلق مكافحة العنف املنز . ول
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وأعربــ  بوتــا  عــن ســرورها وهــي تق ــ  ســن القــانو  املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ الــذا  -34
يرمي إىل  يادة فرا مشاركة املـرأة يف األةـغال العامـة ويـنص علـا وضـل إطـار  ـانوا لتمكـظ املـرأة. 
           ور بـــــ  دهـــــود احلكومـــــة املتزايـــــدة املبذولـــــة ملكافحـــــة العنـــــف ضـــــد األطفـــــال مـــــن فـــــيهم األطفـــــال

  وو اإلعا ة.
الاوتوكـول الختيـارا الاـاا امللحـق بالعهـد الـدو  اخلـاا علـا وأةادت الاا يع بالتصـديق  -35

ــــاحلقو  املدنيــــة والسياســــية وتنفيــــذ الانــــام  الــــوطت للقضــــاء علــــا األةــــكال  ــــل املقبولــــة لعمــــع  ب
الشــامع. وأةــادت بالنضــما   األطفــال وفقــاا ملــا أوصــ  بــي خــقل اجلولــة األوىل لقســتعراض الــدورا

التفا يــة الدوليــة حلمايــة شيــل األةــخاا مــن الختفــاء القســرا والاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة إىل 
. ور بــ  املهينــة القإنســانية أو العقوبــة القاســية أو مناهضــة التعــذيب و ــل  مــن ضــروب املعاملــة أو

و  املتعلــق مكافحــة العنــف املنــز . ول يــ  أ  بســن القــانو  املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ والقــان
يـــزال   ل املاليــات واملاليــظ ومزدوجـــي امليــع اجلنســي ومغــايرا اهلويــة اجلنســانيةالتمييــز والعنــف ضــد 

 .  مياق  حتدياا ماثقا 
ول يـــ  كنـــدا أ  منغوليـــا  علـــا الـــر م مـــن  بوهلـــا التوصـــيات الـــف  ـــدمتها كنـــدا يف إطـــار  -36

لقســتعراض الــدورا الشــامع بشــل  عقوبــة اإلعــدا  والتمييــز علــا أســاد امليــع اجلنســي الــدورة األوىل 
 واهلوية اجلنسانية  مل تتخذ أا إجراءات خبصوا أا من املسللتظ.

وأةـــــادت ةـــــيلي بالتقـــــد  احملـــــر  فيمـــــا يتعلـــــق بالنضـــــما  إىل الصـــــكوض الدوليـــــة وتـــــدعيم  -37
قريـــــر الـــــوطت كلولويـــــة مـــــن األولويـــــات م سســـــات  قـــــو  اإلنســـــا . ول يـــــ  جتلـــــي  لـــــ  يف الت

 وخصوصاا من  ي  تعزيز التوعية بشل   قو  اإلنسا .
وهنـــــلت الصـــــظ منغوليـــــا علـــــا اإلصـــــق ات القضـــــائية يف  ـــــالت مكافحـــــة العنـــــف املنـــــز   -38

والجتـار وتايــة  قـو  املــرأة واليفــع  وتعزيـز ســيادة القــانو  مـن أجــع تايــة البي ـة  مشــلة يف  لــ  إىل 
 حبقو  اإلنسا . وس امليا  والتصحر. وطلب  إىل اجملتمل الدو  تقدر الدعم إىل منغوليا للنهوضتل

ـــــة أساســـــية حلقـــــو  اإلنســـــا .  -39 ـــــا ثقثـــــة صـــــكوض دولي وأةـــــادت كوســـــتاريكا بالتصـــــديق عل
وةــ ع  علــا مواءمــة التشــريعات الوطنيــة واختــا  التــدابل الق مــة إللغــاء عقوبــة اإلعــدا . ول يــ  

إصقا السلية القضائية علا الـر م مـن اسـتمرار وجـود بعـ  التحـديات. وأعربـ  عـن  لقهـا  أيضاا 
 ملعاناة وسائع اإلعق  احمللية والوطنية من انتهاكات  قها يف  رية التعبل.

 وأعرب  اجلمهورية التشيكية عن تقديرها لرد الوفد علا بع  أس لتها امليرو ة سلفاا. -40
ريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة إىل التقـــد  امللحـــو  احملـــر  يف ميـــدا   قـــو  وأةـــارت شهوريـــة كو  -41

اإلنســا   وخاصــة يف  ــال تنفيــذ التوصــيات الــف  بلتهــا منغوليــا خــقل الســتعراض الــدورا الشــامع 
األول حلالــة البلــد. وهنــلت البلــد علــا اعتمــاد القــانو  املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ وعلــا مواصــلة 

 ة حلماية  قو  اليفع واملرأة واألةخاا  وا اإلعا ة.جهود  املبذول
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 الاوتوكـــــول الختيـــــارا لتفا يـــــة مناهضـــــةوهنـــــلت الـــــداارض منغوليـــــا علـــــا التصـــــديق علـــــا  -42
ـــــة القاســـــية أو التعـــــذيب و ـــــل  مـــــن ضـــــروب املعاملـــــة أو  يف ةـــــباص/  املهينـــــة القإنســـــانية أو العقوب

إ ــرا  تقــد  يف  ــال منــل التعــذيب. وةــددت علــا  ألنــي يــدل علــا اعتــزا  احلكومــة  2015 فاايــر
مبــادرة اتفا يــة مناهضــة التعــذيب  وهــي عمليــة تعاونيــة  كوميــة دوليــة  لستكشــاىل ســبع اســتعداد 

 ملساعدة  كومة منغوليا علا املضي  دماا باملسائع املتعلقة بالتعذيب.
دت مــ خراا وحتقيــق املواءمــة وةــددت إســتونيا علــا األجنيــة الكــا  لتنفيــذ القــوانظ الــف اعتومــ -43

التامـــة بـــظ التشـــريعات الوطنيـــة واللتزامـــات الدوليـــة. وأةـــارت بء ابيـــة ا إىل مشـــروع القـــانو  املتعلـــق 
باجلرميــــة  الــــذا يلغــــي جتــــرر التشــــهل  وطلبــــ  تنفيــــذ  علــــا وجــــي الســــرعة. ودعــــ  الســــليات إىل 

ــــة ملســــائع العنــــف ضــــد األطفــــال وعمــــع األطفــــال و قــــ و  األطفــــال  وا اإلعا ــــة التصــــدا بفعالي
 اخلاصة يف  ال إتا ة التعليم الشامع لل ميل.

التفا يـــــة الدوليـــــة حلمايـــــة شيـــــل األةـــــخاا مـــــن ور بـــــ  فرنســـــا بتصـــــديق منغوليـــــا علـــــا  -44
ــــة و  الختفــــاء القســــرا ــــاحلقو  املدني ــــدو  اخلــــاا ب ــــاا امللحــــق بالعهــــد ال ــــارا الا الاوتوكــــول الختي

والاوتوكــــول الختيــــارا لتفا يــــة مناهضــــة التعــــذيب  اء عقوبــــة اإلعــــدا والسياســــية واهلــــادىل إىل إلغــــ
 .املهينة القإنسانية أو العقوبة القاسية أو و ل  من ضروب املعاملة أو

ــــة اإلعــــدا  مــــن مشــــروع  -45 ــــا بالتقــــد  احملــــر  يف  ــــذىل األ كــــا  املتصــــلة بعقوب ور بــــ  أملاني
إ اء اإلفـقت مـن العقـاب يف  ـالت التعـذيب و يــال وأعربـ  عـن اسـتمرار  لقهـا القـانو  اجلنـائي. 

التقـــارير عـــن عمـــع األطفـــال يف املنـــاجم علـــا الـــر م مـــن تصـــنيف هـــذا العمـــع ضـــمن األعمـــال الـــف 
علــــا األطفــــال. وأثنــــ  علــــا مو ــــف منغوليــــا امل يــــد حلمايــــة  قــــو  اإلنســــا  علــــا  تشــــكع خيــــراا 

 اإلن ن .
التشـــريعات املتعلقـــة بـــالتعليم وةـــ ع  منغوليـــا  ور بـــ  هنـــدوراد حبيـــر العقوبـــة البدنيـــة يف -46

علـــا بـــذل جهـــود لعتمـــاد سياســـات ترمـــي إىل ضـــما  إلغـــاء هـــذ  املمارســـة يف املنـــزل ويف املدرســـة. 
 وةاطرت الل نة املعنية حبقو  اإلنسا  مشاعر القلق الف أبدهتا خبصوا العنف ضد املرأة.

ة لتنفيــذ توصــيات الــدورة األوىل لقســتعراض وأةــادت هنغاريــا باختــا  منغوليــا تــدابل ملموســ -47
ســـيما مـــن خـــقل النضـــما  إىل املعاهـــدات الدوليـــة وحتســـظ  ول الـــدورا الشـــامع  وبء را هـــا تقـــدماا 

الاوتوكــول التشــريعات الوطنيــة. وعلقــ  أجنيــة كبــلة علــا إنشــاء نليــة و ائيــة وطنيــة فعالــة تاةــياا مــل 
القإنســانية  العقوبــة القاســية أو ل  مــن ضــروب املعاملــة أوالختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ــ

 .املهينة أو
وأعربـــــــ  اهلنـــــــد عـــــــن تقـــــــديرها ملختلـــــــف التـــــــدابل التشـــــــريعية والسياســـــــية املتخـــــــذة بشـــــــل   -48

اإلصــق ات القضــائية مــن أجــع مكافحــة الجتــار وحتقيــق تكــاف  اجلنســظ. وطلبــ  مــن منغوليــا أ  
فيــذ الانــام  الــوطت لغمــن الغــذائي وعــن جتربتهــا املتصــلة بتشــغيع تشــاطر املعلومــات املفصــلة عــن تن

 اخلو اهلاتفي ملساعدة األطفال املكروبظ.
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ــالتقرير الــوطت باعتبــار   صــيلة  ــوار ةــامع ةــارك  فيــي طائفــة كبــلة  -49 ور بــ  إندونيســيا ب
حلــوار بــظ اجلهــات مــن الــو ارات والوكــالت واملنيمــات  ــل احلكوميــة. ورأت أ  مواصــلة املشــاركة وا

صــا بة املصــلحة املعنيــة ســتتية الفرصــة لتعزيــز الفهــم املشــ ض لغهــداىل والــاام  الوطنيــة مــن أجــع 
 مواصلة حتسظ املبادرات الوطنية.

وأعـــرب العـــرا  عـــن تقـــدير  للتـــدابل املتخـــذة يف  ـــال  قـــو  اإلنســـا  الـــف للـــ  اعتمـــاد  -50
اجلنســـظ والقـــانو  املتعلـــق مكافحـــة الجتـــار  عـــقوة علـــا التشـــريل الرامـــي إىل ضـــما  املســـاواة بـــظ 

اإلصــق ات القضــائية. كمــا هنــل منغوليــا علــا اجلهــود املبذولــة للتصــدا للعنــف املنــز  وعلــا تــدابل 
مكافحة الفسـاد والقـوانظ الراميـة إىل حتسـظ تايـة اليفـع. ور ـب أيضـاا خبيـة العمـع الوطنيـة بشـل  

 اإلعا ة.
ملنتصـف املـدة وبالتصـديق علـا بعـ  الصـكوض الدوليـة  تقريـر طـوعيا بتقـدر ور ب  أيرلنـد -51

. وةــ ع  2010حلقـو  اإلنســا  يف ااونــة األخــلة  وبفــرض و ـف تيبيــق عقوبــة اإلعــدا  يف عــا  
منغوليـــا علـــا إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدا  يف القـــانو  ويف املمارســـة. وأعربـــ  عـــن  لقهـــا إ اء عـــد  وجـــود 

تمييـز وإ اء املوا ـف الجتماعيـة جتـا  عـدد مـن الف ـات املستضـعفة. وأبـدت تشريعات ةـاملة بشـل  ال
  لقها إ اء بع  القيود املفروضة علا  رية التعبل والرأا.

الاوتوكــول الختيــارا الاــاا ور بــ  إيياليــا بو ــف تيبيــق عقوبــة اإلعــدا  والتصــديق علــا  -52
ســـية والاوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــة مناهضـــة امللحـــق بالعهـــد الـــدو  اخلـــاا بـــاحلقو  املدنيـــة والسيا

ــــة القإنســــانية أو العقوبــــة القاســــية أو التعــــذيب و ــــل  مــــن ضــــروب املعاملــــة أو . وأعربــــ  عــــن املهين
 تقديرها للتدابل املتخذة للنهوض حبقو  املرأة.

وأثنـــ  اليابـــا  علـــا تصـــديق منغوليـــا علـــا صـــكوض دوليـــة ،تلفـــة حلقـــو  اإلنســـا  مـــا فيهـــا  -53
  وســـنها تشـــريعات ،تلفـــة متعلقـــة التفا يـــة الدوليـــة حلمايـــة شيـــل األةـــخاا مـــن الختفـــاء القســـرا

حبقو  اإلنسا  ماع القانو  اجلنائي اجلديـد. وأعربـ  عـن تيلعهـا إىل تنفيـذ تلـ  التشـريعات بـاطثراد 
 وإىل إرساء سيادة القانو .

