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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامــع املعــت بالســتعراض الــدورا الشــامع املنشــل عم ـقا بق ـرار ل ـ قــو
اإلنس ـ ـ ــا  1/5دورت ـ ـ ــي الااني ـ ـ ــة والعشـ ـ ـ ـرين يف الف ـ ـ ـ ة م ـ ـ ــن  4إىل  15أيار/م ـ ـ ــايو  .2015وج ـ ـ ــر
اس ــتعراض ال ــة منغولي ــا يف اجللس ــة الرابعـ ـة املعق ــودة يف  5أيار/م ــايو  .2015وتـ ـرأد وف ــد منغولي ــا
الســيد تســو و أو ايليــع .واعتمــد الفريــق العامــع التقريــر املتعلــق منغوليــا يف جلســتي العاةــرة املعقــودة
يف  8أيار/مايو .2015
 -2ويف  13ك ــانو الااا/ين ــاير  2015اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الاقثية) تيسلا لستعراض الة منغوليا :كوبا وسلاليو وهولندا.
 -3ووفقـ ـ ا للفق ــرة  15م ــن مرف ــق ـ ـرار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا  1/5والفق ــرة  5م ــن مرف ــق ـ ـرار
اجملل  21/16صدرت الوثائق التالية أل راض استعراض الة منغوليا:
(أ)

تقرير وطت ()A/HRC/WG.6/22/MNG/1؛

(ب) جتمي ـ ــل للمعلوم ـ ــات أعدت ـ ــي مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا
(مفوضية قو اإلنسا ) ))A/HRC/WG.6/22/MNG/2؛
(ج)

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

 -4وأ يلـ إىل منغوليـا عــن طريـق اجملموعــة الاقثيـة ائمــة أسـ لة أعــدها سـلف ا كــع مـن إســبانيا
وأملاني ـا واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد وسويس ـرا وليختنشــتاين واملكســي واململكــة
املتح ــدة لايياني ــا العيم ــا وأيرلن ــدا الش ــمالية والن ــروي  .وميك ــن الط ــقع عل ــا ه ــذ األس ـ لة عل ــا
املو ل الشبكي اخلارجي للفريق العامع.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
ــال وفــد منغوليــا إ توصــيات الســتعراض الــدورا الشــامع ســتكو ماابــة ــانو ــل ملــز
-5
ونيــا لرصــد احلكومــة الــذات وص ـ تســتخدمي منيمــات اجملتمــل املــدا لتيالــب احلكومــة بالتنفيــذ
الفعال.
 -6واعتمـ ــدت منغوليـ ــا عقـ ــب السـ ــتعراض الـ ــدورا الشـ ــامع األول خيـ ــة عمـ ــع لتنفيـ ــذ التوصـ ــيات.
وب ــذل ك ــع اجله ــات ص ــا بة املص ــلحة م ــن القي ــاعظ اخل ــاا والع ــا واملنيم ــات ــل احلكومي ــة ص ــار
جهودهــا للمســاجنة يف يــاا تنفيــذ اخليــة والتوصــيات .وأودرج ـ اجلهــود املبذولــة يف إطــار ل ـ التعــاو يف
تقريــر منتصــف املــدة اليــوعي املقــد إىل ل ـ قــو اإلنســا يف أيار/مــايو  .2014وســلو وفــد منغوليــا
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الضــوء علــا منتــد تو ث ــدت أكاــر مــن  40منيمــة ــل كوميــة معنيــة حبقــو اإلنســا مــن املنيمــات
الــف نفــذت أنشــية مســتدامة لتحســظ وضــل قــو اإلنســا يف منغوليــا .وبين ـ هــذ الت ربــة يف
ــال التعــاو مــل املنيمــات ــل احلكوميــة يف منغوليــا كيفيــة مســاجنة الســتعراض الــدورا الشــامع يف
تيسـ ــل تعزيـ ــز التفـ ــاهم والاقـ ــة املتبادلـ ــة بـ ــظ الوكـ ــالت احلكوميـ ــة واملنيمـ ــات ـ ــل احلكوميـ ــة املعنيـ ــة
حبقو اإلنسا .
 -7وانضــم منغوليــا إىل الاوتوكــول الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو اخلــاا بــاحلقو
املدني ــة والسياس ــية واهل ــادىل إىل إلغ ــاء عقوب ــة اإلع ــدا يف عـ ـا  .2012وص ــد عل ــا التفا ي ــة
الدولي ــة حلماي ــة شي ــل األة ــخاا م ــن الختف ــاء القس ــرا والاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهض ــة
التعــذيب و ــل مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو القإنســانية أو املهينــة يف عــا 2014
عل ــا النحـ ــو املب ــظ يف توصـ ــيات الس ــتعراض الـ ــدورا الش ــامع األول ويف التعهـ ــدات اليوعي ــة الـ ــف
قو اإلنسا يف انتخابات عا .2015
دمتها منغوليا يف إطار ترةحها لعضوية ل
 -8ومن ــذ تق ــدر التقري ــر ال ــوطت يف إط ــار اجلول ــة الااني ــة لقس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع ص ــد
ل ـ ـ اخل ــورال األعل ــا (الامل ــا ) يف منغولي ــا عل ــا الاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة ق ــو اليف ــع
املتعلــق بــءجراء تقــدر البق ــات يف ةــهر نيســا /أبريع وعلــا اتفا يــة ميناماتــا بشــل الزئبــق يف ةــهر
أيار/م ــايو .وع ــقوة عل ــا لـ ـ م ــن املتو ــل إكم ــال عملي ــة التص ــديق عل ــا اتفا ي ــة منيم ــة العم ــع
الدولي ــة ر ــم  176املتعلق ــة بالس ــقمة والص ــحة يف املن ــاجم وتع ــديقت كمب ــال املتعلق ــة بني ــا روم ــا
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية علا املستو احمللي خقل هذ السنة.
 -9وس ــن منغولي ــا عق ــب الش ــروع يف تنفي ــذ عملي ــة إص ــقا ــانوا ة ــامع يف ع ــا 2012
عــددا مــن القـوانظ واللـوائة الراميــة إىل ضــما قــو اإلنســا  .ويف إطــار هــذ العمليــة نيــر برملــا
منغولي ــا يف مش ــاريل ـ ـوانظ يف اجمل ــال اجلن ــائي للـ ـ ص ــيغة منقح ــة للق ــانو اجلن ــائي .وأة ــار وف ــد
منغوليــا إىل أ اإلصــقا يســتغر و ت ـا طــويقا كــي وصــع علــا تلييــد اجلمهــور ويكتســب الشــفافية
وخيضل للرصد املستقع وختصص لي موارد بشرية ومالية مناسبة.
 -10ويف رده ــا عل ــا سـ ـ ال ط ــرا س ــلف ا بش ــل عقوب ــة اإلع ــدا أك ــدت منغولي ــا ــددا تليي ــدها
إللغــاء هــذ العقوبــة .ويف  14كــانو الااا/ينــاير  2010أعلــن رئــي شهوريــة منغوليــا و ــف تيبيــق
العقوبــة وعــد تنفيــذها علــا األةــخاا احملكــو علــيهم باإلعــدا بــع و ــف تيبيقهــا .واســتوبعدت
عقوبـ ـة اإلع ــدا م ــن تص ــنيف العقوب ــات اجلنائي ــة يف مش ــروع الق ــانو اجلن ــائي اجل ــارا استعراض ــي يف
الاملا يف الو احلا .
 -11وأعرب وفـد منغوليـا عـن ثقتـي بءمكانيـة إرسـاء أسـ عمليـة ملموسـة ملنـل التعـذيب ومسـاءلة
م ـرتكع أعم ــال التع ــذيب بفض ــع التص ــديق عل ــا الاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ـة مناهض ــة التع ــذيب
و ــل م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو القإنس ــانية أو املهين ــة يف ع ــا  2014وإدخ ــال
نيا الرصـد املتـزامن مـن جانـب الل نـة الفرعيـة املعنيـة منـل التعـذيب وااليـة الو ائيـة الوطنيـة .وعـقوة
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علــا ل ـ ستوســند إىل الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا يف منغوليــا بنــاء علــا ـوانظ منغوليــا ات
الصــلة وعلــا درجــة اســتققل الل نــة عــن احلكومــة وقيفــة االيــة الو ائيــة الوطنيــة امتاــالا للاوتوكــول
الختيــارا .وســلم الوفــد أيضـا بــل التعريــف احلــا للتعــذيب ل يشــمع شيــل أةــكال التعــذيب وفقـا
أل كــا للمــادة  1مــن اتفا يــة مناهضــة التعــذيب إل أ مشــروع القــانو اجلنــائي اجلــارا استعراضــي
يف الاملا يتضمن تعريف ا للتعذيب وعقوبات متعلقة باملس ولية ابلة للتيبيق وفق ا لقتفا ية.
 -12وأ ر الوفد بانتقادات منيمات اجملتمل املـدا املتعلقـة حبـع و ـدة التحقيقـات اخلاصـة التابعـة
ملكت ــب امل ــدعي الع ــا وإس ــناد مهامه ــا إىل هي ــة مكافح ــة الفس ــاد والش ــرطة س ــب طبيع ــة اجلرمي ــة.
وفض ـقا عــن ل ـ أةــل إىل تتــل ضــحايا التعــذيب بــاحلق يف احلصــول علــا تعــوي عــن األض ـرار
املادية واملعنوية الناشة عن األفعال ل املشروعة الف يرتكبها احملقق أو املدعي العا أو القاضي.
 -13واعتومــدت يف عــا  2013موعــة مــن الق ـوانظ اجلديــدة الــف تشــكع الســلية القضــائية
بـ ـ رة تركيزه ــا ت ــدعيم ا للح ــق يف قاكم ــة عادل ــة ومس ــتقلة .وللـ ـ ه ــذ القـ ـوانظ الفص ــع موج ــب
القــانو بــظ إدارة احملكمــة وإج ـراءات احملكمــة ممــا يكفــع حتـ ثـرر القضــاة مــن تص ـريف الش ـ و اإلداريــة
ــرا تس ـ يع شيــل جلســات احملــاكم الــف ودت بنيــا للمرا بــة
ومــن تلثله ـا .وإضــافة إىل ل ـ
بالصــوت والصــورة .وتنشــر ـرارات احملــاكم علــا املو ــل اإللكـ وا اخلــاا باحملــاكم باســتاناء جلســات
احمل ــاكم املغلق ــة س ــبما يقتض ــيي الق ــانو مم ــا يس ــمة جلمي ــل اجله ــات ص ــا بة املص ــلحة بتحلي ــع
واس ــتعراض الق ـرارات القض ــائية و ري ــات تيبي ــق الق ـوانظ وممارس ــة ق ــو املش ــاركظ يف ال ــدعاو يف
جلسات احملاكم .واختذت أيض ا تدابل لزيادة مرتبات القضاة تدر ي ا.
 -14وردا علا س ال أوعـد سـلف ا بشـل الجتـار بالبشـر أوضـة الوفـد أ القـانو املتعلـق مكافحـة
الجتــار بالبشــر ــد وســن يف عــا  .2012وإضــافة إىل إب ـرا اتفا ــات ثنائيــة بشــل التعــاو ملكافحــة
جـرائم الجتـار بالبشـر مـل بلـدا ،تلفــة سـن منغوليـا يف عـا  2013لـوائة لتقـدر املســاعدة إىل
املواطنظ الذين يصبحو ضحايا لقجتار بالبشر يف اخلارج.
 -15ويتض ــمن ــانو ع ــا  2011املتعل ــق باملس ــاواة ب ــظ اجلنس ــظ ع ــدة أ ك ــا حلماي ــة ق ــو
املرأة وتعزيزها مـا يف لـ يـر شيـل أةـكال التمييـز ضـد املـرأة يف اجملـالت السياسـية وال تصـادية
والجتماعيــة واألس ـرية وإدخــال ةــرص ختصــيص صــة ملشــاركة امل ـرأة يف صــنل الق ـرارات يف الــو ارات
والوكالت وهي ـات احلكـم احمللـي .وأةـار وفـد منغوليـا إىل اإليـا ات الكبـلة احملققـة والتقـد امللحـو
احملــر يف ــال املســاواة بــظ اجلنســظ منــذ ســن هــذا القــانو  .وعــقوة علــا ل ـ نيم ـ منغوليــا
أنشــية وتــقت لتوعيــة اجلمهــور بــع العمليــة التشـريعية املتصــلة بالقــانو وخقهلــا .ومــن األمالــة علــا
النتــائ اإل ابيــة لســن القــانو وةــن تــقت إ كــاء الــوعي يــادة عــدد الشــكاو املتصــلة بــالتحر
اجلنسـ ــي يف أمـ ــاكن العمـ ــع الـ ــف تلقتهـ ــا الل نـ ــة الوطنيـ ــة حلقـ ــو اإلنسـ ــا وأو يل ـ ـ بعـ ــد ل ـ ـ إىل
وكالت إنفا القانو أل راض التحقيق.
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 -16وأنشــلت منغوليــا جلنــة وطنيــة معنيــة باملســاواة بــظ اجلنســظ وخاضــعة إلة ـراىل رئــي الــو راء
تشـ ــمع مهامهـ ــا تنفيـ ــذ القـ ــانو وبرنـ ــام تنفيـ ــذ ملنتصـ ــف املـ ــدة إضـ ــافة إىل  49جلنـ ــة فرعيـ ــة معنيـ ــة
بالش و اجلنسانية لإلةراىل علا تنفيذ القانو يف الو ارات والوكالت وهي ات احلكم احمللي.
 -17ونــا ف وفــد منغوليــا ةــرص ختصــيص صــة بنســبة  20يف املائــة ل ةــة النســاء يف القــانو
املتعل ـ ــق بالنتخاب ـ ــات الاملاني ـ ــة موض ـ ــحا أ ع ـ ــدد النس ـ ــاء األعض ـ ــاء يف الامل ـ ــا يبلـ ـ ـ يف الو ـ ـ ـ
احلاضر  11امـرأة .وكانـ تلـة ـد نيمـ لوضـل تشـريل يـنص علـا ختصـيص صـة بنسـبة  30يف
املائة ل ةة النساء يف الاملـا والنتخابـات احملليـة .وإضـافة إىل لـ كانـ نسـبة  38يف املائـة مـن
الشــركات الت اريــة البــال عــددها  1 300ةــركة مسـ لة يف عضــو الغرفــة الوطنيــة للت ــارة والصــناعة
يف منغوليا حت إدارة نساء يشغلن منصب الرئي التنفيذا.
 -18ورد وفـد منغوليــا علــا سـ ال طــرا ســلف ا بشـل العنــف املنــز فلوضـة أ تــدابل عديــدة ــد
اخت ــذت ملكافح ــة العن ــف املن ــز ما ــع وج ــود مش ــروع ــانو متعل ــق مكافح ــة العن ــف املن ــز ي ــد
الســتعراض يف لـ اخلــورال األعلــا يف الو ـ احلاضــر .وعــقوة علــا لـ اختــذت تــدابل ،تلفــة
يف إطار اجلهود املبذولة ملسـاعدة ضـحايا العنـف املنـز وللـ إنشـاء مـلو لضـحايا العنـف املنـز
يف أولنباتــار يف عــا  2014إضــافة إىل إنشــاء مرافــق إي ـواء يف ســبل مقاطعــات بــظ عــامي 2013
و 2014وثقثة مراكز خـدمات جامعـة معنيـة بتـوفل اخلـدمات اليبيـة والنفسـية والقانونيـة وخـدمات
املش ــورة يف أولنبات ــار ومرك ــز وا ــد يف مقاطع ــة افخ ــا وتش ــغيع اخلي ــظ اهل ــاتفيظ  107و108
لقتصــال املباةــر مــن أجــع تقــدر املســاعدة اليارئــة إىل ضــحايا العنــف املنــز  .وأنشـ أيضـ ا و ــدة
ةـ ــرطة ملنـ ــل ـ ــالت العتـ ــداء علـ ــا األطفـ ــال والعنـ ــف املنـ ــز والتحقيـ ــق فيهـ ــا فض ـ ـقا عـ ــن نشـ ــر
اإل صاءات بشل العنف املنز لفائدة اجلمهور.
 -19وس ــلو وف ــد منغولي ــا الض ــوء عل ــا اعتم ــاد الق ــانو امل ــنقة املتعل ــق بالص ــحة و ــانو متعل ــق
بالو ايـ ـ ــة مـ ـ ــن فـ ـ ــلود نقـ ـ ــص املناعـ ـ ــة البش ـ ـ ـرية ومتق مـ ـ ــة نقـ ـ ــص املناعـ ـ ــة املكتسـ ـ ــب (اإليـ ـ ــد ) يف
عــامي  2011و 2012علــا الت ـوا  .وويــر هــذا القانونــا أا تقييــد حلقــو اإلنســا واحلريــات
بسـ ــبب اإلصـ ــابة بفـ ــلود نقـ ــص املناعـ ــة البش ـ ـرية أو اإليـ ــد وكـ ــذل شيـ ــل أةـ ــكال التمييـ ــز ضـ ــد
األةخاا املصابظ ذهذا الفلود.
 -20وأةــار الوفــد إىل مســللف عمــع األطفــال والعقوبــة البدنيــة القــائمتظ ـ اا يف منغوليــا
مشلا إىل وضل الانـام الـوطت للقضـاء علـا أسـوأ أةـكال عمـع األطفـال يف عـا  2011وإعـداد
مشروع انو عمع جديد يشتمع علا أ كا حتير عمع األطفال دو سن اخلامسة عشرة.
 -21وأوضــة وفــد منغوليــا أنــي ل توجــد س ـ قت رليــة للشــكاو الــف تتلقاهــا الشــرطة بش ــل
ــالت التمييــز ضــد املاليــات واملاليــظ ومزدوجــي امليــع اجلنســي ومغــايرا اهلويــة اجلنســانية وادعــاءات
إس ــاءة مع ــاملتهم ورف ـ ة ــكاواهم م ــن جان ــب اهلي ــات املعني ــة بءنف ــا الق ــانو وباإلة ـراىل .وعل ــا
الر م من لـ ل تـزال هنـاض ضـرورة إليـقء عنايـة أكـا لضـما التنفيـذ الفعـال للتوصـيات الصـادرة
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ع ــن هي ــات املعاه ــدات املعني ــة والل ن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا بش ــل ق ــو املالي ــات واملالي ــظ
ومزدوجــي امليــع اجلنســي ومغــايرا اهلويــة اجلنســانية يف ــالت التعلــيم والعمــع واخلــدمات الصــحية
واملسائع األخر الضرورية لصو قو اإلنسا اخلاصة ذهم.
 -22وســعيا إىل حتســظ معــايل الســقمة والصــحة يف صــناعة التعــدين أفــاد الوفــد بــل احلكومــة
أدخلـ تعــديقت علــا القــانو املتعلــق بالســقمة والصــحة يف إطــار العمــع وعرضــتها علــا الاملــا .
وفضـ ـقا ع ــن لـ ـ أونشـ ـ جلن ــة فرعي ــة ملعاجل ــة املس ــائع املتعلق ــة بالس ــقمة والص ــحة يف ياع ــات
اجليولوجيــا والتعــدين والــنفو إضــافة إىل وضــل لـوائة ةــاملة بشــل الســقمة يف إطــار أنشــية التعــدين
السيحي ويف املناجم واستخدا أجهزة ال كيز والتف ل.
 -23وأ ــر وفــد منغوليــا حبــدوس ــالت اســتخدا ــل ــانوا و ــل نمــن للزئبــق يف التعــدين وإىل
أختـا تـدابل ،تلفـة يف لـ الصـدد علـا نيــا البلـد ماـع تـدابل التفتــيف املتصـع بالسـتخدا ــل
الق ــانوا للم ـواد الكيميائي ــة .واعتوم ــد معي ــار وط ــت بش ــل تش ــخيص التس ــمم ب ــالزئبق وعقج ــي يف
ع ــا  .2014وم ــل لـ ـ أوض ــح منغولي ــا أن ــي ل ي ــزال م ــن الض ــرورا تقري ــب الش ــقة ب ــظ مراك ــز
اخلدمات اليبية وموا ل أنشية التعدين الصغلة والتعدين احلريف.
 -24وأب ــر الوف ــد أجني ــة حتقي ــق التـ ـوا ب ــظ تنمي ــة ي ــاعي الزراع ــة والتع ــدين .ونيـ ـرا إىل األولوي ــة
املتقدمــة املمنو ــة ملســللة التعــوي مــن جانــب احلكومــة أونش ـ فريــق عامــع مش ـ ض بــظ القياعــات
إلعــداد مق ـ ا بشــل حتســظ نيــا يتعلــق بتعــوي الرعــاة املعرضــظ لفقــدا م ـراعيهم أو مســاكنهم
الشــتوية نتي ــة أنشــية التنقيــب والتعــدين وتايــة قــو هم .إل أ احلكومــة تلـ ــدرة قــدودة علــا
التدخع املباةر يف الت من بيع تقدير القيمة املالية للمساكن الشتوية ات امللكية اخلاصة.
 -25وتــدخع مســللة إمــدادات امليــا يف عــداد املســائع الــف تاــل لق ـا متزايــدا بــال ا مــل تنميــة
صناعة التعدين .وأةار الوفد إىل تدابل عديـدة متخـذة بشـل السـتغقل الفعـال ملـوارد امليـا وتايـة
إم ـ ــدادات املي ـ ــا الص ـ ــاحلة للش ـ ــرب للم تمع ـ ــات احمللي ـ ــة و فيه ـ ــا وكفال ـ ــة س ـ ــقمة املي ـ ــا وأمنه ـ ــا.
وباإلض ــافة إىل ل ـ وس ــن ــانو ق ــدد وي ــر أنش ــية التع ــدين ض ــمن ــدود معين ــة ووض ــل 650
ينبوع ميا حت احلماية موجب الانام الوطت للميا يف عا .2010
 -26ويع ــد تل ــوس اهلـ ـواء م ــن املس ــائع احلرج ــة ملدين ــة أولنبات ــار يـ ـ يق ــيم  40يف املائ ــة م ــن
الســكا  .و ــد اســتامر صــندو دعــم اهل ـواء النقــي مبلغ ـ ا ــدر  88.82مليــار تو ري ـ ( 45مليــو
دولر أمريكي) للحد من تلوس اهلواء.
 -27ووي ــر الدس ــتور و ــانو األراض ــي إبع ــاد املـ ـواطنظ القس ــرا م ــن أراض ــيهم اخلاص ــة ن ــزع
ملكية األراضي .ونوفـذ مشـروع إلعـادة إعمـار أ يـاء خيـا الصـوىل يف  24مو عـا منـذ عـا 2013
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
عقدا ثقثي األطراىل بظ مال األراض والشركة املنفذة ورئي البلدية.
GE.15-11636

