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التوايات اليت تلقتها من الأدو  مالحظات إضافية من بنغالديش بشنن   
األطأأرايف ا اجلولأأة الثالثأأة مأأن االسأأتعراض الأأدوري الشأأامل املعقأأودة ا 

 2018اايرومايو 
 251 -جمموع التوصيات املتلقاة 

 178 -املقبولة 
 73 -احملاط هبا علماً 

 (8اليت ُاريئ حتديد املوقف بشنهنا وقُِبلت اآلن من دون اي تعليق )  
 19-148و 18-148و 15-148و 14-148و 13-148و 148-3  

 2-148و 22-148و
جتليي  الييق قييدمتدا مد، ييقر  و  2-148يف بداييية األميير صلتوصييية رقييم  ‘أحيييع علميياً ‘ -1

يف م ييروع رقرييير ال ريييم الغامييل. ،يين أد و ييد بيينشردي  قييرر  مبا ييرًة قبييل اعتميياد هييذا املوقيي  
ب ييييذد هييييذه التوصييييية. وقييييد   ييييرت  ‘وقيييي يرجييييي حتديييييد امل‘م ييييروع رقرييييير ال ريييييم الغامييييل  أد 

  بنشردي  اآلد يف التوصية صعتبارها مرجذة ورقبلدا يف هناية املطاف من دود أي رغليقات.

 (3) التوايات اليت اريئ حتديد املوقف بشنهنا وقُِبلت اآلن مع التعليقات  
 12-148و 6-148و 148-4  

مغييات يف تميين األقليييات أو جم ال حيييدد دسييتور بيينشردي  أي مجاعييات مغينيية -148-4
البلييد أو يغييرتف هبييا بوصيي دا ص ييغوصً أصييليةص. ويف الواقييو  ي غتييرب مجيييو مييوا   هييذا البلييد سيي اد 
أرضه األصليني. ول ن دستور بينشردي  يغيرتف تلتلي  اعماعيات اةثنيية اليق رغيي  يف البليد 

ليي  أد الدوليية رتحمييل م يي ولية )أليي م ميين الدسييتور ع23وريينا املييادة . ‘أقليييات إثنييية‘ويغتربهييا 
محاية ورنمية الثقا ة والتقالييد احملليية ال رييدة للمعتمغيات القبليية واةثنيية. وسينة اا ومية قيا ود 

لصود ورغزيز ثقا ة مجيو اجملتمغيات  2010امل س ات الثقا ية للمعتمغات اةثنية الصشنة لغام 
 يطة ورراثديا ولشتديا وسارسيالا الدينيية وأسيلو  اةثنية الق رغي  يف منا م الترل واألراضي املنب

حيالا التقليدي. وأ  يي عيدد مين املغاهيد الثقا يية املتلصصية املغنيية صجملتمغيات اةثنيية الصيشنة 
يف مواقيييو فتل ييية لصيييود ورغزييييز ثقا ييية األقلييييات اةثنيييية ورراثديييا ورقالييييدها. وعيييروة علييي   لييي   

ذت ردابن خاصة لتو ن التغلي   م قبل االبتدائي صللشات األم مللتل  اجملتمغات اةثنية.اُّتِخ
رقبل بنشردي  التوصية تواصلة جدودها لتغزيز قدرات اللعنية الو نيية اقيو   -148-6

  وهيذه م يذلة ،ين ‘م تي  أميني امل يامل املن يذ حيديثاً ‘اة  اد. ول ن التوصية ر ن كيذل  إىل 
  يف الواقو. ةصحيح
. ‘االخت يياا الق ييري‘ ييام بيينشردي  القييا وص أي مصييطل   مثييل ال يتضييمن   -148-12

رغري اً جيداً. وي غياج   ‘اخلط ‘و ‘االختطاف‘لغدالة اعنائية جرائم مثل لبنشردي  يغرِ ف   ام و 
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توجيي  أح امنييا القا و ييية ااالييية أي ا تديياي للقييا ود يرر بييه أي  ييلا  تيين يف  ليي  مو  ييو 
ن      ااصا ة ألي  لا عل  أساس منصبه أو وضغه.إ  ا  القا ود. وال ُت 

