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 آراء منغوليا بش ن التو،ياأ  
 
مـــن اعســـتلرار الـــدور   الثانيـــةترّحـــن منيوليـــا يالتولـــياّ الـــه قأـــّدمجل إلي ـــا  ثنـــا  ا ولـــة  -1

الشـــامل وتبـــد   را هـــا يشـــيا هـــذه التولـــياّ  دراج ـــا يف التقرغـــر. وقـــد ن ـــّر ح ومـــة منيوليـــا  
املصـــ،حة  يلناغـــةع يف مجيـــم التولـــياّ قبـــل وســـائر  لـــحا  يالتشـــاور مـــم املن مـــاّ ةـــ  ا  وميـــة 

 مة إلي ا.ي،ورة  رائ ا يشيا كل توليةع من التولياّ املائة واألريم والستني املقد
ـــــا قـــــد و  -2 ـــــل  150قب،ـــــجل منيولي ـــــة هـــــ   14تولـــــيةت ومل تقب تولـــــيةت. والتولـــــياّ ةـــــ  املقبول

  159و 81و 16و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 1التولـــــــــــــــــــياّ رقـــــــــــــــــــم 
ون ــرات لتــداذل هــذه التولــياّ  ات بــم  ــ    اللامــل.غــ  يف تقرغــر ال ر  يــ حســن الرتتيــن الــذ  وردّ 

 عدم قبوهلا.موحَّد  لتل،يل 
  

 1التو،ية رقم   
 
تؤغــد منيوليــا تيغيــدات كــامات عمــل واذتصــاد هيحــاّ ملاهــداّ حقــو  ا نســاا. وســتن ر   -3

مناســـــنع يف اععــــــرتاد يف  اع واحـــــدع ياذتصـــــاد  نــــــة الق ـــــا  ع،ـــــ  التمييــــــ  وقـــــجلع  ا  ومـــــة يف
ــــــة مناه ــــــة التلــــــذغ 14اللنصــــــر   ملوجــــــن املــــــادة  ــــــة  وياذتصــــــاد  ن ن  ملوجــــــن مــــــن اعت اقي

 من ات اقية مناه ة التلذغن. 22و 21 املادتني
  

 6و 5و 4التو،ياأ رقم   
 
ع،ـــ  الووتوكـــول اعذتيـــار  عت اقيـــة مناه ـــة التلـــذغن   2014يف عـــام   لـــّدقجل منيوليـــا -4

وســرتاجم قانو ــا لت ،يــن ال،ونــة الوقنيــة  قــو  ا نســاا يف منيوليــا مل مــة انليــة الوقائيــة الوقنيــة. 
الرتكيـ  ع،ــ  التن يــذ النـاجت ل،ووتوكــول اعذتيــار  يف يــة  لات ولوغــة منيوليــا  إىل ةاغـة ا ولــة ال تتمثـلو 

عت اقيـــة مناه ـــة التلـــذغن ويـــد  التلـــاوا مـــم ال،ونـــة ال رعيـــة ملنـــم التلـــذغن  يا  ـــا ة إىل موالـــ،ة 
ــــداي  الراميــــة إىل ملا ــــة املســــائل املتل،قــــة يالتلــــذغن الــــواردة يف  التولــــياّ األذــــر   اّ تن يــــذ الت

 .ص،ة املقدمة  ثنا  اعستلرار الثاينال
وكمـــا ورد  عـــاه  ســـتقد م ا  ومـــة إىل الوملـــاا يف  اع واحـــدع مقـــرت  اععـــرتاد ياذتصـــاد  -5

 ات اقية الق ا  ع،  مجيم  ش ال التميي  اللنصر  وات اقية مناه ة التلذغن. ال،ونتنين ملوجن 
  

 14و 13و 12و 11و 10و 9التو،ياأ رقم   
 
قــــو  ا نســــاا منيوليــــا دولــــة  قــــرد  يف مجيــــم امللاهــــداّ واعت اقيــــاّ الدوليــــة األساســــية   -6

