
O País  

A Mongólia é um país asi|tico localizado entre a China e a 
Rússia.  O governo é uma República Semi-Presidencialista e 
a capital do país é Ulan Bator. A agricultura corresponde | 
14,6%  da produção interna, sendo a indústria com 35,1% e 
os serviços com  50,3%.A populaç~o da Mongólia é de, 
aproximadamente, 3,031,330 habitantes. Desses, quando 
relacionada a quest~o religiosa, 53% s~o budistas,  3% 
muçulmanos, 2,2% crist~o e 38,6% n~o seguindo nenhuma 
vertente religiosa. Quanto { variedade étnica 81,9% s~o 
Khalkh, 3,8% Kazak, Dorvod 2,7% , dentre outros.  A língua 
oficial é o Khalkha Mongol, sendo também aceitas o Turco 
e o Russo.  Algumas organizações internacionais das quais 
o país participa s~o: OIT (Organizaç~o Internacional do 
Trabalho), OMS (Organizaç~o Mundial da Saúde) e OMC 
(Organização Mundial do Comércio) 

O CDH  e o Estado 

Os maiores problemas relacionado aos Direitos Humanos 
na Mongólia s~o a difusa violência doméstica e a corrupç~o. 
Além desses dois também existe o abuso policial de 
prisioneiros e detentos, a pobre condiç~o nos sistemas 
penitenci|rios, a restriç~o governamental com certos 
conteúdos de mídia, o tr|fico de pessoas, discriminaç~o de 
pessoas com algum tipo de deficiência, discriminaç~o 
contra lésbicas, gays,bissexuais e transgêneros (LGBTs). 
Mesmo que a lei preveja a liberdade de express~o e 
imprensa o governo impôs certas restrições.  Vale ressaltar 
que a violência doméstica continua sendo um dos maiores 
problemas enfrentados pelo governo, visto que n~o 
existem leis direcionadas a tal circunst}ncia. O abuso 
infantil também j| foi um enorme problema interno. Outro 
problema relacionado {s crianças, diz respeito ao 
abandono.  

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

Na Mongólia a cidadania é adquirida pelo indivíduo mesmo 
que somente um dos pais sejam cidad~os do país, sendo 
que o registro é feito imediatamente ao nascerem, menos 
para a populaç~o de |reas rurais, o que se torna um 
problema.  O abuso infantil era um problema de extrema 
relev}ncia no país com muitos casos de violência doméstica 
e abuso sexual. De acordo com um estudo realizdo em 2015 
pelo Centro de Desenvolvimento Familiar do país, 1 em 
cada 10 jovens, com idades entre 11 e 17 anos, j| foram 
sexualemente abusados.  Outro problema seria o abandono 
de crianças que eram deixadas em orfanatos, ou acabavam 
fugindo devido { extrema pobreza.   
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