 تعليقات  لى توايات ُاحيط هبا  لما    
 التوايات اليت اريئ حتديد املوقف بشنهنا واحيط اآلن هبا  لما    

بيينشردي   ييرف يف ةا ييية ميين أصييل ر ييغة صيي وي أساسييية اقييو  اة  يياد.  -148-1
ا ضمة إليدا  وميا  تتية رتليذ التيدابن القا و يية وال رزال بنشردي  ملتزمة بتن يذ الص وي الق 

وامل س يييية الر مييية ليييذل . ورييير  بييينشردي  أد التصيييديم علييي  ميييا ربقييي  مييين صييي وي حقيييو  
اة  يياد سيييتطل  مواصييلة اعدييود الو نييية لوضييو إ ييار قييا وص مت ييم وبنيياا القييدرات امل س ييية 

  بة املصلحة.لوكاالت رن يذه والتوا م يف اآلراا بني فتل  اعدات صاح
 9إىل  7ر غيييية اا ومييييية صل غييييل اايييييد األدا ل يييين امل ييييي ولية اعنائييييية مييييين  -148-21

. وسيييتعر  رغيييديرت أخييير  عنيييدما 1860سييينوات مييين خيييرل رغيييديل قيييا ود الغقيييوصت لغيييام 
  حيصل روا م يف اآلراا بني اعدات املغنية صاحبة املصلحة  تا  يدا وكاالت إ  ا  القا ود.

 لأأى االتفاقيأأة الدوليأأة مجمايأأة ايأأع األخأأاا  مأأن اال تفأأاء التصأأديق   
 (5القسري )

اريئ حتديد املوقف بشنهنما واحأيط اآلن ) 17-148و 16-148التوايتان   
ط هبأا  لمأا  ا يحاُ ) 52-149و 6-149و 5-149هبما  لما ( والتوايات 

 (2018اايرومايو 
‘ اةعيدام خيارن  طيا  القضياا‘االت ال روا م بنشردي  علي  املوقي  املتمثيل يف أد حي -2
حتييدب ب يي ل مت ييرر يف البلييد. ويف الواقييو  ال يتضييمن   ييام بيينشردي  ‘ االخت يياا الق ييري‘أو 

‘ االختطييياف‘وكثيييناً ميييا ي يييار إىل جيييرائم مثيييل ‘. االخت ييياا الق يييري‘القيييا وص أي مصيييطل  مثيييل 
‘ اخت ياا ق يري‘ئية  عل  أهنيا للغدالة اعنا بنشردي   املغر ة عل  حنو جيد يف   ام ‘اخلط ‘و

وي غيياج  توجي  أح امنييا القا و يية ااالييية أي ا تدياي للقييا ود يرر بيه أي  ييلا  ليدوا و خ يية. 
ملييو  ي ااصييا ة ييينا القييا ود عليي  ميين  أي  ييوع ميين تيين يف  ليي  مو  ييو إ  ييا  القييا ود. وال 

وعمييًر أيضيياً صلتوصييية الييق  إ  ييا  القييا ود يف حاليية ارر يياهبم ألي ا تداكييات لقييا ود الغقييوصت.
رلقتدييا بيينشردي  خييرل اعوليية الثا ييية ميين االسييتغرال الييدوري ال ييامل  سيينة اا وميية قييا ود 

. وتوج  هيذا القيا ود  يغاق ي  2013صمنوص التغذي  والو اة خرل االحتعا  الصادر يف عام 
س سينوات ميو أي  لا يداد صرر ا  جرميية التغيذي  صل يعن امل يدد ميدة ال رقيل عين  ي

،رامة. ويف حالة حدوب و اة ب يب  التغيذي   يغاق ي  ال يلا امليداد صل يعن امل يدد ميد  
ااييياة مييو ،راميية. واييول هييذا القييا ود للضييحية رقييدىل  يي واه مبا ييرة إىل رئيييس ال يير ة أو إىل 
حم مة. وحيدد إجرااات اماية أصحا  ال  او  وال يدود. وتوجي  هيذا القيا ود  حييم أيضياً 