7/35

A/HRC/30/6

 -28ويــنص الدســتور علــا تســاوا املعاهــدات الدوليــة الــف تصــد منغوليــا عليهــا أو تنضــم إليهــا
مــل القـوانظ احملليــة يف احل يــة .ويتضــمن  159انونـا مــن أصــع  425انونـا ســاريا يف الو ـ احلــا
علــا أ كــا عامــة تــنة الغلبــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة علــا الق ـوانظ احملليــة يف ــال وجــود
تب ــاين ب ــظ أ ك ــا املعاه ــدة والق ــانو احملل ــي .وتعم ــع و ارة الشـ ـ و اخلارجي ــة عل ــا معاجل ــة مس ــللة
التواف ــق ب ــظ التشـ ـريعات الوطني ــة واملعاه ــدات الدولي ــة يف الو ـ ـ احل ــا م ــن خ ــقل وض ــل مش ــروع
انو بشل تل املعاهدات.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -29أدىل  64وف ــدا ببيان ــات أثن ــاء احلـ ـوار التف ــاعلي .وميك ــن الط ــقع عل ــا التوص ــيات املقدم ــة
أثناء احلوار يف الفرع الااا من هذا التقرير.
 -30وأةـ ــادت األرجنتـ ــظ بالنضـ ــما إىل الاوتوكـ ــول الختيـ ــارا الاـ ــاا امللحـ ــق بالعهـ ــد الـ ــدو
اخل ــاا ب ــاحلقو املدني ــة والسياس ــية واهل ــادىل إىل إلغ ــاء عقوب ــة اإلع ــدا والتص ــديق عل ــا التفا ي ــة
الدولي ــة حلماي ــة شي ــل األة ــخاا م ــن الختف ــاء القس ــرا والاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهض ــة
التعــذيب و ــل مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو القإنســانية أو املهينــة .وة ـ ع منغوليــا
أيض ـ ا علــا إدراج املــادة  14مــن التفا يــة الدوليــة للقضــاء علــا شيــل أةــكال التمييــز العنصــرا يف
مشروع انو العقوبات اجلديد وفقا ملا تتوخا السليات يف الو احلا .
 -31وأة ــادت أسـ ـ اليا ددي ــة ال ــردود عل ــا أسـ ـ لة ال ــدورة األوىل لقس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع
م ــا يف ل ـ ـ توض ــية اخلي ـ ـوات الراميـ ــة إىل التص ــديق علـ ــا املعاهـ ــدات الدولي ــة والشـ ــروع يف تنفيـ ــذ
إص ــق ات انوني ــة و ض ــائية مهم ــة .ور بـ ـ بالنض ــما إىل الاوتوك ــول الختي ــارا الا ــاا امللح ــق
بالعهــد الــدو اخلــاا بــاحلقو املدنيــة والسياســية وتنفيــذ و ــف تيبيــق عقوبــة اإلعــدا  .كمــا ر ب ـ
باعتمــاد القــانو املتعلــق بالل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا  .وأةــارت إىل بع ـ الاغ ـرات والتحــديات
يف تنفيذ القانو املتعلق مكافحة العنف املنز .
 -32وســلي النمســا الضــوء علــا اجلهــود املبذولــة لــدعم ريــة التعبــل مشــلة يف لـ إىل مـ تر
حتــالف احلريــة علــا اإلن ن ـ املنعقــد الي ـ ا .وأعرب ـ عــن لقهــا إ اء نثــار النيــا املو ــد للتعليقــات
علـا اإلن نـ ودعــاو التشــهل املرفوعــة علـا أصــحاب املــدونات اإللك ونيــة والصــحفيظ وقــروىل
ال ت ــا العامــة وإج ـراءات منــل ممارســات التعــذيب وإســاءة املعاملــة أثنــاء ال ت ــا والتحقيــق يف
الدعاءات املتعلقة ذها.
 -33وأةــادت بــيقرود بتنفي ــذ توصــيات اجلول ــة األوىل لقســتعراض ال ــدورا الشــامع .وس ــلي
الض ــوء عل ــا الني ــا الواس ــل للت ــدابل التش ـ ـريعية ال ــف اعتم ــدت يف الف ـ ـ ة ب ــظ دورت السـ ــتعراض
ول سيما اعتماد القانو املتعلق مكافحة الجتار بالبشر والقانو املتعلق مكافحة العنف املنز .
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 -34وأعربـ بوتــا عــن ســرورها وهــي تق ـ ســن القــانو املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ الــذا
يرمي إىل يادة فرا مشاركة املـرأة يف األةـغال العامـة ويـنص علـا وضـل إطـار ـانوا لتمكـظ املـرأة.
ور ب ـ ـ ده ـ ــود احلكوم ـ ــة املتزاي ـ ــدة املبذول ـ ــة ملكافح ـ ــة العن ـ ــف ض ـ ــد األطف ـ ــال م ـ ــن ف ـ ــيهم األطف ـ ــال
وو اإلعا ة.
 -35وأةادت الاا يع بالتصـديق علـا الاوتوكـول الختيـارا الاـاا امللحـق بالعهـد الـدو اخلـاا
ب ــاحلقو املدنيـ ــة والسياسـ ــية وتنفيـ ــذ الانـ ــام الـ ــوطت للقض ــاء علـ ــا األةـ ــكال ـ ــل املقبولـ ــة لعمـ ــع
األطفــال وفقـا ملــا أوصـ بــي خــقل اجلولــة األوىل لقســتعراض الــدورا الشــامع .وأةــادت بالنضــما
إىل التفا يــة الدوليــة حلمايــة شيــل األةــخاا مــن الختفــاء القســرا والاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة
مناهضــة التعــذيب و ــل مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو القإنســانية أو املهينــة .ور ب ـ
بســن القــانو املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ والقــانو املتعلــق مكافحــة العنــف املنــز  .ول ي ـ أ
التمييــز والعنــف ضــد املاليــات واملاليــظ ومزدوجــي امليــع اجلنســي ومغــايرا اهلويــة اجلنســانية ل ي ـزال
مياق حتدي ا ماثقا.
 -36ول ي ـ كنــدا أ منغوليــا علــا الــر م م ــن بوهلــا التوصــيات الــف ــدمتها كنــدا يف إط ــار
الــدورة األوىل لقســتعراض الــدورا الشــامع بشــل عقوبــة اإلعــدا والتمييــز علــا أســاد امليــع اجلنســي
واهلوية اجلنسانية مل تتخذ أا إجراءات خبصوا أا من املسللتظ.
 -37وأة ـ ــادت ة ـ ــيلي بالتق ـ ــد احمل ـ ــر فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بالنض ـ ــما إىل الص ـ ــكوض الدولي ـ ــة وت ـ ــدعيم
م سسـ ــات ق ـ ــو اإلنسـ ــا  .ول ي ـ ـ جتلـ ــي ل ـ ـ يف التقريـ ــر ال ـ ــوطت كلولويـ ــة م ـ ــن األولوي ـ ــات
وخصوص ا من ي تعزيز التوعية بشل قو اإلنسا .
 -38وهنـ ــلت الصـ ــظ منغوليـ ــا علـ ــا اإلصـ ــق ات القضـ ــائية يف ـ ــالت مكافحـ ــة العنـ ــف املنـ ــز
والجتـار وتايــة قـو املـرأة واليفــع وتعزيـز ســيادة القــانو مـن أجــع تايــة البي ـة مشــلة يف لـ إىل
تلوس امليا والتصحر .وطلب إىل اجملتمل الدو تقدر الدعم إىل منغوليا للنهوض حبقو اإلنسا .
 -39وأة ـ ــادت كوس ـ ــتاريكا بالتص ـ ــديق عل ـ ــا ثقث ـ ــة ص ـ ــكوض دولي ـ ــة أساس ـ ــية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا .
وةـ ع علــا مواءمــة التشـريعات الوطنيــة واختــا التــدابل الق مــة إللغــاء عقوبــة اإلعــدا  .ول يـ
أيضا إصقا السلية القضائية علا الـر م مـن اسـتمرار وجـود بعـ التحـديات .وأعربـ عـن لقهـا
ملعاناة وسائع اإلعق احمللية والوطنية من انتهاكات قها يف رية التعبل.
 -40وأعرب اجلمهورية التشيكية عن تقديرها لرد الوفد علا بع

أس لتها امليرو ة سلف ا.