الدوليــة  ماغــة حقــو  مجيــم اللمــال امل ــاجرغن و  ــراد  ســرهم. و جــّر الســ، اّ ياســتثنا  اعت اقيــة 
قيــة. وتــوّد ح ومــة منيوليــا واستقصــا اّ لبحــك إم انيــة اعن ــمام إىل اعت احبوثــات  والوكــاعّ امللنيــة
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 ذــر   وع ســّيما ت،ـ  الــه تسـتقبل اللمــال األجانــن ملـن  ــي م املنيوليــوا   مشـاهدة ان ــمام ي،ـداا
  ي ا.لتصبت دولةت قر ات  اعن مام إلي اإىل اعت اقية لتن ر يلد  ل  يف إم انية 

منيوليــا   ــاّا ا  ومــة ورةــم  ا اللمــل املنــ ش لــين شــ ات مــن  شــ ال اللمالــة التق،يدغــة يف  -7
 يشيا اللمال املن ليني.  189ستبحك إم انية التصدغ  ع،  ات اقية من مة اللمل الدولية 

  
   159و 16و 14التو،ياأ رقم   

 
  1967 املتل،قــة يو ــم الاجحـــني  ويروتوكوهلــا للـــام 1951ل املــا كانــجل وع تـــ ال ات اقيــة عـــام  -8

مو ـــور دراســـة متملنـــة مـــن جانـــن الســـ، اّ والوكـــاعّ امللنيـــة. ون ـــرات ل،صـــ،ة الوثيقـــة يسياســـاّ 
األمن الوقين يف الدولة   اا مسـيلة ااـا  قـرارع ياعن ـمام إىل هـذه الصـ و  ترجـم يف  اغـة امل ـاد 

ـــن حاليـــات ع،ـــ  إجـــرا   إىل يرملـــاا منيوليـــا  وع ن ـــن الن ـــر يف هـــذه املســـيلة يف الوقـــجل الـــراهن. وغأل  
 استقصا اّ وحبوث هلذا اليرر  ومم  ل  غنبي   غ ات إجرا  م غد من التح،ياّ.

وســــتبحك ا  ومــــة  غ ــــات إم انيــــة اعتمــــاد تن ــــيمع نــــدَّدع لت وغــــد الســــ، اّ امللنيــــة ملبــــاد   -9
 توجي يــة يف عم، ـــا يف عـــال تل غـــ  ولاغــة حقـــو  م،تمســـ  ال،وـــو   وستوالــل اللمـــل مـــم م و ـــية

ع،ـــ  حقـــوق م  عمـــات  ل ـــماا حصـــول م،تمســـ  ال،وـــو املتحـــدة الســـامية لشـــؤوا الاجحـــني األمـــم 
.  يـمبد  عدم ا عادة القسرغة يوج ع ذادع

  
 15و 14التو،يتان رقم   

 
الـــــه غتمتـــــم  ـــــا  اهتـــــا غتمتـــــم األشـــــجلاد عـــــدنو ا نســـــية يف منيوليـــــا يـــــا قو  وا رغـــــاّ  -10

ــــن أم قــــان ــــوا األجانــــن. وغ ــــة وجنســــية األق ــــال املواقن وا ا نســــية واملواقنــــة املســــائل املتل،قــــة ملواقن
املولـــودغن مـــن  يـــوغن عـــدن ن ا نســـية. وتقت ـــ  سياســـاّ األمـــن الـــوقين  غ ـــات ا  ـــا  ع،ـــ  تـــوا اع 
مناســــنع يف الب،ــــد يــــني املــــواقنني األجانــــن واألشــــجلاد عــــدن  ا نســــية وامل ــــاجرغن. وتلــــ    هــــذه 

اتية يال امــــل حقــــو  األشــــجلاد عــــدن  ا نســــية  امل  ولــــة يف اعت اقيــــة القــــوانني والوثــــائ  السياســــ
 املتل،قة يو م األشجلاد عدن  ا نسية وات اقية ذ ض حاعّ انلدام ا نسية.

  
 81التو،ية رقم   

 
ت،تـــ م منيوليـــا يت ثيـــن ج ودهـــا الراميـــة إىل التحقيـــ  يف مجيـــم اّدعـــا اّ التلـــذغن ووحشـــية  -11

التشـــرغلاّ الوقنيـــة امللمـــول  ـــا ع،ـــ  املســـؤولني امل ّ، ـــني يان ـــا  القـــانوا احتوـــا  الشـــرقة. وحت ـــر 
وع،يــ   ــاا هــذه تســتوجن ا صــول ع،ــ  موا قــة القا ــ .  األشــجلاد تلســ ات ألا هــذه ا جــرا اّ

 التولية ة  مقبولة.
 