  ضحية التغذي  )أو أسررهم ااصول عل  رغويض.ل
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قضأأأأأااي املثليأأأأأات واملثليأأأأأا وم دويأأأأأ  امليأأأأأل اجلنسأأأأأ  ومغأأأأأايري ا ويأأأأأة   
 (11اجلنسانية وحامل  افات اجلنساوامجقوق اجلنسية )

 29-149و 28-149و 27-149و 26-149و 25-149التوايات   
 55-149و 53-149و 33-149و 32-149و 31-149و 30-149و
املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اعن ييي ومشييايري اهلوييية اعن ييا ية ر غتييرب قضييية حقييو   -3

م ييذلة دينييية واجتماعييية وثقا ييية وأخرقييية صلن ييبة لبيينشردي . ولييد   وحيياملي صيي ات اعن ييني
مغاعيييية هييييذه امل ييييذلة   خييييذ اا وميييية يف االعتبييييار هتراا ،البييييية ال ييييغ  ورطلغالييييا وم يييياعرها 

ا الدينية. ورلتزم اا ومية ب  الية إعميال حقيو  مجييو امليوا نني. وال  ير  داعيياً ة  ياا ومغتقدال
  .صعتبارها حقوقاً  جمموعة جديدة من ااقو   الق ال حت   صلقبول عاملياً 

 (11)  قوبة اإل دام  
 38-149و 37-149و 36-149و 4-149و 3-149التواأأأأأأأأأأأأأأأيات   

 44-149و 43-149و 42-149و 41-149و 40-149و 39-149و
 (2018)ُاحيط هبا  لما  ا اايرومايو 

ال ريزال عقوبية اةعيدام يف بينشردي   ي ًر سياري امل غيول مين أ ي ال الغقيا  واليردع  -4
 يمييا يتغلييم  خطيير وأ  ييو اعييرائم. ،يين أ ييه رتييام م ييتوةت متغييددة ميين ااماييية قبييل رن يييذها يف 

يي الغليييا  ال رلقائييياً إىل ال ييغبة اخلاصيية يف احمل مييةهناييية املطيياف. إد أي ح ييم بغقوبيية اةعييدام حي 
غ   حىت بغد  ييد اا م  أد يقدم  لبياً السيتتنا ه أو إعيادة الن ير  ييه لتذييده. وحيم للطرف امل

أو مراجغتيييه إىل  يييغبة االسيييتتناف وأد يليييتمس يف األخييين الغ يييو الرخسيييي. وحيييىت اآلد  مل رتليييذ 
عدام أو  جيل الغمل هبا أو رغليقه. ،ن أهنا ر يتغيض ريدراياً اا ومة أي قرار إبلشاا عقوبة اة

 عن عقوبة اةعدام    ال أخر  من الغقوبة  مثل ال عن مد  ااياة.

 (2اتفاقيات منظمة العمل الدولية )التصديق  لى   
 13-149و 12-149التوايتان   

ار اقييييييات  7 لييييي   تيييييا يف  ار اقيييييية ملن مييييية الغميييييل الدوليييييية 33بييييينشردي   يييييرف يف  -5
رن يييذ االلتزامييات الرامييية إىل    إىل جا يي  ال ييركاا الييدوليني واحملليييني  ورواصييل اا وميية  أساسييية

ك الة حقو  الغمال. ورغين بينشردي  أةيية كبينة لقضياة حقيو  الغميال وضيماد البيتية الرئقية 
وأحيير ت صل غييل   املنييزلينييف م يياد الغمييل والقضيياا عليي  عمييل األ  ييال وك اليية حقييو  الغمييال 

رقيييدماً ميييا  تيييي يتزاييييد يف هيييذه اجملييياالت. وسيييتن ر اا ومييية يف م يييذلة التصيييديم علييي  ار اقييييات 
 من مة الغمل الدولية  ات الصلة يف الوقة املناس .
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التصأأديق  لأأى الكوتو أأوالت اال تياريأأة للعهأأد الأأدو  ا أأا  ابمجقأأوق   
ا  ابمجقأأأأأأأوق االقتصأأأأأأأادية املدنيأأأأأأأة والسياسأأأأأأأية والعهأأأأأأأد الأأأأأأأدو  ا أأأأأأأ

