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 املقدمة واملنهجية -أوال   
 املقدمة  

أحررت ت غررنش ديد اقرردماً يفر اً ح ورراإل حقررون اتنسرران منررذ ارروط ا  ومررة الد قتا يررة  -1
. وقررد انع سررت 2009رئيسررة الررو راش ال رريخة حسررينةب مقاليررد ا  ررم ح عررا  ا اليررةب غتةسررة 

من أجل كفالرة حقرون اتنسران ليعمير ب  2013-2009اجلهود اليت غذلتها ا  ومة ح الفرتة 
 وما حققته من إجنا ات ح ايك الفرتةب ح اجلولة الثانية ل ستعتاض الدوري ال امل.

تنسرران حقررون عامليررة ولررل قاغيررة ليتعةئررة ومرتاغ ررة واررتب غررنش ديد أن حيرر  حقررون ا -2
"وتمر  ي فرل ومت اغ ة ويعة  غعضرها غعضراً. وان  قراً مرن الترةا  غرنش ديد الدسرتوري غتحقير  

سررررريادة القرررررانون وحقرررررون اتنسررررران األساسرررررية وا تيرررررةب واملسررررراواة والعررررردإلب وا قرررررون السياسرررررية 
عتمررردت غرررنش ديد سياسرررات اقدميرررة غشيرررة اعةيرررة ب ا"واالقتصرررادية واالجتماعيرررة جلميررر  املررروا نن

ومحاية حقون اتنسران ليعمير . وواتريت ح ومرة غرنش ديدب ح ااونرة األالرلةب االسرتثمار ح 
اعةيرررة املاسسرررات الد قتا يرررة واليرررات املسررراشلةب و رررمان حقرررون وسررر مة العرررامينب  رررن فررريهم 

بل واتع  ب وحتسن الوتوإل إىل وسائط العاميون الارج البيد ودااليهب واعةية حتية ال    والتع
اتعررر   اجلماهليرررة عرررن  تيررر  إيصررراإل ا نولوجيرررا املعيومرررات إىل عتبرررة أغررروا  املررروا نن. و رررت 
مواشمرررة ال رررة التنميرررة الو نيرررة  رررا يتفررر  وااللتةامرررات الدوليرررة الررريت اتكرررة عيررر  املسررراواة وال رررموإل. 

اواة غن اجلنسن ومحاية املرتأة وال فرل مرن العنر . اةاإل املبادرات السياسااية اوط أولوية ليمس وال
وواتررريت غرررنش ديد اسرررييط الضررروش ح ا افرررل الدوليرررة عيررر  مسررر ليت حقرررون اتنسررران والعدالرررة 
غوتفهما مرن العناترت األساسرية ألي ال را  عراملن غ ر ن التحردايت العامليرة القائمرة والنا ر ةب 

 . (1)نةوح اجلماعن ليس انمثل الت تف املصحو  يفلعن ب واشل املناخب وال
وواجهت غنش ديد تعويفت ح إعماإل التةاماهترا غ ر ن حقرون اتنسران نتيعرًة ليتردف   -3

املفرراجل لنحررو مييررون م ررتد قسررتاً مررن مرروا ه ميااررار )التوهينعيررا( إىل غررنش ديد. وان  قرراً مررن 
ش ديد امل ررررتدين االعتبررررارات اتنسررررانيةب سرررراندت رئيسررررة الررررو راش ال رررريخة حسررررينة وموا نررررو غررررن

التوهينعيا وفتحوا هلم غيروهتم وقيرو م واقرا وا معهرم مرواردهم. وأقرتتت األسرتا ة اينشرن طب املقرترة 
أظهررت ليعررا  مررا اعنيرره كيمررة  - غررنش ديد ررع   اخلاتررة املعنيررة يفلو رر  ح ميااررارب مرراالتاًب  ن

 . يواجهه من م ان"ا رلم ما ياستضافته ليتوهينع عن  تي  مواتية "اتنسانية"
ورلررررررم هررررررذه الصررررررعويفت املاسررررررفةب يفت ررررررافة إىل التحرررررردايت األالررررررتب الرررررريت افت ررررررها  -4

التهديدات العاملية النا  ةب ظيرت غرنش ديد عير  التةامهرا غبرذإل أفضرل جهودهرا مرن أجرل انفيرذ 
االت التوتيات اليت قبيتها ح اجلولة الثانية ل ستعتاض الدوري ال امل. ورلرم اسرتمتار وجرود ور

يفلثشررتات القائمررة وارردد التةامهررا    اُتنرراوإل يفل رر ل املناسرر ب اقررت غررنش ديد عيرر   ررو مسرراوإل
وأوسر  ن اقراً ح دعرم حتقي  اقد  أكررب  واتية جهودها يفلتعاون م   تكائها الدولين من أجل 

 حقون اتنسان واملبادئ اتنسانية. 
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 املنهجية  
حالررررة انفيررررذ التوترررريات املقبولررررة ح اجلولررررة الثانيررررة يتضررررمن هررررذا التقتيررررت معيومررررات عررررن  -5

ب يفت افة إىل أفضل املمارسرات املتعيقرة 2013ل ستعتاض الدوري ال امل لبنش ديد ح عا  
. وقبل إعداد هرذا التقتيرتب 2017-2013غتعةية ومحاية حقون اتنسان غصورة  امية ح الفرتة 

لسررامية  قرون اتنسرران اسرتهدف اوعيررة املسرراولن نُظرم غررت مو اروجيهن يفل ررتاكة مر  املفو ررية ا
ا  ررومين املعنيررن ءجررتاشات إعررداد التقتيررت. وأعقرر   لررك اميرر  التوترريات ح ف ررات  ررددةب 
وإعررداد اسررتبيان اسرر  املسررائل. وغنرراًش عيرر  االسررتبيانب قرردمت الررو ارات واتدارات والوكرراالت 

وعقردت ح ومرة غرنش ديد م راورات متعرددة ا  ومية املعنية معيومرات عرن انفيرذ التوتريات. 
مرر  الررو ارات واتدارات والوكرراالت ا  وميررة ومنظمررات ا)تمرر  املررد( )املتفرر  الثررا(( ح سررريان 
عمييررة إعررداد هررذا التقتيررت. و رراركت ا  ومررة أيضرراً ح حيقررات العمررل وامل رراورات الرريت نظمتهررا 

 مل وعمييررات اتغرر خ األالررتب البدييررةمنظمررات ا)تمرر  املررد( غ رر ن االسررتعتاض الرردوري ال ررا
  .تعاهديةهلي ات الفيما يتعي  يف

 (2)اآللية الدولية حلقوق اإلنسان، وبنغالديش -اثنيا   

الثانيرة  غذلت ح ومة غنش ديد كل جهد مم ن لتنفيرذ التوتريات الريت قبيتهرا ح اجلولرة -6
اوترية. وُأجرتي اسرتعتاض ملنتصر  املردة ح  191ب البالغ عرددها (3)ل ستعتاض الدوري ال امل

 .(4)من أجل متاغعة التقد  ا ت  من أجل انفيذ التوتيات 2015ا تين الثا(/نوفمرب 
وقررررردمت ا  ومرررررةب ح سررررريان انفيرررررذ التةامهرررررا  ن اتعررررراون مررررر  االيرررررة الدوليرررررة  قرررررون  -7

الردوط اخلرااب يف قرون املدنيرة والسياسرية واالافاقيرة  اتنسانب التقتيتين األولين املتعيقرن يفلعهرد
ب والتقتيرتين األوليرن 2015الدولية  ماية حقون حي  العماإل املهاجتين وأفرتاد أسرتهمب ح عرا  

واالافاقيررة الدوليررة  (5)املتعيقررن يفلعهررد الرردوط اخلررااب يف قررون االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة
. وإ ررافًة إىل  لرركب قرردمت ا  ومررة اقتيتهررا 2017قررةب ح عررا   قررون األ ررخااب  وي اتعا

.  (6)2015الرردوري الثررامن غ رر ن اافاقيررة القضرراش عيرر  حيرر  أ رر اإل التمييررة  ررد املررتأةب ح عررا  
كمرررا  ررراركت ا  ومرررة ح جيسرررات حتررراور مررر  اليعنرررة املعنيرررة اقرررون اتنسررران واليعنرررة املعنيرررة 

اليعنرررة املعنيرررة يفلقضررراش عيررر  التمييرررة  رررد املرررتأةب ح ب ومررر  2017 يفلعمررراإل املهررراجتينب ح عرررا 
. وع وًة عي   لكب استضافت ا  ومرة 2015ب وم  جلنة حقون ال فلب ح عا  2016 عا 

 أييرررروإل/ 5ا /ألسرررر س إىل  30املقررررتر اخلررررااب املعرررره اتيررررة الرررردين أو املعتقررررد ح الفرررررتة مررررن 
 مرا املقرترة اخلاترة املعنيرة االرة حقرون . ويستتت غنش ديد أيضاً  ايران قامرت 2015 سبتمرب

. واسررررررررتعاغت غررررررررنش ديد ل يبررررررررات عقررررررررد 2018و 2017اتنسرررررررران ح ميااررررررررار ح عررررررررامن 
اجتماعرررراتب قرررردمها املقررررتر اخلررررااب املعرررره اقررررون اتنسرررران ليمهرررراجتينب والفتيرررر  العامررررل املعرررره 

وة وجههرا مفروض ب وايبيًة لردع2017. وح ا /ألس س (7)ااالت االالتفاش القستيب وللمها
األمرررم املتحررردة السرررامن  قرررون اتنسرررانب عقرررد وفرررد و اري رفيررر  املسرررتوب اجتماعررراً مررر  املفررروض 

  قد ال له الو   العا   قون اتنسان ح غنش ديد.
ب   اوقرر  ا  ومرة أي تررك دوط جديرد  قررون اتنسران أو اصررد  ن 2013ومنرذ عرا   -8

ينبشررنب قبررل االنضررما  إىل أي تررك دوطب النظررت عيرر  عييرره أو انضررم إليرره. واررتب ا  ومررة أنرره 
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. (8)النحررو الواجرر  ح مرردب قرردرة املاسسررات الو نيررة عيرر  الوفرراش يفلتةاماهتررا  وجرر  املعاهرردات
)ج( من اافاقيرة 16/1 واملادة 2وأوتت جلنة القانون  ن اسح  ا  ومة حتفظاهتا عي  املادة 

  ياً م  دستورها وقوانينها ا الية. وانظت ا  ومة  القضاش عي  حي  أ  اإل التميية  د املتأةب
 . (9)السياسن ليبيد -ح اوتية جلنة القانون ح  وش الواق  االجتماعن 

 التدابري املؤسسية واملعيارية  -اثلثا   
ب ارداغل 2013اختذت ا  ومةب منذ اجلولة الثانية ل ستعتاض الدوري ال امل ح عرا   -9

سياسررااية متنوعررة  ردف اعةيررة الياهتررا املاسسررية والوفراش يفلتةاماهتررا غتعةيررة ومحايررة إداريرة وا ررتيعية و 
 .(10)حقون اتنسان

 (11)التدابري املؤسسية  
 الربملان  

وفقرررراً ليدسررررتور.  2014كررررانون الثا(/ينررررايت   5العا ررررتة ح  الربملانيررررة االنتخررررايفت ُأجتيرررت -10
راغ رررة عررروامنب وهرررن ا رررة  السياسرررن ا ررراكمب  ليبيرررة مقاعرررد  2014وفرررا ت ح انتخرررايفت عرررا  

ح املائة من الناالبن  تواهتم ح االنتخايفت. وعنت  40.04الربملان و  تيت ا  ومة. وأدىل  و 
ب 2017-2013اترير  غرنش ديدب امرتأة كتئيسرة ليربملران. وح الفررتة  الربملان اجلديدب ألوإل مرتة ح

جلنررة غتملانيررة دائمرة معنيررة غررو ارات  39جلنررةب منهرا  50ا ررتيعاً جديرداً و رر تل  116اعتمرد الربملرران 
 ددة. واناوإل الربملان ح هذه الفرتة أيضاًب ح حية ما اناوله ح سيان عميية سن القواننب ا قون 

االقتصرررادية والثقافيرررة ليسررر انب و اترررة حقرررون املرررتأة وال فرررل  -السياسرررية واالجتماعيرررة  -ة املدنيررر
 واألقييات اتثنية والعماإل واملهم ن اجتماعياًب وما إىل  لك. 

 احملكمة العليا  
اترر ل  ا  مرررة العييرررا لبررنش ديدب الررريت هرررن أعيرر  سررري ة قضرررائية ح البيرردب مرررن  رررعبة  -11

ب غيرررغ عررردد القضررراة املعينرررن ح 2017-2013 رررعبة االسرررت ناف. وح الفررررتة ا  مرررة العاليرررة و 
قا ررررياً. ونظرررتت ا  مررررة العييررررا  25 رررعبة االسررررت ناف سررربعة قضرررراة وح  رررعبة ا  مررررة العاليرررة 

. وفستتت ا  مة العييا القانونب ح مناسبات عديردةب عير  2016قضية ح عا   49 512 ح
 .  و يدعم مبادئ حقون اتنسان

 رد ح ومرة  Tayeeb (Md)وقضت  عبة االست ناف التاغعة ليمح مرة العييرا ح قضرية  -12
 ن أي فعل من أفعاإل املعاقبة يُتا ر   DLR (AD) 57 67[ 2015] حهورية غنش ديد ال عبية

الارج إ ار القضاش وفقراً لفتروب دينيرة ويراثت عير  حقرون أي  رخت أو  عتره أو كتامتره  ضر  
ح ومررررة حهوريررررة غررررنش ديد ال ررررعبية  ررررد األسررررتا  نررررور ليعقررررا   وجرررر  القررررانون. وح قضررررية 

ا يراة" غعبرارات أعرم  ب عتتفت  عبة االست ناف "ا ر  حDLR (AD) 378 68[ 2016] اتس  
وأ ررارت إىل أن ا رر  ح ا يرراة ال يقتصرررت عيرر  محايررة ا يرراة وإارررا ي ررمل أيضرراً محايررة الصرررحةب 

 والتمت  يفهلواش واملاش اخلالين من التيوثب وحفظ الصحة العامة وحتسينها. 
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 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  
لو نية  قون اتنسان غوترفها ماسسرة ايتة  ح ومة غنش ديد غتعةية جلنة غنش ديد ا -13

فعالرررررة مسرررررتقية. و رررررتور السرررررننب  ادت ا  ومرررررة حعرررررم األمرررررواإل الررررريت ختصصرررررها هلرررررذه اليعنرررررة 
ح املائة. واتيق  اليعنة األمواإل املخصصة هلا يفتيداع املبا رت ح حسرا ا املصرتح.  172 غنسبة

وظيفرة جديردة وإاتحرة مةيرد  93ن راش وانظت ا  ومة أيضاً ح  ايدة حعرم اليرد العاميرة ليعنرة ء
 . (12)سيتيمن املوارد ليدعم اليوج

 جلنة مكافحة الفساد  
 2013مرررررتانب ح عرررررا   2004عررررردتإل الربملررررران قرررررانون جلنرررررة م افحرررررة الفسررررراد لعرررررا   -14
ب  رردف  ايدة فعاليتهررا وكفاشهتررا. وقررد أُن رر ت اليعنررة غوتررفها ماسسررة مسررتقيةب 2016 وعررا 