إلعـــداد التقريــر الـــذا يشـــهد علـــا وأثنــ  الكويـــ  علـــا شيــل اجلهـــود الـــف بــذلتها منغوليـــا  -54
التقــد  امللحــو  احملــر  منــذ الســتعراض الســابق. وهنلهتــا بوجــي خــاا علــا اجلهــود املبذولــة لتوســيل 

التفا يـــة الدوليـــة حلمايـــة شيـــل األةـــخاا ســـيما التصـــديق علـــا  نيـــا  تايـــة  قـــو  اإلنســـا   ول
ة التعــذيب و ــل  مــن ضــروب املعاملــة والاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهضــ مــن الختفــاء القســرا

 .املهينة القإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
ــــة الشــــعبية عــــن ســــرورها ملق يــــة اخليــــوات الــــف اختــــذهتا  -55 وأعربــــ  شهوريــــة لو الدميقراطي

منغوليــا منــذ الســتعراض الــدورا الشــامع الســابق مــن أجــع تنفيــذ عــدد كبــل مــن التوصــيات املقبولــة. 
 التفا يـــة الدوليـــة حلمايـــة شيـــل األةـــخاا مـــن الختفـــاء القســـراديرها للتصـــديق علـــا وأبـــدت تقـــ

العقوبـــة القاســـية  والاوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــة مناهضـــة التعـــذيب و ـــل  مـــن ضـــروب املعاملـــة أو



 A/HRC/30/6 
 

12/35 GE.15-11636 
 

  ممـــا يـــنه  حبقـــو  اليفـــع واألةـــخاا  وا اإلعا ـــة ويعـــز  املســـاواة بـــظ املهينـــة القإنســـانية أو أو
ظ ويضــمن تكــاف  الفــرا بــظ املــرأة والرجــع يف احلصــول علــا التعلــيم الاــانوا والتعلــيم العــا  اجلنســ

 والتدريب املهت ومينل ممارسات العنف املنز  والجتار بالبشر ويكافحها.
وأةـــادت لتفيـــا بـــاجلهود املبذولـــة ملكافحـــة العنـــف املنـــز  وبانـــام  التعلـــيم الـــوطت املنفـــتة   -56

يــوة مهمــة لتمكــظ النــاد مــن احلصــول علــا التعلــيم ومواصــلتي بصــرىل النيــر عــن الــذا يشــكع خ
 مو عهم يف البلد.

ـــة حلمايـــة ور بـــ  ليتوانيـــا بالتقـــد  احملـــر   وخصـــ  بالـــذكر التصـــديق علـــا  -57 التفا يـــة الدولي
والاوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهضـة التعـذيب و ـل  مـن  شيل األةـخاا مـن الختفـاء القسـرا

   وو ــــف تيبيــــق عقوبــــة اإلعــــدا  منــــذاملهينــــة القإنســــانية أو العقوبــــة القاســــية أو روب املعاملــــة أوضــــ
  واإلصـقا القضـائي  والتقـد  احملـر  يف  ـال تكـظ املـرأة. وأعربـ  عـن اسـتمرار  لقهـا 2010 عا 

 إ اء اخنفاض عدد  الت العنف املنز  الف ينير فيها النيا  القضائي.
ليزيـــا ســـرورها لل هــود املبذولـــة والتقـــد  احملـــر  يف تــدريب املـــوقفظ املعنيـــظ بءنفـــا  وأبــدت ما -58

القـانو  ومنـل  ـالت الجتـار ومكافحـة العنـف املنـز   يف إطـار تنفيـذ التوصـيات الـف  بلتهـا منغوليـا 
 خــــقل الســــتعراض الــــدورا الشــــامع األول حلالتهــــا. وأةــــادت بــــالتزا  منغوليــــا منــــل العنــــف املنــــز 

 .2014و 2010ومكافحتي علا الر م من ارتفاع عدد احلالت بظ عامي 
ــــذ الســــتعراض األول  مســــلية  -59 وأ اطــــ  املكســــي  علمــــاا مــــل الرتيــــاا بالتقــــد  احملــــر  من

الضــوء علــا النضــما  إىل املعاهــدات الدوليــة املختلفــة حلقــو  اإلنســا  والتصــديق عليهــا. وأةــادت 
تـــدعيم التشـــريعات الوطنيـــة يف  ـــال الجتـــار باألةـــخاا واســـتققل الســـلية بـــاإلجراءات الراميـــة إىل 

 القضائية.
ــــة لتــــدعيم اإلطــــار امل سســــي والســــ اتي ي حلقــــو   -60 ــــاجلهود املبذول ــــع األســــود ب ور ــــب اجلب

اإلنســا  والتصــديق علــا عــدة معاهــدات دوليــة حلقــو  اإلنســا . وأةــاد بقــرار و ــف تيبيــق عقوبــة 
ـــــة يف عـــــا  اإلعـــــدا  الصـــــادر عـــــن ر    يف إطـــــار القـــــانو  اجلنـــــائي. وأةـــــار إىل 2010ئـــــي  اجلمهوري

ةخصــاا مــا  الــوا ينتيــرو  تنفيــذ  44املعلومــات املتحصــع عليهــا مــن جلنــة مناهضــة التعــذيب بشــل  
ـــذت أا إجـــراءات لتحويـــع عقوبـــة اإلعـــدا  إىل  احلكـــم باإلعـــدا   وأبـــد  ر بتـــي يف معرفـــة مـــا إ ا اختو

 عقوبة الس ن امل بد.
ول ــ  املغــرب مــل التقــدير املبــادرات املنفــذة ملكافحــة الجتــار باألةــخاا وحتقيــق املســاواة  -61

بــظ اجلنســـظ يف شيـــل  ياعـــات اجملتمــل وخـــص بالـــذكر حتديـــد  صــص لتمايـــع املـــرأة يف م سســـات 
 التفا يــــة الدوليــــة حلمايــــة شيــــل األةــــخاا مــــن الختفــــاء القســــراالدولــــة. ور ــــب بالنضــــما  إىل 

. وطلــب احلصــول علـــا معلومــات عــن املبـــادرات كــول الختيــارا لتفا يــة مناهضـــة التعــذيبوالاوتو 
الاوتوكــــول الختيــــارا املنفــــذة إلنشــــاء نليــــة وطنيــــة ملنــــل التعــــذيب علــــا النحــــو املنصــــوا عليــــي يف 

 .املهينة القإنسانية أو العقوبة القاسية أو لتفا ية مناهضة التعذيب و ل  من ضروب املعاملة أو
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وأعربــــ  ناميبيــــا عــــن ســــرورها إ  تق ــــ  ســــن القــــانو  املتعلــــق باملســــاواة بــــظ اجلنســــظ يف  -62
.  2013  واعتمــاد اســ اتي ية وخيــة عمــع ملنتصــف املــدة يف و ــ  ل ــق خــقل عــا  2011 عــا 

كمـــا أبـــدت ســـرورها ملق يـــة و ـــف تيبيـــق عقوبـــة اإلعـــدا  وعـــرض القـــانو  اجلنـــائي اجلديـــد الـــذا 
 .2014ا  املتعلقة بعقوبة اإلعدا  علا الاملا  يف تو /يوليي يلغي شيل األ ك

ول يــ  نيبــال مــل التقــدير ســن  ــوانظ ،تلفــة ماــع القــانو  املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ  -63
والقـــانو  املتعلـــق حبمايـــة  2012الجتـــار بالبشـــر يف عـــا   والقـــانو  املتعلـــق مكافحـــة 2011يف عـــا  

والقـــانو  املتعلـــق بتقـــدر املســـاعدة القانونيـــة إىل املـــدعا علـــيهم  2013  الشـــهود والضـــحايا يف عـــا
. وأعربـــــ  أيضـــــاا عـــــن تقـــــديرها لختـــــا  احلكومـــــة تـــــدابل ملكافحـــــة وفيـــــات 2013املعـــــو ين يف عـــــا  

الاوتوكــول الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو  األمهــات وعمــع األطفــال  ولنضــما  منغوليــا إىل 
 وتنفيذ و ف فعلي لتيبيق عقوبة اإلعدا .  2012يف عا  ملدنية والسياسية اخلاا باحلقو  ا

ول يـــ  هولنـــدا مـــل التقـــدير نشـــاص منغوليـــا الـــدو  املتزايـــد للنهـــوض بـــالقيم الدميقراطيـــة   -64
علــا اإلن نــ  ســي ثر تــلثلاا إ ابيــاا يف ممارســة احلقــو  مــ تر احلريــة وأعربــ  عــن اعتقادهــا أ  تنيــيم 

 علا اإلن ن  يف منغوليا ويف املنيقة.واحلريات 
وأةـــار وفـــد منغوليـــا إىل اخليـــوات املتخـــذة إللغـــاء عقوبـــة اإلعـــدا  و كـــر بالتحديـــد مشـــروع  -65

القــانو  اجلنــائي اجلــارا استعراضــي يف الو ــ  احلاضــر يف الاملــا . وأوضــة أيضــاا أ  رئــي  اجلمهوريــة 
لعقوبــة  علــا أ  توفــرض علــيهم بالتــا  عقوبــة أعفــا شيــل األةــخاا احملكــو  علــيهم باإلعــدا  مــن ا

 سنة ويوفرج عنهم بعد انتهاء هذ  املدة. 30الس ن ملدة 
الاوتوكـــول يف منغوليـــا وأ  النضـــما  إىل  ةـــديداا  و كـــر الوفـــد  ـــدداا أ  التعـــذيب ياـــل  لقـــاا  -66

القإنســانية  ية أوالعقوبــة القاســ الختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ــل  مــن ضــروب املعاملــة أو
ينـــدرج يف عـــداد اجلهـــود الكاـــلة الـــف تبـــذهلا احلكومـــة للقضـــاء علـــا شيـــل  2011يف عـــا   املهينـــة أو

 الـــة  عوجلـــ  منهـــا  14 ـــالت التعـــذيب يف البلـــد. و ـــد بلـــ   مـــوع  ـــالت التعـــذيب املســـ لة 
ليــا بــءدراج موضــوع . وعــقوة علــا  لــ   أةــار الوفــد  ــدداا إىل التــزا  منغو 2014 التــا   ــ  عــا  

التعـــذيب يف بـــرام  منـــاه  التعلـــيم. وأدرج موضـــوع التعـــذيب بالفعـــع يف املنـــاه  اخلاصـــة باملســـ ولظ 
 عن إنفا  القانو   وينبغي أيضاا إدراجي يف املناه  اخلاصة باملدعظ العامظ.

أو إثــت  وويــر  ــانو  منغوليــا اجلنــائي جــرائم الكراهيــة القائمــة علــا أســاد ديــت أو جنســي  -67
وخيَضــل مرتكبــو هــذ  اجلــرائم  يف  ــال  ــدوثها  للمســ ولية اجلنائيــة بنــاء علــا  لــ . وعلــا الــر م 

املاليـات واملاليـظ ومزدوجـي امليـع اجلنسـي ومغـايرا اهلويـة من عد  توافر س قت بشل  التمييز ضـد 
 قــو  أول ــ     أعــرب وفــد منغوليــا عــن اســتعداد م سســات إنفــا  القــانو  لضــما  تايــةاجلنســانية

 األةخاا والنهوض ذها.
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وأعربـــ  منغوليـــا عـــن اعتقادهـــا الراســـج بضـــرورة تعزيـــز جهودهـــا للنهـــوض حبقـــو  اليفـــع يف  -68
وبنـود  ويـة تقيـد ممارسـة العقوبـة البدنيـة علـا  اإلطار العائلي. ويتضـمن  ـانو  األسـرة اجلديـد أ كامـاا 

 األطفال يف السيا  العائلي وحتيرها.
ــــا  عقــــب ســــن القــــانو  املتعلــــق بالجتــــار بالبشــــر يف عــــا  ودخلــــ  منغو  -69   مر لــــة 2012لي

 جديدة يف سعيها إىل مكافحة الجتار بالبشر.
وأوضــة وفــد منغوليـــا أ  القــانو  اجلنـــائي ل  يــز ا ت ـــا  ةــخص مشـــتبي فيــي دو  صـــدور  -70

م مــــن مــــن  بــــع املــــدعي العــــا . وعلــــا الــــر   ــــرار خــــاا بــــالقب  عليــــي أو ا ت ــــا   عــــن  ــــاض أو
انتقـــادات عامـــة اجلمهـــور املتعلقـــة حبـــالت القـــب  علـــا أةـــخاا مشـــتبي فـــيهم أو ا ت ـــا هم دو  

 مار أو بصورة  ل مشروعة  مل تقيثد يف الس قت أا  الت من  ل  القبيع.
ســـيما يف عمـــع الل نـــة الوطنيـــة  ول يـــزال العنـــف املنـــز  قـــور تركيـــز رئيســـي يف منغوليـــا  ول -71