 (8وااليتما ية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب )
 10-149و 9-149و 8-149و 7-149و 2-149و 1-149التوايات   

 21-149و 11-149و
رغرتف ح ومة بنشردي  )امل ار إليدا  يما يلي بغبارة صاا ومةصم  ةية الربوروكوالت  -6

ساسيييية اقيييو  اة  ييياد واليييق ر يييم  لو يييراد بتقيييدىل  ييي او  االختياريييية امللحقييية صلصييي وي األ
 نيياالختيييار  نيعليي  الربوروكييول  يف هييذا الصييدد  وصييدقة  مبا ييرة إىل هيتييات املغاهييدات املغنييية

الر اقيية القضياا علي  مجييو أ ي ال التمييييز ضيد امليرأة وار اقيية حقيو  األ يلا.  وي اةعاقيية. 
 قيدراً ا  أد  غتمد   ال مام بتقدىل هذه البر،ات مبا رةً قبل   ول ن اا ومة رغتقد أيضاً أ ه

لضيماد التن ييذ ال يليم لرلتزاميات الو نيية سيرتاريعيات االغميل و الت ريغات وخطيع ياً من الم رض
التغاهدييية ااالييية. و غتقييد أد اخلطييوة األوىل ملغاعيية ال يي او  ال ردييية هييي إ  يياا هتليييات و نييية 

منديا اللعياد املواضييغية اليق أ  يذلا اللعنية الو نيية   ل غل عيدة هتليياتمناسبة ورغزيزها. ولدينا ص
أ  يييذت و ارة  ييي ود امليييرأة والط يييل خليييية مركزيييية ملغاعييية   اقيييو  اة  ييياد. وصةضيييا ة إىل  لييي 

ر رف عليدا عنة رن ييم م يرتكة بيني اليو ارات ملنيو الغني    قضاة الغن  ضد الن اا واأل  ال
عضييييواً. وروجييييد خليتيييياد ساثلتيييياد يف إدارة  يييي ود املييييرأة  15م ل يييية ميييين ضييييد الن يييياا واأل  ييييال 

واملن ميييييية الو نييييييية للمييييييرأة. ويتمثييييييل الييييييدوراد الرئي ييييييياد للللييييييية املركزييييييية يف رلقييييييي االدعييييييااات 
واةحصااات املتغلقة صلغن  ضد الن اا واأل  ال ويف متابغة التدابن التصحيحية والقا و ية من 

 ة.خرل اهليتات املناسب
وأ  ذت اللعنة الو نية اقو  اة  اد يف بنشردي  عاانً مواضييغية ملغاعية ال ي او   -7

أو االدعييييااات املتغلقيييية ص تداكييييات حمييييددة اقييييو  اة  يييياد. و غتقييييد أد رغزيييييز  غالييييية اآلليييييات 
وامل س ييييات الو نييييية هييييو أكثيييير الطيييير   غالييييية ملغاعيييية ال يييي او  ال ردييييية ب ييييذد قضيييياة حقييييو  

 .اة  اد

التصديق  لى االتفاقية ا ااة بوضع الاليئا وامجقوق املدنيأة لاليئأا   
 (8الروهينجا )

املوقف بشأنهنما واحأيط هبمأا حتديد )اريئ  24-148و 23-148التوايتان   
 16-149و 15-149و 14-149 لمأأأأأا  ا وقأأأأأأت الحأأأأأأق( والتواأأأأأأيات 

 (2018)احيط هبا  لما  ا اايرومايو  60-149و 51-149و 17-149و
اخلاصييييية بوضيييييو الرجتيييييني  1951ر،يييييم أد بييييينشردي  لي ييييية  ر ييييياً يف ار اقيييييية عيييييام  -8

