األمم املتحدة

HRI/CORE/BGD/2019

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

Distr.: General
5 December 2019
Arabic
Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف
بنغالديش*

[اتريخ االستالم 6 :آب/أغسطس ]2019

__________

*

تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي.

)GE.19-20945(A



HRI/CORE/BGD/2019

أولً -معلومات عامة
ألف -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
اجلغرافيا واملساحة
 -1نشأت مجهوريةة نةالدالديا الشةة ية د مةد مسةتق  16دةننون األو//ديسة 1971
عقب حرب حترير دامت تسةة أشهر .وهي تقع جالوب آسين ،وحتيط نش ن /خميج ال الدةن،/
وهلةةن حةةدود نريةةة مشةةيدة مةةع مين ةةنر واهلالةةد .وت مةةم مسةةنحتهن ح ةوا  147 570ديمةةوميام مرنة ةنم
وتقةةع املالطقةةة املداريةةة الشة نلية نة خطةةي الةةةر  23و 27درجةةة مشةةنالم وخطةةي الطةةو88 /
و 92درج ةةة ش ةةر.نم .وه ةةي أدة ة الس ةةهو /الدلتي ةةة الة ةةنم خب ةةط س ةةنحمي ىت ةةد عمة ة  400مية ة
ويش جننب ماله اجلزء اخلةن ن ةالدالديا مة إ.مةيم سةنندرابنز الةذ يةةد أدة غننةة مالدةرو
أحي ةةنن د ة ةةملة لك ة ةوار يةية ةةة ،م ة ة
الة ةةنم .ون ة ةالدالديا ةةحية تدة ة نةمل املال ةةنض ،وتتةة ةةر
الفيضنانت واألعنصمل واجلفن واملوجنت امل ّدية ،وغملهن.
 -2ويتكون ال مد م أرا ٍ خص ة مالخفضةة ومسةتوية ابسةت النء نةة املرتفةةنت املالةن
اجل ميةةة اجلةةزء الش ة ن والشةةر.ي .ون ةالدالديا نمةةد هةةر  ،وأهةةنره الر يسةةية هةةي ابدمةةن ،وميدالةةن،
وجة ةةنموان ،وتيسة ةةتن ،ونرا ة ةةننوترا ،وسة ةةورمن ،ودران ة ةةو  ،ويقة ةةع ح ة ةوا  93املن ة ةةة م ة ة مسة ةةنحة
مسةةتع ةنت ميةةنه األهةةنر الر يسةةية خةةنرو ن ةالدالديا وتصةةب مينههةةن خمةةيج ال الدةةن ،/حنممةةة
مةهن أثالنء مواسم األمطنر د ينت د ملة م الط ي الذ ي ر الينة.
السكان