وُمد  دت والية مفو يها ملدة مخس سرنوات أالرتب. واعتمردت و ارة اتدارة العامرة هري ً  جديرداً 
 مساواًل وموظفاً.  2 290ليعنة م افحة الفسادب يت ل  من 

سرتماع العامرة" غوترفها أداة مهمرة مل افحرة واعتمدت جلنة م افحة الفساد "جيسة اال -15
 رررر وبب واخُتررررذت ال رررروات ملعاجلتهررررا ح جيسرررررات  1 200الفسرررراد. واسررررُتم  إىل أكثررررت مررررن 

فتيقررررررراً ماسسرررررررياً مرررررررن أجرررررررل  25. ويفت رررررررافة إىل  لررررررركب أُن رررررررل (13)االسرررررررتماع العامرررررررة هرررررررذه
تئيسرررررن ليعنرررررة اتجرررررتاشات الضرررررتورية ملنررررر  الفسررررراد ح املاسسرررررات. وأُن رررررل ح امل تررررر  ال اخترررررا 

(. وح 106متكرررررة  ررررر اوب  رررررط ااصررررراإل ورررررا( مبا رررررت ) 2017الفسررررراد ح عرررررا   م افحرررررة
قضررية فسرراد. وأُديررن يفلفسرراد ح هررذه الفرررتة  1 655ب قُررد  مررا وموعرره 2017-2013 الفرررتة
قضررررية فسرررراد منظررررورة اان أمررررا  ا  مررررة  14 016اررررةاإل  موظفرررراً عامرررراً. وال 622وموعرررره  مررررا

دعرروب ح ورراإل لسرريل األمررواإل واختررذت  222وأقامررت جلنررة م افحررة الفسرراد  الثالرر.[. ]املتفرر 
. وع وة عي   لكب ترادرت (14)قضية انتهت  ح ا  إدانة 24إجتاشات قضائية غ  هناب منها 

مييون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة  87جلنة م افحة الفساد حىت اان ممتي ات قيمتها 
 1 408فة إىل  لركب ،ب غنراًش عير  اعييمرات مرن اليعنرةب اميررد متكبرة. ويفت را 116وكرذلك 

 مييون دوالر.  94,80حسايفت مصتفية ابيغ قيمة األمواإل املودعة فيها 
ب  ضر  التعيرن ح واعُتمد قانون أمن املظا  لشرتض إن راش م تر  أمرن املظرا . وحاليراً  -16

 . (15)وظيفة أمن املظا  لينظت الفعين من ق بل ا  ومة

 جلنة االنتخاابت  
م ترررر   64اعمررررل جلنررررة االنتخررررايفت مررررن الرررر إل ع ررررتة م اارررر  إقييميررررة يفت ررررافة إىل  -17

 2013انتخررايفت عيرر  مسررتوب املنررا   ح حيرر  أ رراش البيررد. وأترردرت جلنررة االنتخررايفت ح عررا  
ات الدوليرة مبادئ اوجيهية لتيسل اقييم عمييات االنتخا  غ تيقرة  ايردة ودقيقرة مرن جانر  اجلهر

قررررانو ً  11ب سررررنت جلنررررة االنتخررررايفت وحرررردتثت 2017-2013املتاقبررررة ل نتخررررايفت. وح الفرررررتة 
ل نتخررايفت لضررمان إجررتاش انتخررايفت حررتة وعادلررة وموثوقررة عيرر  الصررعيدين الررو ه وا يررن ]املتفرر  

 6 937ب نظمررت جلنررة االنتخررايفت 2017إىل  ررباف/فربايت  2012التاغرر [. وح الفرررتة مررن عررا  
 وظائ  ]املتف  اخلامس[.  4 808عميية انتخا  عي  الصعيدين الو ه وا ين ليتنافس عي  
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 املنظمة الوطنية خلدمات املساعدة القانونية  
قانون الدمات املساعدة القانونية  دف إ فاش ال راغ  املاسسرن  2013ُعدإل ح عا   -18

ملنرا  ب والردمات الوسرا ةب ونظرا  رترد عي  وظائ  موظفن املساعدة القانونية عير  مسرتوب ا
األمرواإل املنصرتفةب وا رر يل جلنرة املسرراعدات القانونيرة ح ا  مررة العييراب واسررهيل ال رتوف املاليررة 
لضرررررمان اررررروفل الررررردمات املسررررراعدة القانونيرررررة ا)انيرررررة لعررررردد أكررررررب مرررررن النرررررا . وح الفررررررتة مرررررن 

خلدمات املساعدة القانونية الردمات ب قدمت املنظمة الو نية 2017إىل  و /يوليه  2013 عا 
سررعيناً مسرراعدة قانونيررة  44.314 خصرراً ح حيرر  أ رراش البيررد. وايقرر   138.542قانونيررة إىل 

 38.515من هذه املنظمة. و هدت هذه الفرتة إسها  هذه املنظمة غ ر ل مبا رت ح البرت ح 
 .[املتف  الساد . ](16)قضية من أنواع أالتب 59قضية مدنيةب و 19.733قضية جنائيةب و

 التدابري التشريعية  

 التشريعات  
ا ررمل التررداغل الت ررتيعية التاميررة إىل انفيررذ االلتةامررات املتعيقررة  عاهرردات حقررون اتنسرران  -19

 عي  املستوب الو ه اعتماد قوانن اتعي  اقون األ رخااب  وي اتعاقرةب وا مايرة مرن التعرذي ب
ب 2017-2013يمررا ييررن القرروانن الرريت ُسررنت ح الفرررتة . وف(17)وحقررون ال فررلب ومررا إىل  لررك

 و اتة القوانن التامية إىل اعةية ومحاية حقون اتنسان: 
  ؛2013قانون محاية حقون األ خااب  وي اتعاقةب 
  ؛2013قانون األمن الشذائن الو هب 
  ؛2013قانون العمالة اخلارجية واملهاجتينب 
  ؛2013قانون إعالة الوالدينب 
 ؛2013)من ( التعذي  والوفاة أثناش االحتعا ب  قانون 
  ؛2013قانون ال فلب 
  ؛2013قانون مياه غنش ديدب 
  ؛2013قانون اليعنة الو نية  ماية األهنارب 
  ؛2014قانون التعييم لل الت نب 
  ؛2015قانون متاقبة الفورمالنب 
  ؛2017قانون اقييد  واج ال فلب 
  ؛2017غنش ديدب قانون التنوع البيولوجن ح 
  2017قانون هي ة ال لان املد( ح غنش ديدب. 

مررر  الترررةا  ا  ومرررة غررردعم  ويفت رررافة إىل  لررركب ُعرررد  لت القررروانن النافرررذة يفلفعرررل   رررياً  -20
حقرررون اتنسررران ليعميررر . ومرررن األمثيرررة عيررر   لرررك اعررردي ت قرررانون اسرررعيل املواليرررد والوفيرررات 

؛ وقررررانون م افحررررة اترهررررا  2000املسرررراعدة القانونيررررة لعررررا  ؛ وقررررانون الرررردمات 2004 لعررررا 
 . 2006؛ وقانون العمل لعا  2009 لعا 
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 التدابري السياساتية   
ب اعتمررردت ا  ومرررة عررردداً مرررن السياسرررات لتوجيررره اخل رررط 2017-2013ح الفررررتة  -21

 واتجتاشات اتداريةب منها ما يين:
 ؛2013ب السياسة الو نية ليس مة والصحة املهنيتن 
  ؛2014سياسة الب. ات اعن الو نيةب 
  ؛2015السياسة الو نية ليتشذيةب 
  ؛2015سياسة محاية ورعاية العماإل املنةلينب 
  ؛2016السياسة الو نية لألدويةب 
  2017السياسة الو نية لوسائط اتع   اجلماهلي عي  اتنرتنتب. 

 نسانأفضل املمارسات يف جماالت معينة حلقوق اإل -رابعا   
 احلقوق املدنية والسياسية  
 (18)تعزيز الوصول إىل العدالة  

ل فالررة االحت ررا  إىل العدالررةب ال ررتف التئيسررن اقررت ا  ومررة  ن اسررتق إل القضرراش هررو  -22
وح هررذا السرريان اختررذت ا  ومرررة عرردداً مررن التررداغل لضرررمان اسررتق لية القضرراش الفتعررنب وهرررن 

يررات التوظيرر ب و ايدة عرردد ا رراكم والقضرراةب وانظرريم غررتامو ا ررملب ح حيررة أمررورب إترر ح عمي
غنراش القرردرات والتردري ب ومررا إىل  لرك. ويفت ررافة إىل  لركب ا دادت املرروارد املخصصرة ليقضرراش 

 1.35ب و2015-2014غييرررون اتكرررا غنش دي رررن ح الفررررتة  1,14 ايدة كبرررلة  رررتور السرررنن )
 (. 2017-2016غييون اتكا ح الفرتة  1.94ب و2016-2015غييون اتكا ح الفرتة 

يفلت راور مر  ا  مرة  2017واعتمدت ا  ومة قواعد  واغط( اجلهرا  القضرائن لعرا   -23
قا ياً وموظفاً قانونياً وموظ  دعم أنواعاً  2 580العييا. ويفت افة إىل  لكب ايق  ما وموعه 

قا رياً االرتينب  1 940لربملان اردري  من التدري . واعتة  و ارة  اون القانون والعدإل وا ةخمتيف
موظ  دعم ح القضاش الفتعن ح السرنوات القادمرة. ووقعرت  2 000موظ  قانو(ب و 500و

قا ررياً ح ا رراكم  540الررو ارة أيضرراً مررذكتة افرراهم مرر  جامعررة لررت  سرريد( األسرررتالية لترردري  
ت  ررراكم رءسررراش القضررراةب  مبرررت لت رررون مقرررتا 12الفتعيرررة. وأُن رررل ح السرررنوات الرررث ث األالرررلة 

مبررت  52  مررة  ييررة لتوسرري  هياكيهررا األساسررية. ومررن املقررتر أيضرراً إن رراش  28الضررعت  كمررا
   مة  يية. 29 جديداً لت ون مقتات  اكم رءساش القضاةب واديد اهلياكل األساسية ل

م رتوع اعةيرة اجلهرا  وأ يقت ا  مة العيياب يفل تاكة م  غت مو األمم املتحردة اتارائنب  -24
القضائن  دف حتسن قدراه عي  إدارة نظا  ا راكم وا رد مرن ارتاكم القضرااي لرل املنعرةة. و رتي 

جلرران  ا ررشيل ويفل ررتاكة مرر  ا  مررة العييرراب عيرر  2013العمررل ح إ ررار هررذا امل ررتوعب منررذ عررا  
. وأسرفت هررذا انو ورانشامرايداكرا وكي رورلإدارة القضرااي ح ثر ث  راكم  ييرة او جيرة ح كررل مرن 

 ح املائة. 98ح املائة إىل  74امل توع عن حتسن ستعة البت ح القضااي من 
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 حمكمة اجلرائم الدولية  
  مرة  2010ب أُن ر ت ح عرا  االنتخراي ح  وش ال ي  العا  اهلائل والتةا  ا  ومرة -25

ب و لررك  اكمررة 1973الدوليررة لعررا   اجلررتائم الدوليررة لبررنش ديد  وجرر  قررانون ) رراكم( اجلررتائم
مرررتا ر جرررتائم اتيفدة اجلماعيرررة واجلرررتائم  رررد اتنسرررانية واجلرررتائم الدوليرررة األالرررتب املتا برررة أثنررراش 

. ويررررررنت القررررررانونب الررررررذي يتوافرررررر  مرررررر  أح ررررررا  نظررررررا  رومررررررا 1971حررررررت  التحتيررررررت ح عررررررا  
إجرتاش تق لية وأن ي فيروا ب عي  أن  ار  قضاة هذه ا  مة مهامهم القضائية يفس(91)األساسن

 29لررررر ([. وأترررردرت ا  مرررررة حررررىت اان أح امررررراً يفارررررة ح أ-2)6 اكمررررات عادلرررررة ]املررررادة 
ب 2015  خصاً متهماً واوح متهمران ح متحيرة ا اكمرة االغتدائيرة. وح عرا  53وأُدين  قضية.

 رررررررفافية القواعرررررررد اتجتائيرررررررة ليمح مرررررررة لتيسرررررررل سرررررررتعة البرررررررت ح القضرررررررااي و رررررررمان  ُعرررررررد  لت
 . (02)القضائية اتجتاشات

 17وقضررت  ررعبة االسررت ناف التاغعررة ليمح مررة العييررا )ح التماسررن املتاجعررة اجلنائيررة رقررم  -26
( جبرروا  قبرروإل التمررا  متاجعررة ح مهررا الصررادر ح أي اسررت ناف ين رر  عررن 2013لعررا   18ورقررم 

قُررد    التمرررا  ليمتاجعررة أو ليعفرررو قضررية منظررورة أمرررا    مررة اجلرررتائم الدوليررة لبررنش ديدب و نررره إ ا 
 . (12)ظل قيد النظتب ف   و  انفيذ ا  م ريثما يُبت ح التما  املتاجعة أو التما  العفو أو

 عقوبة اإلعدام  
ال اةاإل عقوغة اتعدا  ُا ب  ح غنش ديد ك  ل من أ  اإل املعاقبة عي  أغ ر  اجلرتائم.  -27

االستعا ررة ارردر ياً عررن عقوغررة اتعرردا  غ رر ل االررت مررن أ رر اإل ومرر   لرركب اسررع  ا  ومررة إىل 
يرنت  ب2017-2013العقوغةب مثل السرعن املاغرد. ومرن غرن حير  القروانن الريت ُسرنتت ح الفررتة 

ب وقرررررانون ال رررررلان املرررررد( 2016قرررررانو ن فقرررررطب مهرررررا قرررررانون حرررررت  سرررررواحل غرررررنش ديد لعرررررا  
و"املسررا  يفلت ررشيل اامررن لي ررائتات غقصررد  ب عيرر  عقوغررة اتعرردا  عيرر  "التمررتد"2017 لعررا 

اعرررتيحل ا يررراة ليخ رررت"ب عيررر  الترررواط. وإىل جانررر   لررركب ارررة مسرررتوايت متعرررددة ليضرررما ت 
اقررن مررن عقوغررة اتعررردا  قبررل انفيررذها ح هنايررة األمرررت. فمررثً ب قضررت ا رراكم االغتدائيرررة ح  الرريت
حرن   اصرد ن  رعبة ا  مررة  ح مراً يفتعرردا ب ح 1 119 را وموعره  2017-2013 الفررتة

ح مرراً يفتعرردا  إىل عقررويفت أقررل. وح  239ح مرراً يفتعرردا  والففررت  130 العاليررة إال عيرر 
 . (22)مدا ً  17ب   اُنفذ أح ا  اتعدا  إال ا  2017-2013الفرتة 

 (23)مكافحة اإلرهاب واالجتار ابملخدرات  
ي ررر  ن حتررردايً عامليررراً. وا بررر  ا  ومرررة أتررربإل اترهرررا  والت رررتف املصرررحو  يفلعنررر   -28

" مررر  اترهرررا  وال اسرررمإل  ن ُيسرررتخد  إقييمهرررا ليقيرررا   ن ررر ة إ  قررراً  سياسرررة "عرررد  التسرررامإل
 1إرهاغيررة  ررد غيرردان أالررتب. وعقرر  االعتررداش الررذي وقرر  ح مقهرر  "هرروط أرايررةان" ح داكرراب ح 

 رد اترهراغين ح حير  أ راش البيردب  ب نفتذت أجهةة إنفا  القانون عردة عمييرات2016 و /يوليه 
وجنحررت ح إحبررراف عررردة خم  رررات هلعمرررات إرهاغيرررة. وانفررذ ا  ومرررة أيضررراً محيرررة موسرررعة لتوعيرررة 
األَسررت واملدرسررن والقيررادات الدينيررة وال رر   مررن أجررل منرر  انت ررار الت ررتف املصررحو  يفلعنرر . 