املتغلقية ف يض حياالت ا غيدام اعن يية   1961عيام امللحم هبا وار اقية  1967وبروروكول عام 
 قييد التزميية عليي  الييدوام صملبييادل األساسييية لن ييام ااماييية الدولييية  تييا  يدييا مبييدأ عييدم اةعييادة 

. ومييا  تتيية بيينشردي  ر تضييي  عليي  مييد  ثرثيية عقييود م ييردين ميين مييوا   ميا ييار  الق ييرية
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مليود  لا من الروهينعا من ميا يار إىل بينشردي .  1,1وقد عذ يف الوقة الراهن أكثر من 
ورييييو ر هلييييم بيييينشردي  مجيييييو أ ييييواع الضييييرورةت األساسييييية ت يييياعدة ميييين هيتييييات األمييييم املتحييييدة 

 التغليم ،ن الن امي لو  ال وال با  مندم.تام ية الو نية والدولية. ويواملن مات ،ن اا وم

 (3حقوق الشعوب األالية )  
 59-149و 58-149و 57-149التوايات   

ال حيييدد دسييتور بيينشردي  أي مجاعييات مغينيية ميين األقليييات أو جمتمغييات يف البلييد أو  -9
 مجييييو ميييوا   هيييذا البليييد سييي اد أرضيييه يغيييرتف هبيييا بوصييي دا ص يييغوصً أصيييليةص. ويف الواقيييو  ي غتيييرب

األصييييليني. ول يييين دسييييتور بيييينشردي  يغييييرتف تلتليييي  اعماعييييات اةثنييييية الييييق رغييييي  يف البلييييد 
)أليي م ميين الدسييتور عليي  أد الدوليية رتحمييل م يي ولية 23وريينا املييادة ‘. أقليييات إثنييية‘ويغتربهييا 

  قبلية واةثنية.محاية ورنمية الثقا ة والتقاليد احمللية ال ريدة للمعتمغات ال

 (4االغتصاب ال وي  )  
املوقأأأف بشأأأنهنا واحأأأيط هبأأأا  لمأأأا  ا وقأأأت حتديأأأد )اريأأأئ  20-148التواأأأية   

)احيط هبأا  لمأا  ا  56-149و 35-149و 24-149الحق( والتوايات 
 (2018اايرومايو 

وجميياالت ي  ييل دسييتور بيينشردي  للمييرأة امل يياواة يف ااقييو  يف مجيييو قطاعييات الدوليية  -10
ااييياة الغاميية. وصةضييا ة إىل  ليي   يغييرتف دسييتور بيينشردي    ييه يلييزم وضييو إجييرااات الغمييل 

خطيية عمييل و نييية ملنييو الغنيي  ضييد ‘اةاييال للندييول ال ييامل صملييرأة يف اجملتمييو. وقييد صيييشة 
ة ملغاعية ال ييوار  بيني اعن يني واُّتيا  ريدابن مل ا حييم‘ 2013-2025الن ياا واأل  يال لل يرتة )

التنمييييع اعن ييياص مييين خيييرل أ  يييطة قا و يييية واجتماعيييية واقتصيييادية. ورييينا ال ياسييية الو نيييية 
 ةدة م ييتو  م يياركة املييرأة يف سييو  الغمييل  عليي  2011للندييول صملييرأة الييق اعت ِمييدت يف عييام 

 2006. وييينا قييا ود الغمييل لغييام وعليي  ر ييا   ال يير. يف م يياد الغمييل وامل يياواة يف األجييور
بيتيية الئقيية للغمييل وعليي  ااييم يف اال ضييمام إىل النقيياصت ورييدابن ااماييية االجتماعييية  عليي  ليتيية

وي  يل  وهيذا األهيم  امل ياواة بييني امليرأة والرجيل يف األجير لقيياا الغميل املت ياوي القيمية. ،يين أد 
 ال رتيوا ر يف  يف الوقية اليراهنالقيا وص ااياال ال يغيرتف صال،تصيا  الزوجيي. و بينشردي    ام 

 البلد ال روف االجتماعية الر مة ةدخال مصطل  من هذا القبيل يف   ام بنشردي  القا وص.