 -41وأة ــارت شهوري ــة كوري ــا الش ــعبية الدميقراطي ــة إىل التق ــد امللح ــو احمل ــر يف مي ــدا ق ــو
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
جهود املبذولة حلماية قو اليفع واملرأة واألةخاا وا اإلعا ة.
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 -42وهنـ ــلت الـ ــداارض منغوليـ ــا علـ ــا التصـ ــديق علـ ــا الاوتوكـ ــول الختيـ ــارا لتفا يـ ــة مناهضـ ــة
التع ـ ــذيب و ـ ــل م ـ ــن ض ـ ــروب املعامل ـ ــة أو العقوب ـ ــة القاس ـ ــية أو القإنس ـ ــانية أو املهين ـ ــة يف ة ـ ــباص/
فاايــر  2015ألنــي يــدل علــا اعت ـزا احلكومــة إ ـرا تقــد يف ــال منــل التعــذيب .وةــددت علــا
اســتعداد مبــادرة اتفا يــة مناهضــة التعــذيب وهــي عمليــة تعاونيــة كوميــة دوليــة لستكشــاىل ســبع
ملساعدة كومة منغوليا علا املضي دم ا باملسائع املتعلقة بالتعذيب.
 -43وةــددت إســتونيا علــا األجنيــة الكــا لتنفيــذ القـوانظ الــف اعتومـدت مـ خرا وحتقيــق املواءمــة
التامــة ب ــظ التش ـريعات الوطني ــة واللتزام ــات الدولي ــة .وأة ــارت بء ابي ــةا إىل مش ــروع الق ــانو املتعل ــق
باجلرمي ــة ال ــذا يلغ ــي جت ــرر التش ــهل وطلبـ ـ تنفي ــذ عل ــا وج ــي الس ــرعة .ودعـ ـ الس ــليات إىل
التص ــدا بفعالي ــة ملس ــائع العن ــف ض ــد األطف ــال وعم ــع األطف ــال و ق ـ ـو األطف ــال وا اإلعا ــة
اخلاصة يف ال إتا ة التعليم الشامع لل ميل.
 -44ور ب ـ ـ فرنسـ ــا بتصـ ــديق منغوليـ ــا علـ ــا التفا ي ـ ــة الدوليـ ــة حلمايـ ــة شيـ ــل األةـ ــخاا م ـ ــن
الختف ــاء القس ــرا والاوتوك ــول الختي ــارا الا ــاا امللح ــق بالعه ــد ال ــدو اخل ــاا ب ــاحلقو املدني ــة
والسياس ــية واهل ــادىل إىل إلغـ ـاء عقوب ــة اإلع ــدا والاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهض ــة التع ــذيب
و ل من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو القإنسانية أو املهينة.
 -45ور ب ـ ـ أملاني ــا بالتق ــد احمل ــر يف ــذىل األ ك ــا املتص ــلة بعقوب ــة اإلع ــدا م ــن مشـ ــروع
القـانو اجلنـائي .وأعربـ عـن اسـتمرار لقهـا إ اء اإلفـقت مـن العقـاب يف ـالت التعـذيب و يــال
التقــارير عــن عمــع األطفــال يف املنــاجم علــا الــر م مــن تصــنيف هــذا العمــع ضــمن األعمــال الــف
تش ــكع خي ـ ـرا عل ــا األطف ــال .وأثنـ ـ عل ــا مو ــف منغولي ــا امل ي ــد حلماي ــة ق ــو اإلنس ــا عل ــا
اإلن ن .
 -46ور ب ـ هنــدوراد حبيــر العقوبــة البدنيــة يف التش ـريعات املتعلقــة بــالتعليم وة ـ ع منغوليــا
علــا بــذل جهــود لعتمــاد سياســات ترمــي إىل ضــما إلغــاء هــذ املمارســة يف املنــزل ويف املدرســة.
وةاطرت الل نة املعنية حبقو اإلنسا مشاعر القلق الف أبدهتا خبصوا العنف ضد املرأة.
 -47وأةــادت هنغاريــا باختــا منغوليــا تــدابل ملموس ـة لتنفيــذ توصــيات الــدورة األوىل لقســتعراض
الــدورا الشــامع وبء را هــا تقــدما ول ســيما مــن خــقل النضــما إىل املعاهــدات الدوليــة وحتســظ
التش ـريعات الوطنيــة .وعلق ـ أجنيــة كبــلة علــا إنشــاء نليــة و ائيــة وطنيــة فعالــة تاةــي ا مــل الاوتوكــول
الختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ـل مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو القإنســانية
أو املهينة.
 -48وأعرب ـ ـ ـ اهلنـ ـ ــد عـ ـ ــن تقـ ـ ــديرها ملختلـ ـ ــف التـ ـ ــدابل التش ـ ـ ـريعية والسياسـ ـ ــية املتخـ ـ ــذة بشـ ـ ــل
اإلصــق ات القضــائية مــن أجــع مكافحــة الجتــار وحتقيــق تكــاف اجلنســظ .وطلب ـ مــن منغوليــا أ
تشــاطر املعلومــات املفصــلة عــن تنفيــذ الانــام الــوطت لغمــن الغــذائي وعــن جتربتهــا املتصــلة بتشــغيع
اخلو اهلاتفي ملساعدة األطفال املكروبظ.
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 -49ور ب ـ إندونيســيا بــالتقرير الــوطت باعتبــار صــيلة ـوار ةــامع ةــارك فيــي طائفــة كبــلة
مــن الــو ارات والوكــالت واملنيمــات ــل احلكوميــة .ورأت أ مواصــلة املشــاركة واحل ـوار بــظ اجلهــات
صــا بة املصــلحة املعنيــة ســتتية الفرصــة لتعزيــز الفهــم املش ـ ض لغهــداىل وال ـاام الوطنيــة مــن أجــع
مواصلة حتسظ املبادرات الوطنية.
 -50وأعــرب الع ـرا عــن تقــدير للتــدابل املتخــذة يف ــال قــو اإلنســا الــف لل ـ اعتمــاد
التش ـريل الرام ــي إىل ض ــما املس ــاواة ب ــظ اجلنس ــظ والق ــانو املتعل ــق مكافح ــة الجت ــار ع ــقوة عل ــا
اإلصــق ات القضــائية .كمــا هنــل منغوليــا علــا اجلهــود املبذولــة للتصــدا للعنــف املنــز وعلــا تــدابل
مكافحة الفسـاد والقـوانظ الراميـة إىل حتسـظ تايـة اليفـع .ور ـب أيضـا خبيـة العمـع الوطنيـة بشـل
اإلعا ة.
 -51ور ب أيرلنـدا بتقـدر تقريـر طـوعي ملنتصـف املـدة وبالتصـديق علـا بعـ الصـكوض الدوليـة
حلقـو اإلنســا يف ااونــة األخــلة وبفــرض و ـف تيبيــق عقوبــة اإلعــدا يف عــا  .2010وةـ ع
منغولي ــا عل ــا إلغ ــاء عقوب ــة اإلع ــدا يف الق ــانو ويف املمارس ــة .وأعربـ ـ ع ــن لقه ــا إ اء ع ــد وج ــود
تشريعات ةـاملة بشـل التمييـز وإ اء املوا ـف الجتماعيـة جتـا عـدد مـن الف ـات املستضـعفة .وأبـدت
لقها إ اء بع القيود املفروضة علا رية التعبل والرأا.
 -52ور ب ـ إيياليــا بو ــف تيبيــق عقوبــة اإلعــدا والتصــديق علــا الاوتوكــول الختيــارا الاــاا
امللحــق بالعهــد الــدو اخلــاا بــاحلقو املدنيــة والسياســية والاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهضــة
التع ــذيب و ــل م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو القإنس ــانية أو املهين ــة .وأعرب ـ ـ ع ــن
تقديرها للتدابل املتخذة للنهوض حبقو املرأة.
 -53وأثن ـ اليابــا علــا تصــديق منغوليــا علــا صــكوض دوليــة ،تلفــة حلقــو اإلنســا مــا فيهــا
التفا يــة الدوليــة حلمايــة شيــل األةــخاا مــن الختفــاء القســرا وســنها تش ـريعات ،تلفــة متعلقــة
حبقو اإلنسا ماع القانو اجلنائي اجلديـد .وأعربـ عـن تيلعهـا إىل تنفيـذ تلـ التشـريعات بـاطثراد
وإىل إرساء سيادة القانو .
 -54وأثن ـ الكوي ـ علــا شيــل اجلهــود الــف بــذلتها منغوليــا إلعــداد التقريــر الــذا يشــهد علــا
التقــد امللحــو احملــر منــذ الســتعراض الســابق .وهنلهتــا بوجــي خــاا علــا اجلهــود املبذولــة لتوســيل
نيــا تايــة قــو اإلنســا ول ســيما التصــديق علــا التفا يــة الدوليــة حلمايــة شيــل األةــخاا
مــن الختفــاء القســرا والاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهضـة التعــذيب و ــل مــن ضــروب املعاملــة
أو العقوبة القاسية أو القإنسانية أو املهينة.
 -55وأعرب ـ ـ شهوريـ ــة لو الدميقراطي ــة الشـ ــعبية عـ ــن س ــرورها ملق يـ ــة اخلي ـ ـوات الـ ــف اختـ ــذهتا
منغوليــا منــذ الســتعراض الــدورا الشــامع الســابق مــن أجــع تنفيــذ عــدد كبــل مــن التوصــيات املقبولــة.
وأب ــدت تق ـديرها للتص ــديق عل ــا التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة شي ــل األة ــخاا م ــن الختف ــاء القس ــرا
والاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهض ــة التع ــذيب و ــل م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية
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أو القإنس ــانية أو املهين ــة مم ــا ي ــنه حبق ــو اليف ــع واألة ــخاا وا اإلعا ــة ويع ــز املس ــاواة ب ــظ
اجلنس ـظ ويضــمن تكــاف الفــرا بــظ امل ـرأة والرجــع يف احلصــول علــا التعلــيم الاــانوا والتعلــيم العــا
والتدريب املهت ومينل ممارسات العنف املنز والجتار بالبشر ويكافحها.
 -56وأةــادت لتفيــا بــاجلهود املبذولــة ملكافحــة العنــف املنــز وبانــام التعلــيم الــوطت املنفــتة
الــذا يشــكع خيــوة مهمــة لتمكــظ النــاد مــن احلصــول علــا التعلــيم ومواصــلتي بصــرىل النيــر عــن
مو عهم يف البلد.
 -57ور بـ ـ ليتواني ــا بالتق ــد احمل ــر وخصـ ـ بال ــذكر التص ــديق عل ــا التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة
شيل األةـخاا مـن الختفـاء القسـرا والاوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهضـة التعـذيب و ـل مـن
ضـ ـروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو القإنس ــانية أو املهين ــة وو ــف تيبي ــق عقوب ــة اإلع ــدا من ــذ
عا  2010واإلصـقا القضـائي والتقـد احملـر يف ـال تكـظ املـرأة .وأعربـ عـن اسـتمرار لقهـا
إ اء اخنفاض عدد الت العنف املنز الف ينير فيها النيا القضائي.
 -58وأبــدت ماليزيــا ســرورها لل هــود املبذولــة والتقــد احملــر يف تــدريب املــوقفظ املعنيــظ بءنفــا
القـانو ومنـل ـالت الجتـار ومكافحـة العنـف املنـز يف إطـار تنفيـذ التوصـيات الـف بلتهـا منغوليـا
خـ ــقل السـ ــتعراض الـ ــدورا الشـ ــامع األول حلالتهـ ــا .وأةـ ــادت بـ ــالتزا منغوليـ ــا منـ ــل العنـ ــف املنـ ــز
ومكافحتي علا الر م من ارتفاع عدد احلالت بظ عامي  2010و.2014
 -59وأ اط ـ ـ املكس ــي علم ـ ـ ا م ــل الرتيـ ــاا بالتق ــد احمل ــر من ــذ الس ــتعراض األول مسـ ــلية
الضــوء علــا النضــما إىل املعاهــدات الدوليــة املختلفــة حلقــو اإلنســا والتصــديق عليهــا .وأةــادت
بــاإلجراءات الراميــة إىل تــدعيم التش ـريعات الوطنيــة يف ــال الجتــار باألةــخاا واســتققل الســلية
القضائية.
 -60ور ــب اجلب ــع األس ــود ب ــاجلهود املبذول ــة لت ــدعيم اإلط ــار امل سس ــي والس ـ ـ اتي ي حلق ــو
اإلنســا والتصــديق علــا عــدة معاهــدات دوليــة حلقــو اإلنســا  .وأةــاد بق ـرار و ــف تيبيــق عقوبــة
اإلع ـ ــدا الص ـ ــادر ع ـ ــن رئ ـ ــي اجلمهوري ـ ــة يف ع ـ ــا  2010يف إط ـ ــار الق ـ ــانو اجلن ـ ــائي .وأة ـ ــار إىل
املعلومــات املتحصــع عليهــا مــن جلنــة مناهضــة التعــذيب بشــل  44ةخص ـا مــا ال ـوا ينتيــرو تنفيــذ
احلكــم باإلعــدا وأبــد ر بتــي يف معرفــة مــا إ ا واختــذت أا إج ـراءات لتحويــع عقوبــة اإلعــدا إىل
عقوبة الس ن امل بد.
 -61ول ـ املغــرب مــل التقــدير املبــادرات املنفــذة ملكافحــة الجتــار باألةــخاا وحتقيــق املســاواة
بــظ اجلنســظ يف شيــل ياعــات اجملتمــل وخــص بالــذكر حتديــد صــص لتمايــع امل ـرأة يف م سســات
الدول ــة .ور ــب بالنض ــما إىل التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة شي ــل األة ــخاا م ــن الختف ــاء القس ــرا
والاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب .وطلــب احلصــول علــا معلومــات عــن املبــادرات
املنف ــذة إلنش ــاء نلي ــة وطني ــة ملن ــل التع ــذيب عل ــا النح ــو املنص ــوا علي ــي يف الاوتوك ــول الختي ــارا
لتفا ية مناهضة التعذيب و ل من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو القإنسانية أو املهينة.
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 -62وأعربـ ـ ناميبي ــا ع ــن س ــرورها إ تق ـ ـ س ــن الق ــانو املتعل ــق باملس ــاواة ب ــظ اجلنس ــظ يف
عــا  2011واعتمــاد اس ـ اتي ية وخيــة عمــع ملنتصــف املــدة يف و ـ ل ــق خــقل عــا .2013
كمــا أبــدت ســرورها ملق ي ــة و ــف تيبيــق عقوب ــة اإلعــدا وعــرض الق ــانو اجلنــائي اجلديــد ال ــذا
يلغي شيل األ كا املتعلقة بعقوبة اإلعدا علا الاملا يف تو /يوليي .2014
 -63ول يـ نيبــال مــل التقــدير ســن ـوانظ ،تلفــة ماــع القــانو املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ
يف عــا  2011والقــانو املتعلــق مكافح ــة الجتــار بالبشــر يف ع ــا  2012والقــانو املتعلــق حبماي ــة
الش ــهود والض ــحايا يف ع ــا  2013والق ــانو املتعل ــق بتق ــدر املس ــاعدة القانوني ــة إىل امل ــدعا عل ــيهم
املعـ ــو ين يف عـ ــا  .2013وأعرب ـ ـ أيض ـ ـا عـ ــن تقـ ــديرها لختـ ــا احلكومـ ــة تـ ــدابل ملكافحـ ــة وفيـ ــات
األمهــات وعمــع األطفــال ولنضــما منغوليــا إىل الاوتوكــول الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو
اخلاا باحلقو املدنية والسياسية يف عا  2012وتنفيذ و ف فعلي لتيبيق عقوبة اإلعدا .
 -64ول ي ـ هولن ــدا م ــل التق ــدير نش ــاص منغولي ــا ال ــدو املتزاي ــد للنه ــوض ب ــالقيم الدميقراطي ــة
وأعرب ـ عــن اعتقادهــا أ تنيــيم م ـ تر احلريــة علــا اإلن ن ـ ســي ثر تــلثلا إ ابي ـا يف ممارســة احلقــو
واحلريات علا اإلن ن يف منغوليا ويف املنيقة.
 -65وأةــار وفــد منغوليــا إىل اخلي ـوات املتخــذة إللغــاء عقوبــة اإلعــدا و كــر بالتحديــد مشــروع
القــانو اجلنــائي اجلــارا استعراضــي يف الو ـ احلاضــر يف الاملــا  .وأوضــة أيضـ ا أ رئــي اجلمهوريــة
أعفــا شيــل األةــخاا احملكــو علــيهم باإلعــدا مــن العقوبــة علــا أ توفــرض علــيهم بالتــا عقوبــة
الس ن ملدة  30سنة ويوفرج عنهم بعد انتهاء هذ املدة.
 -66و كــر الوفــد ــددا أ التعــذيب ياــل لق ـا ةــديدا يف منغوليــا وأ النضــما إىل الاوتوكــول
الختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ــل مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاس ـية أو القإنســانية
أو املهينــة يف عــا  2011ينــدرج يف عــداد اجلهــود الكاــلة الــف تبــذهلا احلكومــة للقضــاء علــا شيــل
ــالت التعــذيب يف البلــد .و ــد بل ـ مــوع ــالت التعــذيب املس ـ لة  14الــة عوجل ـ منهــا
التــا ـ عــا  .2014وعــقوة علــا لـ أةــار الوفــد ــددا إىل التـزا منغوليــا بــءدراج موضــوع
التعــذيب يف ب ـرام منــاه التعلــيم .وأدرج موضــوع التعــذيب بالفعــع يف املنــاه اخلاصــة باملس ـ ولظ
عن إنفا القانو وينبغي أيض ا إدراجي يف املناه اخلاصة باملدعظ العامظ.