ـــــذ يف إطارهــــا أنشـــــية عديــــدة لتوعيـــــة اجلمهــــور باملســـــللة  املعنيــــة باملســـــ اواة بــــظ اجلنســـــظ  الــــف تنفن
وخصوصــاا يف صــفوىل الشــباب. وســيتية إنفــا  القــانو  املــنقة املتعلــق بــالعنف املنــز  ملنغوليــا القــدرة 
علــا معاجلــة مســـائع العنــف املنـــز  والتصــدا هلـــا علــا وجــي تـــا   إضــافة إىل تزويـــدها بــنه  وصـــ  

ن ملواجهـــة املشـــكلة. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالتبعـــات الـــف يتحملهـــا مرتكبـــو أفعـــال العنـــف املنـــز  جديـــدي
والعقوبــات الــف تونــزل ذهــم  فهنــاض  اجــة إىل تعزيــز فعاليــة التنســيق يف مــا بــظ القــوانظ احملليــة  وبوجــي 

 خاا فيما يتصع بوليات وكالت إنفا  القانو .
ســــائع احلرجــــة يف منغوليــــا. و ــــد اعتمــــدت احلكومــــة وثــــائق ول يــــزال األمــــن الغــــذائي مــــن امل -72

سياسـية عديـدة متعلقـة بـاألمن الغـذائي والصـحي يف البلــد  مـا فيهـا الانـام  الـوطت لغمـن الغــذائي. 
ـــة  8مقاطعـــة  تضـــم  21وعـــقوة علـــا  لـــ   أنشـــلت  نقـــاص عبـــور  دوديـــة  ،تـــاات  هـــزة لكفال

 ي وفقاا للمعايل الدولية.مرا بة األ ذية ذهدىل ضما  األمن الغذائ
  2013وهنــلت الني ــر منغوليــا علــا اعتمــاد عــدة  ــوانظ متعلقــة بءصــقا القضــاء يف عــا   -73

ور بــ  بالتصــديق علــا عــدة صــكوض دوليــة وبــاجلهود املبذولــة لضــما  حتســظ التنســيق مــل هي ــات 
ائية وتعزيـــز ةـــفافيتها املعاهـــدات. وســـي دا  لـــ  إىل تـــدعيم املـــوارد البشـــرية واملاديـــة للســـلية القضـــ

 واستققهلا.
وأةــادت النــروي  بــاجلهود املبذولــة ملواصــلة تعزيــز تايــة  قــو  اإلنســا  وخباصــة النضــما   -74

إىل اتفا يــات األمــم املتحــدة حلقــو  اإلنســا  والتصــديق عليهــا يف ااونــة األخــلة  وبــالاام  الوطنيــة 
ة. وأعربـ  أيضــاا عــن تقـديرها لل هــود املبذولــة حلمايـة  قــو  املــرأة واليفـع واألةــخاا  وا اإلعا ــ

لتلســـي  عمليـــة تشـــاركية وةـــاملة للتشـــاور مـــل اجملتمـــل املـــدا أل ـــراض الســـتعراض الـــدورا الشـــامع 
 حلالة البلد.
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وأةـــــادت باكســـــتا  بـــــالتزا  احلكومـــــة باعتمـــــاد القـــــوانظ املتعلقـــــة باملســـــاواة بـــــظ اجلنســـــظ  -75
شــهود والضــحايا وأمــن املنت ــات الغذائيــة  يف إطــار إنشــاء مركــز ومكافحــة الجتــار بالبشــر وتايــة ال

للمســاعدة القانونيــة  وباختــا  تــدابل إداريــة حلمايــة  قــو  املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف صــنل القــرارات. 
 علــا األةــكال  ــل املقبولــة لعمــع األطفــالوأةــادت أيضــاا باعتمــاد الانــام  الــوطت املتعلــق بالقضــاء 

   وكفالة اائهم.
ور بـــ  بـــارا واا بالنفتـــاا والعمـــع املن ـــز مـــل املقـــرر اخلـــاا املعـــت بـــالفقر املـــد ل وســـائر  -76

الاوتوكــول الختيــارا املكلفــظ بوليــات. ور بــ  بالتقــد  احملــر  يف مكافحــة الفقــر والتصــديق علــا 
 املهينـــة ة أوالقإنســـاني العقوبـــة القاســـية أو لتفا يـــة مناهضـــة التعـــذيب و ـــل  مـــن ضـــروب املعاملـــة أو

ــــة والسياســــية ودخــــول  ــــاحلقو  املدني ــــدو  اخلــــاا ب ــــاا امللحــــق بالعهــــد ال ــــارا الا الاوتوكــــول الختي
وةــاطرت مشــاعر  لقهــا إ اء العنــف . 2012عــا   يــز النفــا  يف  واهلــادىل إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدا 

 .بصفة رئيسية املنز  وة ع  منغوليا علا مواصلة بذل اجلهود لرعاية ضحايا العنف املنز 
ملعاجلـــــة مســـــائع املســـــاواة بـــــظ اجلنســـــظ  وةـــــ ع  الفلبـــــظ اإلجـــــراءات اإل ابيـــــة املتخـــــذة -77

ومشــــاركة املــــرأة يف اخلدمــــة العامــــة. ول يــــ  ســــن القــــانو  املتعلــــق بالشــــ و  اجلنســــانية واملســـــاواة 
هنــا أبــدت  لقهــا وأعربــ  أيضــاا عــن تقــديرها لل هــود املبذولــة مــن أجــع التصــدا للعنــف املنــز   إل أ

يـــزال مرتفعـــاا. ور بـــ  بســـن القـــانو  املتعلـــق  أل  عـــدد  ـــالت العنـــف املنـــز  املبلـــ  عنهـــا وأنـــي ل
 مكافحة الجتار بالبشر.

ور بـــــ  بولنـــــدا بالتحســـــينات يف البي ـــــة القانونيـــــة واعتمـــــاد القـــــانو  املتعلـــــق باملســـــاواة بـــــظ  -78
لبشــــر والقــــانو  املتعلــــق بتقــــدر املســــاعدة إىل املــــدعا اجلنســــظ والقــــانو  املتعلــــق مكافحــــة الجتــــار با

تــزال تشــعر بــالقلق إ اء اســتغقل  علــيهم املعــو ين وبالنضــما  إىل املعاهــدات الدوليــة. و الــ  إهنــا ل
 األطفال وعملهم يف قع قروىل عمع خيرة.

ا الاوتوكــــول الختيــــارا امللحــــق بالعهــــد الــــدو  اخلــــابالتصــــديق علــــا ور بــــ  الاتغــــال  -79
الاوتوكــول علــا علــا الـر م مــن التصـديق . ول يـ  أنــي بـاحلقو  ال تصــادية والجتماعيـة والاقافيــة

مل تعــدل بعــد تشــريعات   الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو  اخلــاا بــاحلقو  املدنيــة والسياســية
 علا  ل .منغوليا الداخلية بناء 

وليــة رئيســية حلقــو  اإلنســا  والنضــما  ول يــ  شهوريــة كوريــا التصــديق علــا صــكوض د -80
إليهــا وســـن  ــوانظ ولـــوائة قليــة جديـــدة  مــا فيهـــا القــانو  املتعلـــق باملســاواة بـــظ اجلنســظ  واعتمـــاد 

بشـل  القضـاء علـا عمـع األطفـال. وأعربـ  عـن أملهـا  2016-2012خية العمع الوطنيـة للفـ ة 
ــن وضــل  قــو  اإلنســا  يف أ  يتســا التنفيــذ الكامــع لتلــ  التــدابل التشــري عية وامل سســية كــي يتحسن

 يف شيل اجملالت.
وعلقــ  شهوريــة مولــدوفا علــا التغيــلات القانونيــة واهليكليــة املنفــذة منــذ الســتعراض األول  -81

الاوتوكـول الختيـارا الاـاا امللحـق بالعهـد يف  ال تعزيز تاية  قـو  اإلنسـا   ماـع النضـما  إىل 
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ق علـــــا يصـــــدوالت حلقو  املدنيـــــة والسياســـــية واهلـــــادىل إىل إلغـــــاء عقوبـــــة اإلعـــــدا الـــــدو  اخلـــــاا بـــــا
العقوبــــة القاســــية  الاوتوكــــول الختيــــارا لتفا يــــة مناهضــــة التعــــذيب و ــــل  مــــن ضــــروب املعاملــــة أو

ور بــــ  أيضــــاا بســــن القــــانو  املتعلــــق مكافحــــة الجتــــار بالبشــــر واعتمــــاد  .املهينــــة القإنســــانية أو أو
 لوطت ملكافحة العنف املنز .الانام  ا

الاوتوكــول الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو  وأثنــ  رومانيــا علــا منغوليــا للتصــديق علــا  -82
. وأ اطــــ  علمــــاا 2013وتنيــــيم النتخابــــات الرئاســــية يف عــــا   اخلــــاا بــــاحلقو  املدنيــــة والسياســــية

 التقرير الوطت. نسا  علا حنو ما أعرب عنيبالتزا  السليات املنغولية بصو  ألا معايل  قو  اإل
وأ ـــاص الحتــــاد الروســــي علمــــاا بــــاخليوات الــــف اختــــذهتا احلكومــــة حلمايــــة  قــــو  املــــواطنظ  -83

و ريــــاهتم  ور ــــب بءصــــقا النيــــا  القضــــائي. ور ــــب أيضــــاا بءنشــــاء م سســــات جديــــدة للنهــــوض 
 حبقو  اإلنسا  وبالنضما  إىل املعاهدات الدولية.

الاوتوكول الختيارا الااا امللحـق بالعهـد الـدو  وهنلت رواندا منغوليا علا التصديق علا  -84
 التفا يــة الدوليــة حلمايــة شيــل األةــخاا مــن الختفــاء القســراو  اخلــاا بــاحلقو  املدنيــة والسياســية

القاســـية العقوبـــة  الاوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــة مناهضـــة التعـــذيب و ـــل  مـــن ضـــروب املعاملـــة أوو 
. وأعربـــ  أيضـــاا عـــن تقـــديرها لزيـــادة مشـــاركة املـــرأة يف احليـــاة السياســـية  إ  املهينـــة القإنســـانية أو أو

 .2012امرأة يف عا   11نساء إىل  3ارتفل عدد النساء املنتخبات لعضوية الاملا  من 
ــــدورة -85 ــــة للنهــــوض حبقــــو  اإلنســــا  وتايتهــــا منــــذ ال األوىل  وأةــــادت صــــربيا بــــاجلهود املبذول

املتعلــــق مكافحــــة  2004لقســــتعراض الــــدورا الشــــامع. وهنــــلت منغوليــــا علــــا اعتمــــاد  ــــانو  عــــا  
 العنف املنز .

الاوتوكــــول وهنــــلت ســــلاليو  منغوليــــا علــــا و ــــف تيبيــــق عقوبــــة اإلعــــدا  والتصــــديق علــــا  -86
التفا يــة الدوليــة حلمايــة و  الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو  اخلــاا بــاحلقو  املدنيــة والسياســية

الاوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهضـة التعـذيب و ـل  مـن و  شيل األةـخاا مـن الختفـاء القسـرا
. ول يـــ  التـــدابل املتخـــذة لضـــما  املهينـــة القإنســـانية أو العقوبـــة القاســـية أو ضـــروب املعاملـــة أو

علــق باملســاواة بــظ اجلنســظ. وةــ ع  تكــاف  الفــرا يف احلصــول علــا التعلــيم واعتمــاد القــانو  املت
 منغوليا علا اعتماد تعريف التعذيب ومعايل عمع األطفال امتاالا للمعايل الدولية.

وأةــادت ســـنغافورة بـــاخليوات املتخــذة والتقـــد  احملـــر  منـــذ الســتعراض الســـابق فيمـــا يتعلـــق  -87
 واملساءلة يف اخلدمة العامة. بالرتقاء حبقو  املرأة واحلد من مرض األمهات وتعزيز الشفافية

ور بــ  ســلوفاكيا بــاخليوات املتخــذة لتــدعيم تايــة  قــو  اإلنســا  علــا املســتو  الــوطت  -88
وخصوصــاا مــن خــقل النضــما  إىل املعاهــدات الدوليــة. وأةــادت بــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز احلــق يف 

يعات املتعلقـة بوسـائو اإلعـق  احلصول علا املعلومات  و ا  السـليات علـا مواصـلة تنفيـذ التشـر 
 وباحلصول علا املعلومات.
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ول يـــــــ  ســـــــلوفينيا أ  منغوليـــــــا نفـــــــذت أ لـــــــب التوصـــــــيات املنباقـــــــة عـــــــن الـــــــدورة األوىل  -89
لقســـتعراض الـــدورا الشـــامع وهنلهتـــا علـــا التقـــد  احملـــر  يف تايـــة  قـــو  األةـــخاا  وا اإلعا ـــة 

انو  املتعلــــق باملســــاواة بـــظ اجلنســــظ   ــــل أهنــــا والنهـــوض بــــاحلق يف التعلــــيم. ول يــــ  اعتمـــاد القــــ
أعربـــ  عـــن  لقهـــا أل  العنـــف القـــائم علـــا نـــوع اجلـــن  والعنـــف املنـــز  ل يـــزال  ميـــاق  مشـــكلة 

 خيلة.
الاوتوكـــول الختيـــارا الاـــاا امللحـــق بالعهـــد وهنـــلت إســـبانيا منغوليـــا علـــا التصـــديق علـــا  -90

الاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ــل  و  يةالــدو  اخلــاا بــاحلقو  املدنيــة والسياســ
  وعلــا و ــف تيبيــق عقوبــة اإلعــدا  املهينــة القإنســانية أو العقوبــة القاســية أو مــن ضــروب املعاملــة أو

 ووضل إطار  انوا حلماية املرأة من العنف.
ســـيما  دة ولوأةـــارت الســـويد إىل التوصـــيات الـــف  ـــدمتها هي ـــات معاهـــدات األمـــم املتحـــ -91

جلنـــة  قـــو  اليفـــع  خبصـــوا  يـــر شيـــل أةـــكال العقوبـــة البدنيـــة. وأعربـــ  أيضـــاا عـــن  لقهـــا إ اء 
 وضل  قو  اإلنسا  يف أ ياء خيا  الصوىل.