)ج( مأن اتفاقيأة القضأاء  لأى 1-16و 2سحب الأتحف   لأى املأادتا   
 (1ايع اخكا  التميي  ضد املراة )

 18-149التواية   
)نم مين 1-16و 2يف م يذلة سيح  اليتح حل ااياال علي  امليادرني  جر  الن ر سابقاً  -11

ار اقييييية القضيييياا عليييي  مجيييييو أ يييي ال التمييييييز ضييييد املييييرأة. و  ليييي  إىل عنيييية صيييييا،ة القييييوا ني يف 



A/HRC/39/12/Add.1 

7 GE.18-14414 

اللعنيييييية بيييييينشردي  مراجغيييييية األسييييييس املوضييييييوعية للييييييتح حل ورقييييييدىل التوصيييييييات الر ميييييية. ورأت 
تيييذ  ببليييداد إسيييرمية أخييير  صوأد ر يييح  ح و  أد  2مييية بييينشردي  حت  ديييا علييي  امليييادرني حي 
)نم من ار اقية القضياا علي  مجييو أ ي ال التميييز ضيد امليرأة. ،ين أ يه ينبشيي أد رطبيم 1-16و

بنشردي  أح يام هيارني امليادرني و قياً لدسيتورها وقوا ينديا ااالييةص. وقيد أحا ية اا ومية علمياً 
واسغة مو الغدييد مين اعديات صياحبة  صلتوصيات وستن ر يف م ذلة قبوهلا بغد إجراا م اورات

  املصلحة ررمي إىل حتقيم روا م يف اآلراا بني فتل   رائ  اجملتمو  تا يف  ل  األقليات.

 (5ا ااة ) قانون تقييد زواج ال فلاحكام   
)اُريأأأأأأئ حتديأأأأأأد  11-148و 10-148و 8-148و 7-148التواأأأأأأيات   

)ُاحيط هبا  34-149( والتواية املوقف بشنهنا وُاحيط هبا  لما  ا وقت الحق
 (2018 لما  ا اايرومايو 

ي  ل القضاا عل   وان األ  ال إحد  األولوةت القصو  ا ومة بينشردي . وقيد  -12
سيييينة  15مغيييياال رئيييييس الييييو راا صلقضيييياا عليييي   وان ال تيييييات اللييييوا  رقييييل أعمييييارهن عيييين رغدييييد 

سييييينة صلثلييييي   ليييييول  18و 15 ن بييييينيوبتقلييييييا مغيييييدل  وان ال تييييييات الليييييوا  ريييييرتاوم أعمييييياره
. واُّتييذت اا وميية عييدداً 2041وصلقضيياا هنائييياً عليي   وان األ  ييال  لييول عييام   2021 عييام

مييين املبيييادرات القا و يييية واالجتماعيييية واالقتصيييادية ملنيييو  وان األ  يييال. و يييا قيييا ود رقيييييد  وان 
علي  إ  يياا عياد ملنييو  وان األ  يال عليي  الصيغيد الييو   واالحتيادي وعليي   2017 الط يل لغييام

صغيد املقا غات واألوص يرت رضم م  ولني ح يوميني وسثليني حملييني للقطياع الغيام وم ي ولني 
 ،ن ح وميني وسثلني للمعتمو املدص. 

سييينة  21ان يف اايييد األدا ل ييين اليييزو   2017وحييييدد قيييا ود رقيييييد  وان الط يييل لغيييام  -13
االقتصييادي  و ضييو ح ييم  - سيينة ليي انب. ول يين  وصلن يير إىل الواقييو االجتميياعي 18للييذكور و

خا. ايز  وان من يقل عمره عين اايد األدا لليزوان إ ا كياد  لي  يف مصيلحته  و لي  حتية 
كيراه إ راف احمل مة وتوا قة الوالدين أو الوصي. وال ينطبيم هيذا اا يم علي  حياالت اليزوان صة 

وب ب  اال،تصا  وعن  ريم االختطاف. وحيىت اآلد  مل اير االحتعيان قيع ب يرط صال يروف 
اخلاصيييةص. وسييييحدد م يييروع القواعيييد اةجرائيييية  اعييياري وضيييغه  خطيييوات ملنيييو إسيييااة اسيييتغمال 