 -67وويــر ــانو منغوليــا اجلنــائي جـرائم الكراهيــة القائمــة علــا أســاد ديــت أو جنســي أو إثــت
وخيضــل مرتكبــو هــذ اجل ـرائم يف ــال ــدوثها للمس ـ ولية اجلنائيــة بنــاء علــا ل ـ  .وعلــا الــر م
َ
من عد توافر س قت بشل التمييز ضـد املاليـات واملاليـظ ومزدوجـي امليـع اجلنسـي ومغـايرا اهلويـة
اجلنســانية أعــرب وفــد منغوليــا عــن اســتعداد م سســات إنفــا القــانو لضــما تايــة قــو أول ـ
األةخاا والنهوض ذها.
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 -68وأعرب ـ منغوليــا عــن اعتقادهــا الراســج بضــرورة تعزيــز جهودهــا للنهــوض حبقــو اليفــع يف
اإلطار العائلي .ويتضـمن ـانو األسـرة اجلديـد أ كامـا وبنـود ويـة تقيـد ممارسـة العقوبـة البدنيـة علـا
األطفال يف السيا العائلي وحتيرها.
 -69ودخل ـ ـ منغولي ــا عقـ ــب س ــن القـ ــانو املتعل ــق بالجت ــار بالبشـ ــر يف ع ــا  2012مر لـ ــة
جديدة يف سعيها إىل مكافحة الجتار بالبشر.
 -70وأوضــة وفــد منغوليــا أ القــانو اجلنــائي ل يــز ا ت ــا ةــخص مشــتبي فيــي دو صــدور
ـ ـرار خ ــاا ب ــالقب علي ــي أو ا ت ــا ع ــن ــاض أو م ــن ب ــع امل ــدعي الع ــا  .وعل ــا ال ــر م م ــن
انتقــادات عام ــة اجلمه ــور املتعلق ــة حب ــالت الق ــب عل ــا أة ــخاا مش ــتبي ف ــيهم أو ا ت ــا هم دو
مار أو بصورة ل مشروعة مل تقيثد يف الس قت أا الت من ل القبيع.