ســيما اتفا يــة ميناماتــا بشــل  الزئبــق  ور بــ  سويســرا بالتصــديق علــا املعاهــدات الدوليــة ول -92
العقوبـــة القاســـية  التعـــذيب و ـــل  مـــن ضـــروب املعاملـــة أوالاوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــة مناهضـــة و 

. ول يـــ  أيضـــاا اجلهـــود املبذولـــة ملكافحـــة العنـــف املنـــز   إل أهنـــا أعربـــ  املهينـــة القإنســـانية أو أو
 عن أسفها لتيبيق  انو  التشهل.

ــــادرات الراميــــة إىل النهــــوض حبقــــو  الف ــــات -93 ــــا علــــا التشــــريعات واملب  وهنــــلت تايلنــــد منغولي
املستضــــعفة. ول يــــ  اســــتمرار وجــــود حتــــديات يف  ــــالت ماــــع التمييــــز والعنــــف املنــــز   و اــــ  

 منغوليا علا املضي يف تنفيذ القوانظ الراهنة علا حنو فعال.
ليشـــــف عـــــن ســـــرورها ملـــــا ل يـــــ  مـــــن التقـــــد  الـــــذا أ ر تـــــي منغوليـــــا  -وأعربـــــ  تيمـــــور  -94
 فحة الجتار بالبشر.سيما اعتماد التشريعات الرامية إىل مكا ول
وهنـــلت تركيـــا منغوليـــا علـــا اإليـــا ات الـــف  ققتهـــا يف  ـــال  قـــو  اإلنســـا   مشـــلة إىل  -95

إلغاء عقوبـة اإلعـدا  وسـ ع اإليـا ات الرائعـة فيمـا يتصـع بتنيـيم انتخابـات  ـرة ونزيهـة. ول يـ  
واجلهــود املبذولــة لكفالــة اتســا  أيضــاا مــل الرتيــاا التقــد  احملــر  يف النضــما  إىل املعاهــدات الدوليــة 

 التشريعات مل الصكوض الدولية.
ـــة لتـــدعيم االيـــات التشـــريعية وامل سســـية حلمايـــة  -96 ور بـــ  تركمانســـتا  دهـــود منغوليـــا املبذول

  قو  اإلنسا .
وأةــــــادت اململكــــــة املتحـــــــدة لاييانيــــــا العيمـــــــا وأيرلنــــــدا الشــــــمالية بالتقـــــــد  احملــــــر  منـــــــذ  -97

الشــامع الســابق  مــا يف  لــ  إنشــاء ةــعبة معنيــة حبقــو  اإلنســا . وأعربــ  عــن  الســتعراض الــدورا
ســـرورها ملـــا ل يتـــي مـــن  فـــا  منغوليـــا علـــا و ـــف تيبيـــق عقوبـــة اإلعـــدا . ور بـــ  بـــاإلجراءات 
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التشـــريعية املتخـــذة لت ـــرر التمييـــز ضـــد ف ـــات األ ليـــات  وةـــ ع  منغوليـــا علـــا التع يـــع باعتمـــاد 
 من أجع تاية تل  األ ليات.  تشريعات مكافحة التمييز

ـــا الريـــادا يف  -98 ـــةوأعربـــ  الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة عـــن تفااهلـــا لـــدور منغولي  حتـــالف احلري
و تمـــل الـــدميقراطيات  مشـــيدة بـــاجلهود املبذولـــة لقرتقـــاء حبقـــو  املـــرأة واألةـــخاا علـــا اإلن نـــ  

واملاليـــــظ ومزدوجـــــي امليـــــع اجلنســـــي املاليـــــات  وا اإلعا ـــــة. وأعربـــــ  عـــــن  لقهـــــا إ اء العنـــــف ضـــــد 
 والعقوبات املفرطة املرتبية بدعاو  التشهل. ومغايرا اهلوية اجلنسانية

الاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ــل  ور بــ  أورو ــواا بالتصــديق علــا  -99
لدوليــــة حلمايــــة شيــــل التفا يــــة او  املهينــــة القإنســــانية أو العقوبــــة القاســــية أو مــــن ضــــروب املعاملــــة أو

ــــدو  اخلــــاا و  األةــــخاا مــــن الختفــــاء القســــرا ــــاا امللحــــق بالعهــــد ال الاوتوكــــول الختيــــارا الا
. ول يــ  أيضــاا أجنيــة القــانو  املتعلــق بالشــ و  اجلنســانية ك ليــة تســمة بــاحلقو  املدنيــة والسياســية

 حبير التمييز املباةر و ل املباةر.
البوليفاريـــة علـــا التقـــد  احملـــر  منـــذ الـــدورة األوىل لقســـتعراض  -وةـــددت شهوريـــة فنـــزويق  -100

الاوتوكــول الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو  اخلــاا ســيما النضــما  إىل  الــدورا الشــامع  ول
واعتمــاد القــانو  املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ والقــانو  املتعلــق بالجتــار   بــاحلقو  املدنيــة والسياســية

 نب الاام  الوطنية ملكافحة الجتار بالبشر واجلهود الرامية إىل احلد من الفقر.إىل جا
ول ي  اجلزائـر التقـد  احملـر  يف تايـة  قـو  اإلنسـا  والنهـوض ذهـا واجلهـود املبذولـة ملنـل  -101

يـا العنف املنز  ومكافحتـي يف إطـار الانـام  الـوطت. وأةـادت أيضـاا باإلصـق ات الـف أجرهتـا منغول
 يف نيا  العدالة.

سياســة لضــما  تكــاف  الفــرا يف  صــول األطفــال  وا مســللة تنفيــذ ونــا ف وفــد منغوليــا  -102
برنا ــاا وطنيــاا  ماــع خيــة عمــع احلكومــة  20 انونــاا و 35وا عليهــا يف نصــماإلعا ــة علــا التعلــيم 

ولويـة متقدمـة الرئيسـية. وعـقوة علـا  لـ   منحـ  احلكومـة أ وخيـة التعلـيم 2016-2012للف ة 
لتـــــدريب املعلمـــــظ  إضـــــافة إىل مواصـــــلة اجلهـــــود الراميـــــة إىل رفـــــل مســـــتو  مرتبـــــات املعلمـــــظ الـــــذين 
يدرثســو  األطفــال  وا اإلعا ــة. ومــن املقــرر أيضــاا إنشــاء مركــز وطــت لتعلــيم األطفــال  وا اإلعا ــة 

 يم.مليو  دولر أمريكي لتحسظ جودة الصحة والتعل 50ختصثص لي ميزانية  درها 
وفيمـا يتعلــق موضـوع التعــذيب   كـر وفــد منغوليــا أ  وكالـة الشــرطة الوطنيـة ملتزمــة بتحســظ  -103

مــ هقت موقفيهــا ومهــاراهتم ومســتو  تــوعيتهم مــن النا يــة املهنيــة بشــل  مســللة التعــذيب  بــءدراج 
علــا ضــما   قــو  اإلنســا  كموضــوع إلزامــي يف املنــاه  التدريبيــة الســنوية. وي كــز اهتمــا  التــدريب 

السـقمة العامــة واألمــن العــا  وصــو   قــو  اإلنســا  يف الو ــ   اتــي. ونويثــم هــذا النــوع مــن التــدريب 
مشــــاركة منيمــــات ماــــع الل نــــة الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  ومنيمــــة العفــــو الدوليــــة  ذهــــدىل تلســــي  

ائر احملليــة برنــام  تــدريب متخصــص كــي يوســتخد  لتــدريب املــوقفظ املعنيــظ بءنفــا  القــانو  يف الــدو 
ــذت  يف  ــال تيبيــق مبــاد   قــو  اإلنســا  يف ممارســات التحقيــق والتفتــيف. وفضــقا عــن  لــ   اختو
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ــــع  تــــدابل إضــــافية لضــــما  إمكانيــــة وصــــول عامــــة اجلمهــــور ورصــــد إجــــراءات تقــــدر الشــــكاو   ما
رطة التعـــاو  مــــل امل سســــات املمالــــة للمــــواطنظ وإتا ـــة مو ــــل إلكــــ وا  كــــي للشــــرطة يف إدارة الشــــ

 بالعاصمة القومية.
املاليـــــات واملاليـــــظ ومزدوجـــــي امليـــــع اجلنســـــي ومغـــــايرا اهلويـــــة وفيمـــــا خيـــــص وضـــــل  قـــــو   -104

يف منغوليــــا   ـــال الوفــــد إ  احلكومـــة تســــعا جاهــــدة إىل ضـــما   قــــو  هـــذ  الف ــــة منــــذ  اجلنســـانية
ميـل التوصــيات الـدورة األوىل لقسـتعراض الـدورا الشـامع. وعـقوة علـا  لـ   أكـد الوفـد تقـدير  جل

بشـــل  نـــص القـــانو  اجلنـــائي املتعلـــق بالقضـــاء علـــا شيـــل أةـــكال التمييـــز ضـــد األ ليـــات اجلنســـية 
 .املاليات واملاليظ ومزدوجي امليع اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانيةو 

وباإلةــارة إىل القــانو  املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ  نــا ف الوفــد نصــاا جديــداا مــن أ كــا   -105
نو  العمـــع يهـــدىل إىل منـــل التحـــر  اجلنســـي يف مكـــا  العمـــع  إضـــافة إىل التبعـــات احملـــددة الـــف  ـــا

يتحملهـــا مرتكبـــو هـــذ  اجلرميـــة. وعـــقوة علـــا  لـــ   ســـلم الوفـــد بضـــرورة إدخـــال تعـــديقت جديـــدة 
 تنص علا املساواة بظ أفراد األسرة املعيشية يف األدوار.

لوفــد إىل اســتخدا  مليــوا ةــخص خلــدمات اإلن نــ   وعــن احلــق يف  ريــة التعبــل  أةــار ا -106
مقيــظ ةـخص يف منغوليــا  فضـقا عــن  3مليـو  ةــخص خلـدمات اهلــاتف الـذكي  مــن أصـع  1.8و

وصـــول مـــواطت منغوليـــا إىل شيـــل موا ـــل التواصـــع الجتمـــاعي وتـــتعهم بـــاحلق يف التعبـــل عـــن نرائهـــم 
 عا وسائو التواصع الجتماعية علا أكمع وجي.

وتو  وكالة الشرطة الوطنية أولويـة متقدمـة لسـقمة املـواطنظ األجانـب املقيمـظ بصـفة م  تـة  -107
أو منتيمـة يف البلـد وأمــنهم. وعـقوة علـا  لــ   للمـواطن األجنـع  يف  ــال مواجهتـي أا مشــاكع  

ا  ســاعة وطلــب إجــراء حتقيــق  واحلــق يف الســتعانة محــ 24احلــق يف تبليــ  إدارة الشــرطة يف  ضــو  
واحلصــول علــا املعلومــات حلمايــة  قو ــي. وللمــواطنظ األجانــب املقيمــظ يف منغوليــا أيضــاا احلــق يف 

 استخدا  لغتهم األ  أثناء اإلجراءات القضائية وفقاا لقانو  اإلجراءات اجلنائية.
  