 .صار اتس  ""أنوفت ت ا  ومة ماالتاً حظتاً عي  حاعة مت تفة حتمل اسم 
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وح ااونة األاللةب أعادت ا  ومة ا ر يل ا)يرس الرو ه مل افحرة املخردرات مرن أجرل  -29
دعررروب  219 210ب قُرررد    مرررا وموعررره 2016-2013اقويرررة حت رررا عيررر  املخررردرات. وح الفررررتة 

أ رررخااب جبرررتائم ارررتابط يفلتعرررارة لرررل  267 206 وجررر  قرررانون م افحرررة املخررردراتب اهُترررم فيهرررا 
  توعة يفملخدرات أو استه كها. امل

 أجهزة إنفاذ القانون وحقوق اإلنسان  
‘ عرررد  التسرررامإل إ  قررراً ‘اتبرررت ا  ومرررةب غقيرررادة رئيسرررة الرررو راش ال ررريخة حسرررينةب سياسرررة  -30
يتعيرر  يفملسرراولية اجلنائيررة ألفررتاد أجهررةة إنفررا  القررانون. ويُتعامررل مرر  أي ادعرراش يتعيرر  يفرا ررا   فيمررا

نرر  أي فررتد مررن أفررتاد أجهررةة إنفررا  القررانون وفقرراً ليقرروانن امل بقررة ح البيررد. وال  ررنإل خمالفررة مررن جا
القررانون غ رر ل عررا  ألفررتاد أجهررةة إنفررا  القررانون حصررانة مررن ا اكمررة اجلنائيررة وال ين رروي عيرر  أي 

ب شرانو رااين يية ح مصيحتهم. فمث ًب قضت ا  مة االغتدائيرةب ح قضرااي القترل السرب  ح مدينرة 
فتداً ح كتيبة التدالل الستي . وُح م عي  اسرعة متهمرن االرتين مرن  16متهماًب منهم  26 ءعدا 

 . (24)أفتاد ال تيبة يفلسعن ملدد خمتيفة
واتخذ ا  ومة موقفاً وا حاً  اماً غ  ن عد  اتف ت من العقا  فيما يتعي  غضريوع  -31

 خصاً انتحيوا  خصية  267أجهةة إنفا  القانون ح عمييات االت اف. وقد اعتقيت ال ت ة 
. (25)رجرراإل  ررت ة. وقررد أم ررن إنقررا  ال ثررل مررن األ ررخااب غفضررل يقظررة أجهررةة إنفررا  القررانون

يبيررة إ ا ابررنت  رريوع أحررد أفررتاد أجهررةة إنفررا  القررانون ح حرروادث ان رر  عنهررا واُتخررذ إجررتاشات  د
مساولية جنائية. وحي  ألي  خت يصيبه  تر غسب  أي فعل أو خمالفة من جان  أحد أفتاد 

األمرت  أجهةة إنفا  القانون أن ييعر  إىل ا راكم القانونيرة. وقرد أتردرت ا  مرة العييرا مراالتاًب ح
ال  مررة  اتب اوجيهررات إىل املفررتد العررا  لي ررت ة  ن يتخررذ اتجررتاش2833/2017الت ررن رقررم 

غسرب  إمهراهلم ح التعامرل مر  حادثرة  رخت مفقرود ح  ساختلا د ث ثة أفتاد  ت ة ح من قة 
 . 2016عا  
فررتداً مررن أفررتاد أجهررةة  258ب ُوجهررت اهتامررات جنائيررة إىل 2017-2013وح الفرررتة  -32

 فتداً ح ا اكمات.  33ن منهم إنفا  القانونب أُدي

 حرية الصحافة والصحفيني  
قناة ايفةيونيةب منها أرغ  قنوات مميوكة ليدولةب  32اعمل ح غنش ديد ح الوقت ا اط  -33
  رررة إ اعيرررة وتمعيرررة. واصررردر  17  ررة إ اعيرررة ليبررر. عيررر  موجرررة التضررمن الررررتدديب و 22و

 16 000عهرررد الصرررحافة البنش دي رررن التررردري  إىل ترررحيفة. وقرررد  م 2 800حاليررراً ح البيرررد 
تررحفن مررن أجررل حتسررن مهرراراهتم املهنيرررة. وقررد  املعهررد الررو ه ل اصرراإل اجلمرراهلي التررردري  

تررحفياً يعميررون ح وسررائط اتعرر   اتل رتونيرررة. وح الوقررت نفسررهب أ يرر  املعهرررد  2 255 إىل
لصررحافة ات اعيررة. وسررنتت ا  ومررة قررانون غت ورراً لرردغيو  الدراسررات العييررا مدارره سررنة ح ورراإل ا

ب  رررردف ايسررررل اقرررردا املسرررراعدة املاليررررة إىل 2014تررررندون رعايررررة الصررررحفين ح غررررنش ديدب 
الصررحفين وأسررتهم. ومنحررت ا  ومررة موافقتهررا عيرر  ا رر يل ا)يررس التاسرر  لألجررور مررن أجررل 

ة الصرررحافة واألالررر ن حتديرررد املسرررتوب األد  ألجرررور الصرررحفين. وغشيرررة إقامرررة اررروا ن غرررن حتيررر
ب الررذي ييشررن 2018واملصرراا العامررةب وافقررت ا  ومررة عيرر  م ررتوع قررانون األمررن التقمررن لعررا  

 . (26)2006قانون ا نولوجيا املعيومات واالاصاإل لعا  
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واعتقررد ا  ومررة أن غي ررة العمرررل اامنررة ليصررحفين عامرررل أساسررن  تيررة الصرررحافة وأن  -34
ئم املتا بررة  ررد اتع ميررن يرراثت عيرر  هررذا ا رر . ولررذلك فرر ن اتفرر ت مررن العقررا  عيرر  اجلررتا

حررادث اسررتخدا  ليعنرر  ح حرر  اتع ميررن لعتقيررة عميهررم يُواجرره  قصرر   رردة. واتصرردب  أي
أجهررةة إنفررا  القررانونب  قصرر  عنايررة مم نررةب  رروادث العنرر  املتا بررة  ررد الصررحفين واالعتررداش 

ب اخترررذت ال رررت ة 2017يموإل ح  رررباف/فربايت عيرريهم. فمرررثً ب ح قضرررية مقتررل عبرررد ا  ررريم  رر
 . (27)متهماًب منهم عمدة البيدية املعنية 38إجتاشات عاجية واعتقيت 

 اجملتمع املدين ووسائل التواصل االجتماعي واملدافعون ع  حقوق اإلنسان  
ا)تم  املد( وكاار املدو تب وهن غذلك اوفت لأل خااب  حتتاب ا  ومة عي  محاية -35

قضررية اتصررل ارروادث االعتررداش  12مررن حيرر  التوجهررات حيررةاً  تيررة التعبررل. وأُقيمررت حررىت اان 
وتمراً. وال ارةاإل القضرااي السرب   26عي  كاار املدو ت. وانته  التحقي  ح مخس قضااي ءدانة 

 . (28)املتبقية قيد التحقي 

دعراوب اتعير  اروادث اعترداش مبيرغ عنهرا عير  ث ثرة مرن املردافعن عرن حقرون  دمتوقُ  -36
اتنسانب منهم السيدة سي انة كماإلب وهن واحردة مرن أغرت  النا ر ن ح وراإل حقرون اتنسران 

 .(29)ح البيد. وقدمت ال ت ة الئحة اهتا  ح واحدة من القضااي

 افيةاحلقوق االاتصادية واالجتماعية والثق  
 التنمية االاتصادية واالجتماعية املستدامة -ألف 

ات يرر  ا  ومرررة غقيررادة رئيسرررة الرررو راشب ال رريخة حسرررينةب إىل حتويررل غرررنش ديد إىل غيرررد  -37
اتحقر  فيره ا قرون  2041وإىل غيد متقد  النمو ايوإل عا   2021متوسط الدالل ايوإل عا  

 .(30)االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل ل موا ن غ تيقة ودية

 السياسات املناتتة ليفقتاش  
 ب2021واخل ط اخلمسية  دف حتقي  التءية  2021-2010اخل ة املنظورية ليفرتة ُو عت  -38

( ح  رروش 2021-2016وأُدورت أيضرراً أهرداف التنميررة املسرتدامة ح اخل ررة اخلمسرية السرراغعة )
ح املتابرة التاغعرة والث ثرن وفقراً  2018. وجراش اتاير  غرنش ديد ح عرا  (31)هنو "ا)تم  ك رل"

أي أعيررر   رررتابتن مرررن املتابرررة السادسرررة  -ة ال رررامية ليمنتررردب االقتصرررادي العررراملن لررردليل التنميررر
 .(32)والث ثن الساغقة

 ا د من الفقت  
ح املائرررررة ح السرررررنة  7.28حققرررررت غرررررنش ديد ارررررواً ح النرررررااو ا يرررررن اتحررررراط قررررردره  -39
نفسرهب ا داد متوسرط ب وهو أعي  ارو يتحقر  ح اترير  البيرد. وح الوقرت 2017-2016 املالية

دوالراً ح  848دوالر مرررن دوالرات الررروالايت املتحررردة يفملقارنرررة مررر   1 610دالرررل الفرررتد ليبيرررغ 
ح املائة يفملقارنة  23.2إىل  2016. واخنفحل معدإل الفقت ح عا  2011-2010السنة املالية 

ائررررررة ح ح امل 12.9ب وغيررررررغ معرررررردإل الفقررررررت املرررررردق  نسرررررربة 2010ح املائررررررة ح عررررررا   31.5مرررررر  
 .(33)2010ح املائة ح عا   17.6يفملقارنة م   2016 عا 
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 محاية األستة والقيم التقييدية  
اسررري م ا  ومرررة  ن األسرررتة هرررن اليبنرررة األساسرررية ليمعتمررر . وارررنت لررروائإل اخلدمرررة ح  -40

 غنش ديد عي  منإل املوظفات إجا ة أمومة مردهتا سرتة أ رهتب ويرنت قرانون العمرل البنش دي رن
أسبوعاً. وادف  ا  ومة إىل ا وامرل الفقرلات ح  16عي  منإل إجا ة أمومة مدهتا  2006لعا  

 500ب كرران يُرردف  مبيررغ 2017-2016حيرر  أ رراش البيررد غرردإل أمومررة  ررهتايً. وح السررنة املاليررة 
 .(34)امتأة من ا وامل الفقلات 500 000اتكا  هتايً إىل 

مر  هرذه  وفقراً ليتقاليردب رعايرة والرديهم ح ال ررب. و  رياً  ويتوىل األ فاإل ح غرنش ديدب -41
ب الررذي يُيرة   األ فرراإل غتعايررة 2013القيمرة ا)تمعيررةب سررنت ا  ومرة قررانون رعايررة الوالردين لعررا  

 .(35)والديهم عندما يفتقتان إىل سبل العيد ال افية

 تدابري الضمان االجتماعي -ابء 
الضررمان االجتمرراعن ح حرراالت "االحتيرراج النا ررل عررن  يقررت الدسررتور ارر  املرروا نن ح -42

الب الررررة أو املررررتض أو اتعاقررررةب أو االحتيرررراج الررررذي اعررررا( منرررره األرامررررل أو األيتررررا  أو املسررررنون". 
غشررررتض ارررروفل الضررررمان  2015واعُتمرررردت االسرررررتاايعية الو نيررررة ليضررررمان االجتمرررراعن ح عررررا  

عاقررةب ومررا إىل  لررك. وا ررمل غررتامو الضررمان االجتمرراعن ليمعررو ين ولينسرراش واملسررنن و وي ات
 الف رررراتلتنميررررة لصرررراا وغررررت مو ا االجتمرررراعن التئيسررررية كررررً  مررررن غررررت مو الشررررذاش مقاغررررل العمررررلب

وغت مو اتعالة ح األرايفب وغت مو الشرذاش مقاغرل التعيريمب وغرت مو مسراعدة  البرات  ضعيفةبال
 ب وغت مو إعانة املسنن واألرامل. املدار  الثانويةب وغت مو اشذية الف ات الضعيفة

 3.50إىل  3.15وح السنة املالية ا اليةب  اد عدد من حيصيون عي  إعانة املسنن مرن  -43
, مييون  خت مرن 825مييون أرمية وامتأة معو ةب و 1.27مييون  خت. وحيصل ما وموعه 

اجلنسررررررانية   وي اتعاقررررررة عيرررررر  إعررررررا ت الاتررررررة. واُلصصررررررت منحررررررة الاتررررررة ملشررررررايتي اهلويررررررة
 .(36)م ين اتكا غنش دي ن 110 قدرها
ب ا دادت املبررررررالغ اتحاليررررررة املخصصررررررة ح امليةانيررررررة 2018-2017وح السررررررنة املاليررررررة  -44

مييرررررون اتكرررررا. وُسرررررعل ح إ رررررار هرررررذا الررررررب مو  7 590املعرررررو ات واملهعرررررورات لتبيرررررغ  لينسررررراش
 امتأة.  1 265 000وموعه  ما

 عيشيحتسني املستوى امل -جيم 

 (37)ا صوإل عي  الشذاش ومياه ال ت  امل مونة والدمات الصتف الصحن  
 ضن ا  ومرة ح  تيقهرا إىل حتقير  األغعراد الث ثرة لألمرن الشرذائنب أي اروافته وإاتحتره  -45

مييرون  رن مرن ا برو  الشذائيرة ح السرنةب  34واستش له. وانتو غرنش ديد حاليراً مرا يةيرد عير  
 1.1 ااياً اقتيباً من إنتاجها من األر . ويوجرد احتيرا ن مرن ا برو  الشذائيرة قردره وهن م تفية 

غعرررد ااررراه متنررراقت ح  2014مييرررون  رررن. وحتسرررنت قررردرة املررروا نن عيررر   رررتاش األر  ح عرررا  
 .2013 عا 
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 مياه ال ت  امل مونة  
ن ح ي رررر ل ا صرررروإل عيرررر  ميرررراه ال ررررت  امل مونررررة حقرررراً أساسررررياً مررررن حقررررون اتنسررررا -46

ر يرررراً يف رررر  ح امليرررراهب ويررررنت عيرررر   2013غررررنش ديد. ويعرررررتف قررررانون ميرررراه غررررنش ديد لعررررا  
إجررررتاشات لتنسرررري  عمييررررات انميررررة املرررروارد املائيررررة وإدارهتررررا واست  ررررافها واو يعهررررا واسررررتخدامها 

ح  87ومحايتهررا. واُقرردتر نسرربة سرر ان البيررد الررذين اُترراح هلررم مصررادر  سررنة مليرراه ال ررت  غنحررو 
(ب وللهرراب أولويررة عاليررة لضررمان حصرروإل اجلميرر  2021-2010ملائررة. وارروط اخل ررة املنظوريررة )ا