 -71ول ي ـزال العن ــف املن ــز ق ــور تركي ــز رئيس ــي يف منغولي ــا ول س ــيما يف عم ــع الل ن ــة الوطني ــة
املعنيـ ــة باملس ـ ـاواة بـ ــظ اجلنسـ ــظ الـ ــف تن نفـ ــذ يف إطارهـ ــا أنشـ ــية عديـ ــدة لتوعيـ ــة اجلمهـ ــور باملسـ ــللة
وخصوص ـ ا يف صــفوىل الشــباب .وســيتية إنفــا القــانو املــنقة املتعلــق بــالعنف املنــز ملنغوليــا القــدرة
علــا معاجلــة مســائع العنــف املنــز والتصــدا هلــا علــا وجــي تــا إضــافة إىل تزويــدها بــنه وص ـ
جدي ــدين ملواجه ــة املش ــكلة .أم ــا فيم ــا يتعل ــق بالتبع ــات ال ــف يتحمله ــا مرتكب ــو أفع ــال العن ــف املن ــز
والعقوبــات الــف تونــزل ذهــم فهنــاض اجــة إىل تعزيــز فعاليــة التنســيق يف مــا بــظ القـوانظ احملليــة وبوجــي
خاا فيما يتصع بوليات وكالت إنفا القانو .
 -72ول يـ ـزال األم ــن الغ ــذائي م ــن املس ــائع احلرج ــة يف منغولي ــا .و ــد اعتم ــدت احلكوم ــة وث ــائق
سياسـية عديـدة متعلقـة بـاألمن الغـذائي والصـحي يف البلــد مـا فيهـا الانـام الـوطت لغمـن الغــذائي.
وع ــقوة عل ــا ل ـ أنش ــلت  21مقاطع ــة تض ــم  8نق ــاص عب ــور دودي ــة ،ت ـاات ه ــزة لكفال ــة
مرا بة األ ذية ذهدىل ضما األمن الغذائي وفق ا للمعايل الدولية.
 -73وهنــلت الني ــر منغوليــا علــا اعتمــاد عــدة ـوانظ متعلقــة بءصــقا القضــاء يف عــا 2013
ور ب ـ بالتصــديق علــا عــدة صــكوض دوليــة وبــاجلهود املبذولــة لضــما حتســظ التنســيق مــل هي ــات
املعاه ــدات .وس ــي دا لـ ـ إىل ت ــدعيم املـ ـوارد البشـ ـرية واملادي ــة للس ــلية القضـ ـائية وتعزي ــز ة ــفافيتها
واستققهلا.
 -74وأةــادت النــروي بــاجلهود املبذولــة ملواصــلة تعزيــز تايــة قــو اإلنســا وخباصــة النضــما
إىل اتفا يــات األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســا والتصــديق عليهــا يف ااونــة األخــلة وبــالاام الوطنيــة
حلمايـة قــو املـرأة واليفـع واألةــخاا وا اإلعا ـة .وأعربـ أيضـ ا عــن تقـديرها لل هــود املبذولــة
لتلســي عمليــة تشــاركية وةــاملة للتشــاور مــل اجملتمــل املــدا أل ـراض الســتعراض الــدورا الشــامع
حلالة البلد.
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 -75وأة ـ ــادت باكس ـ ــتا ب ـ ــالتزا احلكوم ـ ــة باعتم ـ ــاد القـ ـ ـوانظ املتعلق ـ ــة باملس ـ ــاواة ب ـ ــظ اجلنس ـ ــظ
ومكافحــة الجتــار بالبشــر وتايــة الشــهود والضــحايا وأمــن املنت ــات الغذائيــة يف إطــار إنشــاء مركــز
للمســاعدة القانونيــة وباختــا تــدابل إداريــة حلمايــة قــو امل ـرأة وتعزيــز مشــاركتها يف صــنل الق ـرارات.
وأةــادت أيضـ ا باعتمــاد الانــام الــوطت املتعلــق بالقضــاء علــا األةــكال ــل املقبولــة لعمــع األطفــال
وكفالة اائهم.
 -76ور ب ـ بــارا واا بالنفتــاا والعمــع املن ــز مــل املقــرر اخلــاا املعــت بــالفقر املــد ل وســائر
املكلفــظ بوليــات .ور ب ـ بالتقــد احملــر يف مكافحــة الفقــر والتصــديق علــا الاوتوكــول الختيــارا
لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ــل مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو القإنســانية أو املهينــة
ودخ ــول الاوتوك ــول الختي ــارا الا ــاا امللح ــق بالعه ــد ال ــدو اخل ــاا ب ــاحلقو املدني ــة والسياس ــية
واهلــادىل إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدا يــز النفــا يف عــا  .2012وةــاطرت مشــاعر لقهــا إ اء العنــف
املنز وة ع منغوليا علا مواصلة بذل اجلهود لرعاية ضحايا العنف املنز بصفة رئيسية.
 -77وة ـ ـ ع الفلبـ ــظ اإلج ـ ـراءات اإل ابي ـ ــة املتخـ ــذة ملعاجلـ ــة مس ـ ــائع املسـ ــاواة بـ ــظ اجلنس ـ ــظ
ومشـ ــاركة امل ـ ـرأة يف اخلدمـ ــة العامـ ــة .ول ي ـ ـ سـ ــن القـ ــانو املتعلـ ــق بالش ـ ـ و اجلنسـ ــانية واملسـ ــاواة
وأعربـ أيضـ ا عــن تقــديرها لل هــود املبذولــة مــن أجــع التصــدا للعنــف املنــز إل أهنــا أبــدت لقهــا
أل ع ــدد ــالت العن ــف املن ــز املبلـ ـ عنه ــا وأن ــي ل يـ ـزال مرتفعـ ـا .ور بـ ـ بس ــن الق ــانو املتعل ــق
مكافحة الجتار بالبشر.
 -78ور ب ـ ـ بولنـ ــدا بالتحسـ ــينات يف البي ـ ــة القانونيـ ــة واعتمـ ــاد القـ ــانو املتعلـ ــق باملسـ ــاواة بـ ــظ
اجلنس ــظ والق ــانو املتعل ــق مكافح ــة الجت ــار بالبش ــر والق ــانو املتعل ــق بتق ــدر املس ــاعدة إىل امل ــدعا
علــيهم املعــو ين وبالنضــما إىل املعاهــدات الدوليــة .و الـ إهنــا ل تـزال تشــعر بــالقلق إ اء اســتغقل
األطفال وعملهم يف قع قروىل عمع خيرة.
 -79ور ب ـ ـ الاتغـ ــال بالتصـ ــديق علـ ــا الاوتوكـ ــول الختيـ ــارا امللحـ ــق بالعهـ ــد الـ ــدو اخلـ ــاا
بـاحلقو ال تصــادية والجتماعيـة والاقافيــة .ول يـ أنــي علــا الـر م مــن التصـديق علــا الاوتوكــول
الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو اخلــاا بــاحلقو املدنيــة والسياســية مل تعــدل بعــد تشـريعات
منغوليا الداخلية بناء علا ل .
 -80ول يـ شهوريــة كوريــا التصــديق علــا صــكوض دوليــة رئيســية حلقــو اإلنســا والنضــما
إليهــا وســن ـوانظ ول ـوائة قليــة جديــدة مــا فيهــا القــانو املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ واعتمــاد
خية العمع الوطنيـة للفـ ة  2016-2012بشـل القضـاء علـا عمـع األطفـال .وأعربـ عـن أملهـا
يف أ يتســا التنفيــذ الكامــع لتلـ التــدابل التشـريعية وامل سســية كــي يتح نســن وضــل قــو اإلنســا
يف شيل اجملالت.
 -81وعلقـ شهوريــة مولــدوفا علــا التغي ـلات القانونيــة واهليكليــة املنفــذة منــذ الســتعراض األول
يف ال تعزيز تاية قـو اإلنسـا ماـع النضـما إىل الاوتوكـول الختيـارا الاـاا امللحـق بالعهـد
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الـ ــدو اخلـ ــاا بـ ــاحلقو املدنيـ ــة والسياسـ ــية واهلـ ــادىل إىل إلغـ ــاء عقوبـ ــة اإلعـ ــدا والتصـ ــديق علـ ــا
الاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهض ــة التع ــذيب و ــل م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية
أو القإنس ــانية أو املهين ــة .ور بـ ـ أيض ـ ـا بس ــن الق ــانو املتعل ــق مكافح ــة الجت ــار بالبش ــر واعتم ــاد
الانام الوطت ملكافحة العنف املنز .
 -82وأثنـ رومانيــا علــا منغوليــا للتصــديق علــا الاوتوكــول الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو
اخل ــاا ب ــاحلقو املدني ــة والسياس ــية وتني ــيم النتخاب ــات الرئاس ــية يف ع ــا  .2013وأ اط ـ ـ علم ـ ـ ا
بالتزا السليات املنغولية بصو ألا معايل قو اإلنسا علا حنو ما أعرب عني التقرير الوطت.
 -83وأ ــاص الحت ــاد الروس ــي علمـ ـ ا ب ــاخليوات ال ــف اخت ــذهتا احلكوم ــة حلماي ــة ق ــو املـ ـواطنظ
و ري ــاهتم ور ــب بءص ــقا الني ــا القض ــائي .ور ــب أيضـ ـا بءنش ــاء م سس ــات جدي ــدة للنه ــوض
حبقو اإلنسا وبالنضما إىل املعاهدات الدولية.
 -84وهنلت رواندا منغوليا علا التصديق علا الاوتوكول الختيارا الااا امللحـق بالعهـد الـدو
اخلــاا بــاحلقو املدنيــة والسياســية والتفا يــة الدوليــة حلمايــة شيــل األةــخاا مــن الختفــاء القســرا
والاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهض ــة التع ــذيب و ــل م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية
أو القإنس ــانية أو املهين ــة .وأعرب ـ أيض ـا ع ــن تق ــديرها لزي ــادة مش ــاركة امل ـرأة يف احلي ــاة السياس ــية إ
ارتفل عدد النساء املنتخبات لعضوية الاملا من  3نساء إىل  11امرأة يف عا .2012
 -85وأة ــادت ص ـ ـربيا ب ــاجلهود املبذول ــة للنه ــوض حبق ــو اإلنس ــا وتايته ــا من ــذ ال ــدورة األوىل
لقس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع .وهن ــلت منغولي ــا عل ــا اعتم ــاد ــانو ع ــا  2004املتعل ــق مكافح ــة
العنف املنز .
 -86وهن ــلت سـ ـلاليو منغولي ــا عل ــا و ــف تيبي ــق عقوب ــة اإلع ــدا والتص ــديق عل ــا الاوتوك ــول
الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو اخلــاا بــاحلقو املدنيــة والسياســية والتفا يــة الدوليــة حلمايــة
شيل األةـخاا مـن الختفـاء القسـرا والاوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهضـة التعـذيب و ـل مـن
ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو القإنس ــانية أو املهين ــة .ول يـ ـ الت ــدابل املتخ ــذة لض ــما
تكــاف الفــرا يف احلصــول علــا التعلــيم واعتمــاد القــانو املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ .وة ـ ع
منغوليا علا اعتماد تعريف التعذيب ومعايل عمع األطفال امتاالا للمعايل الدولية.
 -87وأةــادت ســنغافورة بــاخليوات املتخــذة والتقــد احملــر منــذ الســتعراض الســابق فيمــا يتعلــق
بالرتقاء حبقو املرأة واحلد من مرض األمهات وتعزيز الشفافية واملساءلة يف اخلدمة العامة.
 -88ور بـ ســلوفاكيا بــاخليوات املتخــذة لتــدعيم تايــة قــو اإلنســا علــا املســتو الــوطت
وخصوصـ ا مــن خــقل النضــما إىل املعاهــدات الدوليــة .وأةــادت بــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز احلــق يف
احلصول علا املعلومات و ا السـليات علـا مواصـلة تنفيـذ التشـريعات املتعلقـة بوسـائو اإلعـق
وباحلصول علا املعلومات.
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 -89ول ي ـ ـ ـ سـ ـ ــلوفينيا أ منغوليـ ـ ــا نفـ ـ ــذت أ لـ ـ ــب التوصـ ـ ــيات املنباقـ ـ ــة عـ ـ ــن الـ ـ ــدورة األوىل
لقســتعراض الــدورا الشــامع وهنلهتــا علــا التقــد احملــر يف تايــة قــو األةــخاا وا اإلعا ــة
والنه ــوض ب ــاحلق يف التعل ــيم .ول يـ ـ اعتم ــاد القـ ـانو املتعل ــق باملس ــاواة ب ــظ اجلنس ــظ ــل أهن ــا
أعربـ ـ ع ــن لقه ــا أل العن ــف الق ــائم عل ــا ن ــوع اجل ــن والعن ــف املن ــز ل يـ ـزال مي ــاق مش ــكلة
خيلة.
 -90وهن ــلت إس ــبانيا منغولي ــا عل ــا التص ــديق عل ــا الاوتوك ــول الختي ــارا الا ــاا امللح ــق بالعه ــد
الــدو اخلــاا بــاحلقو املدنيــة والسياس ـية والاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ــل
مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو القإنســانية أو املهينــة وعلــا و ــف تيبيــق عقوبــة اإلعــدا
ووضل إطار انوا حلماية املرأة من العنف.
 -91وأة ــارت الس ــويد إىل التوص ــيات ال ــف ــدمتها هي ــات معاه ــدات األم ــم املتحـ ـدة ول س ــيما
جلنــة قــو اليفــع خبصــوا يــر شيــل أةــكال العقوبــة البدنيــة .وأعرب ـ أيض ـ ا عــن لقهــا إ اء
وضل قو اإلنسا يف أ ياء خيا الصوىل.
 -92ور بـ سويسـرا بالتصــديق علــا املعاهــدات الدوليــة ول ســيما اتفا يــة ميناماتــا بشــل الزئبــق
والاوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة مناهض ــة التع ــذيب و ــل م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية
أو القإنســانية أو املهينــة .ول ي ـ أيض ـ ا اجلهــود املبذولــة ملكافحــة العنــف املنــز إل أهنــا أعرب ـ
عن أسفها لتيبيق انو التشهل.
 -93وهن ــلت تايلنـ ــد منغولي ــا علـ ــا التش ـ ـريعات واملب ــادرات الراميـ ــة إىل النه ــوض حبقـ ــو الف ـ ــات
املستض ــعفة .ول يـ ـ اس ــتمرار وج ــود حت ــديات يف ــالت ما ــع التميي ــز والعن ــف املن ــز و اـ ـ
منغوليا علا املضي يف تنفيذ القوانظ الراهنة علا حنو فعال.
 -94وأعرب ـ ـ تيمـ ــور  -ليشـ ــف عـ ــن سـ ــرورها ملـ ــا ل ي ـ ـ مـ ــن التقـ ــد الـ ــذا أ ر تـ ــي منغوليـ ــا
ول سيما اعتماد التشريعات الرامية إىل مكافحة الجتار بالبشر.
 -95وهن ــلت تركي ــا منغولي ــا عل ــا اإلي ــا ات ال ــف ققته ــا يف ــال ق ــو اإلنس ــا مش ــلة إىل
إلغاء عقوبـة اإلعـدا وسـ ع اإليـا ات الرائعـة فيمـا يتصـع بتنيـيم انتخابـات ـرة ونزيهـة .ول يـ
أيضـا مــل الرتيــاا التقــد احملــر يف النضــما إىل املعاهــدات الدوليــة واجلهــود املبذولــة لكفالــة اتســا
التشريعات مل الصكوض الدولية.
 -96ور ب ـ تركمانس ــتا ده ــود منغولي ــا املبذول ــة لت ــدعيم االي ــات التش ـريعية وامل سس ــية حلماي ــة
قو اإلنسا .
 -97وأةـ ـ ــادت اململكـ ـ ــة املتحـ ـ ــدة لاييانيـ ـ ــا العيمـ ـ ــا وأيرلنـ ـ ــدا الشـ ـ ــمالية بالتقـ ـ ــد احملـ ـ ــر منـ ـ ــذ
الســتعراض الــدورا الشــامع الســابق مــا يف لـ إنشــاء ةــعبة معنيــة حبقــو اإلنســا  .وأعربـ عــن
س ــرورها مل ــا ل يت ــي م ــن ف ــا منغولي ــا عل ــا و ــف تيبي ــق عقوب ــة اإلع ــدا  .ور بـ ـ ب ــاإلجراءات
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التش ـريعية املتخــذة لت ــرر التميي ــز ضــد ف ــات األ ليــات وة ـ ع منغوليــا علــا التع يــع باعتم ــاد
تشريعات مكافحة التمييز من أجع تاية تل األ ليات.
 -98وأعرب ـ الولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ع ــن تفااهل ــا ل ــدور منغولي ــا الري ــادا يف حت ــالف احلري ــة
عل ــا اإلن ن ـ و تم ــل ال ــدميقراطيات مش ــيدة ب ــاجلهود املبذول ــة لقرتق ــاء حبق ــو امل ـرأة واألة ــخاا
وا اإلعا ـ ــة .وأعرب ـ ـ عـ ــن لقهـ ــا إ اء العنـ ــف ضـ ــد املاليـ ــات واملاليـ ــظ ومزدوجـ ــي امليـ ــع اجلنسـ ــي
ومغايرا اهلوية اجلنسانية والعقوبات املفرطة املرتبية بدعاو التشهل.
 -99ور بـ أورو ـواا بالتصــديق علــا الاوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهضــة التعــذيب و ــل
م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو القإنس ــانية أو املهين ــة والتفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة شي ــل
األة ــخاا م ــن الختفـ ــاء القس ــرا والاوتوك ــول الختيـ ــارا الا ــاا امللح ــق بالعهـ ــد ال ــدو اخلـ ــاا
بــاحلقو املدنيــة والسياســية .ول ي ـ أيض ـ ا أجنيــة القــانو املتعلــق بالش ـ و اجلنســانية ك ليــة تســمة
حبير التمييز املباةر و ل املباةر.
 -100وةــددت شهوريــة فنــزويق  -البوليفاريــة علــا التقــد احملــر منــذ الــدورة األوىل لقســتعراض
الــدورا الشــامع ول ســيما النضــما إىل الاوتوكــول الختيــارا الاــاا امللحــق بالعهــد الــدو اخلــاا
بــاحلقو املدنيــة والسياســية واعتمــاد القــانو املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ والقــانو املتعلــق بالجتــار
إىل جانب الاام الوطنية ملكافحة الجتار بالبشر واجلهود الرامية إىل احلد من الفقر.
 -101ول ي اجلزائـر التقـد احملـر يف تايـة قـو اإلنسـا والنهـوض ذهـا واجلهـود املبذولـة ملنـل
العنف املنز ومكافحتـي يف إطـار الانـام الـوطت .وأةـادت أيضـ ا باإلصـق ات الـف أجرهتـا منغوليـا
يف نيا العدالة.
 -102ونــا ف وفــد منغوليــا مســللة تنفيــذ سياســة لضــما تكــاف الفــرا يف صــول األطفــال وا
اإلعا ــة علــا التعلــيم منص ـوا عليهــا يف  35انون ـا و 20برنا ـا وطني ـا ماــع خيــة عمــع احلكومــة
للف ة  2016-2012وخيـة التعلـيم الرئيسـية .وعـقوة علـا لـ منحـ احلكومـة أولويـة متقدمـة
لتـ ــدريب املعلمـ ــظ إضـ ــافة إىل مواصـ ــلة اجلهـ ــود الراميـ ــة إىل رفـ ــل مسـ ــتو مرتبـ ــات املعلمـ ــظ الـ ــذين
يدرســو األطفــال وا اإلعا ــة .ومــن املقــرر أيض ـا إنشــاء مركــز وطــت لتعلــيم األطفــال وا اإلعا ــة
ث
ختصص لي ميزانية درها  50مليو دولر أمريكي لتحسظ جودة الصحة والتعليم.
ث
 -103وفيمـا يتعلــق موضـوع التعــذيب كـر وفــد منغوليــا أ وكالـة الشــرطة الوطنيـة ملتزمــة بتحســظ
م ـ هقت موقفيهــا ومهــاراهتم ومســتو تــوعيتهم مــن النا يــة املهنيــة بشــل مســللة التعــذيب بــءدراج
قــو اإلنســا كموضــوع إلزامــي يف املنــاه التدريبيــة الســنوية .وي كــز اهتمــا التــدريب علــا ضــما
السـقمة العامــة واألمــن العــا وصــو قــو اإلنســا يف الو ـ اتــي .ونويثــم هــذا النــوع مــن التــدريب
مش ــاركة منيم ــات ما ــع الل ن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ومنيم ــة العف ــو الدولي ــة ذه ــدىل تلس ــي
برنــام تــدريب متخصــص كــي يوســتخد لتــدريب املــوقفظ املعنيــظ بءنفــا القــانو يف الــدوائر احملليــة
يف ــال تيبيــق مبــاد قــو اإلنســا يف ممارســات التحقيــق والتفتــيف .وفضـقا عــن لـ واختــذت
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ت ــدابل إض ــافية لض ــما إمكاني ــة وص ــول عام ــة اجلمه ــور ورص ــد إج ـ ـراءات تق ــدر الش ــكاو ما ــع
التع ــاو م ــل امل سس ــات املمال ــة للمـ ـواطنظ وإتا ــة مو ــل إلكـ ـ وا ك ــي للش ــرطة يف إدارة الشـ ـرطة
بالعاصمة القومية.
 -104وفيمـ ــا خيـ ــص وضـ ــل قـ ــو املاليـ ــات واملاليـ ــظ ومزدوجـ ــي امليـ ــع اجلنسـ ــي ومغـ ــايرا اهلويـ ــة
اجلنس ــانية يف منغولي ــا ــال الوف ــد إ احلكوم ــة تس ــعا جاه ــدة إىل ض ــما ق ــو ه ــذ الف ــة من ــذ
الـدورة األوىل لقسـتعراض الـدورا الشـامع .وعـقوة علـا لـ أكـد الوفـد تقـدير جلميـل التوصــيات
بش ــل ن ــص الق ــانو اجلن ــائي املتعل ــق بالقض ــاء عل ــا شي ــل أة ــكال التميي ــز ض ــد األ لي ــات اجلنس ــية
واملاليات واملاليظ ومزدوجي امليع اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية.
 -105وباإلةــارة إىل القــانو املتعلــق باملســاواة بــظ اجلنســظ نــا ف الوفــد نصـا جديــدا مــن أ كــا
ــانو العمــع يهــدىل إىل منــل التحــر اجلنســي يف مكــا العمــع إضــافة إىل التبعــات احملــددة الــف
يتحملهــا مرتكبــو هــذ اجلرميــة .وعــقوة علــا ل ـ ســلم الوفــد بضــرورة إدخــال تعــديقت جديــدة
تنص علا املساواة بظ أفراد األسرة املعيشية يف األدوار.
 -106وعــن احلــق يف ريــة التعبــل أةــار الوفــد إىل اســتخدا مليــوا ةــخص خلــدمات اإلن ن ـ
و 1.8مليـو ةــخص خلـدمات اهلــاتف الـذكي مــن أصـع  3مقيــظ ةـخص يف منغوليــا فضـقا عــن
وصــول م ـواطت منغوليــا إىل شيــل موا ــل التواصــع الجتمــاعي وتــتعهم بــاحلق يف التعبــل عــن نرائهــم
عا وسائو التواصع الجتماعية علا أكمع وجي.
 -107وتو وكالة الشرطة الوطنية أولويـة متقدمـة لسـقمة املـواطنظ األجانـب املقيمـظ بصـفة م تـة
أو منتيمـة يف البلـد وأمــنهم .وعـقوة علـا لـ للمـواطن األجنـع يف ــال مواجهتـي أا مشــاكع
احلــق يف تبلي ـ إدارة الشــرطة يف ضــو  24ســاعة وطلــب إج ـراء حتقيــق واحلــق يف الســتعانة مح ـا
واحلصــول علــا املعلومــات حلمايــة قو ــي .وللم ـواطنظ األجانــب املقيمــظ يف منغوليــا أيض ـ ا احلــق يف
استخدا لغتهم األ أثناء اإلجراءات القضائية وفقا لقانو اإلجراءات اجلنائية.