   **االستنتاجات والتوصيات ثانياا  
 ،فتتتتي التوصتتتتيات التاليتتتتة وتقتتتتدي ردوداا علياتتتتا فتتتتي الو تتتت  المناستتتتب منغوليتتتتاستتتتتن ر  -108
أيلتتتو   لمجلتتتس حقتتتوق اإلنستتتان فتتتي  التتتدورة الثالثتتتينأال يتعتتتدل  لتتت  موعتتتد انعقتتتاد  علتتت 
 :2015 سبتمبر

االتفا يتتتة الدوليتتتة متتتن  14بالمتتتادة ستتتحب اإلعتتتالن بشتتتفن االعتتتترا   108-1
 )إستونيا(؛ نصريللقضاء عل  جميع أشكا  التمييز الع

اتختتتا  جميتتتع اإلجتتتراءات الالامتتتة لالمتثتتتا  اللتزاماتاتتتا علتتت  النحتتتو  108-2
 
 

رنر الستنتاجات والتوصيات. **  مل حتو
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البروتوكتتو  االيتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعاتتد التتدولي الختتا  بتتالحقوق المحتتدد فتتي 
 (؛ناميبياالمدنية والسياسية )

لبروتوكتتو  االيتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعاتتد تعتتديل تشتتريعاتاا وفقتتاا ل 108-3
فتتتي أ تتترب و تتت  باتتتد  إلغتتتاء عقوبتتتة  التتتدولي الختتتا  بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية

 (؛برتغا )الاإلعداي 
 متتتتن اتفا يتتتتة مناذضتتتتة التعتتتت يب 22و 21التصتتتتديق علتتتت  المتتتتادتين  108-4

 (؛الجزائر)
االعتتتتتتترا  بايتصتتتتتتا  لجنتتتتتتة مناذضتتتتتتة التعتتتتتت يب وإصتتتتتتدار اإلعتتتتتتالن  108-5

 يتتتتة مناذضتتتتة التعتتتت يب و يتتتتر  متتتتن اتفامتتتتن  22و 21المنصتتتتو  عليتتتتا فتتتتي المتتتتادتين 
 (؛بولندا) الماينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو ضروب المعاملة أو

متتن اتفا يتتة مناذضتتة التعتت يب  22إصتتدار اإلعتتالن المتصتتل بالمتتادة  108-6
 (؛دانمرك)ال لالعترا  بايتصا  لجنة مناذضة التع يب في تلقي البال ات الفردية

لبروتوكتو  لإنشاء آلية و ائية وطنيتة متينتة ومتزودة بتالموارد المناستبة وفقتاا  108-7
العقوبتتة القاستتية  االيتيتتاري التفا يتتة مناذضتتة التعتت يب و يتتر  متتن ضتتروب المعاملتتة أو

 (؛الجماورية التشيكية) الماينة الالإنسانية أو أو
لمتعلتتق البروتوكتتو  االيتيتتاري التفا يتتة حقتتوق ال فتتل االتصتتديق علتت   108-8

 (؛الجبل األسود والبرتغا  وتايلند) بإجراء تقديم البال ات
االتفا يتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتتع العمتتتتتا  التصتتتتتديق علتتتتت   108-9

 ؛(بارا واي) المااجرين وأفراد أسرذم
االتفا يتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتتع العمتتتتتا  االنضتتتتتماي إلتتتتت   108-10

 (؛أورو واي) المااجرين وأفراد أسرذم
االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق التصتتتديق علتتت   عمليتتتة الشتتتروع فتتتي  108-11

 (؛الجزائر) جميع العما  المااجرين وأفراد أسرذم
االتفا يتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتع الن تتتتر فتتتتي التصتتتتديق علتتتت   108-12

 (؛الفلبين) 189واتفا ية من مة العمل الدولية ر م  العما  المااجرين وأفراد أسرذم
االتفا يتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتع الن تتتتر فتتتتي انضتتتتماماا إلتتتت   108-13

باتتد  ضتتمان اتبتتاع ناتتج شتتامل تجتتا  حقتتوق العمتتا   العمتتا  الماتتاجرين وأفتتراد أستترذم
 ؛(إندونيسيا)المااجرين 
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االتفا يتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتتع العمتتتتتا  التصتتتتتديق علتتتتت   108-14
علقتتتتتة بتتتتتالالجصين واألشتتتتتخا  عتتتتتديمي واالتفا يتتتتتات المت الماتتتتتاجرين وأفتتتتتراد أستتتتترذم

 (؛سيراليون) الجنسية
االتفا يتتتة المتعلقتتتة بوضتتتع إلتتت  فتتتي االنضتتتماي  إيجتتتابيبشتتتكل الن تتتر  108-15

 (؛نرويج)ال األشخا  عديمي الجنسية واتفا ية يفض حاالت انعداي الجنسية
المتعلقتتتة بوضتتتع  1951اتفا يتتتة عتتتاي تستتتريع عمليتتتة االنضتتتماي إلتتت   108-16

وستتتن التشتتتريعات الراميتتتة إلتتت  حمايتتتة ملتمستتتي  1967وبروتوكولاتتتا لعتتتاي الالجصتتتين 
 (؛كندا)اللجوء والالجصين بصر  الن ر عن بلدذم األصلي 

مواءمتتتة تشتتتريعاتاا الوطنيتتتة كليتتتاا متتتع ن تتتاي رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة  108-17
 (؛ستونيا)إ الجنائية الدولية والتصديق عل  اتفاق امتيااات المحكمة وحصاناتاا

فتتي القتتانون  ن تتاي رومتتا األساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتةإدمتتا    108-18
 (؛البرتغا )الوطني 

باتتتتد  تجنتتتتب جميتتتتع اعتمتتتتاد تشتتتتريعات شتتتتاملة لمكافحتتتتة التمييتتتتز  108-19
أشتتتكا  التمييتتتز علتتت  أستتتا  األصتتتل اإلثنتتتي أو التتتدين أو الميتتتل الجنستتتي أو الاويتتتة 

 (؛شيلي)اإلعا ة ال ذنية أو البدنية  الجنسانية أو اللغة أو المعتقد السياسي أو
لمكافحتتتة التمييتتتز واتختتتا  ي تتتوات تضتتتمن اعتمتتتاد تشتتتريعات شتتتاملة  108-20

الت بيق الفعلي للمستاواة المنصتو  علياتا فتي ذت   التشتريعات أو فتي القتوانين الستارية 
 (؛يرلندا)أ

تحمتتي حقتتوق جميتتع أفتتراد  لمكافحتتة التمييتتزاعتمتتاد تشتتريعات شتتاملة  108-21
 والميتتتل الجنستتتي ومغتتتاير  ون ومزدوجتتتو المثليتتتات والمثليتتتاأل ليتتتات بمتتتن فتتتيام فصتتتات 

 (؛المملكة المتحدة لبري انيا الع م  وأيرلندا الشمالية) الاوية الجنسانية
 يا(؛ترك) الجنائي الجديد عملية سن القانونسريع ت 108-22
و يتر  متن تسريع وتيترة عملاتا اإليجتابي المتصتل بتنقتيا القتانون الجنتائي  108-23

تنفيتتت   الفعتتتا  لضتتتمان إرستتتاء إطتتتار  تتتانوني وثقافتتتة فتتتي  كفالتتتة  األطتتتر القانونيتتتة الالامتتتة ثتتتم
 (؛النرويج)للجميع  المساواة واألمنمن أجل تعزيز  مجا  حقوق اإلنسان

 ضتتتمالمواظبتتة علتت  حمايتتة حقتتوق الفصتتات الستتكانية المستضتتعفة التتتي ت 108-24
 (؛االتحاد الروسي) ذاوتعزيز  األطفا  واألشخا   وي اإلعا ة والمسنين والمرأة

تنقتتتيا القتتتتانون التتتت ي يحكتتتتم اللجنتتتة الوطنيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان وتنميتتتتة  108-25
 (؛سيراليون) دراتاا بحيث تتسق مع مبادئ باريس 
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مواصتلة جاودذتا المب ولتة فتي ميتدان التعلتيم والتتدريب المتصتل بحقتتوق  108-26
 (؛مغرب)السيما فيما يتعلق بالمسؤولين عن إنفا  القانون  إلنسان، والا

وت بيتتق المعاذتتدات الدوليتتة  التتتدريب المتصتتل بحقتتوق اإلنستتانإدرا   108-27
فتتتتتتتي البرنتتتتتتتامج التتتتتتتدائم واإللزامتتتتتتتي لتتتتتتتتدريب القضتتتتتتتاة ومتتتتتتتوظفي الستتتتتتتل  القضتتتتتتتائي 

 (؛مكسي )ال
استتتتتقاللاا الكامتتتتل  تعزيتتتتز واليتتتتة لجنتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان باتتتتد   كفالتتتتة 108-28

 (؛شيلي) وامتثالاا إل  مبادئ باريس
 تعزيتتتتتز دعتتتتتم اللجنتتتتتة الوطنيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان لضتتتتتمان استتتتتتقاللاا 108-29

 ا(؛أسترالي)
 تتتتتدعيم المؤسستتتتات واوليتتتتات الوطنيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان باستتتتتمرار 108-30

 (؛نيبا )
لحقتوق اإلنستان اتخا  الخ وات الالامة لتعزيتز  تدرة اللجنتة الوطنيتة  108-31

فتي منغوليتا متن أجتل تمكيناتا متن التمتتع بالحريتة واالستتقال  فتي االضت الع بواليتاتا  
 (؛ناميبيا) كي تمتثل لمبادئ باريس

تحستتتين عمتتتل اللجنتتتة الوطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان حتتتت  يتماشتتت  متتتع  108-32
 (؛النيجر) مبادئ باريس وتدعيم إطارذا القانوني لتحسين مكافحة التمييز

للمضتتتتي فتتتتي تتتتتدعيم مؤسستتتتات حقتتتتوق  مواصتتتتلة جاودذتتتتا المب ولتتتتة 108-33
 اإلنستتتتتان متتتتتن أجتتتتتل إعمتتتتتا  جميتتتتتع حقتتتتتوق اإلنستتتتتان علتتتتت  نحتتتتتو فعتتتتتا  فتتتتتي البلتتتتتد

 (؛باكستان)
بموجتتب التشتتريعات الوطنيتتة متتن أجتتل  تعاتتد باتتات بيتتق االلتزامتتات الم 108-34

ألشتتخا  األطفتتا  والمتتواطنين المستتنين وا ستتيما حمايتتة المتتواطنين األشتتد ضتتعفاا وال
 (؛رومانيا)  وي اإلعا ة

حقتوق مواصلة الجاود المب ولة لتوفير التثقيف والتتدريب فتي مجتا   108-35
 (؛باكستان) بما في  ل  للموظفين الحكوميين اإلنسان عل  جميع المستويات

الن تتتر فتتتي إمكانيتتتة إنشتتتاء ن تتتاي لمتابعتتتة التوصتتتيات الدوليتتتة بمتتتا فياتتتا  108-36
 (؛بارا واي) الناشصة عن االستعراض الدوري الشاملالتوصيات المقبولة 

 العمتتتتل علتتتت  توطيتتتتد التعتتتتاون التتتتدولي فتتتتي ميتتتتدان حقتتتتوق اإلنستتتتان 108-37
 (؛تركمانستان)



A/HRC/30/6  
 

GE.15-11636 23/35 
 

تقتتتتديم تقريرذتتتتا األو  إلتتتت  لجنتتتتة مناذضتتتتة التعتتتت يب التابعتتتتة ل متتتتم  108-38
 باتتتد  بتتتدء الحتتتوار القتتتي م متتتع اللجنتتتة 2003المتحتتتدة الواجتتتب تقديمتتتا منتتت  عتتتاي 

 (؛لدانمركا)
الن تتر فتتي مواصتتلة التعتتاون متتع اوليتتات الدوليتتة لرصتتد حقتتوق اإلنستتان  108-39

 المعاذتتتتتتدات واإلجتتتتتتراءات الخاصتتتتتتة لمجلتتتتتتس حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان ذيصتتتتتتات بمتتتتتتا فياتتتتتتا
 (؛تركمانستان)

المشتتاركة الفعالتتة فتتي البتترامج الدوليتتة للمستتاعدة التقنيتتة وبنتتاء القتتدرات  108-40
 (؛تركمانستان) في ميدان حقوق اإلنسان

اعتمتتتتتتتاد تشتتتتتتتريعات جديتتتتتتتدة لمكافحتتتتتتتة جميتتتتتتتع أشتتتتتتتكا  التمييتتتتتتتز  108-41
 (؛أورو واي)

اعتمتتتاد  تتتانون شتتتامل لمكافحتتتة جميتتتع أشتتتكا  التمييتتتز يتضتتتمن تتتتوفير  108-42
 (؛الجماورية التشيكية) الحماية القانونية للضحايا

 لإلتتتت  حمايتتتتة حقتتتتوق المتتتترأة وال فتتتت التتتتتدابير الراميتتتتة تنفيتتتت  مواصتتتتلة 108-43
 (؛اليابان)

تكثيتتتتف جاودذتتتتا المب ولتتتتة لتعزيتتتتز أثتتتتر التتتتتدابير المتختتتت ة للتصتتتتدي  108-44
لممارستتتتات التمييتتتتز التقليديتتتتة والقوالتتتتب النم يتتتتة المستتتتتمرة المتصتتتتلة بتتتتفدوار المتتتترأة 

 ا(؛سلوفيني) والرجل ومسؤولياتاما
ترستتتتيج اإلجتتتتراءات التتتتتي تكفتتتتل التنفيتتتت  الفعتتتتا  والتشتتتتريعات التتتتتي  108-45

 (؛األرجنتين) المساواة والحماية للمرأةتضمن 
جماوريتتتتة  ) مواصتتتتلة جاودذتتتتا المب ولتتتتة لتحستتتتين حمايتتتتة حقتتتتوق المتتتترأة 108-46