ح املائرة  97.9. وي رل االسرتعتاض االقتصرادي لبرنش ديد إىل أن (38)عي  مياه ال رت  امل مونرة
مرررن السررر ان حيصررريون عيررر  ميررراه ال رررت  امل مونرررة. وو رررعت ا  ومرررة هررردفاً  ررردداً هرررو  رررمان 

 . 2020عي  مياه ال ت  امل مونة ايوإل عا   حصوإل اجلمي 

 اوفل الس ن لأل خااب ا تومن  
يقرت الدسرتور يف ر  ح املر وب غوترفه احتياجراً أساسرياً. وايترة  ا  ومرة غتحقير  هرردف  -47

م ررتوعاً ح حيرر   55. وانفررذ اهلي ررة الو نيررة ل سرر ان 2021ارروفل سرر ن ليعميرر  ايرروإل عررا  
 ليفقتاش ولذوي الدالل املنخفحل واملتوسط.  أ اش البيدب و اتة

وأ يقرررت ا  ومرررة مررراالتاً أوإل م رررتوع مرررن نوعررره لبنررراش  رررق  إ اريرررة لسررر ان األحيررراش  -48
 رررقة سررر نية لسررر ان األحيررراش  10 000الفقررلة ح داكرررا. وسُين ررر  ح إ رررار هرررذا امل ررتوع  رررو 

ي  م توع غعنوان "غناش  ق  الفقلة  دف إعادة  هييهم. وإ افًة إىل  لكب وافقت ا  ومة ع
 قة لرذوي الردالل املرنخفحل  15 036لذوي الدالل املنخفحل واملتوسط" يهدف إىل غناش  و 

 .(39)غ ين اتكا غنش دي ن 109.02واملتوسطب غت يفة قدرها 

 الصحن الصتف متاف  اوفل  
هناب ح املائرة مرن سر ا 99حققت ا  ومة هدف اوفل متافر  الصرتف الصرحن لنسربة  -49

ح املائرررة ح  42ح املائرررة يفملقارنرررة مررر   1وقيصرررت نسررربة السررر ان الرررذين يتشو رررون ح العرررتاش إىل 
ح املائة من الس ان متافر  الصرتف الصرحن ا سرنةب يفملقارنرة  73.3. ويُتاح لنسبة 2003 عا 

ح  100. واعتة  ا  ومة اوفل املرتاحيحل الصرحية لنسربة 2003ح املائة ح عا   33م  نسبة 
ح املائررررة مررررن سرررر ان املنررررا   التيفيررررة ايرررروإل  90املائررررة مررررن سرررر ان املنررررا   ا ضررررتية ولنسرررربة 

 . 2020 عا 

 (40)اوفل فتاب العمل  
مييرون وظيفرة جديردة  1.4ي ل م ت  اتحصاشات ح غرنش ديد إىل أنره جرتب اروفل  -50

مييرررون  62.1الررريت غيشرررت مررر  حتقيررر   ايدة ح حعرررم القررروب العاميرررة  2015ح البيرررد منرررذ عرررا  
. وغيشرت 2013مييرون  رخت ح عرا   60.7ب يفملقارنة مر  2016-2015 خت ح الفرتة 

ب أي غررررةايدة 2016-2015ح املائررررة ح الفرررررتة  35.6نسرررربة م رررراركة املررررتأة ح القرررروب العاميررررة 
اميررة . وارافعررت نسرربة م رراركة التجررل ح القرروب الع2013ح املائررة يفملقارنررة مرر  عررا   2.1 قرردرها
 .(41)ح املائة 81.9ح املائة إىل  81.7من 
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واعتمرردت ا  ومررة غررت مو ارروفل فررتاب عمررل ليف ررات األ ررد فقررتاً غشررتض إاتحررة مصرردر  -51
 (230 000ح املائرة مرنهم ) 33 ختب أكثت مرن  700 000دالل م مون ومنتظم ألكثت من 

 من النساش.
ميسررتة غشررتض ارروفل فررتاب العمررل ويقررد  مصررتف التوظيرر  اسررهي ت ائتمانيررة غ ررتوف  -52

ب قرررررررد  املصررررررتف قتو ررررررراً 2017-2015ا ررررررت لي رررررربا  العرررررررا ين عررررررن العمرررررررل. وح الفرررررررتة 
  خصاً. 1 688 529غ ين اتكا ملا وموعه  6,45 غيشت

 إدارة الكوارث -دال 
 غرنش ديد معتوفررة عامليرراً  هنرا رائرردة ح إدارة ال رروارث. ولتعةيرة نظررا  إدارة ال رروارثب ، -53

رفررر  مسرررتوب م تررر  إدارة ال ررروارث واتلاثرررة ليصررربإل و ارة إدارة ال ررروارث واتلاثرررة. واعتمررردت 
السياسرررة الو نيرررة تدارة ال ررروارثب وهرررن السياسرررة الررريت حتررردد املنظرررور  2015ا  ومرررة ح عرررا  

الررو ه واتسرررن ات رررار االسررررتاايعن تدارة ال ررروارث. واعتمررردت ا  ومرررة ال رررة العمرررل الو نيرررة 
 دف ا بي  نظا  فعاإل ملواجهة حاالت ال وارئ   نره  2015-2010 وارث ليفرتة تدارة ال

 .(42)التصدي لي وارث الواسعة الن ان
 2016وح  وش العدد املتةايد ليوفيات الناحة عن الصواع ب اعتربت ا  ومرة ح عرا   -54

لاثررررة م ررررتوعاً ابيررررغ الصررررواع  كارثررررة  بيعيررررة ]املتفرررر  السرررراغ [. وانفررررذ و ارة إدارة ال رررروارث وات
مييررون اتكررا  رردف اتكيرر  أجهررةة المتصررااب الصررواع  و راعررة مييررون خنيررة ح حيرر   170 قيمترره

أ اش البيد. وعر وًة عير   لركب قرترت ا  ومرة إدراج أح را  ح قرانون البنراش اُيرة   غرتكير  نظرا  
 اوتيل يفألرض المتصااب الصواع .

 (43)احلصول على الرعاية الصحية -هاء 
إىل اقرردا التعايررة الصرررحية األوليررة واررروفل  2011هترردف اخل ررة الصرررحية الو نيررة لعرررا   -55

ب 2018-2017سرراواة. وح السررنة املاليررة متافرر  التعايررة الصررحية ال ارئررة ليعميرر  عيرر  قررد  امل
مييررررررون دوالر مررررررن دوالرات  2 581,58غييررررررون اتكررررررا ) 206,52الصصررررررت ا  ومررررررة مبيررررررغ 
دت ا  ومرة م رتوع ب أعر2016لصحة والتشذية والس ان. وح عرا  الوالايت املتحدة( لق اع ا

"ب 2016م رتوع قرانون )محايرة( املت ر  ومقردمن الردمات التعايرة الصرحية لعرا  قانون غعنروان "
 الذي حيدد حقون وواجبات املت   واجلهات املعنية امل ارك ة ح ق اع التعاية الصحية. 

عيرادة وتمعيرةب اقرد  كرله منهرا التعايرة  18,500تية وأُن ل ح املنا   ا يية لل ا ض -56
 رررررررخت ح كرررررررل عيرررررررادة. وأن ررررررر ت ا  ومرررررررة  8 000الصرررررررحية امليسرررررررورة الت يفرررررررة إىل  رررررررو 

ومعررراً ترررحياً ح الوحررردات اتداريرررة  424متكرررةاً قرررتوايً ليصرررحة ورعايرررة األسرررتةب و 4,461 أيضررراً 
لفتعيرةب ومخسرة مست رفيات سرعة كرل م تباً تحياً ح عواتم الوحدات اتداريرة ا 60الفتعيةب و

مررررتيحل  200سررررتيتاً. ويتيقرررر   ررررو  30سررررتيتاًب ومست ررررفين اثنررررن سررررعة كررررل منهمررررا  31منهررررا 
اخلرررردمات الصررررحية مررررن كررررل ومرررر  تررررحن ح الوحرررردات اتداريررررة الفتعيررررة كررررل يررررو . وأن رررر ت 

وًة مرتيحل يوميراً. وعر  600مست ف  عي  مستوب املنرا  ب يتعامرل كرله منهرا مر   64 ا  ومة
مست ف  متخصصاً ح منرا   خمتيفرة مرن البيردب منهرا مست رفيات اتغعرة  34عي   لكب أُن ل 

 متيحل يومياً. 1 700ل ييات ال  ب ختد  ح املتوسط 
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 وفيات األ فاإل ختفيحل معدإل  
حققت غنش ديد اهلردف التاغر  مرن األهرداف اتاائيرة لأللفيرة املتعير  غتخفريحل معردإل  -57

 ح املائةب وهرو مرا يةيرد عير  اهلردف ا رددب 71اخنفحل هذا املعدإل غنسبة  وفيات األ فاإل. فقد
 1 000مررن كررل  29 . ويبيررغ معرردإل وفيررات الت ترر  حاليرراً 2015ح املائررة ايرروإل عررا   66أي 

مولررررود حررررن. واعهرررردت  1 000مررررن كررررل  24مولررررود حررررنب ومعرررردإل وفيررررات حررررديثن الرررروالدة 
مرررن   20ت األ فررراإل دون سرررن اخلامسرررة إىل غرررنش ديد أيضررراً يفلعمرررل عيررر  ختفررريحل معررردإل وفيرررا

وفراة إ رافية غرن  108,000ب و لرك يفاقراش وقروع 2035مولود حرن ايروإل عرا   1 000 كل
  .(44)هذه الف ة من األ فاإل ح كل عا 

 ختفيحل معدإل وفيات األمومة  
اعتمرردت ا  ومررة اسرررتاايعية و نيررة لصررحة األ  هترردف إىل ا ررد مررن وفيررات األمومررة.  -58
مولررود حررن.  100 000وفرراة مررن كررل  170غ معرردإل وفيررات األمومررة ح غررنش ديد حاليرراً ويبيرر

ح املائرررة الررريت كررران  75ح املائرررة يفملقارنرررة مررر  نسررربة  70واخنفرررحل معررردإل وفيرررات األمومرررة غنسررربة 
 .(45)مولود حن( 100 000 وفاة من كل 143) 2015ُيستهدف حتقيقها ايوإل عا  

خدمات الصحية غتامو لتدري  املولدات ا)تمعيات املاهتات ح  وانفذ املديتية العامة لي -59
عاميرة تررحية ومسراعدة ح وراإل رعايررة األسرتة ومسرراعدة  6 100 كرل من قرة. و، ارردري   رو

ح وررراإل ترررحة املرررتأة لتررر هييهن ليعمرررل كمولررردات وتمعيرررات مررراهتات يقررردمن الررردمات ترررحة 
 2 994 غت وراً اردريبياً ح وراإل القبالرة وأن ر ت. واسرتحدثت ا  ومرة أيضراً (46)األمومرة ح املنرةإل
 وظيفة ليقاغ ت.

وانفررذ و ارة الصررحة ورعايررة األسررتةب يفلتعرراون مرر  اليونيسرري ب غررت مو التعايررة التوليديررة  -60
ال ارئررة  رردف حتسررن رعايررة تررحة األ  )اهلرردف اخلررامس مررن األهررداف اتاائيررة لأللفيررة(. وح 

ست رررررفيات كييرررررات ال ررررر  ا  وميرررررةب ومست رررررفيات املنرررررا  ب الوقرررررت الرررررتاهنب اقرررررد  حيررررر  م
ومست ررفيات الوحرردات اتداريررة الفتعيررةب ومتاكررة رعايررة األ  وال فررل الرردمات التعايررة التوليديررة. 
وي ررررارض أيضرررراً ح هررررذا الرررررب مو عرررردد مررررن العيررررادات أو املست ررررفيات اخلاتررررة واملنظمررررات لررررل 

دات الريت ُاررتب ح متافر  التعايررة التوليديرة ال ارئررة ا  وميرة املعنيرة يفلصررحة. وا دادت نسربة الرروال
متكررة قررتوي ليصررحة  1 500 ح املائررة. ويفت ررافة إىل  لرركب جررتب حترردي. 93ا سررنة غنسرربة 

 . (47)ورعاية األستة ل ن اقد  الدمات اتسعافات األولية التوليدية

 اتيد ة/و  نقت املناعة الب تيفل  اداغل الوقاية من  
ل غنش ديد معداًل منخفضاً جداً من حي.  -61 . ةو  نقرت املناعرة الب رتيفل انت ار اسع  

 ررخت. واقرررل حررراالت  11 700الرررذين حُيتمررل إتررراغتهم غفررلو  اتيرررد   ويبيررغ عررردد املت رر 
ح املائررة. وقررد  0,01سررنة( عررن  49إىل  15العرردوب ا ديثررة يفلفررلو  غررن البررالشن )مررن سررن 

بررادرات الرريت أُ يقررت ح متحيررة مب ررتةب ومنهررا م ررتوع الوقايررة مررن أم ررن حتقيرر   لررك غفضررل امل
ب الررررذي اسررررتهدف م افحررررة انت ررررار 2007-2004مررررتض اتيررررد  والعرررردوب غفلوسرررره ليفرررررتة 

و يفئرن ارارة  وامل رتشين يفجلرنسب العدوب ح تفوف الف رات األكثرت اعت راً ليخ رت )كاأل فراإل
 . (48)عامة الس اناجلنسب ومشايتي اهلوية اجلنسانية( فضً  عن 
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 ليفتيات الصحن متاف  الصتف  
ب أن 2014ك ررر  املسرررإل الرررو ه األساسرررن لينظافرررة الصرررحيةب الرررذي ُأجرررتي ح عرررا   -62

عررد  كفايرررة املررتاحيحل وسررروش انظيفهررا ح املاسسرررات التعييميررة يسرررب  م رراكل ترررحية ليفتيرررات 
 حةيرررتان/ 23اعميمررراً ح ويقيرررل مرررن حضرررورهن. وملواجهرررة هرررذه امل ررر يةب أتررردرت و ارة التعيررريم 

لتنفيرررذ ارررداغل معينرررة لتررروفل متافررر  الصرررتف الصرررحن املناسررربة لنررروع اجلرررنس ح كرررل  2015 يونيررره
مدرسررررةب مررررن قبيررررل املررررتاحيحل املنفصررررية ليفتيرررراتب واملررررتاحيحل املناسرررربة لي رررر    وي اتعاقررررةب 

لرة  األمرت غردف  غن املدرسرات وال البراتب واروفل املناديرل الصرحية )إن  ومناق ة مو وع ا يحل
  .(49)ا يفتها( وما إىل  لك

 احلصول على التعليم -واو 
. وقد أُ يقت (50)اسيم ا  ومة  ن اوفل التعييم ليعمي   تف أساسن لتحقي  التنمية -63

 .(51)2018مبادرات ملد ن ان التعييم االغتدائن اتلةامن حىت السنة الدراسية الثامنة ايوإل عا  

 االغتدائن اتلةامن وا)ا(التعييم   
عيررر  وانيرررة التعيررريم االغتررردائن ح  1990يرررنت قرررانون التعيررريم االغتررردائن اتلةامرررن لعرررا   -64

حيررر  املررردار  ا  وميررررة جلميررر  ال رررر   مرررن سرررن سررررت سرررنوات إىل ع ررررت سرررنوات. واسررررع  
يررررة إىل  ررررمان التحرررران حيرررر  األ فرررراإل ح دائررررتة كررررل مدرسررررة اغتدائ 2011ا  ومررررة منررررذ عررررا  

 ح ومية  ذه املدار .