 ُ. -3ة ة ّددر ع ة ةةدد س ة ةةكنن ن ة ةالدالديا ة ةوا  165.57ممي ة ةةون نس ة ة ة  1د ة ةةننون ال ة ةةن /
يالنير ( 2019عيالنت مة ناةنم تسةعي األحةوا /املدنيةة .)2018 ،ونمةم عةدد اثان 82.70
مميةةون نس ة ة م ة و ةةود عةةدد السةةكنن ،نيال ةةن نمةةم عةةدد الةةذدور  82.87مميةةون نس ة ة .وي مةةم
متوس ةةط مة ةةد /الال ةةو الس ةةكن السة ةالو  1.37املن ةةة .ونمد ةةت الك ن ةةة الس ةةكننية 1 103
ال مةد ةوا  63.5مميةون
أشخن لك ديمومي مرنع .وّ ُ.ددر و ود عةدد السةكنن الةةنمم
نس ة ة ة الف ةةية  ،2017-2016م ة ةالهم  43.5ممي ةةون نس ة ة ة م ة ة ال ةةذدور و 20ممي ةةوانم م ة ة
اثان (تقرير الدراسة االستقصن ية لمقوة الةنممة) .ويتألف السةكنن تقري ةنم مة  89املن ةة مة
املسةةم  ،و 8املن ةةة مة اهلالةةدو  ،و 3املن ةةة مة ال ةةو ي واملسةةيحي وغةةملهم .ويةةةن مةةن
يقةةرب م ة  10املن ةةة م ة و ةةود السةةكنن م ة أن ةواد اتمفةةة م ة اثعن.ةةنت اجلسةةدية .وا داد
متوسط الة ر املتو.ع عالةد الةوالدة ال مةد لي مةم  72.3سةالة عةنم  2018مقننة  72سةالة
ع ةةنم  .2017و اد مة ةةد /متوس ةةط الة ةةر املتو .ةةع لم ةةذدور مة ة  65.6س ة ةالة لي م ةةم  70.8س ة ةالة
ول ة ان م ة  68.0س ةالة لي مةةم  73.8س ةالة ن ة عةةنمي  2008و  .2018ويُشةةك السةةكنن
الةةذي ت ةياوم أع ةةنرهم ن ة  15و 49عنم ةنم ح ةوا  54.6املن ةةة م ة السةةكنن .وت مةةم الس ة
الدنين لمزواو  18سالة لمفتينت و 21سالة لمفتينن.
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القتصاد
 -4ا.تصةةند ن ةالدالديا راعةةي مةا ةةه ،وتُشةةك الزراعةةة أد ة .طةةند مالةةتج اال.تصةةند،
وتُسنهم وا  10.98املن ة م و ود الالنتج احملمةي اثمجةن لم مةد .ويسةتوعب هةذا القطةند
أيضنم حةوا  40.6املن ةة مة القةوة الةنممةة (الفةية  .)2017-2016ويةت ةد اال.تصةند عمة
السةةو  ،ويُص ةالف دواحةةد م ة األس ةوا الالنش ةئة اثحةةدع عشةةرة القندمةةة .وم ة املتو.ةةع أن يال ةةو
الالةنتج احملمةي اثمجةةن لم مةد ةةد 8.13 /املن ةةة السةالة املنليةة اةنليةةة (- )2019-2018
التةنريخ اال.تصةند لم مةد .وإب جننةب لةمل ،مة املتو.ةع أن
وهو أعم مةد /عمة اث ةال
يزداد أيضنم نصيب الفرد م الدخ ليصة إب  1 909دوالرات أمريكيةة السةالة املنليةة اةنليةة
مقنن  1 751دوالرام أمريكينم السالة املنلية السننقة (.)2018-2017
املوج ةةه ي ةةو التص ةةدير إب التوس ةةع الص ةةندرات .وية ةةد .ط ةةند ص ة ةالنعة
 -5وأدع التص ة ةاليع ّ
املالنةةس اجلةةنهزة وص ةالنعة الالسةةيج ن ةالدالديا ط أد ة .طةةند م ة نوعةةه الةةةنم وية ة يةةه
أد ر م  3مالي امرأة .ويُسهم .طةند التصةاليع ةوا  18املن ةة مة الالةنتج احملمةي اثمجةن .
وهتةةي ص ةالنعة املالنةةس اجلةةنهزة عم ة مةةةد /الال ةةو .طةةند التص ةاليع .ون ةالدالديا هةةي خةةنمس
أد مصة ّددر لم النةس إب االحتةند األوروم ومة نة أدة عشةرة مةوردي لم النةس إب الةوال ت
املتح ةةدة .وحقق ةةت الةق ةةدي املن ةةي انحة ةنم د ة ةملام صة ةالنعة املالن ةةس اجل ةةنهزة وتص ةةديرهن.
وتشة القطنعةةنت الر يسةةية األخةةرع صةالنعة املستحضةرات الصةةيدالنية ،ونالةةنء السةةف  ،واخلةةز ،
واملالتعةةنت اجلمديةةة ،واثلكيونيةةنت .وحققةةت صةالنعة االتصةةنالت نةالدالديا ةوام سةريةنم عمة
مةةر السةال  ،وختضةةع مةا هةةن هلي الةةة املسةةت ري األجننةةب .ومهةةد ترديةةز اةكومةةة عمة تطةةوير
خةةدمنت الة امج اةنسةةونية والصةالنعنت التكالولوجيةةة املتقدمةةة إ ةةنر نةرانمج نةالدالديا الر .يةةة
الطري لتوسيع ُس دخو /سو التةن.دات اخلنرجية .وتُشك التحةويالت املنليةة مصةدرام ر يسةينم
يو ر الة مة األجال ية لال.تصند .وا دادت تد قنت التحويالت املنلية إب ال مد أبد ر مة الضةةف
خال /السالوات اخل س األخملة اليت شهدت دة تدرجيية إسهنم املرأة.
 -6وانلت نالدالديا استحسنانم واسةنم ابعت نرهن را ةدة تالفيةذ األهةدا اث ن يةة ليلفيةة.
وحققةةت تقةةدمنم د ةملام وةةنالت اةةةد مة الفقةةر ،و ة نن األمة الدةةذا ي ،وااللتحةةن ابملةةدار
الر ةةع
االنتدا ي ةةة ،وتك ةةن اجلالسة ة
التةم ةةيم االنت ةةدا ي وال ةةننو  ،وخفة ة مة ةةدالت و ي ةةنت ُ
واأل ف ةةن /دون س ة اخلنمس ةةة ونس ة ة و ي ةةنت األموم ةةة ،وتوس ةةيع نط ةةن التحص ةيالنت ،واة ةةد م ة
انتشنر األمرا املةدية .وحتققت أهةدا د ةملة  .ة املوعةد احملةدد نو.ةت وية  ،وحتققةت نةة
األهةةدا األخةةرع غضةةون املوعةةد الالهةةن ي احملةةدد عةةنم  .2015وشةةنردت نةالدالديا نةةدور
نع صينغة خطة التال ية ملن نةد عنم  2015اليت س قت خطة عنم .2030
 -7و رح ةةت نة ةالدالديا ا.ياحنهت ةةن ال ةةيت  .ةةدمتهن إب األم ةةم املتح ةةدة عال ةةد ص ةةينغة خط ةةة
التال يةةة ملةةن نةةةد عةةنم  11 ،2015هةةد نم و 58غنيةةة و 241م ش ةرام .وتةمقةةت األهةةدا نقضةةن
إ ن ي ةةة ممح ةةة مشم ةةت اثمك ةةنانت ال ش ة ةرية ،والفق ةةر وع ةةدم املس ةةنواة ،واألم ة ة الد ةةذا ي والتدذي ةةة،
والصحة وتالاةيم األسةرة ،واملسةنواة نة اجلالسة  ،والتةمةيم اجليةد وتال يةة املهةنرات ،وحقةو الة ة
والة ةةن ،/واةكةةم الرشةةيد ،واثنتةةنو واالسةةتهال ،املسةةتدام  ،واالسةةتدامة ال يئيةةة وإدارة الكةوار ،
والتةنون والشرادة الدولي  .وم الال ت أن ا.ياحةنت نةالدالديا دننةت متسةقة مةع الط وحةنت
الةنملية ،قد تشنهبت  9ا.ياحنت م ا.ياحنهتن األحد عشر مع ا.ياحنت الفري الةنم املفتوم
GE.19-20945