 (؛كوريا الشعبية الديمقراطية
مشتاركة المترأة فتي دعتم المستاواة بتين الجنستين و تعزيتز  المثابرة علت  108-47
 (؛جماورية الو الديمقراطية الشعبية) العامةة الخدم
لمثتتتابرة علتتت  تنفيتتت  سياستتتات تشتتتجع تعزيتتتز مشتتتاركة المتتترأة التامتتتتة ا 108-48

 (؛سنغافورة) والفعالة في مجتمعاا وا تصادذا
الصتتادر  1325الن تتر فتتي اعتمتتاد ي تتة عمتتل وطنيتتة متعلقتتة بتتالقرار  108-49

 (؛البرتغا )عن مجلس األمن بشفن المرأة والسالي واألمن 
علتتتت  التمييتتتتز العنصتتتتري مكافحتتتتة ي تتتتاب الكراذيتتتتة التتتت ي يحتتتتر ض  108-50

 (؛الصين) والعر ي ومكافحة العنف المتصل ب ل 
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اتختتتا  تتتتدابير فعالتتتة لمكافحتتتة التمييتتتز المباشتتتر و يتتتر المباشتتتر ضتتتد  108-51
 (؛السويد)األشخا  المقيمين في أحياء يياي الصو  

تكثيتتف الجاتتود الراميتتة إلتت  ضتتمان حمايتتة المتتواطنين األجانتتب متتن  108-52
جماوريتتة  ) ذتت   االعتتتداءاتمثتتل االعتتتداء ومستتاءلة مرتكبتتي كا  أي شتتكل متتن أشتت

 (؛كوريا
مكافحتتتة جميتتتع أشتتتكا  التمييتتتز بمتتتا فياتتتا التمييتتتز علتتت  أستتتا  الميتتتل  108-53

 (؛فرنسا) الجنسي أو الاوية الجنسية
وضتتتتع تشتتتتريعات مناستتتتبة تضتتتتمن الحمايتتتتة الفعالتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان  108-54

 الميتتتل الجنستتتي ومغتتتايري الاويتتتة الجنستتتانيةالمثليتتتات والمثليتتتين ومزدوجتتتي بالخاصتتتة 
علتتيام المزعومتتة  عتتتداءاتاالتحقيقتتات نزياتتة فتتي وحتتاملي صتتفات الجنستتين وإجتتراء 

 (؛ذندورا ) لمقرر الخا  المعني بالفقر المد ع وحقوق اإلنسانإلفادة اوفقاا 
ح تتتر جميتتتع أشتتتكا  التمييتتتز بمتتتا فياتتتا التمييتتتز علتتت  أستتتا  الميتتتل  108-55

 (؛سلوفينيا) الجنسانية الجنسي والاوية
ضتتتمان ح تتتر جميتتتع أشتتتكا  التمييتتتز بمتتتا فياتتتا التمييتتتز علتتت  أستتتا   108-56

 (؛ليشتي -)تيمور والوضع الصحي  الميل الجنسي والاوية الجنسانية
المثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي ومغتايري  مستاواة تعزيز 108-57
بإدراجاتتا فتتي  حقتتوق اإلنستتانبوحتتاملي صتتفات الجنستتين فتتي التمتتتع  الجنستتانيةالاويتتة 

 (؛ورو واي)أالتشريعات الوطنية 
تعتتتتديل تشتتتتريعاتاا الجنائيتتتتة لتشتتتتمل جتتتترائم الكراذيتتتتة والتمييتتتتز علتتتت   108-58

 (؛إسبانيا)أسا  الميل الجنسي والاوية الجنسانية 
العنتتف شتتن حملتتة إل كتتاء وعتتي الجماتتور متتن أجتتل مكافحتتة التمييتتز و  108-59
 المثليتتتتتات والمثليتتتتتين ومزدوجتتتتتي الميتتتتتل الجنستتتتتي ومغتتتتتايري الاويتتتتتة الجنستتتتتانية ضتتتتتد

 (؛البراايل) ومنعاما وتعزيز التساما
لعنتتتتتف علتتتتت  أستتتتتا  الميتتتتتل اتكثيتتتتتف جاودذتتتتتا للتصتتتتتدي للتمييتتتتتز و  108-60

وتتتتتوفير اإلحصتتتتاءات والمعلومتتتتات  وجمتتتتع البيانتتتتات الجنستتتتي أو الاويتتتتة الجنستتتتانية
 (؛ذولندا) التصنفية في ذ ا الصدد

اعتمتتاد تتتدابير ستتريعة وفعالتتة، فضتتالا عتتن التشتتريعات الالامتتة، لح تتر  108-61
التمييتتز ألي ستتبب كتتان ومنعتتا والمعا بتتة عليتتا وإلغائتتا صتتراحةا، ويشتتمل  لتت  التمييتتز 
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 بستتبب اإلصتتابة بفيتترو  نقتتة المناعتتة البشتترية اإليدا علتت  النحتتو الموصتت  بتتا ستتابقاا 
 ؛(1)(المكسي )

البروتوكتتو  تفكيتتد إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداي بموجتتب القتتانون تماشتتياا متتع  108-62
االيتيتتتتاري الثتتتتاني الملحتتتتق بالعاتتتتد التتتتدولي الختتتتا  بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية 

 (؛فرنسا)ال ي صد   منغوليا عليا  ،والااد  إل  إلغاء عقوبة اإلعداي
 (؛أستراليا) اعتماد تشريعات تلغي عقوبة اإلعداي صراحةا  108-63
 يا(؛إي ال) عقوبة اإلعداي ناائياا  تعديل القانون الجنائي باد  إلغاء 108-64
)المملكتتتتة ين انو إصتتتتالق القتتتت إلغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتداي ناائيتتتتاا متتتتن يتتتتال  108-65

 المتحدة لبري انيا الع م  وأيرلندا الشمالية(؛
استتتتعراض تشتتتريعاتاا فتتتي إطتتتار القتتتانون الجنتتتائي بغتتترض إلغتتتاء عقوبتتتة  108-66

البروتوكتو  اإلعداي تجسيداا اللتزاماتاتا الدوليتة المتعاتد باتا متن يتال  التصتديق علت  
 االيتيتتتتاري الثتتتتاني الملحتتتتق بالعاتتتتد التتتتدولي الختتتتا  بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية

 (؛السويد)
ئيتتتاا جديتتتداا باتتتد  إلغتتتاء عقوبتتتة اعتمتتتاد تشتتتريعات تشتتتمل  انونتتتاا جنا 108-67

 (؛سلوفاكيا)اإلعداي بنة القانون 
الجبتتل ) بالنستتبة إلتت  جميتتع الجتترائم بحكتتم القتتانون إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداي 108-68
 (؛األسود
عتتتتتتدموا إلغتتتتتتاء عقوبتتتتتتة اإلعتتتتتتداي وتزويتتتتتتد أستتتتتتر األشتتتتتتخا  التتتتتت ين أ   108-69

 (؛ليتوانيا) عناا السرية رفعتبالمعلومات  ات الصلة التي 
 الستتتترية بشتتتتفن عقوبتتتتة اإلعتتتتدايرستتتتمية معلومتتتتات الالرفتتتتع الستتتترية عتتتتن  108-70

 (؛البرتغا )
و يتتتتر  متتتتن ضتتتتروب المعاملتتتتة إدرا  اإلطتتتتار التتتتدولي لمنتتتتع التعتتتت يب  108-71

فتتتتي أنشتتتت ة تتتتتدريب المتتتتوظفين المعنيتتتتين بإنفتتتتا   الماينتتتتة الالإنستتتتانية أو القاستتتتية أو
البرنتتتتامج التتتتدائم لتتتتتدريب القضتتتتاة القتتتتانون و يتتتترذم متتتتن المتتتتوظفين العمتتتتوميين وفتتتتي 

 (؛المكسي ) والمحامين

__________ 
التفــاعلي:  املكســي  تكــرر توصــيتها يف  ــال عــد  التمييــز املنباقــة عــن  نــص التوصــية بصــيغتي الــف  ورئــ  أثنــاء احلــوار (1) 

 اجلولة األوىل لقستعراض الدورا الشامع اخلاا منغوليا .
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تحسين إجراءات المحاكمتات المتصتلة بادعتاءات التعت يب وظترو   108-72
 االحتجتتتتتتاا والستتتتتتجون وتتتتتتتدعيم الضتتتتتتمانات القانونيتتتتتتة المتاحتتتتتتة لضتتتتتتحايا التعتتتتتت يب

 (؛الجماورية التشيكية)
ة منتتتع وضتتتع بتتترامج إل كتتتاء التتتوعي موجاتتتة إلتتت   تتتوات الشتتترطة بغيتتت 108-73

 الماينتتتة الالإنستتتانية أو العقوبتتتة القاستتتية أو و يتتتر  متتتن ضتتتروب المعاملتتتة أوالتعتتت يب 
وإنشتتتاء آليتتتات فعالتتتة للتحقيتتتق متتتن أجتتتل مكافحتتتة اإلفتتتالت متتتن العقتتتاب فتتتي ذتتت ا 

 (؛فرنسا) المجا 
الن تتتتر فتتتتي تعتتتتديل  انوناتتتتا الجنتتتتائي باتتتتد  إدرا  تعريتتتتف التعتتتت يب   108-74

 (؛ذنغاريا) كجريمة
ء آليتتتة مستتتتقلة للتحقيتتتق فتتتي ادعتتتاءات التعتتت يب وإستتتاءة المعاملتتتة إنشتتتا 108-75
البروتوكتتتتو  االيتيتتتتاري التفا يتتتتة مناذضتتتتة التعتتتت يب و يتتتتر  متتتتن  شتتتتياا متتتتع مت لبتتتتاتاتم

عليتتتا   د صتتت التتت ي ،الماينتتتة الالإنستتتانية أو العقوبتتتة القاستتتية أو ضتتتروب المعاملتتتة أو
 (؛النمسا) مؤيراا 
التعتت يب وإستتاءة المعاملتتة متتن ا متتع ممارستتات ماستتتعتتدي الضتتمان  108-76

دَّع  أناتتتم ارتكبتتتوا أفعتتتا  متتتن يتتت جانتتتب المتتتوظفين العمتتتوميين والتحقيتتتق متتتع جميتتتع
 (؛ليشتي -تيمور ) تع يب
التعت يب و يتر  متن ضتتروب  إنشتاء آليتة مستتقلة للتحقيتق فتي ادعتاءات 108-77

التتي ترتكباتا  توات الشترطة ومنتع ارتكتاب ذت    الماينة المعاملة القاسية والالإنسانية أو
 (؛سويسرا)االنتااكات من جانب الموظفين العموميين 

ضمان تتولي وكالتة مستتقلة إجتراء تحقيتق شتامل فتي جميتع الشتكاول  108-78
 والتقتتارير بشتتفن أفعتتا  التعتت يب و يتتر  متتن ضتتروب إستتاءة المعاملتتة ومستتاءلة مرتكبتتي

لتحقيقتتتات علتتت  يتتتد متتتوظفين متتتؤذلين محايتتتدين ذتتت   األفعتتتا غ وينبغتتتي إجتتتراء ذتتت   ا
عال تتتة لاتتتم بمتتتن ي تتتدَّع  ارتكتتتابام ذتتت   األفعتتتا  أو بالايصتتتات التتتتي يعملتتتون فياتتتا  وال
 (؛السويد)

الرامية إل  منع حاالت التعت يب وإستاءة المعاملتة متن  تدابيرتدعيم ال 108-79
جانتتتتتب المتتتتتوظفين العمتتتتتوميين وضتتتتتمان إجتتتتتراء تحقيتتتتتق ستتتتتريع وشتتتتتامل فتتتتتي جميتتتتتع 

 (؛إي اليا)مرتكبي ذ   األفعا  االدعاءات باد  محاكمة 
المواظبتة علت  اتختا  التتتدابير الراميتة إلت  استصصتتا  اللجتوء إلت  التعتت يب  108-80
فتتا  القتتانون نتتتدريب الستتل ات المعنيتتة بإ بوستتائل تشتتمل شتتكا  إستتاءة المعاملتتة،أوستتائر 
 كوستاريكا(؛) وتوعيتاا
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للتحقيتتق فتتي ادعتتاءات التعتت يب  ضتتائية  إنشتتاء آليتتات  ضتتائية و يتتر 108-81
 ا(؛كند) ووحشية الشرطة واالحتجاا التعسفي

   (؛اليابان)اتخا  الخ وات المناسبة لتحسين معاملة المحتجزين  108-82
اعتمتتتاد تشتتتريعات ترمتتتي إلتتت  منتتتع جميتتتع أشتتتكا  العنتتتف ضتتتد األطفتتتا   108-83

 (؛ليشتي -تيمور ) ووضع حد لاا
 (؛بيالرو ) النشط في مجا  مكافحة العنف المنزليمواصلة العمل  108-84
 (؛الفلبين) تكثيف جاودذا للحد من حاالت العنف المنزلي 108-85
مواصتتتلة تكثيتتتف الجاتتتود للقضتتتاء علتتت  العنتتتف المنزلتتتي والعنتتتف القتتتائم  108-86