 هانق اع عنيفملدرسة واال االلتحان  
إىل أن  2016لعرررا   م تررر  معيومرررات وإحصررراشات التعيررريم ح غرررنش ديدي رررل اقتيرررت  -65

 الباً. ويبن التقتيرت أن  18 602 988 العدد ال ين لي    امليتحقن يفملدار  االغتدائية غيغ
 2005ح املائرررررررة ح عرررررررا   108,4دائن ا داد مرررررررن معررررررردإل االلتحررررررران ال يرررررررن يفلتعيررررررريم االغتررررررر

ب وأن معررررردإل االلتحررررران الصررررراح ا داد ح الفررررررتة نفسرررررها 2016ح املائرررررة ح عرررررا   112,2 إىل
ب غيررغ متوسررط معرردإل االنق رراع عررن 2014ح املائررة. وح عررا   97,98ح املائررة إىل  94,7 مررن

ح املائررررة ح السرررنة الدراسررررية  1,4وىل وح املائرررة ح السررررنة الدراسرررية األ 0,75التعيررريم االغترررردائن 
 اخلامسة ]املتف  الثامن[. 

 او ي  ال ت  الدراسية وا ً   
غ يرررن كترررا  دراسرررن  4,60ب أكثرررت مرررن 2017-2013و عرررت ا  ومرررةب ح الفررررتة  -66

وررا ً عيرر  ا ميررذ السررنوات الدراسررية مررن األوىل إىل التاسررعة ]املتفرر  التاسرر [. وو عررت ا  ومررة 
ب ألوإل 2018. وو ع ح عررا  2017أيضرراً عيرر  الت ميررذ  وي اتعاقررة البصررتية ح عررا   ال ترر 
  79 992و كتررا   ررارين )متحيررة مررا قبررل االغترردائن(  34 642و كتررايفً دراسررياً   34 642 مررتةب

أ فرراإل مخررس ف ررات إثنيررة تررشلة )هررن ال رراكما واملارمررا والرتيبررورا  كتررايفً مررن الصرر  األوإل عيرر 
 (. والشارو والسادري
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 احلماية م  التعذيب  
 التدابري التشريعية  

ب  رردف افعيررل 2013سررنت ا  ومررة قررانون )منرر ( التعررذي  والوفرراة أثنرراش االحتعررا ب  -67
ناهضررة التعرررذي  ولررله مررن  ررتو  املعاميررة أو العقوغررة القاسرررية أح ررا  اافاقيررة األمررم املتحرردة مل

. ويقضررن هررذا القررانون  عاقبررة أي  ررخت يُرردان يفرا ررا  (52)1984ب ال إنسررانية أو املهينررة أو
التعررذي  يفلسررعن امل رردد ملرردة ال اقررل عررن مخررس سررنوات ودفرر  لتامررة. ويعاقرر  القررانون أيضرراً 
عيرر   اولررة ارا ررا  هررذه اجلت ررة أو التحررتيحل عييهررا أو التررابمت عيرر  ارا ا ررا يفلسررعن والشتامررة. 

ض عقا  يفلسرعن امل ردد مردب ا يراة وغردف  لتامرة. وح حالة الوفاة الناحة عن التعذي ب يُفت 
وال  ررو  التررذرع  ي ظررتوف اسررتثنائيةب  ررا ح  لررك حالررة ا ررت  أو التهديررد يف ررت ب أو عررد  

 . (53)االستقتار السياسن الداالينب أو أي حالة  وارئ عامة أالتب لتربيت أفعاإل التعذي 

 عدم التمييز وحقوق األاليات  
التةاماً عميقاً اماية واعةية حقون األقييات الدينية واتثنية ح البيرد. وقرد  ايتة  ا  ومة -68

ب إىل أن "التعددية الدينية 2015أ ار املقتر اخلااب املعه اتية الدين أو املعتقدب ح اقتيته لعا  
عميقررة اجلررذور ح غررنش ديدب وأن مبرردأ العيمانيررة الررذي يتسرريه الدسررتور ي رر ل إ رراراً يسررتوع  

 ."(54)تعددية الدينية والعقائدية ليعمي  دون  ييةال

 اتفاق السالم ألراضي هضبة شيتاغونغ  
أحد أجنإل املبرادرات الريت أ يقتهرا رئيسرة  اافان الس   ألرا ن هضبة  يتالونغي  ل  -69

الرررو راشب ال ررريخة حسرررينةب حيررر. أهنررر  غسررر   النرررةاع الرررذي اسرررتمت عقررروداً ح منرررا   اهلضرررا . 
  ا  ومررة غ رر ل ات  غتنفيررذ االافرران غ اميرره. ول سررتاع غرروالة انفيررذ سررائت أح ررا  ولررذلك ايتررة 

ح   اافرران السر   ألرا ررن هضرربة  رريتالونغاافران السرر  ب أعررادت ا  ومررة ا ر يل جلنررة انفيررذ 
ب أداليرت ا  ومرة اعرديً  عير  قرانون جلنرة اسروية 2016. وح عرا  2018كرانون الثا(/ينرايت 
ب لتيسررل اتسررتاع غتسرروية النةاعررات عيرر  األرا ررن 2016ب هضرربة  رريتالونغالنررةاع عيرر  أرا ررن 

 . (55)ومحاية ا قون املتصية يفألرا ن ليمعتمعات اتثنية الصشلة ح ايك املن قة

 ضد األالياتاملوجه التصدي للعنف   
اتبررت ا  ومررة سياسررة "عررد  التسررامإل إ  قرراً" مرر  أي  رر ل مررن أ رر اإل العنرر   ررد  -70

ات الدينيررررة  ي  ريعررررة كانررررت. ولتعةيررررة التنرررروع الررررديه واالنسررررعا  غررررن الررررداي تب اررررداف  األقييرررر
. واررروفت أجهرررةة إنفرررا  القرررانون األمرررن "ل رررل دينررره واألعيررراد ليعميررر "ا  ومرررة غقررروة عرررن  رررعار 

 )تمعات األقييات الدينية ح أثناش االحتفاالت الدينية وللها من املناسبات. 
و تي التصدي  ستع وقت مم ن ألي حادثرة عنر   رد األقييرات الدينيرة. وأدانرت ا  ومرة  -71

ترررتاحًة حيرررر  حرررروادث العنرررر   رررد األقييررررات الدينيررررة واتثنيررررةب واخترررذت اتجررررتاشات القانونيررررة املناسرررربة 
ارايب ملقا رررراة اجلنرررراة. فمررررث ًب عنرررردما انرررردل  العنرررر   ررررد وتمرررر  األقييررررة ح نسررررلجنار ح من قررررة غتامهانبرررر

وجه ررت ا  ومررة اتدارَة ا ييرررة  ن اتخررذ إجرررتاشات عاجيررة لتفررر  قضررااي واعتقررراإل األ ررخااب املتهمرررن. 
 .. ]املتف  الساد  ع ت[(56) خصاً  124ورُف  ما وموعه اا( قضااي غ  ن ا ادث واعتُقل 



A/HRC/WG.6/30/BGD/1 

17 GE.18-02898 

 العبادة ألماك  م توفري األ  
ن اوفت أمناً الاتاً ألماكن العبادةب و اتة ايتة  أجهةة إنفا  القانون غتعييمات دائمة   -72

ح املناسررررربات الدينيرررررة. واُعرررررد اسرررررتباحة أمررررراكن العبرررررادةب وإهانرررررة األداينب وإ رة اال ررررر تا  ح 
. وا رل التقراريت إىل 1860التعمعات الدينية جتائم يعاق  عييها  وج  قانون العقويفت لعا  

ن أمرراكن العبررادةب أو املعاغرردب ليتختيرر  م ررا ً مرر 84 ررهدت اعررتض  2017-2013أن الفرررتة 
 . (57)والنه  أو التدنيس. ورُفعت قضااي جنائية غ  ن حي  هذه ا وادث

 احلقوق اخلاصة ابلنساء  
 اسيم ا  ومة  ن   رن املرتأة  رتف أساسرن مسرب  ليتنميرة الو نيرةب و ن   رن املرتأة -73

 . (58)أمت ال   ن حتقيقه إال من ال إل محاية حقوقها

 املساواة بني اجلنسني  
ب الذي ن ته املنتردب االقتصرادي العراملنب 2017وفقاً ليتقتيت العاملن ليفعوة غن اجلنسن لعا   -74

يفملقارنررة مرر   كبررلاً   غيررداًب وهررن غررذلك حققررت اقرردماً  144حتتررل غررنش ديد املتابررة السرراغعة واألرغعررن غررن 
)التاغعة والسرتن والثانيرة والسربعنب عير  الترواط(. واتصردر غرنش ديد  2016و 2015اتايبها ح عامن 

 . (59)غيدان جنو  اسيا ليعا  الثال. عي  التواطب من حي.  مان املساواة غن اجلنسن

 (60)حق املرأة يف التعليم والعمل والرعاية الصحية والسك   

ح  53,6ح املائررةب ويفملرردار  الثانويررة  50.7بة التحرران الفتيررات يفملرردار  االغتدائيررة ابيررغ نسرر -75
ح املائرررررررة. وارافررررررر  معررررررردإل قبررررررروهلن ح املررررررردار  االغتدائيرررررررة  47.56املائرررررررةب ويفملررررررردار  الثانويرررررررة العييرررررررا 

تعيرريمب م يررن  البررة  تومررةب ح خمتيرر  مسررتوايت ال 3.96ح املائررة. وحصررل مررا وموعرره  99.64 ليبيررغ
مييرررررون اتكرررررا كتوااررررر   999.50مييرررررون اتكرررررا. و، او يررررر  مبيرررررغ  6 601.5عيررررر  رااررررر  غيرررررغ إحاليررررره 

 مييون  البة جامعية. وأن  ت ا  ومة أرغعة معاهد ليفنون الت بيقية خمصصة لي البات.  0.16 عي 
مرررن  ح املائرررة مرررن النسررراش ح الق ررراع اتنتررراجن. وح الفررررتة 33.5وح غرررنش ديدب يعمرررل  -76
سررررنة  29-20ب ا دادت القرررروب العاميررررة النسررررائية ح الف ررررة العمتيررررة 2013إىل عررررا   1999 عررررا 
ح  100غنسربة  49-40والف رة العمتيرة  39-30ح املائةب وا دادت ح الف ة العمتيرة  190 غنحو

ح  34اط املائة. وح الوقت التاهنب ابيغ مسرامهة القروب العاميرة النسرائية ح ارو النرااو ا يرن اتحر
ح املائرة مررن الوظرائ  املعيررن عنهررا  10املائرة. واُلصصررت ليمرتأة ح الرردوائت ا  وميرة حصررة قرردرها 

ح املائة من الوظائ  لل املعين عنها ح اجلتيردة الت يرة. وح  15ح اجلتيدة الت يةب وحصة قدرها 
 ح املائة.  60املدار  االغتدائيةب ابيغ ا صة املخصصة ليمتأة ح وظيفة مدر  سة 

 53واستحدثت ا  ومة غت مو قسائم تحة األ  )غت مو لتمويرل جانر  ال ير ( ح  -77
مييررون امررتأة حامررل فقررلة ح املنررةإل  0.175وحرردة إدارة فتعيررة مررن أجررل إاتحررة التعايررة املرراهتة لررر 

ب التعايررررة الصررررحية األوليررررة والشررررذاش 2009ح املتفرررر . واقررررد  العيررررادات ا)تمعيررررةب منررررذ عررررا   أو
مييرون امرتأة حامرل عيرر   2.89مييرون امرتأةب وقررد حصريت  رو  32والردمات انظريم األسرتة إىل 

متكررةاً  97التعايررة ال ارئررة قبررل الرروالدة عررن  تيرر  ا)معررات الصررحية ليوحرردات اتداريررة الفتعيررة و
 املتأة وال فل. لتعاية 
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 ASHRAYANوا ر ل املرتأة أكثرت مرن نصر  امل رتدين الرذين أُعيرد  هرييهم ح إ رار م ررتوع  -78
م ررتد ح إ رررار هرررذا  000 250الررذي أ يقتررره رئيسررة الرررو راش. واعتررة  ا  ومرررة إعررادة  هيرررل أكثررت مرررن 

يفت رافة إىل  لركب ل فالة  ب ة أمان جلمير  امل رتدين. و  ب ح إ ار ال تها2019امل توع ايوإل عا  
 م تد ح املنا   الساحيية.  50 000يستتت ا  ومة إن اش منا إل لنحو 

 جترمي العنف ضد املرأة  
ب 2000سنت ا  ومةب يفت افة إىل قانون )من ( املعامية القاسرية لينسراش واأل فراإلب  -79

ب 2012اد اتيفحيرةب املرو  ب وقانون م افحة2010قانون )الوقاية وا ماية من( العن  األستيب 
ب  رردف محايررة املررتأة مررن حيرر  أ رر اإل العنرر  وجررتائم 2014النرروويب مررحل ا  وقررانون فحررت

واملواد اتيفحية. وُو عت ال ة عمل و نية ملن  العن   د النسراش واأل فراإل  الفضاش اتل رتو(
 ة(. وا ررررررمل ا)رررررراالت التئيسررررررية خل ررررررة العمررررررل كررررررً  مررررررن الرتايبررررررات القانونيرررررر2013-2025)

والتسررهي ت القانونيررة؛ والنهرروض االجتمرراعن االقتصررادي يفملررتأة وال فررل؛ والرردمات محايررة املررتأة 
وال فرررل مرررن العنررر ؛ والوقايرررة وإعرررادة الت هيرررل؛ والترررداغل املاسسرررية؛ واسررررتاايعيات لتنفيرررذ ال رررة 

دف ب  رر2015العمررل الو نيررة. واعُتمرردت السياسررة املتعيقررة امايررة العمرراإل املنررةلين ورعررايتهمب 
اررروفل ا مايرررة القانونيرررة ليعمررراإل املنرررةلين مرررن إسررراشة املعاميرررةب والتمييرررةب والعمرررل لرررل النظرررامنب 

ب اعررتيحل املررتأة العاميررة 2006واألجررور املتدنيررةب و رروإل سرراعات العمررل. وحيظررت قررانون العمررلب 
 . (61)(332لسيوض لل الئ  أو متفوض )املادة 

 (62)تدابري التصدي للعنف ضد املرأة  

ح  رروش ادعرراشات اعررتض النسرراش ليتحررتص اجلنسررنب أترردرت ا  مررة العييرراب ح األمررت  -80
ب اوجيهرررات لت ررر يل "جلررران لي ررر اوب" ح كرررل م تررر  ح رررومنب 5916/2008الت رررن رقرررم 

وماسسرررة اعييميرررةب وأمررراكن العمرررل األالرررتبب غشرررتض النظرررت ح ادعررراشات التحرررتص اجلنسرررن أثنررراش 
ت ا  مررة العييرررا عررد  قانونيررة حيررر  العقررويفت اخلارجررة عرررن العمررل. ويفت ررافة إىل  لررركب أعينرر

 . (63)ن ان القضاشب  ا فيها العقويفت الصادرة عي  أهنا "فتوب"
مرررردار  ووررررا( لتقرررردا املسرررراعدةب يعمررررل عيرررر  واسررررُتحدث الررررط ااصرررراإل و رررره مبا ررررت -81

لرررك. وح "ب مرررن أجرررل منررر  العنررر   رررد املرررتأةب و واج األ فررراإلب ومرررا إىل  109السررراعةب هرررو "
مسرررراعدات  بيررررةب  1 703مررررا وموعرررره  109ب قرررردمت الدمررررة اخلررررط 2017-2013 الفرررررتة

 662 211و مساعدة قانونيةب 854 31مساعدة من ال ت ةب و 12 160م ورةب و 4 218و
معيومة ]املتف  العا ت[. وأُدرج هذا التقم اهلاافن ح ال ت  الدراسرية ليصرفوف مرن السراد  إىل 

تحييرل ا مرحل ل التحقي  ح قضااي االلتصا ب أُن ل خمترب  رتعن و رها ادي ع ت. ولتيسل 
املنررررررررةوع  مررررررررحل النرررررررروويب وسرررررررربعة خمتررررررررربات فتعيررررررررة لفحررررررررت ا املنررررررررةوع األكسررررررررعن النررررررررووي

" مررن أجررل اقرردا الرردعم JOY. واسررُتحدث ا بيرر  عيرر  اهلرراا  ا مرروإل يفسررم "(64)األكسررعن
 الستي  إىل النساش واأل فاإل  حااي العن . 