ثانيا االستنتاجات

والتوصيات**

 -108ست تتتن ر منغوليت تتا فت تتي التوصت تتيات التاليت تتة وتقت تتدي ردودا عليات تتا فت تتي الو ت ت المناست تتب،
علت ت أال يتع تتدل لت ت موع تتد انعق تتاد ال تتدورة الثالث تتين لمجل تتس حق تتوق اإلنس تتان ف تتي أيل تتو
سبتمبر :2015
س تتحب اإلع تتالن بش تتفن االعتت ترا بالم تتادة  14م تتن االتفا ي تتة الدولي تتة
1-108
للقضاء عل جميع أشكا التمييز العنصري (إستونيا)؛
2-108
**
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المحتتدد فتتي البروتوكتتو االيتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعاتتد التتدولي الختتا
المدنية والسياسية (ناميبيا)؛

بتتالحقوق

تعتتديل تش تريعاتاا وفق ت ا للبروتوكتتو االيتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعاتتد
3-108
التتدولي الخ تتا ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية ف تتي أ تترب و ت ت با تتد إلغ تتاء عقوب تتة
اإلعداي (البرتغا )؛
4-108
(الجزائر)؛

التص تتديق علت ت الم تتادتين  21و 22م تتن اتفا ي تتة مناذض تتة التعت ت يب

االعت ت ت ترا بايتصت ت تتا لجنت ت تتة مناذضت ت تتة التع ت ت ت يب وإصت ت تتدار اإلعت ت تتالن
5-108
المنص تتو علي تتا ف تتي الم تتادتين  21و 22م تتن اتفا ي تتة مناذض تتة التعت ت يب و ي تتر م تتن
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الماينة (بولندا)؛
إصتتدار اإلعتتالن المتصتتل بالمتتادة  22متتن اتفا يتتة مناذضتتة التع ت يب
6-108
لالعترا بايتصا لجنة مناذضة التع يب في تلقي البال ات الفردية (الدانمرك)؛
إنشاء آلية و ائية وطنيتة متينتة ومتزودة بتالموارد المناستبة وفقتا للبروتوكتو
7-108
االيتيتتاري التفا يتتة مناذضتتة التع ت يب و يتتر متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية
أو الالإنسانية أو الماينة (الجماورية التشيكية)؛
التصتتديق علت البروتوكتتو االيتيتتاري التفا يتتة حقتتوق ال فتتل المتعلتتق
8-108
بإجراء تقديم البال ات (الجبل األسود والبرتغا وتايلند)؛
التص ت تتديق علت ت ت االتفا ي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جمي ت تتع العم ت تتا
9-108
المااجرين وأفراد أسرذم (بارا واي)؛
االنض ت تتماي إلت ت ت االتفا ي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جمي ت تتع العم ت تتا
10-108
المااجرين وأفراد أسرذم (أورو واي)؛
الشتتروع فتتي عمليتتة التصتتديق عل ت االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق
11-108
جميع العما المااجرين وأفراد أسرذم (الجزائر)؛
الن ت تتر فت تتي التصت تتديق عل ت ت االتفا يت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جميت تتع
12-108
العما المااجرين وأفراد أسرذم واتفا ية من مة العمل الدولية ر م ( 189الفلبين)؛
الن ت تتر فت تتي انضت تتماماا إل ت ت االتفا يت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جميت تتع
13-108
العمتتا الماتتاجرين وأف تراد أستترذم باتتد ضتتمان اتبتتاع ناتتج شتتامل تجتتا حقتتوق العمتتا
المااجرين (إندونيسيا)؛
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التص ت تتديق علت ت ت االتفا ي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جمي ت تتع العم ت تتا
14-108
المات تتاجرين وأف ت تراد أست تترذم واالتفا يت تتات المتعلقت تتة بت تتالالجصين واألشت تتخا عت تتديمي
الجنسية (سيراليون)؛
الن تتر بش تتكل إيج تتابي ف تتي االنض تتماي إلت ت االتفا ي تتة المتعلق تتة بوض تتع
15-108
األشخا عديمي الجنسية واتفا ية يفض حاالت انعداي الجنسية (النرويج)؛
تست تريع عملي تتة االنض تتماي إلت ت اتفا ي تتة ع تتاي  1951المتعلق تتة بوض تتع
16-108
الالجص تتين وبروتوكولا تتا لع تتاي  1967وس تتن التشت تريعات الرامي تتة إلت ت حماي تتة ملتمس تتي
اللجوء والالجصين بصر الن ر عن بلدذم األصلي (كندا)؛
مواءمتتة تشت تريعاتاا الوطني تتة كليت ت ا متتع ن تتاي روم تتا األساس تتي للمحكم تتة
17-108
الجنائية الدولية والتصديق عل اتفاق امتيااات المحكمة وحصاناتاا (إستونيا)؛
إدمتتا ن تتاي رومتتا األساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة فتتي القتتانون
18-108
الوطني (البرتغا )؛
اعتمت تتاد تش ت تريعات شت تتاملة لمكافحت تتة التمييت تتز بات تتد تجنت تتب جميت تتع
19-108
أش تتكا التميي تتز علت ت أس تتا األص تتل اإلثن تتي أو ال تتدين أو المي تتل الجنس تتي أو الاوي تتة
الجنسانية أو اللغة أو المعتقد السياسي أو اإلعا ة ال ذنية أو البدنية (شيلي)؛
اعتم تتاد تشت تريعات ش تتاملة لمكافح تتة التميي تتز واتخ تتا ي ت توات تض تتمن
20-108
الت بيق الفعلي للمستاواة المنصتو علياتا فتي ذت التشتريعات أو فتي القتوانين الستارية
(أيرلندا)؛
اعتمتتاد تشتريعات شتتاملة لمكافحتتة التمييتتز تحمتتي حقتتوق جميتتع أفتراد
21-108
فصتتات األ لي تتات بم تتن ف تتيام المثلي تتات والمثليت تون ومزدوجت تو الميتتل الجنس تتي ومغ تتايرو
الاوية الجنسانية (المملكة المتحدة لبري انيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛
22-108

تسريع عملية سن القانون الجنائي الجديد (تركيا)؛

تسريع وتيترة عملاتا اإليجتابي المتصتل بتنقتيا القتانون الجنتائي و يتر متن
23-108
األطتتر القانونيتتة الالامتتة ثتتم كفالتتة تنفي ت الفعتتا لضتتمان إرستتاء إطتتار تتانوني وثقافتتة فتتي
مجا حقوق اإلنسان من أجل تعزيز المساواة واألمن للجميع (النرويج)؛
المواظبتتة عل ت حمايتتة حقتتوق الفصتتات الستتكانية المستضتتعفة التتتي تضتتم
24-108
األطفا واألشخا وي اإلعا ة والمسنين والمرأة وتعزيزذا (االتحاد الروسي)؛
تنق تتيا الق تتانون الت ت ي يحك تتم اللجن تتة الوطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان وتنمي تتة
25-108
دراتاا بحيث تتسق مع مبادئ باريس (سيراليون)؛
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مواصتلة جاودذتا المب ولتة فتي ميتدان التعلتيم والتتدريب المتصتل بحقتتوق
26-108
اإلنسان ،وال سيما فيما يتعلق بالمسؤولين عن إنفا القانون (المغرب)؛
إدرا التتتدريب المتصتتل بحقتتوق اإلنستتان وت بيتتق المعاذتتدات الدوليتتة
27-108
فت ت تتي البرنت ت تتامج الت ت تتدائم واإللزامت ت تتي لتت ت تتدريب القضت ت تتاة ومت ت تتوظفي الست ت تتل القضت ت تتائي
(المكسي )؛
تعزيت تتز واليت تتة لجنت تتة حقت تتوق اإلنست تتان بات تتد
28-108
وامتثالاا إل مبادئ باريس (شيلي)؛

كفالت تتة است تتتقاللاا الكامت تتل

29-108
(أستراليا)؛

تعزيت تتز دعت تتم اللجنت تتة الوطنيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان لضت تتمان است تتتقاللاا

30-108
(نيبا )؛

تت تتدعيم المؤسست تتات واوليت تتات الوطنيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان باست تتتمرار

اتخا الخ وات الالامة لتعزيتز تدرة اللجنتة الوطنيتة لحقتوق اإلنستان
31-108
فتي منغوليتا متن أجتل تمكيناتا متن التمتتع بالحريتة واالستتقال فتي االضت الع بواليتاتا
كي تمتثل لمبادئ باريس (ناميبيا)؛
تحس تتين عم تتل اللجن تتة الوطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان حتت ت يتماشت ت م تتع
32-108
مبادئ باريس وتدعيم إطارذا القانوني لتحسين مكافحة التمييز (النيجر)؛
مواصت تتلة جاودذت تتا المب ولت تتة للمضت تتي فت تتي تت تتدعيم مؤسست تتات حقت تتوق
33-108
اإلنست تتان مت تتن أجت تتل إعمت تتا جميت تتع حقت تتوق اإلنست تتان عل ت ت نحت تتو فعت تتا فت تتي البلت تتد
(باكستان)؛
ت بيتتق االلتزامتتات المتعاتتد باتتا بموجتتب التشتريعات الوطنيتتة متتن أجتتل
34-108
حمايتتة المتتواطنين األشتتد ضتتعفا وال ستتيما األطفتتا والمتتواطنين المستتنين واألشتتخا
وي اإلعا ة (رومانيا)؛
مواصلة الجاود المب ولة لتوفير التثقيف والتتدريب فتي مجتا حقتوق
35-108
اإلنسان عل جميع المستويات بما في ل للموظفين الحكوميين (باكستان)؛
الن تتر ف تتي إمكاني تتة إنش تتاء ن تتاي لمتابع تتة التوص تتيات الدولي تتة بم تتا فيا تتا
36-108
التوصيات المقبولة الناشصة عن االستعراض الدوري الشامل (بارا واي)؛
37-108
(تركمانستان)؛
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تقت تتديم تقريرذت تتا األو إل ت ت لجنت تتة مناذضت تتة التع ت ت يب التابعت تتة ل مت تتم
38-108
المتح تتدة الواج تتب تقديم تتا منت ت ع تتاي  2003با تتد ب تتدء الح تتوار الق تتيم م تتع اللجن تتة
(الدانمرك)؛
الن تتر فتتي مواصتتلة التعتتاون متتع اوليتتات الدوليتتة لرصتتد حقتتوق اإلنستتان
39-108
بمت ت تتا فيات ت تتا ذيصت ت تتات المعاذت ت تتدات واإلج ت ت تراءات الخاصت ت تتة لمجلت ت تتس حقت ت تتوق اإلنست ت تتان
(تركمانستان)؛
المشتتاركة الفعالتتة فتتي البترامج الدوليتتة للمستتاعدة التقنيتتة وبنتتاء القتتدرات
40-108
في ميدان حقوق اإلنسان (تركمانستان)؛
41-108
(أورو واي)؛

اعتم ت ت تتاد تشت ت ت تريعات جدي ت ت تتدة لمكافح ت ت تتة جمي ت ت تتع أش ت ت تتكا التميي ت ت تتز

اعتم تتاد تتانون ش تتامل لمكافح تتة جمي تتع أش تتكا التميي تتز يتض تتمن ت تتوفير
42-108
الحماية القانونية للضحايا (الجماورية التشيكية)؛
43-108
(اليابان)؛

مواص تتلة تنفيت ت الت تتدابير الرامي تتة إلت ت حماي تتة حق تتوق المت ترأة وال فت تل

تكثي تتف جاودذ تتا المب ول تتة لتعزيت تتز أث تتر الت تتدابير المتخت ت ة للتصت تتدي
44-108
لممارس تتات التميي تتز التقليدي تتة والقوال تتب النم ي تتة المس تتتمرة المتص تتلة ب تتفدوار المت ترأة
والرجل ومسؤولياتاما (سلوفينيا)؛
ترست تتيج اإلج ت تراءات التت تتي تكفت تتل التنفي ت ت الفعت تتا والتش ت تريعات التت تتي
45-108
تضمن المساواة والحماية للمرأة (األرجنتين)؛
مواص تتلة جاودذ تتا المب ول تتة لتحس تتين حماي تتة حق تتوق المت ترأة (جماوري تتة
46-108
كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
المثابرة علت تعزيتز المستاواة بتين الجنستين ودعتم مشتاركة المترأة فتي
47-108
الخدمة العامة (جماورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
المث تتابرة علت ت تنفيت ت سياس تتات تش تتجع تعزي تتز مش تتاركة المت ترأة التام تتة
48-108
والفعالة في مجتمعاا وا تصادذا (سنغافورة)؛
الن تتر فتتي اعتمتتاد ي تتة عمتتل وطنيتتة متعلقتتة بتتالقرار  1325الصتتادر
49-108
عن مجلس األمن بشفن المرأة والسالي واألمن (البرتغا )؛
مكافحت تتة ي ت تتاب الكراذيت تتة ال ت ت ي يحت تترض عل ت ت التمييت تتز العنصت تتري
50-108
والعر ي ومكافحة العنف المتصل ب ل (الصين)؛
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اتخ تتا ت تتدابير فعال تتة لمكافح تتة التميي تتز المباش تتر و ي تتر المباش تتر ض تتد
51-108
األشخا المقيمين في أحياء يياي الصو (السويد)؛
تكثيتتف الجاتتود الراميتتة إل ت ضتتمان حمايتتة المتتواطنين األجانتتب متتن
52-108
أي شتتكل متتن أش تكا االعتتتداء ومستتاءلة مرتكبتتي مثتتل ذ ت االعتتتداءات (جماوريتتة
كوريا)؛
مكافحتتة جميتتع أشتتكا التمييتتز بمتتا فياتتا التمييتتز عل ت أستتا الميتتل
53-108
الجنسي أو الاوية الجنسية (فرنسا)؛
وضت تتع تش ت تريعات مناست تتبة تضت تتمن الحمايت تتة الفعالت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان
54-108
الخاصتتة بالمثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الاويتتة الجنس تتانية
وحتتاملي صتتفات الجنستتين وإج تراء تحقيقتتات نزياتتة فتتي االعتتتداءات المزعومتتة علتتيام
وفقا إلفادة المقرر الخا المعني بالفقر المد ع وحقوق اإلنسان (ذندورا )؛
ح تتر جمي تتع أش تتكا التميي تتز بم تتا فيا تتا التميي تتز علت ت أس تتا المي تتل
55-108
الجنسي والاوية الجنسانية (سلوفينيا)؛
ض تتمان ح تتر جمي تتع أش تتكا التميي تتز بم تتا فيا تتا التميي تتز علت ت أس تتا
56-108
الميل الجنسي والاوية الجنسانية والوضع الصحي (تيمور  -ليشتي)؛
تعزيز مستاواة المثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي ومغتايري
57-108
الاويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين فتتي التمتتتع بحقتتوق اإلنستتان بإدراجاتتا فتتي
التشريعات الوطنية (أورو واي)؛
تع تتديل تشت تريعاتاا الجنائي تتة لتش تتمل جت ترائم الكراذي تتة والتميي تتز علت ت
58-108
أسا الميل الجنسي والاوية الجنسانية (إسبانيا)؛
شتتن حملتتة إل كتتاء وعتتي الجماتتور متتن أجتتل مكافحتتة التمييتتز والعنتتف
59-108
ضت تتد المثليت تتات والمثليت تتين ومزدوجت تتي الميت تتل الجنست تتي ومغت تتايري الاويت تتة الجنست تتانية
ومنعاما وتعزيز التساما (البراايل)؛
تكثي ت تتف جاودذ ت تتا للتص ت تتدي للتميي ت تتز والعن ت تتف علت ت ت أس ت تتا المي ت تتل
60-108
الجنست تتي أو الاويت تتة الجنست تتانية وجمت تتع البيانت تتات وتت تتوفير اإلحصت تتاءات والمعلومت تتات
التصنفية في ذ ا الصدد (ذولندا)؛
اعتمتتاد تتتدابير س تريعة وفعالتتة ،فض تالا عتتن التش تريعات الالامتتة ،لح تتر
61-108
التمييتتز ألي ستتبب كتتان ومنعتتا والمعا بتتة عليتتا وإلغائتتا ص تراحةا ،ويشتتمل ل ت التمييتتز
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بستتبب اإلصتتابة بفيتترو نقتتة المناعتتة البشترية اإليدا علت النحتتو الموصت بتتا ستتابق ا
(المكسي )()1؛
تفكيتتد إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداي بموجتتب القتتانون تماشتتي ا متتع البروتوكتتو
62-108
االيتيت تتاري الثت تتاني الملحت تتق بالعات تتد الت تتدولي الخت تتا بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية
والااد إل إلغاء عقوبة اإلعداي ،ال ي صد منغوليا عليا (فرنسا)؛
63-108
64-108