  .2017 رط صال روف اخلاصةص الوارد يف قا ود رقييد  وان الط ل لغام 

كلفأأأأا بأأأأوالايت ا إطأأأأار اإليأأأأراءات توييأأأأو د أأأأوة دايمأأأأة إ  ايأأأأع امل  
 (2ا ااة جمللس حقوق اإلنسان واالستجابة ل لباهتم )

 (2018)ُاحيط هبما  لما  ا اايرومايو  20-149و 19-149التوايتان   
رتغاود بنشردي  عل  حنو كامل مو اةجرااات اخلاصة جمللس حقو  اة  ياد  وردت  -14

 لبالييا ةجييراا  ةرات إىل البلييد. وقييد  ار بغييض املقييررين  ب يي ل إاييال يف مغ ييم اايياالت عليي 
اخلاصني بنشردي  يف ال ينوات األخينة. وال ييزال بغيض الطلبيات قييد الن ير. ورغ ي  اا ومية 
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عليي  حتديييد مواعيييد لييزةرة بغييض املقييررين اخلاصييني رناسيي  الطيير ني. وريير  بيينشردي  أد روجيييه 
  التغاود ال امل مو اةجرااات اخلاصة. دعوة دائمة ليس ال بيل الوحيد ل  الة

 (3تع ي  قدرات اللجنة الوطنية مجقوق اإلنسان )  
)اُريئ حتديد املوقف بشنهنا وُاحيط هبا  لما  ا وقت الحأق(  5-148التواية   

 (2018)ُاحيط هبما  لما  ا اايرومايو  23-149و 22-149والتوايتان 
و نية اقو  اة  ياد بوصي دا م س ية  غالية وم يتقلة. رلتزم بنشردي  بتغزيز اللعنة ال -15

صيييييه مييييين التموييييييل هليييييذه اللعنييييية وقيييييد  ادت ح ومييييية بييييينشردي  علييييي  مييييير ال ييييينوات ميييييا ُّتص
يف املائة. وحي  يول التموييل امللصيا للعنية مبا يرة إىل ح ياهبا املصيريف. وال رتيدخل  172 بن بة

ورن ير ح ومية بينشردي  أيضياً يف م يذلة  اا ومة مطلقاً يف  ريقة إ  ا  اللعنة لتل  األموال.
منصيباً إضيا ياً وريو ن  93رغزيز القدرات الب رية للعنة الو نية اقو  اة  اد من خرل إ  اا 

املزيييد ميين املييوارد للييدعم اللوجي ييق. وريير  بيينشردي  أد بنيياا قييدرات اللعنيية عليي  مجيييو الصييغد 
يية قيادرة ُتامياً علي  رصيد حقيو  اة  ياد ُتتثيل سي ضي يف هناية املطاف إىل حتوهلا إىل هيتة و ن

  ملبادل صريس.

 (6حرية التعبري )  
 49-149و 48-149و 47-149و 46-149و 45-149التوايات   

 (2018)ُاحيط هبا  لما  ا اايرومايو  50-149و
 امايية امليوا نني مين اعيرائم الرقمية/ال ييربا ية  سينة بليداد عدييدة قيوا ني للحمايية مين -16

 رتو يييية. وقيييد سييينة ح ومييية بييينشردي  يف وقييية سيييابم القيييا ود املتغليييم اعرميييية الرقميييية أو اةل
. 2013  الييذي جيير  رغديلييه الحقيياً يف عييام 2006بت نولوجيييا املغلومييات واالرصيياالت لغييام 

ويتوا م القا ود عل  حنو كامل مو الصي وي الدوليية اقيو  اة  ياد  تيا يف  لي  الغديد اليدوال 
م  يف اايياالت الييق حي يير  يدييا التحييريض 22و 21صاقييو  املد ييية وال ياسييية )امليياد د اخلييا. 