 منع الزواج املبكر والزواج القسري  
اسررري  م ا  ومرررة  ن  واج األ فررراإل عامرررل معرررو  ن يسرررهم ح انق ررراع الفتيرررات عرررن املررردار   -82

وارا ررا  العنرر   ررد املررتأةب وح عررد    ررن املررتأة. وسررعياً إىل القضرراش عيرر   واج األ فرراإل ايرروإل 
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هرررو القرررانون الرررذي حيرررل  رررل ب و 2017ب سرررنت ا  ومرررة قرررانون اقييرررد  واج ال فرررلب 2021عرررا  
القرررانون السررراغ . ويرررنت القرررانون عيررر  ا ررر يل جلررران ملنررر   واج األ فررراإل عيررر  الصرررعيدين الرررو ه 

مررا دون سررن  وا يررن ون ن ليمرروظفن العمررومين  نرر   واج األ فرراإل. ويبيررغ معرردإل  واج األ فرراإل
ح املائررة )اقتيررت معهررد  47 ح املائررةب واأل فرراإل مررا دون سررن الثامنررة ع ررتة 7ب10اخلامسررة ع ررتة 

 997 7ب ُمنرررر  مررررا وموعرررره 2017-2013(ب وح الفرررررتة 2017غررررنش ديد لدراسررررات التنميررررةب 
 واجرراً لأل فرراإل عررن  تيرر  الررط املسرراعدة اهلرراافن  035 1 واجرراً لأل فرراإلب وُمنرر  غ رر ل الررااب 

 .(65) خصراً لصرريتهم غعمييرات  واج لأل فرراإل 1 761قضررية وأديرن  584. ورُفعرت 109الرو ه 
  .]املتف  الساد  ع ت[

 احلصول على الرعاية الصحية واملساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل واملشورة  
أُن ررر ت اسرررعة متاكرررة جامعرررة ملعاجلرررة األ مرررات  ررردف دعرررم النسررراش واأل فررراإل  رررحااي  -83

اً مست رف   يير 40وحدة جامعة ملعاجلرة األ مرات ح  60العن . ويفت افة إىل  لكب أُن  ت 
ومعرراً تررحياً ح الوحرردات اتداريررة الفتعيررة لترروفل املرر وب املاقررت ليضررحااي. ويقررد  املتكررة  20و

الو ه ليم ورة املتعيقة يفلصدمات النفسية امل ورة النفسية االجتماعية لينساش واأل فاإل  حااي 
 فررراإل  رررحااي العنررر . واررروفت ارررا( دور إيرررواش امنرررة وسرررتة متاكرررة لررردعم املرررتأة املررر وب لينسررراش واأل

العن  ملدة ستة أ هتب يفت افة إىل املساعدة القانونيةب وامل ورة النفسية االجتماعيةب والتدري  
ررن املهررارات. واررديت ال ررت ة أيضرراً اانيررة متاكررة لرردعم الضررحااي  رردف مسرراعدة النسرراش  الررذي ينم 

املسرراعدة  امررتأة عيرر  085 74والفتيررات  ررحااي العنرر  وإعررادة  هررييهن. وحصررل مررا وموعرره 
ب و لرررك  وجررر  القواعرررد الو نيرررة لتقررردا املسررراعدة 2017-2013القانونيرررة ا)انيرررة ح الفررررتة 

  .(66)]املتف  الساد [ 2014القانونية لعا  

 مقاضاة مرتكيب العنف ضد املرأة   
  مة الاتة غشتض اتستاع يفلبت ح قضرااي العنر   رد املرتأة.  54أن  ت ا  ومة  -84

قضررررية )سررررعل املتاكة/الوحرررردات اجلامعررررة ملعاجلررررة  343 7ب رُفعررررت 2017-2013وح الفرررررتة 
 . (67)قضية منها أح ا  إدانة 140قضية تدرت ح  1 194األ مات(ب و، البت ح 

 العائلي تنفيذ اانون العنف  
ب سررنتت 2010يسررل التنفيررذ الفعرراإل لقررانون )الوقايررة وا مايررة مررن( العنرر  العررائين لعررا  لت -85

ب 2016-2012قواعد )الوقاية وا ماية من( العنر  العرائين. وح الفررتة  2013ا  ومة ح عا  
 . (68)قضية  وج  هذا القانون 30 797أُقيم ما وموعه 

 (69)متكني املرأة  

 50املتأة ح اختا  القتار عي  أعير  مسرتوبب يرنت الدسرتور عير  ختصريت لضمان م اركة  -86
امررتأة انُتخرر   20مقعررداً ليمررتأة ح الربملرران. ويفت ررافة إىل  لرركب يضررم الربملرران ا رراط غررن أعضررائه 

عن  تي  التصويت ال عر. واتمية غنش ديد اان غو   فتيردب حير. اتقيرد املرتأة مناتر  رئريس 
الربملانب و عيم املعار ة و ئ   عيم املعار ة. واوجد أرغر  و يرتات ح ويرس الرو راش  الو راشب ورئيس

ا اط. وو عت جلنة االنتخايفت قواعد انظيمية لألحةا  السياسية املسعية هتردف إىل رفر  نسربة 
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ب و رررمان أال اقرررل نسررربة 2020 ح املائرررة ايررروإل عرررا  30النسررراش املت رررحات ح االنتخرررايفت إىل 
 .(70)ح املائة 33غن األعضاش ح هذه األحةا  عن  النساش
ب كرران العرردد ال يررن لينسرراش العررام ت ح الرردوائت ا  وميررة )مررن 2015وح هنايررة عررا   -87

امررررتأة مناترررر  مسرررراوط  431امررررتأة. واتقيررررد اان  378 354التابررررة األوىل إىل التابررررة التاغعررررة( 
ا  وميرة. واوجرد سرت قا ريات ح ا  مرة العييرا املستوب املتوسرط وكبرار املسراولن ح الردوائت 

 .قا ية ح ا اكم الفتعية. ]املتف  الساد  ع ت[ 388و

 احلقوق اخلاصة ابألطفال  
اعتقررد ا  ومررة أن   ررن األ فرراإل عررن  تيرر  الرردفاع عررن حقرروقهم ح حيرر  ورراالت ا يرراة  -88

 ردف  2013 ا  ومرة قرانون ال فرل لعرا . ولتحقي  هذه الشايرةب سرنت (71) د  مصا هم الفضي 
. وييشررررن هررررذا القررررانون قررررانون ال فررررل السرررراغ  (72)1989إنفررررا  أح ررررا  اافاقيررررة حقررررون ال فررررل لعررررا  

 .(73)سنة 18 نه ال خت الذي يقل سنه عن ‘ ال فل‘. ويعت  ف القانون اجلديدب مث ًب 1974 لعا 

 ئيةأمني مظامل األطفال والس  الدنيا للمسؤولية اجلنا  
انظت ا  ومة غعناية ح مقرتح جلنة غنش ديد الو نية  قون اتنسان غتف  السرن الردنيا  -89

. ويفت رررافة إىل  لررركب أوترررت اليعنرررة (74)سرررنة 12ليمسررراولية اجلنائيرررة مرررن اسررر  سرررنوات إىل 
الو نيررررة  قررررون اتنسررررانب غعررررد الت رررراور مرررر  املنظمررررات ال ررررتي ة واجلهررررات ترررراحبة املصرررريحة 

لرررل ا  وميرررة ومنظمرررات ا)تمررر  املرررد(ب ءن ررراش جلنرررة  قرررون ال فرررل اتمتررر  غواليرررة واملنظمرررات 
 .(75)أوس ب وقدتمت اليعنة م توع قانون هو اان قيد نظت ا  ومة

 تسجيل املواليد  
. ويُيرة   2004عي  قانون اسرعيل املواليرد لعرا   2013أُداليت اعدي ت واسعة ح عا   -90

ل مرري د كررل  فررلب ح الرر إل  يومرراً مررن والداررهب دون  45هررذا القررانون موظرر  التسررعيل  ن يسررع  
ب 2009أي افتقررة عيرر  أسررا  الرردين أو العررتن أو نرروع اجلررنس أو اليررونب ومررا إىل  لررك. وح عررا  

إىل  2013عيومات املتعيقة غتسعيل املواليد عن  تير  اتنرتنرت. وح الفررتة مرن عرا  أُن ل نظا  امل
 .. ]املتف  ا ادي ع ت[(76)والدة 102 218 779هذا النظا  ُسعيت عرب ب 2017عا  

 (77)الوصول إىل املوارد  

نيرة أدوت ا  ومةب عي  أسا  اتير وألوإل متة عي  ات  نب منظور ال فل ح امليةا -91
مييرررون اتكرررا ليرررو ارات  ات الصرررية  258.5ب والصصرررت 2016-2015الو نيرررة ليسرررنة املاليرررة 

 .لتمويل م اري  إاائية الاتة يفل فل. ]املتف  الساد  ع ت[

 العنف ضد األطفال  
عيررر  املعاقبرررة عيررر  االعترررداش عيررر  ال فرررل أو إمهالررره  2013يرررنت قرررانون ال فرررل لعرررا   -92
اسرررخله لشرررتض  خصرررن أو اعتيضررره لفعرررل فا رررإل أو إ ررران إتررراغة غررره هعرررته أو إيذائررره أو  أو
التسررب  ح معررا ة نفسررية لررهب ومررا إىل  لررك. ويفت ررافة إىل  لرركب أترربإل اسررتش إل األ فرراإل  أو

. وأتررردرت (78)مرررن جانررر   رررخت ُعهرررد إليررره قرررانو ً غتعايرررة ال فرررل يُرَعرررد  جت رررة يُعاقَررر  عييهرررا



A/HRC/WG.6/30/BGD/1 

21 GE.18-02898 

ب اوجيهرررات غوقررر  حيررر  أ ررر اإل العقوغرررة 5684/2010ا  مرررة العييررراب ح األمرررت الت رررن رقرررم 
البدنية ح املاسسات التعييمية. وغنراًش عير   لركب أتردرت ا  ومرة اعميمراً حيظرت حير  أ ر اإل 

 . (79)العقوغة البدنية ح حي  املاسسات التعييمية
واسررررتحدثت ا  ومررررة ر يرررراً أوإل الررررط ااصرررراإل وررررا( يعمررررل عيرررر  مرررردار السرررراعة ملسرررراعدة  -93
"ب ل ررررن يقررررد    الدمررررة هاافيررررة وانيررررة لأل فرررراإل املتعت ررررن ليعنرررر  واتيررررذاش 1098 فرررراإلب غررررتقم "األ

م املرررات ح  25 907واالسرررتش إل. وح وقرررت سررراغ ب ح املتحيرررة التعتيبيرررةب ايقررر  الرررط املسررراعدة 
 عميية  واج لأل فاإل.  152ب وأوق  2016إىل أاير/مايو  2015الفرتة من ا تين األوإل/أكتوغت 

أ فرراإل  ررحااي ليعنرر ب كالقتررل  1 205ب أُغيررغ عررن وقرروع 2017-2013 الفرررتة وح -94
إيفحيرررة واالاررارب ومررا إىل  لررك. ويبيررغ عررردد واالسررتش إل ح إنترراج مررواد واالعتررداش واالالت رراف 

قضية. ويفت رافة  1 060القضااي املتعيقة  مارسة العن   د األ فاإلب اليت   يبت فيها غعدب 
 36قضررية ااررار يفأل فرراإلب أُديررن فيهررا  145البررت ح  2017-2013رتة إىل  لرركب ، ح الفرر

 فرررررً  الررررردمات  239ب ايقررررر  2017-2013. وح الفررررررتة (08)متهمررررراً ]املتفررررر  الثرررررا( ع رررررت[
 املساعدة القانونية ]املتف  الساد [.

 احلقوق اخلاصة ابألشخاص ذوي اإلعااة  
ير  جوانر  حيراهتم. واروط ا  ومرة ايتة  ا  ومة غردعم األ رخااب  وي اتعاقرة ح ح -95

أولويرررة تدمررراج األ رررخااب  وي اتعاقرررة ح ال رررة التنميرررة الو نيرررة التئيسرررية. وغنررراًش عيررر   لررركب 
 أدرجت ا  ومة مس لة انمية األ خااب  وي اتعاقة ح ال تها اخلمسية الساغعة. 