اعتماد تشريعات تلغي عقوبة اإلعداي صراحةا (أستراليا)؛
تعديل القانون الجنائي باد

إلغاء عقوبة اإلعداي ناائيا (إي اليا)؛

إلغت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتداي ناائي ت تا مت تتن يت تتال إصت تتالق الق ت توانين (المملكت تتة
65-108
المتحدة لبري انيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛
استتتعراض تش تريعاتاا فتتي إطتتار القتتانون الجنتتائي بغتترض إلغتتاء عقوبتتة
66-108
اإلعداي تجسيدا اللتزاماتاتا الدوليتة المتعاتد باتا متن يتال التصتديق علت البروتوكتو
االيتيت تتاري الثت تتاني الملحت تتق بالعات تتد الت تتدولي الخت تتا بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية
(السويد)؛
اعتم تتاد تشت تريعات تش تتمل انونت تا جنائيت تا جدي تتدا با تتد إلغ تتاء عقوب تتة
67-108
اإلعداي بنة القانون (سلوفاكيا)؛
68-108
األسود)؛

إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداي بالنستتبة إلت جميتتع الجترائم بحكتتم القتتانون (الجبتتل

إلغت ت تتاء عقوبت ت تتة اإلعت ت تتداي وتزويت ت تتد أست ت تتر األشت ت تتخا
69-108
بالمعلومات ات الصلة التي ترفع عناا السرية (ليتوانيا)؛
70-108
(البرتغا )؛

ال ت ت ت ين أعت ت تتدموا

رفت تتع الس ت ترية عت تتن المعلومت تتات الرست تتمية الس ت ترية بشت تتفن عقوبت تتة اإلعت تتداي

إدرا اإلط تتار ال تتدولي لمن تتع التعت ت يب و ي تتر م تتن ض تتروب المعامل تتة
71-108
القاست تتية أو الالإنست تتانية أو الماينت تتة فت تتي أنش ت ت ة تت تتدريب المت تتوظفين المعنيت تتين بإنفت تتا
القت تتانون و يت تترذم مت تتن المت تتوظفين العمت تتوميين وفت تتي البرنتتتامج الت تتدائم لتت تتدريب القضت تتاة
والمحامين (المكسي )؛

__________
( )1نــص التوصــية بصــيغتي الــف ورئـ أثنــاء احلـوار التفــاعلي :املكســي تكــرر توصــيتها يف ــال عــد التمييــز املنباقــة عــن
اجلولة األوىل لقستعراض الدورا الشامع اخلاا منغوليا .
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تحسين إجراءات المحاكمتات المتصتلة بادعتاءات التعت يب وظترو
72-108
االحتجت ت تتاا والست ت تتجون وتت ت تتدعيم الضت ت تتمانات القانونيت ت تتة المتاحت ت تتة لضت ت تتحايا التع ت ت ت يب
(الجماورية التشيكية)؛
وض تتع بت ترامج إل ك تتاء ال تتوعي موجا تتة إلت ت تتوات الش تترطة بغيت تة من تتع
73-108
التعت ت يب و ي تتر م تتن ض تتروب المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو الماين تتة
وإنش تتاء آلي تتات فعال تتة للتحقي تتق م تتن أج تتل مكافح تتة اإلف تتالت م تتن العق تتاب ف تتي ذت ت ا
المجا (فرنسا)؛
الن تتر فت تتي تعت تتديل انونات تتا الجن تتائي بات تتد إدرا تعريت تتف التع ت ت يب
74-108
كجريمة (ذنغاريا)؛
إنشتتاء آليتتة مستتتقلة للتحقيتتق ف تتي ادعتتاءات التع ت يب وإستتاءة المعامل تتة
75-108
تماش تتيا م تتع مت لب تتات البروتوك تتو االيتي تتاري التفا ي تتة مناذض تتة التعت ت يب و ي تتر م تتن
ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو الماينتتة ،ال ت ي ص تد علي تتا
مؤيرا (النمسا)؛
ضتتمان عتتدي التس تاما متتع ممارستتات التع ت يب وإستتاءة المعاملتتة متتن
76-108
جان تتب الم تتوظفين العم تتوميين والتحقي تتق م تتع جمي تتع م تتن يت تدَّع أنا تتم ارتكب تتوا أفع تتا
تع يب (تيمور  -ليشتي)؛
إنشتاء آليتة مستتقلة للتحقيتق فتي ادعتاءات التعت يب و يتر متن ضتتروب
77-108
المعاملة القاسية والالإنسانية أو الماينة التتي ترتكباتا توات الشترطة ومنتع ارتكتاب ذت
االنتااكات من جانب الموظفين العموميين (سويسرا)؛
ضمان تتولي وكالتة مستتقلة إجتراء تحقيتق شتامل فتي جميتع الشتكاول
78-108
والتقتتارير بشتتفن أفعتتا التع ت يب و يتتر متتن ضتتروب إستتاءة المعاملتتة ومستتاءلة مرتكبتتي
ذت ت األفع تتا غ وينبغ تتي إجت تراء ذت ت التحقيق تتات علت ت ي تتد م تتوظفين م تتؤذلين محاي تتدين
وال عال تتة لا تتم بم تتن ي تتدَّع ارتك تتابام ذت ت األفع تتا أو بالايص تتات الت تتي يعمل تتون فيا تتا
(السويد)؛
تدعيم التدابير الرامية إل منع حاالت التعت يب وإستاءة المعاملتة متن
79-108
جان ت تتب الم ت تتوظفين العم ت تتوميين وض ت تتمان إجت ت تراء تحقي ت تتق ست ت تريع وش ت تتامل ف ت تتي جمي ت تتع
االدعاءات باد محاكمة مرتكبي ذ األفعا (إي اليا)؛
المواظبتة علت اتختا التتتدابير الراميتة إلت استصصتتا اللجتوء إلت التعت يب
80-108
وستتائر أشتتكا إستتاءة المعاملتتة ،بوستتائل تشتتمل تتتدريب الستتل ات المعنيتتة بإنفتتا القتتانون
وتوعيتاا (كوستاريكا)؛
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إنشتتاء آليتتات ضتتائية و يتتر ضتتائية للتحقيتتق فتتي ادعتتاءات التع ت يب
81-108
ووحشية الشرطة واالحتجاا التعسفي (كندا)؛
82-108

اتخا الخ وات المناسبة لتحسين معاملة المحتجزين (اليابان)؛

اعتمتتاد تش تريعات ترمتتي إل ت منتتع جميتتع أشتتكا العنتتف ضتتد األطف تتا
83-108
ووضع حد لاا (تيمور  -ليشتي)؛
84-108

مواصلة العمل النشط في مجا مكافحة العنف المنزلي (بيالرو )؛

85-108

تكثيف جاودذا للحد من حاالت العنف المنزلي (الفلبين)؛

مواص تتلة تكثي تتف الجا تتود للقض تتاء علت ت العن تتف المنزل تتي والعن تتف الق تتائم
86-108
عل ت نتتوع الجتتنس والتمييتتز ضتتد الم ترأة وضتتمان تعزيتتز تمثيتتل الم ترأة فتتي جميتتع اعتتات
المجتم تتع م تتن يت تال تنفيت ت الق تتانون المتعل تتق بالمس تتاواة ب تتين الجنس تتين علت ت وج تتا ت تتاي
(جماورية كوريا)؛
تدعيم الجاود لمنع العنف القتائم علت نتوع الجتنس والعنتف المنزلتي
87-108
متتن يتتال تج تريم اال تصتتاب الزوجتتي والتحتترس الجنستتي وإتاحتتة فتتر اللجتتوء إل ت
القض تتاء وت تتوفير المس تتاعدة والحماي تتة للض تتحايا وض تتمان التحقي تتق ف تتي القض تتايا علت ت
النحو الواجب ومحاكمة مرتكبي ذ األفعا حسب األصو (سلوفينيا)؛
اعتمتتاد استتتراتيجية وطنيتتة ينصتتب تركيزذتتا عل ت مكافحتتة جميتتع أشتتكا
88-108
العنتتف ضتتد المترأة وتعزيتتز أنشت ة إ كتتاء التتوعي بالقتتانون المتعلتتق بمكافحتتة العنتتف المنزلتتي
والعمل بنشاط عل تنفي ذا (تركيا)؛
مواص تتلة ت تتدعيم ت تتدابير حماي تتة ض تتحايا العن تتف المنزل تتي ودع تتوة المق تترر
89-108
الخا المعني بمسفلة العنف ضد المرأة وأستبابا وعوا بتا إلت ايتارة منغوليتا (الواليتات
المتحدة األمريكية)؛
90-108
(التفيا)؛

مواصت تتلة جاودذت تتا المب ولت تتة فت تتي مجت تتا مكافحت تتة العنت تتف المنزلت تتي

تتتدعيم تتدرة اوليتتات متتن أجتتل الكشتتف عتتن حتتاالت العنتتف المنزلتتي
91-108
والتحقيتق فياتا وتتتدريب المتوظفين المعنيتتين بإنفتا القتتانون للتعامتل متتع ذت الحتتاالت
(جماورية مولدوفا)؛
تنفي ت القتتوانين الستتارية فتتي مجتتا العنتتف المنزلتتي عل ت نحتتو فعتتا
92-108
وتعزيتتز أنشت ة منتتع العنتتف وحمايتتة الضتتحايا ب رائتتق تشتتمل إنشتتاء مرافتتق للحمايتتة فتتي
المناطق النائية (سويسرا)؛
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إ ت ترار مشت تتروع التش ت تريع المتعلت تتق بت تتالعنف المنزلت تتي المعت تتروض عل ت ت
93-108
البرلمتتان لتج تريم العنتتف المنزلتتي وتحستتين حمايتتة الضتتحايا وضتتمان محاكمتتة مرتكبتتي
أفعا العنف (أستراليا)؛
تتتدعيم اوليتتات الراميتتة إلت منتتع العنتتف المنزلتتي بتتالتركيز بوجتتا يتتا
94-108
عل إ كاء الوعي لرفع مستول الوعي با المسفلة (إسبانيا)؛
إاالت تتة العقبت تتات التت تتي تحت تتو دون االست تتتفادة مت تتن ست تتبل االنتصت تتا
95-108
القانونيتتة فتتي حتتاالت العنتتف المنزلتتي ،ويشتتمل ل ت تعزيتتز التعتتاون بتتين المؤسستتات
المعنية وإعادة الن ر في مت لبات اإلثبات وضمان إنفا األوامر الزجرية (النمسا)؛
تحس ت تتين ف ت تتر لج ت تتوء ض ت تتحايا العن ت تتف المنزل ت تتي إلت ت ت س ت تتبل الحماي ت تتة
96-108
واالنتص ت تتا الفعال ت تتة وتعزي ت تتز الق ت تتدرة علت ت ت محاكم ت تتة مرتكب ت تتي العن ت تتف المنزل ت تتي وتجت ت تريم
اال تصاب الزوجي (الجماورية التشيكية)؛
ضتتمان التنفي ت الفعتتا للتش تريعات الستتارية الراميتتة إل ت مكافحتتة التمييتتز
97-108
والعنف ضد المرأة والعنف المنزلي (إي اليا)؛
الن تتر فتتي إنشتتاء دور إلي تواء النستتاء واألطفتتا ال ت ين يلتمستتون الحمايتتة
98-108
من العنف المنزلي عل ن اق أوسع (ماليزيا)؛
مواصت ت تتلة تت ت تتدعيم التش ت ت تريعات الوطنيت ت تتة لمكافحت ت تتة العنت ت تتف المنزلت ت تتي
99-108
(االتحاد الروسي)؛
 100-108وضع إطار انوني واضا المعتالم لمنتع العنتف ضتد المترأة ومكافحتتا
وإنشاء ن اي لتوفير الحماية االجتماعية لضحايا العنف المنزلي (صربيا)؛
 101-108تعت تتديل التشت ت تريعات الجنائي ت تتة لتجت ت تريم العنت تتف المنزل ت تتي وض ت تتمان س ت تتعي
الستتل ات إلت إ امتتة دعتتاول ضتتائية فتتي حتتاالت العنتتف المنزلتتي بغتترض تحميتتل مرتكبياتتا
المسؤولية عن أفعتالام ،وتتوفير التمويتل المناستب لجميتع يتدمات ضتحايا العنتف المنزلتي
(سلوفاكيا)؛
102-108

تعديل التشريعات الجنائية لضمان تجريم العنف المنزلي (إسبانيا)؛

 103-108اعتمتتاد القتتانون المتتنقا المتعلتتق بمكافحتتة العنتتف المنزلتتي وتكثيتتف
حم تتالت إ كت تاء ال تتوعي بش تتفن العن تتف المنزل تتي وتوس تتيع ن تتاق الخ تتدمات والحماي تتة
المتاحة للضحايا (كندا)؛
 104-108الن ر في تجريم العنتف المنزلتي والتحترس الجنستي وضتمان محاكمتة
مرتكبي ذ األفعا حسب األصو (ذنغاريا)؛
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 105-108اعتمتتاد التتتدابير التشتريعية الراميتتة إلت تجتريم العنتتف المنزلتتي ،وتعزيتتز
فام جميع أشكا العنتف المنزلتي بمتا فياتا التاديتدات والتحترس الجنستي واالعتتداء
الجنستتي ،وضتتمان محاكمتتة مرتكبتتي العنتتف وحصتتو الضتتحايا عل ت الرعايتتة بمتتا فتتي
ل توفيرذا في المناطق الريفية (بارا واي)؛
 106-108ح تتر ممارستتة العقوبتتة البدنيتتة عل ت األطفتتا ص تراحةا وفق تا لتوصتتيات
لجنة مناذضة التع يب (شيلي)؛
 107-108ح ر جميع ممارسات العقوبة البدنية علت األطفتا صتراحةا ،بمتا فتي
ل ممارستاا في المنز (السويد)؛
 108-108اتخا ي توات تاتد إلت ضتمان فعاليتة منتع عمتل األطفتا وحمايتة
األطفا من االستغال وال سيما من العمل في ظل ظرو ي رة (ألمانيا)؛
 109-108تعزيت تتز تنفي ت ت ي ت تتة العمت تتل الوطنيت تتة للفتت تترة  2016-2012بشت تتفن
القض تتاء علت ت األش تتكا ي تتر المقبول تتة لعم تتل األطف تتا والن تتر ف تتي آلي تتات المتابع تتة
(إي اليا)؛
 110-108تكثيتتف جاتتود مكافحتتة عمتتل األطفتتا وضتتمان منتتع عمتتل األطفتتا
في ظل ظرو عمل ي رة ،بمتا فتي لت العمتل فتي المنتاجم الحرفيتة (المنتاجم يتر
الرسمية) (إي اليا)؛
 111-108مواصتتلة جاودذتتا المب ولتتة لمكافحتتة عمتتل األطفتتا  ،ب رائتتق تشتتمل
محاكمتتة أصتتحاب العمتتل ،واعتمتتاد أشتتكا يتتر عنيفتتة جديتتدة لتفديتتب األطفتتا فتتي
المنز وفي المدرسة (ليتوانيا)؛
112-108

استكشا

استراتيجيات لمكافحة عمل األطفا (النرويج)؛

 113-108مكافحتتة عمتتل األطفتتا  ،ويشتتمل ل ت
يستغلون عمل األطفا ومحاكمتام (بولندا)؛