والتمييتتز ضتتد المتترأة وضتتمان تعزيتتز تمثيتتل المتترأة فتتي جميتتع   اعتتات  علتت  نتتوع الجتتنس
ال  تنفيتتتت  القتتتتانون المتعلتتتتق بالمستتتتاواة بتتتتين الجنستتتتين علتتتت  وجتتتتا تتتتتاي المجتمتتتتع متتتتن يتتتت

 (؛جماورية كوريا)
تدعيم الجاود لمنع العنف القتائم علت  نتوع الجتنس والعنتف المنزلتي  108-87

وإتاحتتة فتتر  اللجتتوء إلتت   اال تصتتاب الزوجتتي والتحتترس الجنستتيمتتن يتتال  تجتتريم 
القضتتتاء وتتتتوفير المستتتاعدة والحمايتتتة للضتتتحايا وضتتتمان التحقيتتتق فتتتي القضتتتايا علتتت  

 (؛سلوفينيا) النحو الواجب ومحاكمة مرتكبي ذ   األفعا  حسب األصو 
استتتراتيجية وطنيتتة ينصتتب تركيزذتتا علتت  مكافحتتة جميتتع أشتتكا  اعتمتتاد  108-88

التتوعي بالقتتانون المتعلتتق بمكافحتتة العنتتف المنزلتتي العنتتف ضتتد المتترأة وتعزيتتز أنشتت ة إ كتتاء 
 (؛تركيا)والعمل بنشاط عل  تنفي ذا 

ضتتتتحايا العنتتتتف المنزلتتتتي ودعتتتتوة المقتتتترر مواصتتتتلة تتتتتدعيم تتتتتدابير حمايتتتتة  108-89
الواليتات ) إلت  ايتارة منغوليتا المعني بمسفلة العنف ضد المرأة وأستبابا وعوا بتاالخا  

 (؛المتحدة األمريكية
 مواصتتتتتلة جاودذتتتتتا المب ولتتتتتة فتتتتتي مجتتتتتا  مكافحتتتتتة العنتتتتتف المنزلتتتتتي 108-90

 (؛التفيا)
تتتدعيم  تتدرة اوليتتات متتن أجتتل الكشتتف عتتن حتتاالت العنتتف المنزلتتي  108-91

 والتحقيتق فياتا وتتتدريب المتوظفين المعنيتتين بإنفتا  القتتانون للتعامتل متتع ذت   الحتتاالت
 (؛جماورية مولدوفا)

  العنتتتف المنزلتتتي علتتت  نحتتتو فعتتتا  تنفيتتت  القتتتوانين الستتتارية فتتتي مجتتتا 108-92
إنشتتاء مرافتتق للحمايتتة فتتي  ب رائتتق تشتتمل وتعزيتتز أنشتت ة منتتع العنتتف وحمايتتة الضتتحايا

 (؛سويسرا) المناطق النائية
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إ تتتترار مشتتتتروع التشتتتتريع المتعلتتتتق بتتتتالعنف المنزلتتتتي المعتتتتروض علتتتت   108-93
تكبتتي البرلمتتان لتجتتريم العنتتف المنزلتتي وتحستتين حمايتتة الضتتحايا وضتتمان محاكمتتة مر 

 (؛أستراليا) أفعا  العنف
بتتالتركيز بوجتتا يتتا   تتتدعيم اوليتتات الراميتتة إلتت  منتتع العنتتف المنزلتتي 108-94

 (؛إسبانيا) الوعي با   المسفلة عل  إ كاء الوعي لرفع مستول
االستتتتتتفادة متتتتتن ستتتتتبل االنتصتتتتتا   إاالتتتتتة العقبتتتتتات التتتتتتي تحتتتتتو  دون 108-95

القانونيتتة فتتي حتتاالت العنتتف المنزلتتي، ويشتتمل  لتت   تعزيتتز التعتتاون بتتين المؤسستتات 
 (؛النمسا)المعنية وإعادة الن ر في مت لبات اإلثبات وضمان إنفا  األوامر الزجرية 

تحستتتتتين فتتتتتر  لجتتتتتوء ضتتتتتحايا العنتتتتتف المنزلتتتتتي إلتتتتت  ستتتتتبل الحمايتتتتتة  108-96
يتتتتتز القتتتتتدرة علتتتتت  محاكمتتتتتة مرتكبتتتتتي العنتتتتتف المنزلتتتتتي وتجتتتتتريم واالنتصتتتتتا  الفعالتتتتتة وتعز 

 (؛الجماورية التشيكية) اال تصاب الزوجي
التمييتتز  ضتتمان التنفيتت  الفعتتا  للتشتتريعات الستتارية الراميتتة إلتت  مكافحتتة 108-97

 (؛إي اليا) والعنف ضد المرأة والعنف المنزلي
التت ين يلتمستتون الحمايتتة الن تتر فتتي إنشتتاء د ور إليتتواء النستتاء واألطفتتا   108-98

 (؛ماليزيا) من العنف المنزلي عل  ن اق أوسع
 مواصتتتتتتلة تتتتتتتدعيم التشتتتتتتريعات الوطنيتتتتتتة لمكافحتتتتتتة العنتتتتتتف المنزلتتتتتتي 108-99

 (؛االتحاد الروسي)
وضع إطار  انوني واضا المعتالم لمنتع العنتف ضتد المترأة ومكافحتتا  108-100

 (؛صربيا) عنف المنزليوإنشاء ن اي لتوفير الحماية االجتماعية لضحايا ال
ستتتتتعي  تعتتتتتديل التشتتتتتريعات الجنائيتتتتتة لتجتتتتتريم العنتتتتتف المنزلتتتتتي وضتتتتتمان 108-101

الستتل ات إلتت  إ امتتة دعتتاول  ضتتائية فتتي حتتاالت العنتتف المنزلتتي بغتترض تحميتتل مرتكبياتتا 
المسؤولية عن أفعتالام، وتتوفير التمويتل المناستب لجميتع يتدمات ضتحايا العنتف المنزلتي 

 (؛اكيا)سلوف
 (؛إسبانيا)لضمان تجريم العنف المنزلي تعديل التشريعات الجنائية  108-102
تكثيتتتف اعتمتتاد القتتتانون المتتتنقا المتعلتتتق بمكافحتتتة العنتتتف المنزلتتتي و  108-103

ء التتتتوعي بشتتتتفن العنتتتتف المنزلتتتتي وتوستتتتيع ن تتتتاق الختتتتدمات والحمايتتتتة احمتتتتالت إ كتتتت
 (؛كندا) المتاحة للضحايا

والتحترس الجنستي وضتمان محاكمتة الن ر في تجريم العنتف المنزلتي  108-104
 (؛ذنغاريا) مرتكبي ذ   األفعا  حسب األصو 
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اعتمتتاد التتتدابير التشتتريعية الراميتتة إلتت  تجتتريم العنتتف المنزلتتي، وتعزيتتز  108-105
فام جميع أشكا  العنتف المنزلتي بمتا فياتا التاديتدات والتحترس الجنستي واالعتتداء 

الضتتحايا علتت  الرعايتتة بمتتا فتتي الجنستتي، وضتتمان محاكمتتة مرتكبتتي العنتتف وحصتتو  
 (؛بارا واي)  ل  توفيرذا في المناطق الريفية

ح تتر ممارستتة العقوبتتة البدنيتتة علتت  األطفتتا  صتتراحةا وفقتتاا لتوصتتيات  108-106
 (؛شيلي) لجنة مناذضة التع يب

بمتا فتي  ،العقوبة البدنية علت  األطفتا  صتراحةا  اتممارسجميع ح ر  108-107
 (؛السويد)  ل  ممارستاا في المنز 

اتخا  ي توات تاتد  إلت  ضتمان فعاليتة منتع عمتل األطفتا  وحمايتة  108-108
 (؛ألمانيا) سيما من العمل في ظل ظرو  ي رة األطفا  من االستغال  وال

بشتتتتفن  2016-2012تعزيتتتتز تنفيتتتت  ي تتتتة العمتتتتل الوطنيتتتتة للفتتتتترة  108-109
آليتتتتات المتابعتتتتة والن تتتتر فتتتتي  علتتتت  األشتتتتكا   يتتتتر المقبولتتتتة لعمتتتتل األطفتتتتا القضتتتتاء 

 (؛إي اليا)
تكثيتتف جاتتود مكافحتتة عمتتل األطفتتا  وضتتمان منتتع عمتتل األطفتتا   108-110

 يتر المنتاجم فتي المنتاجم الحرفيتة ) العمتل بمتا فتي  لت في ظل ظرو  عمل ي رة، 
 (؛إي اليا) الرسمية(

مواصتتلة جاودذتتا المب ولتتة لمكافحتتة عمتتل األطفتتا ، ب رائتتق تشتتمل  108-111
محاكمتتة أصتتحاب العمتتل، واعتمتتاد أشتتكا   يتتر عنيفتتة جديتتدة لتفديتتب األطفتتا  فتتي 

 (؛ليتوانيا)المنز  وفي المدرسة 
 (؛النرويج) استكشا  استراتيجيات لمكافحة عمل األطفا  108-112
يم أصتتحاب العمتتل التت ين ويشتتمل  لتت   تجتتر  مكافحتتة عمتتل األطفتتا ، 108-113

 (؛بولندا)يستغلون عمل األطفا  ومحاكمتام 
مواصتتتتلة الجاتتتتود الراميتتتتة إلتتتت  ضتتتتمان حمايتتتتة األطفتتتتا  متتتتن جميتتتتع  108-114

 (؛جماورية كوريا) سيما العمل في ظل ظرو  ي رة وال أشكا  العنف واالستغال 
 مواصتتتتتتلة جاودذتتتتتتا المب ولتتتتتتة فتتتتتتي مجتتتتتتا  حمايتتتتتتة حقتتتتتتوق ال فتتتتتتل 108-115

 (؛المغرب)
تحستتتين إنفتتتا  القتتتانون المتعلتتتق بمكافحتتتة االتجتتتار باألشتتتخا  عبتتتر  108-116

تعزيتتتز القتتتدرة علتتت  إنفتتتا  القتتتانون للكشتتتف عتتتن مرتكبتتتي ذتتت   الجتتترائم ومحتتتاكمتام، 
 (؛كندا) وعبر توسيع ن اق الخدمات المتاحة للضحايا
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وتتتتدعيم ن تتتاي  2012تنفيتت  القتتتانون المتعلتتتق باالتجتتتار بالبشتتتر لعتتتاي  108-117
إنفتتتا  القتتتانون والن تتتاي القضتتتائي باتتتد  ضتتتمان التحقيتتتق متتتع مرتكبتتتي ذتتت   الجتتترائم 

   (؛البراايل) ومحاكمتام عل  نحو فعا  ومنع االتجار
تجتتتريم جميتتتع أشتتتكا  االتجتتتار باألطفتتتا  متتتن يتتتال  ستتتن تشتتتريعات  108-118

 (؛سيراليون) صارمة لمكافحة  ل  االتجار
االتجتتتار باألشتتتخا ، ويصوصتتتاا تعزيتتتز التتتتدابير فتتتي مجتتتا  مكافحتتتة  108-119

النستتتتاء واألطفتتتتا ، متتتتن يتتتتال  تنفيتتتت  إجتتتتراءات التحقيتتتتق والمحاكمتتتتة علتتتت  النحتتتتو 
 (؛ماليزيا)الواجب في جميع حاالت االتجار بالبشر 

تخصتتية جميتتع المتتوارد البشتترية والماديتتة الالامتتة لمكافحتتة االتجتتار  108-120
 (؛ذندورا ) باألشخا 

يتتة واإلداريتتة والتشتتريعية الالامتتة لضتتمان حصتتو  اتختتا  التتتدابير المال 108-121
الشتتتاود وضتتتحايا االتجتتتار باألشتتتخا  علتتت  يتتتدمات المستتتاعدة القانونيتتتة والحمايتتتة 

   (؛المكسي ) وإعادة التفذيل
مواصتتتتلة تتتتتوفير المتتتتوارد المناستتتتبة البشتتتترية و يتتتتر البشتتتترية  لبرامجاتتتتا  108-122

 (؛الفلبين) المتعلقة بمكافحة االتجار بالبشر
تتتتوفير التتتتتدريب للجاتتتتات صتتتتاحبة المصتتتلحة المعنيتتتتة بإ امتتتتة العتتتتد   108-123

وتحقيقتتتا، متتتن أجتتتل محاكمتتتة مرتكبتتتي االتجتتتار باألشتتتخا  عمتتتالا باإلطتتتار التن يمتتتي 
من القانون الجنائي، وبخاصتة متن أجتل ضتمان التحقيتق فتي  113الجديد أي المادة 

وظفين المعنيتتين جميتتع ادعتتاءات االتجتتار باألشتتخا ، بمتتا فياتتا االدعتتاءات ضتتد المتت
 (؛المكسي ) بإنفا  القانون، وتنفي  آليات تعويض الضحايا وإعادة تفذيلام

 مواصلة إصتالق الن تاي القضتائي تماشتياا متع التزامتات منغوليتا الدوليتة 108-124
 (؛االتحاد الروسي)