 التدابري التشريعية   
)"قرررانون  2013 وي اتعاقرررة لعرررا  سرررنتت ا  ومرررة قرررانون حقرررون ومحايرررة األ رررخااب  -96

. وين روي (81)2006 وي اتعاقرة"(  ردف إنفرا  اافاقيرة حقرون األ رخااب  وي اتعاقرة لعرا  
قررانون  وي اتعاقررة عيرر  واليررة واسررعة لضررمان محايررة األ ررخااب  وي اتعاقررة. ويررنت القررانونب 
مرررثً ب عيررر  اسرررعيل األ رررخااب  وي اتعاقرررات املعررررتف  رررا قرررانو ًب وختصررريت مقاعرررد لرررذوي 
اتعاقرررة ح وسرررائل املواتررر ت العامرررةب ومحرررايتهم مرررن التمييرررة ح عمييرررات القبررروإل ح املاسسرررات 

يميررةب وايسررل وترروهلم إىل األمرراكن العامررةب وحظررت أي نرروع مررن التمييررة القررائم عيرر  أسررا  التعي
عير  األفعراإل/اتجتاشات الريت  . ويعاق  القانون أيضاً (82)اتعاقة من جان  أي هي ة أو ماسسة

 . (83)اعون التمت  غتيك ا قون
ف حتديرد واسرعيل وُأجتي أوإل مسإل من نوعره عير  ن ران البيردب غ رتن  األغروا ب  رد -97

حي  األ خااب  وي اتعاقة ح إ ار "غت مو مسإل وك   اتعاقة" الذي أ يقته ا  ومرة ح 
 مييون  خت من  وي اتعاقة.  1 534. وُسعل حىت اان  و 2012 عا 

 احلصول على املوارد  
اتكرررا  300حيررر  لأل رررخااب  وي اتعاقرررة ا صررروإل عيررر  إعانرررة الاترررةب ا دادت مرررن  -98
 6 930ب الصتصرررت ا  ومرررة مبيرررغ 2018-2017اتكرررا  رررهتايً. وح السرررنة املاليرررة  700 إىل

 .(84) خت  ي إعاقة 825 000مييون اتكا لدف  اتعا ت ال هتية إىل 
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 تعليم األشخاص ذوي اإلعااة  
 را عير  أسرا   حيظت قانون  وي اتعاقة عي  املاسسات التعييمية رفحل التحران أي  رخت -99

 القانون أيضاً حصة الاتة لقبوإل ال     وي اتعاقة ح املاسسات التعييمية. اتعاقة. وحيدد
 64وو رررررعت ا  ومرررررة غرررررت مو التعيررررريم املت امرررررل لي ررررر    وي اتعاقرررررة البصرررررتية ح  -100

 وي اتعاقرررة البصرررتيةب ومخرررس املتعي  مرررن من قرررةب وأن ررر ت متكرررةاً و نيررراً لتررردري  وإعرررادة  هيرررل 
قررررة البصررررتيةب وماسسررررة لأل فرررراإل  وي اال رررر تا  الررررذههب واررررا( مررردار  لي رررر    وي اتعا

مرردار  لي رر    وي اتعاقررات السررمعية والن قيررةب ومتكررةاً لتوظيرر  وإعررادة  هيررل األ ررخااب 
 وي اتعاقرات البدنيرةب ومتكرةاً ريفيراً تعرادة الت هيرلب وسرتة متاكرة لتردري  وإعرادة  هيرل األيتررا  

 .(58) ت[و وي اتعاقة ]املتف  الثال. ع
وملن  االنق اع عن التعييمب و رعت ا  ومرة غرت مو دفر  أجرور لأل فراإل  وي اتعاقرة. وح  -101
 مييون اتكا لي     وي اتعاقة.  540.48ب أ نت ا  ومة غدف  مبيغ 2018-2017الفرتة 

 الرعاية الصحية  
التعاية الصحية  ال  من  وي اتعاقة الوتوإل الستي  إىل الدمات  80 000 يتاح ل -102

ا)انيررررة ح حيرررر  املست ررررفيات ا  وميررررة. و  ررررن هلرررراالش ال رررر   أيضرررراً االسررررتفادة وررررا ً مررررن 
 رراحنة  32مات املت اميررة لررذوي اتعاقررة ومتاكررة ليخررد 103اخلرردمات الع جيررة الرريت اقرردمها 

 خصررراً مرررن  وي اتعاقرررة مرررن اخلررردمات الررريت  296 738عررر ج متنقيرررة. واسرررتفاد حرررىت اان 
 خصاً مرن  وي اتعاقرة  238 253دمها متاكة اخلدمات املت امية لذوي اتعاقةب واستفاد اق

مررن اخلرردمات الرريت اقرردمها  رراحنات العرر ج املتنقيررة. وقرردمت ا  ومررة أيضرراً أجهررةة مسرراع دة 
 .(86)2013 خصاً من  وي اتعاقة منذ عا   20 229 إىل

 يةالوصول إىل اخلدمات العامة والعملية االنتخاب  
ذوي ح املائرررة لررر 10ب حصرررة قررردرها ا  وميرررةالررردوائت  وظرررائ  ح ب ومرررةا الصصرررت  -103

 .(87)وظائ  الف ة األوىل حح املائة  1الثالثة والتاغعةب وحصة قدرها  تنح وظائ  الف اتعاقة 
رر 1972لعررا   األمررت املتعيرر  غتمثيررل ال ررع  ويررنت -104 ن األ ررخااب عيرر  اررداغل الاتررة    

 القواعرد املتعيقرة غقروائم النراالبن وايرة   وي اتعاقة من ممارسة حقهم ح التصويت ح االنتخايفت. 
 .(88)إقامتهدائتة ناال  ح  ا اتعاقة ك  خت ن يسعل التسعيل فتي  ال 2012 لعا 

 ابلعمال املهاجري  احلقوق اخلاصة  
 ردف  رمان  2013لعرا   واملهاجتينخلارجية العمالة يف املتعي  قانونال ومة ا سنت  -105

 ليعمراإل املهراجتينبإجبراري عقرد عمرل ءغرتا  القرانون يرة   العماإل املهراجتين وامتيرا اهتم. ويحقون 
 ينت عي  أح ا  و توف التاا  واتقامة ومدة العقد والتعرويحل عرن إترايفت العمرل أو الوفراة.

 اً مررذكتة افاهم/اافرران عمررل ثنائيرر 14 بحررىت اانوالعمالررة اخلارجيررةب عررت و ارة رعايررة املشرتغررن وق  و 
ليعمراإل ية البيردان املسرتقب   انضرما ية ليعمراإل املهراجتين. لرل أن عرد  مر  البيردان التئيسرية املسرتقب  

وأفرررتاد أسرررتهم ال يرررةاإل مايرررة حقرررون حيررر  العمررراإل املهررراجتين   الدوليرررة افاقيرررةاملهررراجتين إىل اال
 العماإل املهاجتين ح غيد املقصد.س مة  مان أما  تئيسن التحدي الي  ل 
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 اهلجرةتكلفة   
هرداف ك حدب أهم أولوايهتا غعد االلترةا     اهلعتةا يفة  هدف ختفيحل ومة ا حددت  -106

رعايرررة الوسررر اشب حرررددت و ارة جانررر  مرررن االسرررتش إل نررر  ومل(. 7-10الشايرررة التنميرررة املسرررتدامة )
األردنب واتمارات العتغيرة ب هن  ليعمالة ً مستقب  غيداً  16 لرجية ا يفة اهلعتة املشرتغن والعمالة اخلا

املتحدةب والبحتينب وغتو(ب وروسياب وسنشافورةب والعتانب وُعمانب وق تب وال ويتب ولبنانب وليبيراب 
ُحررررددت ا يفررررة  لرررركب ويفت ررررافة إىل  .املمي ررررة العتغيررررة السررررعوديةومرررراليةايب ومصررررتب وميرررردي ب و 

 .(89)املمي ة العتغية السعوديةظي  تفتية ليعام ت املهاجتات التالبات ح العمل ح األردن و او 
مرن أجرل خلرارج يف يةغعثرة غنش دي ر 26لتعاية العمراإل ح جناحاً  29وأن  ت ا  ومة  -107
املستضرعفات  ليعرام ت املهراجتاتامنرة  وأُن  ت أرغعة مساكنمصاا العماإل املهاجتين. رعاية 

 أجنحة رعاية العمراإل ع وة عي   لكب اقد و جدة والتايض واملدينة املنورة ومسقط. كل من ح  
 .املستضعفن املساعدة القانونية ليعماإل

ترررردري  ال عررررام ً  742 516ب ايقرررر  مررررا وموعرررره 2017نوفمرب وحررررىت ا ررررتين الثررررا(/ -108
 جانرر  إىلو . ح اخلررارج  مررنهمعررام ً  713 628وجررتب اوظيرر  ليترردري  التقرره.  متكررةاً  70 ح

 .(90)معاهد ليت نولوجيا البحتية ومخسةليتدري  التقه   جديداً متكةاً  27أُن ل  لكب 

 املسائل املواضيعية  
 معايري العمل -ألف 

انفيرررذ معرررايل العمرررل ب ح سررريان السرررعن إىل حتسرررن 2013ح عرررا    ومرررةعررردتلت ا  -109
 العماليررة اروفل املتونررة ح إجرتاشات اسررعيل النقرايفت رردف  ب2006قرانون العمررل لعرا   بالدوليرة

 رردف ا ميررل قررانون  2015واررداغل السرر مة والصررحة واملهنيتررن. وو ررعت قواعررد العمررل لعررا  
الررذي ُعهررد إليرره  ن ألجررور ال ويررس     ب ُ رر2018ينررايت . وح كررانون الثا(/2006لعررا  العمررل 

 .(91)ق اع امل غسلعماإل ح حيددب ح ال إل ستة أ هتب ا د األد  ألجور ا

 هي ات افتيد العمل  
موظفيهررررا عرررردد و ادت  بإدارة العمررررللتصرررربإل  مديتيررررة العمررررلمسررررتوب  رفعررررت ا  ومررررة -110
واملن ررابت ملصرران  ورفعررت ا  ومررة أيضرراً مسررتوب مديتيررة افترريد ا موظفرراً. 921إىل  712 مررن

وح . موظفراً  993إىل  314 لتصبإل إدارة افتريد املصران  واملن رابتب و ادت عردد موظفيهرا مرن
 مصررنعاً  1 273وفُت ررت عقررويفت عيرر  ب مصررنعاً  32 994افترريد  ب ،2017-2016 الفرررتة

 .(92)ملخالفتها القوانن

 تانالصحة والسالمة املهني  
  غرررر  ا"ب اعتمرررردت ا"ر اهنيررررار مصررررن  " و فا ررررون "ات ريررررن حتيرررر  مصررررن  ادثحررررعقرررر   -111

ومعرررايل الوقايرررة ث ثيرررة لتقيررريم معرررايل السررر مة اهلي ييرررة وال هتيفئيرررة و نيرررة ال رررة عمرررل ا  ومرررة 
مرر  اجلهررات املوقعررة عيرر  يفلتعرراون و الو نيررة يفملبررادرة  و،ب عمرر ً ح مصرران  امل غررس. ا تيرر   مررن

افترررريد سرررر مة غررررنش ديد"ب  مررررن أجررررل تحررررال االافرررران املتعيرررر  يف تائرررر  وسرررر مة املبررررا(ب و"ال
 ليم غس. اً مصنع 3 780 وموعه ما
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وحررردة ب 2013لعرررا   ترررناملهنيصرررحة يسررر مة والالسياسرررة الو نيرررة لوُ ررر يتب  وجررر   -112
مسررائل السرر مة ت ررتاف عيرر  يُعهررد إليهررا يف عضررواً  16اترر ل  مررن  املهنيتررن يسرر مة والصررحةل
وُ ر لب حترت إ رتاف إدارة افتريد املصران  واملن رابتب ح املصان  واملن رابت.  تنالصحة املهنيو 
. وح الوقت نفسهب تناملهنيوالصحة ضمان الس مة يُعهد إليها غس مة ليجلنة  976ا وموعه م

ب اليية لتنسي  عمييات الت هيرلب غشرتض 2017ت إدارة افتيد املصان  واملن ابتب ح عا  أن  
ايسرررل عمييرررات إتررر ح املصررران  الررريت    تثرررل امتثرررااًل كرررامً  ليررروائإل الصرررحة والسررر مة. وسررريتم 

  .ح متحية أوىل (93)اتت ح ةمصنعاً ح عميي 1 549 راجإد

 رعاية العامالت  
ليتعايرررة النهاريرررة ح مصررران   متكرررةاً  4 264مرررا وموعررره العمرررل والت رررشيل أن ررر ت و ارة  -113

ح املائررة  10انضررما  مسرراعدة العررام ت. ويررنت قررانون العمررل عيرر  ومن ررابت خمتيفررة مررن أجررل 
ح املائررة  20املررتأة مصرران  أو املن ررابت الرريت ا رر ل فيهررا لياليعرران التنفيذيررة العررام ت إىل مررن 

 .(94)العامين  ا عدد عي  األقل من

 حرية تكوي  اجلمعيات  
العماليررررةب  نقررررايفتالايسررررل عمييررررة اسررررعيل  رررردف  2006إل قررررانون العمررررل لعررررا  د   ُعرررر -114

احتراد  202مسرعية ونقاغرة  8 015ن ح الوقت التاه. واعمل امل غس اجلاهةةح ق اع و اتة 
ح ق ررراع امل غرررس اجلررراهةة غعرررد اعرررديل القرررانونب جديررردة عماليرررة  ةنقاغررر 500وُسرررعيت . نقررراي

 . ]املتف  التاغ  ع ت[(95)نقاغة 652وغذلك ا داد العدد ال ين لينقايفت إىل 
 ب2017-2016وو عت ا  ومة نظاماً لتسرعيل النقرايفت عرن  تير  اتنرتنرت. وح الفررتة  -115

  يباً منها ال توف ال  مة. 140 يباً عي  اتنرتنتب استوىف  189ورد ما وموعة 
 ر وب اتعير   مارسرات العمرل  64ب ، غ  ل ود ي حل 2017-2013وح الفرتة  -116

 رر وبب وال اررةاإل  39 رر وبب وأُقيمررت دعرراوب جنائيررة غ رر ن  112لررل العادلررةب مررن إحرراط 
 قيد التحقي . ال  اوب التس  املتبقية

 عمل األطفال  
. و يررررو ق اعررررا 2025اعهرررردت ا  ومررررة يفلقضرررراش عيرررر  عمررررل األ فرررراإل ايرررروإل عررررا   -117

وظيفررة  38د ُحظررت عمررل األ فرراإل ح امل غررس اجلرراهةة وإنترراج اجلمررربي مررن عمررل األ فرراإل. وقرر
 فرل عرن الوظرائ  اخل رتة وأُعيرد  هرييهم. وأُعرد م رتوع جديرد  000 100ال تةب وأُغعد  رو 

قضية حىت اان  د  145 فل االتين من الوظائ  اخل تة. وأُقيمت  000 60تعادة  هيل 
 . (96)مصان  ومن ابت خمتيفة غسب  عمل األ فاإل

 االجتار ابلبشر -ابء 
واجلتائم عرب الو نية  ات الصيةب انفذ ا  ومرة ال رة  ح سيان م افحة االاار يفلب ت -118

هرن منر  االارار يفلب رتب ومحايرة  ( لتحقير  مخسرة أهردافب2017-2015عمل و نيرة )ليفررتة 
 .(97)الناجنب واعةية العدالة القانونيةب وإقامة ال تاكاتب والتتد الفعاإل
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 اداغل م افحة االاار يفلب ت  
ب و رعت ا  ومرة الئحرة منر  2012وقمر  االارار يفلب رت لعرا  غشية ا ميرل قرانون منر   -119

ب والئحة تندون 2017ب والئحة هي ة قم  االاار يفلب ت لعا  2017وقم  االاار يفلب ت لعا  
. وعيرر  تررعيد التنفيررذب أُن ر ت الرر اي ليتتررد ح املقررتات (98)2017م افحرة االاررار يفلب ررت لعرا  
 قة. وأُن ر ت ح  رعبة األمرن العرا  جلنرة لتترد القضرااي  ردف من 64التئيسية لي ت ة وكذلك ح 

اتسررتاع يفلبررت ح قضررااي االاررار يفلب ررت. و رر يت ا  ومررة أيضرراً جلنررة مل افحررة االاررار ح كرررل 
 من قةب اضم ح عضويتها ممثين ليح ومة واملنظمات لل ا  ومية وا)تم  املد(. 

 خصرراً  ررحية ل اررارب أم ررن  520 7موعرره ب وقرر  مررا و2017-2013وح الفرررتة  -120
 5 700 مرتهمب واعُتقرل 500 14دعروب  رد  487 3 خصاً منهمب وأُقيمت  045 6إنقا  

عمييرة وفت روا  36 563. وأجرتب حرت  سرواحل غرنش ديد (99) خت )املتفر  اخلرامس ع رت(
 سررفينة. وأقررا  حررت  حرردود غررنش ديد مواقرر  حدوديررة ح من قررة كرروكس 234 178أكثررت مررن 

 يف ار  دف من  االاار يفلب ت عن  تي  البحت. 