تجتتريم أصتتحاب العمتتل ال ت ين

 114-108مواصت تتلة الجات تتود الراميت تتة إل ت ت ضت تتمان حمايت تتة األطفت تتا مت تتن جميت تتع
أشكا العنف واالستغال وال سيما العمل في ظل ظرو ي رة (جماورية كوريا)؛
115-108
(المغرب)؛

مواصت ت تتلة جاودذت ت تتا المب ولت ت تتة فت ت تتي مجت ت تتا حمايت ت تتة حقت ت تتوق ال فت ت تتل

 116-108تحس تتين إنف تتا الق تتانون المتعل تتق بمكافح تتة االتج تتار باألشتتخا عب تتر
تعزيتتز القتتدرة عل ت إنفتتا القتتانون للكشتتف عتتن مرتكبتتي ذ ت الج ترائم ومحتتاكمتام،
وعبر توسيع ن اق الخدمات المتاحة للضحايا (كندا)؛
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 117-108تنفي ت القتتانون المتعلتتق باالتجتتار بالبشتتر لعتتاي  2012وتتتدعيم ن تتاي
إنف تتا الق تتانون والن تتاي القض تتائي با تتد ض تتمان التحقي تتق م تتع مرتكب تتي ذت ت الجت ترائم
ومحاكمتام عل نحو فعا ومنع االتجار (البراايل)؛
 118-108تج تريم جميتتع أشتتكا االتجتتار باألطفتتا متتن يتتال ستتن تش تريعات
صارمة لمكافحة ل االتجار (سيراليون)؛
 119-108تعزيتتز التتتدابير فتتي مجتتا مكافحتتة االتجتتار باألشتتخا  ،ويصوص تا
النست تتاء واألطفت تتا  ،مت تتن يت تتال تنفي ت ت إج ت تراءات التحقيت تتق والمحاكمت تتة عل ت ت النحت تتو
الواجب في جميع حاالت االتجار بالبشر (ماليزيا)؛
 120-108تخصتتية جميتتع المتتوارد البشترية والماديتتة الالامتتة لمكافحتتة االتجتتار
باألشخا (ذندورا )؛
 121-108اتختتا التتتدابير الماليتتة واإلداريتتة والتش تريعية الالامتتة لضتتمان حصتتو
الش تتاود وض تتحايا االتج تتار باألش تتخا علت ت ي تتدمات المس تتاعدة القانوني تتة والحماي تتة
وإعادة التفذيل (المكسي )؛
 122-108مواص تتلة ت تتوفير الم تتوارد المناس تتبة البشت ترية و ي تتر البشت ترية لبرامجا تتا
المتعلقة بمكافحة االتجار بالبشر (الفلبين)؛
 123-108ت تتوفير الت تتدريب للجا تتات ص تتاحبة المص تتلحة المعني تتة بإ ام تتة الع تتد
وتحقيق تتا ،م تتن أج تتل محاكم تتة مرتكب تتي االتج تتار باألش تتخا عمت تالا باإلط تتار التن يم تتي
الجديد أي المادة  113من القانون الجنائي ،وبخاصتة متن أجتل ضتمان التحقيتق فتي
جميتتع ادعتتاءات االتجتتار باألشتتخا  ،بمتتا فياتتا االدعتتاءات ضتتد الم توظفين المعنيتتين
بإنفا القانون ،وتنفي آليات تعويض الضحايا وإعادة تفذيلام (المكسي )؛
 124-108مواصلة إصتالق الن تاي القضتائي تماشتي ا متع التزامتات منغوليتا الدوليتة
(االتحاد الروسي)؛
 125-108مواصت تتلة تحست تتين فت تتر الحصت تتو عل ت ت المست تتاعدة القانونيت تتة عبت تتر
المراك تتز المنش تتفة ف تتي جمي تتع المقاطع تتات ،بتزوي تتد ذت ت المراك تتز بم تتا يل تتزي م تتن م تتوارد
التمويل والموارد البشرية المؤذلة (ليتوانيا)؛
 126-108ضمان إجتراء تحقيقتات مستتقلة وفعالتة فتي حتاالت التعت يب وإستاءة
المعامل تتة با تتد مكافح تتة اإلفتتالت م تتن العق تتاب ف تتي ذت ت الح تتاالت وكفال تتة تع تتويض
ضحايا التع يب وإعادة تفذيلام المالئمين (ألمانيا)؛
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 127-108ضمان محاكمة جميع الجنتاة واستتفادة الضتحايا متن ستبل االنتصتا
والحماية الفورية (ليتوانيا)؛
128-108
(سيراليون)؛

وض تتع إط تتار ش تتامل ومتس تتق م تتع المع تتايير الدولي تتة لقض تتاء األح تتدا

 129-108المثتتابرة عل ت اتختتا الخ تتوات الراميتتة إل ت منتتع الفستتاد ومكافحتتتا
بغرض تحقيق النمو المنصف والمستداي لشعباا (سنغافورة)؛
130-108

التحقيق في جميع حاالت الفساد في الن اي القضائي (ليتوانيا)؛

 131-108مواءمتتة تش تريعاتاا الوطنيتتة المتعلقتتة بحريتتة التعبيتتر متتع العاتتد التتدولي
الخت تتا بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية وضت تتمان است تتتقال لجنت تتة أن مت تتة االتص ت تاالت
(سويسرا)؛
 132-108ضتتمان امتثتتا القتتوانين واللتتوائا المتعلقتتة بحريتتة التعبيتتر بشتتكل كامتتل
اللتزامات منغوليا بموجتب العاتد التدولي الختا بتالحقوق المدنيتة والسياستية والن تر
في إلغاء تجريم التشاير (الواليات المتحدة األمريكية)؛
133-108
(فرنسا)؛

ض تتمان حري تتة التعبي تتر ،بم تتا ف تتي لت ت حريت تة التعبي تتر علت ت اإلنترنت ت

 134-108ض ت تتمان االحتت ت تراي الت ت تتاي لحق ت تتوق اإلنس ت تتان ،بم ت تتا فيا ت تتا الح ت تتق ف ت تتي
الخصوصتتية والحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر فتتي جميتتع جوانتتب تن تتيم اإلنترن ت  ،والت تزاي أي
يود مفروضة عل ذ الحقوق بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب (ألمانيا)؛
 135-108ضتتمان تمكتتن الصتتحفيين والعتتاملين فتتي وستتائط اإلعتتالي والناش ت ين
ف تتي المجتم تتع الم تتدني م تتن ممارس تتة أنشت ت تام بحري تتة ودون أي ي تتو م تتن التع تترض
للعقاب وفقا للمعايير الدولية (إستونيا)؛
 136-108إلغت ت تتاء تج ت ت تريم التش ت ت تاير ووضت ت تتع ضت ت تتمانات تكفت ت تتل عت ت تتدي التعت ت تترض
لالضت ت ااد أو المض تتايقة نتيج تتة النتق تتاد أنشت ت ة الس تتل ات الحكومي تتة واإل ليمي تتة أو
التبليغ عناا (الجماورية التشيكية)؛
 137-108إلغ تتاء تجت تريم التش تتاير وإدراج تتا ف تتي الق تتانون الم تتدني وفقت ت ا للمع تتايير
الدولية لحقوق اإلنسان (أيرلندا)؛
 138-108ضتتمان عتتدي استتتخداي تتانون التشتتاير الجنتتائي إلستتكات النا تتدين،
وتوفير الحماية لمصادر الصحفيين والمبلغين عن المخالفات (النمسا)؛
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 139-108تنفيت ي تتة عمتتل وطنيتتة لتعزيتتز مشتتاركة المترأة فتتي النشتتاط السياستتي
عل مستول صنع القرارات (صربيا)؛
 140-108تكثيتتف جاودذتتا إلش تراك الم ترأة فتتي عمليتتات صتتنع الق ترارات وشتتغل
المناصب الرفيعة المستول ،وضتمان إدمتا األشتخا وي اإلعا تة فتي ن تم التعلتيم
والعمالة (النرويج)؛
141-108
(رواندا)؛

تكثيت تتف جاودذت تتا لتعزيت تتز تمثيتتتل الم ت ترأة فت تتي موا ت تتع صت تتنع الق ت ترارات

 142-108اتختتا تتتدابير لضتتمان مشتتاركة الم ترأة فتتي العمتتل السياستتي ،ب رائتتق
تشمل اإلجراءات اإليجابية واشتراط تخصية الحصة (كوستاريكا)؛
 143-108مواص تتلة تعزي تتز البت ترامج االجتماعي تتة الناجح تتة لتحس تتين نوعي تتة حي تتاة
سكاناا ويصوصا أشد الفصات تاميشا (جماورية فنزويال  -البوليفارية)؛
 144-108اتخت تتا التت تتدابير الالامت تتة لضت تتمان التنميت تتة المست تتتدامة فت تتي مراكزذت تتا
الحضت ترية ،بكفال تتة إتاح تتة الخ تتدمات العام تتة األساس تتية ألش تتد الن تتا ض تتعفا وياص تتة
للمااجرين النااحين من المناطق الريفية (إسبانيا)؛
 145-108الن تتر فتتي تعزيتتز تتتوفير يتتدمات الرعايتتة الصتتحية األوليتتة عبتتر الن تتاي
الصتتحي ال تتوطني ودون ال تتوطني لتوس تتيع ن تتاق تغ ي تتة الخ تتدمات وإتاحتا تتا والتص تتدي
للتحديات المتصلة بالن اي الصحي (بوتان)؛
 146-108مواص ت تتلة الجا ت تتود الرامي ت تتة إلت ت ت النا ت تتوض بحق ت تتوق المت ت ترأة وال ف ت تتل
والتصدي الستمرار ارتفاع معد وفيات األماات (نيبا )؛
 147-108مواصتتلة جاودذتتا المب ولتتة للحتتد متتن متترض األماتتات (جماوريتتة كوريتتا
الشعبية الديمقراطية)؛
 148-108المث تتابرة علت ت جاودذ تتا المب ول تتة التخ تتا ي تتوات عملي تتة م تتن أج تتل
مواصلة الحد من معدالت مرض األماات وال سيما في المناطق الريفية (سنغافورة)؛
 149-108مواصتتلة بت الجاتتود للحتتد متتن أوجتتا التفتتاوت فتتي معتتدالت وفيتتات
الرضع بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في البلد (ذندورا )؛
 150-108المثت تتابرة عل ت ت تحست تتين برنت تتامج التعلت تتيم الت تتوطني المفتت تتوق الم ت تدعو
"منغوليا واحدة" (التفيا)؛
151-108
(رومانيا)؛
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 152-108مضتتاعفة جاودذتتا لوضتتع الصتتيغة الناائيتتة لمشتتروع القتتانون المتعلتتق
بحق تتوق األش تتخا وي اإلعا تتة م تتن أج تتل ض تتمان النا تتوض بحق تتو ام وحمايتات تتا،
وياصة من أجل ضمان مشاركتام وايادة فر العمل المتاحتة لاتم وتعزيتز حقاتم فتي
التعليم (إندونيسيا)؛
153-108

مواصلة جاودذا المب ولة لدعم األشخا

وي اإلعا ة (األرجنتين)؛

 154-108اعتماد تشتريعات محتددة متن أجتل التصتدي لجميتع أشتكا التمييتز،
عل أن تراع فياا بوجا يا حقوق األشخا وي اإلعا ة والمسنين (تركيا)؛
 155-108ايت تتادة مت تتديالت تعلت تتيم األشتتتخا وي اإلعا ت تتة وإيت تتالء االذتمتتتاي
إلتاحة التعليم الشامل لام من أجل ضمان نموذم السليم (الصين)؛
 156-108ضمان تكافؤ الفر فتي حصتو األطفتا
من يال تحسين إدراك الجماور لحقو ام (تركيا)؛

وي اإلعا تة علت التعلتيم

 157-108المواظبة عل تدعيم ن اي التعليم وضمان تكتافؤ الفتر فتي حصتو
األطفا وي اإلعا ة عل التعليم (جماورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 158-108الن تتر فتتي إيتتالء عنايتتة ياصتتة لحقتتوق النستتاء والبنتتات وات اإلعا تتة
بمتتا فياتتا حقتتو ان اإلنجابيتتة والحتتق فتتي عتتدي التعتترض للعنتتف والحتتق فتتي العمتتل وفتتي
الحصو عل التعليم وفي المشاركة في صنع القرارات (تايلند)؛
 159-108تتتوفير الحمايتتة المناستتبة لملتمستتي اللجتتوء وفق ت ا لمتتا تقتضتتيا القواعتتد
الدوليتة ات الصتلة ،بمتا فياتا مبتدأ عتتدي اإلعتادة القسترية ،والن تر فتي التصتديق علت
االتفا ية المتعلقة بالالجصين (جماورية كوريا)؛
 160-108العم تتل م تتع مفوض تتية األم تتم المتح تتدة الس تتامية لش تتؤون الالجص تتين
لضتتمان تمتتتع ملتمستتي اللجتتوء بحقتتو ام ،ويصوص تا االمتثتتا إل ت مبتتدأ عتتدي
اإلعادة القسرية (أورو واي)؛
 161-108الن تتر فتتي التصتتديق عل ت اتفا يتتة ميناماتتتا وتحتتديث المتتادة 23-1-4
متتن تتانون منغوليتتا المتعلتتق بالمعتتادن ،التتتي تن بتتق عل ت مؤسستتات التعتتدين الصتتغيرة،
لضتتمان الحقتتوق المتعلقتتة بالتعتتدين لعمتتا ذ ت المؤسستتات وإعمالاتتا بصتتورة رستتمية
في أسرع و ممكن (ذنغاريا)؛
 162-108وضع ي ة عمل وطنية بشفن األعمتا التجاريتة وحقتوق اإلنستان متن
أجت تتل تنفي ت ت مبت تتادئ األمت تتم المتحت تتدة التوجيايت تتة بشت تتفن األعمت تتا التجاريت تتة وحقت تتوق
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اإلنستتان ،متتع إيتتالء عنايتتة ياصتتة لوضتتع الرعتتاة الرحتتل وفتتر الحصتتو عل ت ستتبل
االنتصا (ذولندا)؛
 163-108االنض تتماي إلت ت مبت تتادرة المب تتادئ ال وعي تتة المتعلقت تتة ب تتاألمن وحقت تتوق
اإلنست تتان بات تتد تعزيت تتز احت ت تراي حقت تتوق اإلنست تتان فت تتي مجت تتا تت تتوفير األمت تتن ألنش ت ت ة
الصناعات االستخراجية (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 164-108إعتتداد ي تتة عمتتل وطنيتتة بشتتفن استتتخداي الزئبتتق فتتي تتاع التعتتدين
الحرفتتي وتنفي ت ذا باتتد حمايتتة صتتحة العمتتا المشتتاركين فتتي أعمتتا ذ ت ا الق تتاع
وحماية البيصة (سويسرا)غ
 -109وتعكتتس جميتتع االستتتنتاجات والتوصتتيات التتواردة فتتي ذت ا التقريتتر مو تتف التتدو التتتي
دمتاا والدولة يد االستعراض ،وينبغي أال تفسر بفن الفريق العامل يؤيدذا ككلغ
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المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
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• Ms. Bolormaa Mashlai, Secretary of the National Committee on Equality
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