  عل  الغن  صسم حرية التغبن.
وصلن ر إىل التشن الدائم لطبيغة التدديدات ال يربا ية والت دن و،نه من أ  ال إسيااة  -17

م يييروع قيييا ود األمييين اسيييتلدام اجمليييرمني للمعيييال ال ييييرباص   قيييد وضيييغة ح ومييية بييينشردي  
. وق دم م روع القا ود إىل الربملاد  الذي أوصة عنته الدائمية اا ومية  د 2018الرقمي لغام 

ييذت مبييادرات ةجييراا املزيييد ميين  رغيياج  ييوا،ل وسييائع اةعييرم  بغييد ُتحيصييدا لييه. وصلتيياال  اُّتِخ
وسيائع اةعيرم. وبغيد  امل اورات مو أصحا  املصيلحة املغنييني  تين  ييدم ر سياا حتريير فتلي 
 57و 56و 55و 54دخول م روع قا ود األمن الرقمي حيز الن ا   سوف اري حذف املواد 

  .2006من القا ود املتغلم بت نولوجيا املغلومات واالرصاالت لغام  66و
يف   يييعة واجملتميييو امليييدص النرغيييرتف ح ومييية بييينشردي  بيييدور املن ميييات ،ييين اا ومييييو  -18

االقتصييادية. ولتييو ن إ ييار قييا وص  - رغزيييز بيتتدييا الدميقرا ييية والييد و ق ييدماً  هييدا دا االجتماعييية
واض  املغامل و  اف ل  الة عمل املن مات ،ن اا ومية ب غالية  سنة اا ومية قيا ود رن ييم 
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ة مييين وعييي. ويوحيييد هيييذا القيييا ود جمم2016التربعيييات األجنبيييية ليييدعم )األ  يييطة التطوعييييةم لغيييام 
ة واملت رقييية اليييق كا ييية ر يييتلد م يف ال يييابم لتوجييييه األ  يييطة التطوعيييية تنييياثر القيييوا ني والقواعيييد امل

املموليية ميين اخلييارن الييق رضييطلو هبييا املن مييات ،يين اا ومييية. وخضييو م ييروع القييا ود مل يياورات 
ة واسيييغة النطيييا  بيييني اعديييات صييياحبة املصيييلحة  ييياركة  يديييا املن ميييات ،ييين اا وميييية الو نيييي

والدولية. وتوج  القا ود اعديد  أصيب  ر يعيل املن ميات ،ين اا وميية إلزاميياً اصيوهلا علي  
التربعيييات األجنبيييية. وقيييد أ يطييية ت تييي   ييي ود املن ميييات ،ييين اا وميييية التيييابو مل تييي  رئييييس 
الو راا م  ولية ر ديل الغملية. واول القا ود للمن مات ،ين اا وميية ر يوين احتيادات خلدمية 
مصاادا اعماعية ورغزيز التغاود مو اا ومة. ويتضمن أيضاً رغليمات مل ت    ود املن ميات 

سيياعة عليي  عمييل املن مييات ،يين اا ومييية واأل ييراد أثنيياا  24،يين اا ومييية صملوا قيية يف ،ضييود 
ال وارب أو حالة الطوارل وبغدها. وستضو اا ومة قواعد لتن يذ هذا القا ود  وعند االقتضاا  

  .هلتوضي  فتل  أح ام

اجلنسأأ  واالسأأتفادة ابجملأأان مأأن  أأدمات الصأأحة لتثقيأأف امجصأأو   لأأى ا  
 (2املاليمة )اإلجنابية 

)اُريئ حتديد املوقف بشنهنا وُاحيط هبا  لما  ا وقت الحأق(  9-148التواية   
 ( 2018)ُاحيط هبا  لما  ا اايرومايو  54-149والتواية 

 بيغييييية  2030-2017االسييييرتاريعية الو نييييية لصييييحة املييييراهقني لل ييييرتة حييييددت لقييييد  -19
الصييحة اعن ييية واةةابييية. إد ضييماد ااصييول عليي  التثقييي  اعن ييي والصييحة اةةابييية م ييذلة 

قا و يييية  وسييييعري اسيييتحداب هيييذه اخليييدمات و قييياً ل  يييار القيييا وص واالجتمييياعي  - اجتماعيييية
  والثقايف املناس .

    