مواصتتتتلة تحستتتتين فتتتتر  الحصتتتتو  علتتتت  المستتتتاعدة القانونيتتتتة عبتتتتر  108-125
المقاطعتتتات، بتزويتتتد ذتتت   المراكتتتز بمتتتا يلتتتزي متتتن متتتوارد  جميتتتع المراكتتتز المنشتتتفة فتتتي

   (؛ليتوانيا)التمويل والموارد البشرية المؤذلة 
ضمان إجتراء تحقيقتات مستتقلة وفعالتة فتي حتاالت التعت يب وإستاءة  108-126

المعاملتتتة باتتتد  مكافحتتتة اإلفتتتالت متتتن العقتتتاب فتتتي ذتتت   الحتتتاالت وكفالتتتة تعتتتويض 
 (؛ألمانيا)المالئمين ضحايا التع يب وإعادة تفذيلام 
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ضمان محاكمة جميع الجنتاة واستتفادة الضتحايا متن ستبل االنتصتا   108-127
 (؛ليتوانيا) والحماية الفورية

لقضتتتاء األحتتتدا   وضتتتع إطتتتار شتتتامل ومتستتتق متتتع المعتتتايير الدوليتتتة 108-128
 (؛سيراليون)

 المثتتتابرة علتتت  اتختتتا  الخ تتتوات الراميتتتة إلتتت  منتتتع الفستتتاد ومكافحتتتتا 108-129
   (؛سنغافورة)والمستداي لشعباا  تحقيق النمو المنصفبغرض 
 (؛ليتوانيا) التحقيق في جميع حاالت الفساد في الن اي القضائي 108-130
العاتتد التتدولي مواءمتتة تشتتريعاتاا الوطنيتتة المتعلقتتة بحريتتة التعبيتتر متتع  108-131

االت وضتتتتمان استتتتتقال  لجنتتتتة أن متتتتة االتصتتتتالختتتتا  بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية 
 (؛سويسرا)

ضتتمان امتثتتا  القتتوانين واللتتوائا المتعلقتتة بحريتتة التعبيتتر بشتتكل كامتتل  108-132
والن تر  العاتد التدولي الختا  بتالحقوق المدنيتة والسياستيةاللتزامات منغوليا بموجتب 
 (؛الواليات المتحدة األمريكية)في إلغاء تجريم التشاير 

 ة التعبيتتتتر علتتتت  اإلنترنتتتت ضتتتتمان حريتتتتة التعبيتتتتر، بمتتتتا فتتتتي  لتتتت  حريتتتت 108-133
 (؛فرنسا)

ضتتتتتمان االحتتتتتتتراي التتتتتتتاي لحقتتتتتتوق اإلنستتتتتان، بمتتتتتتا فياتتتتتتا الحتتتتتتق فتتتتتتي  108-134
الخصوصتتية والحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر فتتي جميتتع جوانتتب تن تتيم اإلنترنتت ، والتتتزاي أي 

 (؛ألمانيا) يود مفروضة عل  ذ   الحقوق بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب 
الصتتحفيين والعتتاملين فتتي وستتائط اإلعتتالي والناشتت ين ضتتمان تمكتتن  108-135

فتتتي المجتمتتتع المتتتدني متتتن ممارستتتة أنشتتت تام بحريتتتة ودون أي يتتتو  متتتن التعتتترض 
 (؛إستونيا) للعقاب وفقاا للمعايير الدولية

اير ووضتتتتتتع ضتتتتتتمانات تكفتتتتتتل عتتتتتتدي التعتتتتتترض إلغتتتتتتاء تجتتتتتتريم التشتتتتتت 108-136
الحكوميتتتتة واإل ليميتتتتة أو لالضتتتت ااد أو المضتتتتايقة نتيجتتتتة النتقتتتتاد أنشتتتت ة الستتتتل ات 

 (؛الجماورية التشيكية) التبليغ عناا
وإدراجتتتا فتتتي القتتتانون المتتتدني وفقتتتاا للمعتتتايير  إلغتتتاء تجتتتريم التشتتتاير 108-137

   (؛أيرلندا) الدولية لحقوق اإلنسان
ضتتتمان عتتتدي استتتتخداي  تتتانون التشتتتاير الجنتتتائي إلستتتكات النا تتتدين،  108-138

 (؛النمسا) والمبلغين عن المخالفاتوتوفير الحماية لمصادر الصحفيين 
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تنفيتت  ي تتة عمتتل وطنيتتة لتعزيتتز مشتتاركة المتترأة فتتي النشتتاط السياستتي  108-139
 (؛صربيا) عل  مستول صنع القرارات

تكثيتتف جاودذتتا إلشتتراك المتترأة فتتي عمليتتات صتتنع القتترارات وشتتغل  108-140
ن تم التعلتيم المناصب الرفيعة المستول، وضتمان إدمتا  األشتخا   وي اإلعا تة فتي 

 (؛النرويج) والعمالة
 تكثيتتتتف جاودذتتتتا لتعزيتتتتز تمثيتتتتل المتتتترأة فتتتتي موا تتتتع صتتتتنع القتتتترارات 108-141

   (؛رواندا)
اتختتتا  تتتتدابير لضتتتمان مشتتتاركة المتتترأة فتتتي العمتتتل السياستتتي، ب رائتتتق  108-142

 (؛كوستاريكا)تشمل اإلجراءات اإليجابية واشتراط تخصية الحصة 
مج االجتماعيتتتتة الناجحتتتتة لتحستتتتين نوعيتتتتة حيتتتتاة مواصتتتلة تعزيتتتتز البتتتترا 108-143

 (؛البوليفارية -فنزويال  جماورية) سكاناا ويصوصاا أشد الفصات تاميشاا 
اتختتتتتا  التتتتتتدابير الالامتتتتتة لضتتتتتمان التنميتتتتتة المستتتتتتدامة فتتتتتي مراكزذتتتتتا  108-144

الحضتتتترية، بكفالتتتتة إتاحتتتتة الختتتتدمات العامتتتتة األساستتتتية ألشتتتتد النتتتتا  ضتتتتعفاا وياصتتتتة 
 (؛إسبانيا) احين من المناطق الريفيةللمااجرين النا

الن تتر فتتي تعزيتتز تتتوفير يتتدمات الرعايتتة الصتتحية األوليتتة عبتتر الن تتاي  108-145
الصتتتحي التتتوطني ودون التتتوطني لتوستتتيع ن تتتاق تغ يتتتة الختتتدمات وإتاحتاتتتا والتصتتتدي 

   (؛بوتان) للتحديات المتصلة بالن اي الصحي
مواصتتتتتلة الجاتتتتتود الراميتتتتتة إلتتتتت  الناتتتتتوض بحقتتتتتوق المتتتتترأة وال فتتتتتتل  108-146

 (؛نيبا )والتصدي الستمرار ارتفاع معد  وفيات األماات 
جماوريتتة كوريتتا ) مواصتتلة جاودذتتا المب ولتتة للحتتد متتن متترض األماتتات 108-147

 (؛الشعبية الديمقراطية
المثتتتابرة علتتت  جاودذتتتا المب ولتتتة التختتتا  ي تتتوات عمليتتتة متتتن أجتتتل  108-148

 (؛سنغافورة) ي المناطق الريفيةسيما ف مواصلة الحد من معدالت مرض األماات وال
مواصتتلة بتت   الجاتتود للحتتد متتن أوجتتا التفتتاوت فتتي معتتدالت وفيتتات  108-149

   (؛ذندورا ) الرضع بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في البلد
 دعوالمفتتتتتتوق المتتتتتتعلتتتتتيم التتتتتوطني البرنتتتتتامج المثتتتتتابرة علتتتتت  تحستتتتتين  108-150

 (؛التفيا) "منغوليا واحدة"
 مواصتتتتتتلة جاودذتتتتتتا لضتتتتتتمان الحتتتتتتق فتتتتتتي التعلتتتتتتيم لجميتتتتتتع األطفتتتتتتا  108-151

 (؛رومانيا)
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جاودذتتتا لوضتتتع الصتتتيغة الناائيتتتة لمشتتتروع القتتتانون المتعلتتتق  مضتتتاعفة 108-152
بحقتتتتوق األشتتتتخا   وي اإلعا تتتتة متتتتن أجتتتتل ضتتتتمان الناتتتتوض بحقتتتتو ام وحمايتاتتتتا، 

مشاركتام وايادة فر  العمل المتاحتة لاتم وتعزيتز حقاتم فتي  وياصة من أجل ضمان
 (؛إندونيسيا)التعليم 

 (؛ األرجنتين)مواصلة جاودذا المب ولة لدعم األشخا   وي اإلعا ة  108-153
اعتماد تشتريعات محتددة متن أجتل التصتدي لجميتع أشتكا  التمييتز،  108-154

 (؛تركيا)عل  أن تراع  فياا بوجا يا  حقوق األشخا   وي اإلعا ة والمسنين 
ايتتتتادة متتتتديالت تعلتتتتيم األشتتتتخا   وي اإلعا تتتتة وإيتتتتالء االذتمتتتتاي   108-155

 (؛الصين) إلتاحة التعليم الشامل لام من أجل ضمان نموذم السليم
 األطفتا   وي اإلعا تة علت  التعلتيمضمان تكافؤ الفر  فتي حصتو   108-156

 (؛تركيا)من يال  تحسين إدراك الجماور لحقو ام 
المواظبة عل  تدعيم ن اي التعليم وضمان تكتافؤ الفتر  فتي حصتو   108-157

   (؛جماورية الو الديمقراطية الشعبية) األطفا   وي اإلعا ة عل  التعليم
يتتالء عنايتتة ياصتتة لحقتتوق النستتاء والبنتتات  وات اإلعا تتة الن تتر فتتي إ 108-158

والحتتق فتتي عتتدي التعتترض للعنتتف والحتتق فتتي العمتتل وفتتي  بمتتا فياتتا حقتتو ان اإلنجابيتتة
 (؛تايلند)الحصو  عل  التعليم وفي المشاركة في صنع القرارات 

تتتوفير الحمايتتة المناستتبة لملتمستتي اللجتتوء وفقتتاا لمتتا تقتضتتيا القواعتتد  108-159
ة  ات الصتلة، بمتا فياتا مبتدأ عتتدي اإلعتادة القسترية، والن تر فتي التصتديق علتت  الدوليت

 (؛جماورية كوريا) االتفا ية المتعلقة بالالجصين
 مفوضتتتية األمتتتم المتحتتتدة الستتتامية لشتتتؤون الالجصتتتينمتتتع العمتتتل  108-160

عتتتدي لضتتتمان تمتتتتع ملتمستتتي اللجتتتوء بحقتتتو ام، ويصوصتتتاا االمتثتتتا  إلتتت  مبتتتدأ 
 (؛أورو واي) اإلعادة القسرية

 23-1-4الن تتر فتتي التصتتديق علتت  اتفا يتتة ميناماتتتا وتحتتديث المتتادة  108-161
متتن  تتانون منغوليتتا المتعلتتق بالمعتتادن، التتتي تن بتتق علتت  مؤسستتات التعتتدين الصتتغيرة، 

الحقتتوق المتعلقتتة بالتعتتدين لعمتتا  ذتت   المؤسستتات وإعمالاتتا بصتتورة رستتمية  لضتتمان
   (؛ذنغاريا)في أسرع و   ممكن 

متن  األعمتا  التجاريتة وحقتوق اإلنستانوضع ي ة عمل وطنية بشفن  108-162
توجيايتتتتة بشتتتتفن األعمتتتتا  التجاريتتتتة وحقتتتتوق األمتتتتم المتحتتتتدة المبتتتتادئ أجتتتتل تنفيتتتت  
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متتتع إيتتتالء عنايتتتة ياصتتتة لوضتتتع الرعتتتاة الرحتتتل وفتتتر  الحصتتتو  علتتت  ستتتبل  ،اإلنستتتان
 (؛ندا)ذول االنتصا 

ل وعيتتتتة المتعلقتتتتة بتتتتاألمن وحقتتتتوق المبتتتتادئ امبتتتتادرة االنضتتتتماي إلتتتت   108-163
باتتتتد  تعزيتتتتز احتتتتتراي حقتتتتوق اإلنستتتتان فتتتتي مجتتتتا  تتتتتوفير األمتتتتن ألنشتتتت ة  اإلنستتتتان

 (؛الواليات المتحدة األمريكية)الصناعات االستخراجية 
إعتتداد ي تتة عمتتل وطنيتتة بشتتفن استتتخداي الزئبتتق فتتي   تتاع التعتتدين  108-164

المشتتتاركين فتتتي أعمتتتا  ذتتت ا الق تتتاع الحرفتتتي وتنفيتتت ذا باتتتد  حمايتتتة صتتتحة العمتتتا  
 غ(سويسرا) وحماية البيصة

جميتتع االستتتنتاجات والتوصتتيات التتواردة فتتي ذتت ا التقريتتر مو تتف التتدو  التتتي وتعكتتس  -109
 غوينبغي أال تفسر بفن الفريق العامل يؤيدذا ككل ،الدولة  يد االستعراضو  دمتاا 
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   المرفق
   الوفد ةتشكيل  

 [English only] 
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