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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A República Popular da Mongólia está localizada no norte da Ásia, 
fazendo fronteira apenas com dois países: China e Rússia. Tem uma 
área de 1,564,116 km² e uma população de pouco mais de 3 milhões 
de pessoas. A maior parte do país (53%) é budista, mas existem 
algumas minorias muçulmanas (3%) e cristãs (2,2%), sendo o restante 
da população sem religião declarada. O país possui uma das mais 
altas taxas de pobreza no mundo e é uma república semi-
presidencial. Seu PIB é de 36,6 bilhões de dólares e o IDH de 0,735 é 
considerado elevado. O investimento direto estrangeiro nas 
indústrias extrativas da Mongólia - baseadas em extensos depósitos 
de cobre, ouro, carvão, urânio, estanho e tungsténio - transformou a 
economia da Mongólia da sua tradicional dependência, no pastoreio 
e na agricultura. As exportações representam mais de metade do PIB. 
A Mongólia depende da China em mais de 60% do seu comércio 
externo - a China recebe cerca de 90% das exportações da Mongólia e 
fornece à Mongólia mais de um terço das suas importações. A 
Mongólia também depende da Rússia para 90% de seus suprimentos 
de energia, deixando-a vulnerável aos aumentos de preços. As 
remessas de mongóis que trabalham no exterior, particularmente na 
Coréia do Sul, são significativas. No cenário internacional, o país 
participa de algumas Organizações Internacionais como: 
Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), 
Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO) e Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO). 

A Mutilação Genital Feminina 

Não existem dados oficiais de mutilação genital feminina no país. No 
entanto, o abuso de crianças, casamentos forçados e a violência 
doméstica são problemas sérios no país. Não existe uma disposição 
penal específica sobre a violência doméstica, embora os promotores 
possam instaurar acusações criminais ao abrigo de outras disposições 
do Código Penal (como agressão, violação, injúria, comportamento 
desordenado e vandalismo). O direito civil fornece uma medida de 
proteção para as vítimas de abuso doméstico, incluindo a 
possibilidade de obter ordens de restrição, mas uma série de 
barreiras processuais e outras dificultam a obtenção e aplicação de 
ordens de restrição. A violência doméstica não pode ser relatada 
anonimamente, o que pode dissuadir os indivíduos de denunciá-la. O 
país ratificou várias convenções internacionais que condenam a 

anonimamente, o que pode dissuadir os indivíduos de 
denunciá-la. O país ratificou várias convenções 
internacionais que condenam a mutilação genital 
feminina incluindo a Declaração Universal de Direitos 
Humanos, a Convenção para a Eliminação de todas as 
formas de discriminação contra mulheres, entre outros. 

Direitos Humanos  

Os principais problemas de direitos humanos no país são 
a corrupção e a grande violência doméstica. Existe uma 
falta de transparência nos processos legislativos, 
executivos e judiciais, além da fraca eficiência do 
governo, baixa confiança pública e leis vagas. Os tribunais 
judiciais e administrativos não dispunham dos recursos 
financeiros e humanos, assim como do profissionalismo e 
do estatuto institucional para funcionarem como árbitros 
independentes e neutros de processos penais e disputas 
civis. A violência doméstica é generalizada, mas o 
governo não tem capacidade para resolver o problema de 
forma eficaz. Outros problemas de direitos humanos são 
os abusos de policiais em prisioneiros e detentos, 
péssimas condições em centros de detenção, 
interferência do governo na mídia, discriminação 
religiosa, tráfico de pessoas, discriminação contra 
pessoas com deficiência, e pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais, transgêneros e intersexuais.  

 

 



 

 