 الدعم املقد  لضحااي االاار يفلب ت  
اخترررذت ا  ومرررة ال ررروات تعرررادة  هيرررل  رررحااي االارررارب يفلتعررراون مررر  اليونيسررري .  -121

امتأة من الضحااي امل ورة من أجرل حتقير  االسرتقتار النفسرنب و لرك  443 3وايق  ما وموعه 
 . (100)ح املتاكة/اخل اي اجلامعة ملعاجلة األ مات

 يفالاار يفلب ت العامة التوعية  
ب عدداً من غرتامو 2017-2015 وج  ال ة العمل الو نية ليفرتة نظمت ا  ومةب  -122

التوعية يفالاار. وُعقرد مرا تان و نيران ومخسرة مرا تات عير  مسرتوب ا افظرات  ردف ا رعي  
أن رررر ة جلرررران م افحررررة االاررررار. ونظمررررت جلرررران م افحررررة االاررررار اجتماعررررات ح السرررراحاتب 

 و ئقيةب وعمييات او ي  لين تات وامليصقات وعتوض أف  ب واجتماعات ح األسوانب وعتو اً 
وال تيبررراتب ومحررر ت ليتوعيرررة  سررر لة االارررار يفلب رررت ح أنديرررة املرررتاهقن وال ررربا . وُو   ع أكثرررت 

كترررا  غ ررر ن م افحرررة االارررار عيررر  جهرررات معنيرررة خمتيفرررة. واقرررد    رررة إ اعرررة   2 200 مرررن
 رتي غث ره مبا رتًة عرن  تير  قنراة  (101)ر يفلب رتغنش ديد غيتار غت واً حوارايً  رهتايً غ ر ن االارا

" لتنبيره املهراجتين ال ربا  Bidesh Jaiايفةيونية. واسُتحدث ا بير  عير  اهلواار  ا مولرة يفسرم "
 ا تمين إىل خما ت اهلعتة لل ال تعية. 

  (102)الضعيفةالفئات الفئات املهمشة اجتماعيا  و  -جيم 
مرررر  ا تومررررة )الررررداليتب واهلار ررررانب والبيررررديب وعمرررراإل  راعررررة غشيررررة   ررررن ق اعررررات ا)ت -123

ال ايب ومشايتي اهلوية اجلنسانيةب وما إىل  لرك( وإهنراش حير  أ ر اإل التمييرة  ردهاب أعردت جلنرة 
 . (103)ب وهو اان قيد النظت الفعين ليح ومة2014القانون م توع قانون م افحة التميية لعا  

ب  ويرررة مشرررايتي اهلويرررة اجلنسرررانية عيررر  وجررره 2014ب ح عرررا  واعرتفرررت ا  ومرررة ر يررراً  -124
التحديررررد. وح  رررروش هررررذا الت ررررورب اتخررررذ جلنررررة االنتخررررايفت إجررررتاشات لتسررررعيل مشررررايتي اهلويررررة 

 . (104)اجلنسانية ح القوائم االنتخاغية وفقاً هلويتهم الذااية
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  (105)الالجئون وملتمسو اللجوء -دال 
اخلاتة غو   ال ج نب ول نها اراوي منرذ  1951  اافاقية عا    اوق    غنش ديد عي -125

ا امل رررتدين قسرررتاً مرررن مياارررار وحتررررت   امررراً نظرررا  ا مايرررة الدوليرررة. يرررفررررتة  وييرررة ال ج رررن التوهينش
اتثه" من مييون  خت فتوا من "الت هل  وفتحت غنش ديد ح ااونة األاللة حدودها ألكثت

 رررخت مرررن  700 000ب  رررو 2017ا /ألسررر س  25دودب منرررذ ح مياارررار. وقرررد عررررب ا ررر
رعااي ميااار امل تدين قسرتاً واحتمروا غبرنش ديد. ويفت رافة إىل  لركب يعريد ح غرنش ديد منرذ 

  خت من رعااي ميااار لل املسعين.  000 300ث ثة عقود  و 
فدادينب منها منا   لايفتب تقامرة دور  707 4والصصت ا  ومة أر اً مساحتها  -126

تيواش التوهينشيا. واروفت ا  ومرة هلرم أيضراً الشرذاش والتعايرة ال بيرة ومتافر  امليراه والصرتف الصرحن 
والنظافررة الصررحية ليعميرر  واخلرردمات األساسررية األالررتب. ولضررمان س سررة او يرر  مررواد اتلاثررةب 

متكرررة متاقبرررة إ رررافياً اتغعررراً لي رررت ةب وُن رررت أكثرررت  11عيررر  أمرررن التوهينشيررراب أُن رررل وليمحافظرررة 
جنرردي ح مدينررة كرروكس يف ار. وان ررل  1 700و موظرر  م يرر  ءنفررا  القررانون 1 200 مررن

من قرررة كررروكس يف ار لتيسرررل وتررروإل املسررراعدة اً  تقررراً وهياكرررل أساسرررية أالرررتب ح ا  ومرررة أيضررر
الوقررت املناسرر . واررتي ا  ومررة عمييررات اسررعيل غيررومرتي جلميرر  اتنسررانية إىل التوهينشيررا ح 

أفررتاد التوهينشيررا امل ررتدين املقيمررن ح غررنش ديدب واعتررة  إترردار و ئرر  هويررة أل فرراإل التوهينشيررا 
املولودين ح غنش ديد. واتيإل ا  ومة جلمي  ال تكاش الدولين والوكاالت الدوليةب  ا فيها األمم 

ت لررل ا  وميررة الدوليررة واجلهررات الفاعيررة ح ورراإل العمررل اتنسررا(ب ووسررائط املتحرردة واملنظمررا
اتعرر  ب ومنظمررات ا)تمرر  املررد( األالررتبب فتتررة كاميررة ليعمررل ح مدينررة كرروكس يف ار واقرردا 

 الدعم إىل أفتاد التوهينشيا. 
وال وعيرة إىل  واعن ا  ومة حقرون التوهينشيراب ال سريما ا ر  ح العرودة اامنرة وال ت رة -127

أو اهنم ح ميااار. ولتحقي  هذه الشايةب أجتت ا  ومرة اتايبرات ثنائيرة مر  مياارار غ ر ن عرودة 
امل تدين. وإ  اض  ح اعتبارها  تورة اوافت ظتوف معينة ليعودة اامنةب اثرت غرنش ديد إدراج 

إعرادة االدمراجب وعناترت عناتت العودة ال وعية وعد  التعتا وأسبا  املعي رة وإعرادة الترو ن و 
عامليرررة أالرررتب  قرررون اتنسرررانب ح الرتايبرررات الثنائيرررة املتعيقرررة يفلعرررودةب وأ رررتكت وكررراالت األمرررم 

 املتحدة  ات الصيةب ال سيما مفو ية  اون ال ج ن ح اتاي  عميية العودة. 
ال يا ت وا اركت ا  ومة عي   و غنتاش م  األمم املتحدة وكيا ت حقون اتنسان و  -128

لل ا  ومية الدولية األالتب ح هتي ة غي رة مااايرة ح مياارار. ويفدرت ا  ومرة إىل اعتمراد القرتار 
املتعي  االة حقون اتنسان ح ميااار ح الدورة الثانية والسبعن ليعمعية العامة لألمم املتحردة. 

السرراغعة والع ررتين )يررس حقررون  ويفدرت ا  ومررة أيضرراً إىل الرردعوة إىل عقررد الرردورة االسررتثنائية
اتنسان غ  ن حالة حقون اتنسان ليمسيمن التوهينشيرا واألقييرات األالرتب ح واليرة راالرن ح 

ب وهررن الرردورة الرريت أسررفتت عررن اعتمرراد قررتار غ رر ن 2017كررانون األوإل/ديسررمرب   5ميااررار ح 
 اار. حالة حقون اتنسان ليمسيمن التوهينشيا واألقييات األالتب ح ميا
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 أخرى مسائل -هاء 

  (106)البي ة واشل املناخ  
التوقر  عرن  رتح النفراايت"  ردف ا رد مرن ايروث األهنررار اعتمردت ا  ومرة سياسرة " -129

ومسررتودعات امليرراه مررن جررتاش تررناعات اجليررودب ونقيررت املررداغغ مررن املنررا   السرر نية ح داكررا إىل 
ب 1995الصررحنب ألررة  قررانون حفررظ البي ررة لعررا   املن قررة الصررناعية. وسررعياً إىل ا ررد مررن اخل ررت

يفختررررررا  التررررررداغل الضررررررتورية مل افحررررررة التيرررررروث النا ررررررل عررررررن العمييررررررات الصررررررناعية. وح السررررررنة 
 181  ررة ملعاجلررة النفرراايت السررائيةب يفت ررافة إىل  151 1ب أُن رر ت 2016-2015 املاليررة

 . (107)  ة أالتب  تي إن اءها ح الق اع الصناعن
عتبررار غررنش ديد واحررردة مررن أكثرررت البيرردان اعت ررراً ا ر اشررل املنررراخب ايتررة  ا  ومرررة ويف -130

. وكانرت ا  ومرة هرن املقرد  2015يفلوفاش يفلتةاماهتا  وج  اافران يفريرس املتعير  يفملنراخ لعرا  
التئيسرررن ليقرررتار السرررنوي غ ررر ن حقرررون اتنسررران واشرررل املنررراخ ومحايرررة األسرررتة ح ويرررس حقرررون 

ح حير  اخل رايفت الدوليرة املتعيقرة غتشرل العردإل املنراالن  ا ع  ا  ومة أيضاً مفهو اتنسان. و 
املناخ. وعي  الصعيد ا ينب اعتمدت ا  ومة اسرتاايعية وال ة عمرل اشرل املنراخ ح غرنش ديد 

ب اليت اتضمن غتامو عاجية وقصلة األجرل ومتوسر ة األجرل و وييرة األجرل. ويُنفرذ 2009لعا  
 مل اري  من أجل التصدي لتحدايت اشل املناخ ح غنش ديد. ]املتف  الساد  ع ت[عدد من ا

  (108)التثقي  ح واإل حقون اتنسان  
اقد  جلنة غنش ديد الو نية  قون اتنسران التردري  والتثقير  ح وراإل حقرون اتنسران  -131

إىل أجهررةة إنفرررا  القررانون. وح هرررذا الصررددب أعررردت اليعنررة دلررري ً ارردريبياً. وأدرجرررت كييررة ال رررت ة 
دورات غ ررر ن حقرررون اتنسررران ح منهعهررررا التررردرير لضرررباف ال ررررت ة املبتررردئن وال برررارب وكررررذلك 

 لسعون وأفتاد دوائت ات فاش والدفاع املد(ب وأفتاد إدارة م افحة املخدراتب وللهم. ملوظفن ا
وانظم مديتية االاصراإل اجلمراهلي غرتامو ومحر ت منتظمرة ح ترفوف اجلمراهل  ردف  -132

التوعيررررة  سررررائل اترهررررا ب و واج األ فرررراإلب ومضررررايقة ات ثب واعررررا ن املخرررردراتب والفسررررادب 
ب نفررذت مديتيررة 2016-2009ب واالاررار يفلب ررتب ومررا إىل  لررك. وح الفرررتة والنظافررة الصررحية

اجتماعراً  9 584و حفرً  موسريقياًب 16 964و عت اً لألفر  ب 67 686االاصاإل اجلماهلي 
 عت اً ح ال وارع  دف اوعية اجلمهور. 45 630و معارض لأل فاإلب 104وتمعياًب و

ب الررط ااصرراإل 2017ا( مررن كررانون األوإل/ديسررمرب وأ يقررت ا  ومررةب ح األسرربوع الثرر -133
"ب لتقدا املسراعدة العاجيرة. وايقر  هرذا اخلرطب حرىت هنايرة  999وانياً ليمساعدة ال ارئةب غتقم "

املررررةب وقُرررردمت الرررردمات اسررررتعاغًة م  450 000ب مررررا وموعرررره 2018كررررانون الثا(/ديسررررمرب 
 ومات. م املة. وكانت سائت امل املات لشتض ايقن معي 12 000 ل

 (109)التعاون الدوط  
اث  ا  ومة ح ال تاكة والتعاون من أجل حتسن حالة حقون اتنسان وممارسراهتا داالرل  -134

حدودها الو نية والارجها. وال اةاإل األمم املتحدة واملنظمات املتعددة األ رتاف األالرتب العاميرة ح 
ش ديد ح انفيررذ التةاماهتررا املتعيقررة اقررون ورراإل حقررون اتنسرران اُرَعررد  ال ررتيك األكثررت موثوقيررة لبررن
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اتنسررران. وا رررع  ا  ومرررة عيررر  ابرررادإل اخلرررربات واألف رررار املتعيقرررة امايرررة حقرررون اتنسررران مررر  
 ررتكائها عيرر  الصررعيد الثنررائن ح إ ررار ا رروارات وامل رراورات العاديررة. واتعرراون ا  ومررة أيضرراً مرر  

املستدامةب ال سريما األهرداف املتعيقرة اقرون اتنسران  تكائها اتاائين عي  انفيذ أهداف التنمية 
واملسرراواة واليعرروش إىل العدالررة وسرريادة القررانون. ويُرردرج التثقيرر  والترردري  ح ورراإل حقررون اتنسرران 

 ح العديد من اتايبات التعاون الثنائن غن غنش ديد والبيدان ال تي ة هلا.

 التعهدات املستقبلية -خامسا   
 غنش ديد القيا   ا يينب عمً  يفلتةامها غعميية االستعتاض الدوري ال امل:اعتة   -135

  مواتررية إيررواش رعررااي ميااررار امل ررتدين قسررتاً إىل حررن عررودهتم ال وعيررة إىل و ررنهم
  مان وأمن وكتامة؛

  مواتية سن ا تيعات و نية لتنفيذ الص وض الدولية  قون اتنسرانب الريت هرن
  تف فيها؛

  يرررررة املاسسرررررات الو نيرررررة الررررريت اعمرررررل عيررررر  اعةيرررررة حقرررررون اتنسررررران مواترررررية اعة
 والد قتا ية واتدارة الت يدة وسيادة القانون؛

  مواتررررية إ ررررتاض املنظمررررات لررررل ا  وميررررة ومنظمررررات ا)تمرررر  املررررد( والق رررراع
 اخلاابب عي   و كاملب ح اعةية حقون اتنسان عي  حي  املستوايت؛

  املناتررتة لي ررع ب مرر  الرتكيررة غوجرره الررااب عيرر  النسرراش مواتررية ال تهررا ليتنميررة
 واأل فاإل و وي اتعاقة وق اعات ا)تم  الضعيفة األالتب؛

  مواتية ا عي  الدغيوماسية اتنسانية وامل اركة ح اخل ا  العاملن املتعي  غتشل
 املناخ واهلعتة والت تد؛

 ناهضرررة ليعنصرررتية مواترررية ا رررعي  "ثقافرررة السررر  "ب ودعرررم الترررداغل اجلماعيرررة امل
 وكتاهية األجان  وكتاهية اتس  ب ومحاية الضحااي من هذه اجلتائم؛

   مواتية التعاون م  األمم املتحردة والياهترا األالرتب املعنيرة اقرون اتنسرانب ومر
ال تكاش الدولينب من أجل حتسن حالة حقون اتنسان ح غنش ديدب وكذلك 

 اعةية حقون اتنسان ح كل م ان.
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