3

HRI/CORE/BGD/2019

ابب الةضوية التننع ليمم املتحدة؛ ومشمت ا.ياحنت نالدالديا أيضةنم أهةدا نم أخةرع مقيحةة مة
الفري ة الةنم ة املةةذدور ،ولك ة ددةةن ت لتحقي ة أهةةدا اتمفةةة .واعت ةةدت الةةدو /األعضةةنء
األمة ةةم املتحة ةةدة ،ة ةةن يهة ةةن ن ة ةالدالديا ،رمسي ة ةنم أهة ةةدا التال ية ةةة املسة ةةتدامة دخطة ةةة عنملية ةةة 25
أيمو//س ت .2015
 -8وتزامال ةةت اخلط ةةة اخل س ةةية الس ةةننةة ( )2020-2016ةكوم ةةة نة ةالدالديا م ةةع موع ةةد
انط ةةال أه ةةدا التال ي ةةة املس ةةتدامة ( )2030-2016ودنن ةةت تم ةةمل رص ةةة س ةةنية ل ةةدمج تم ةةمل
اخلطة اخل سةية السةننةة ،لتصة نةالدالديا نةذلمل سة ن.ة إب تالفيةذ أهةدا التال يةة
األهدا
املستدامة.
 -9وواجهةةت نةالدالديا دةوار يةيةةة ونزاعةةنت سينسةةية داخميةةة دون أن ىالةهةةن لةةمل مة
املضي .دمنم خبط طنتة عم درب التال ية .وعم الرغم م التحد ت الك ةملة ،تة ة نةالدالديا
أب.ص .در م التفن لتحقية أهةدا التال يةة املسةتدامة مةو /عةنم  .2030ويُ مةي ال مةد نةالءم
حسالنم شىت اجملنالت ،ن يش اةد م الفقةر ،واملسةنواة نة اجلالسة  ،والكهةرابء ،والصةر
الصحي ،و و الالنتج احملمي اثمجن السالو (التقرير املرحمي ع تالفيذ أهةدا التال يةة املسةتدامة
نةالدالديا لةةةنم  .)2018ومةةع لةةمل ،يمةةزم حتسة التةةةنون والةةدعم الةةدولي مة أجة حتقية
غن ت أهدا التال ية املستدامة الس ةة عشر .و ي ن يمي جهود اةكومة لتحقي د هد م
أهدا التال ية املستدامة.
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف بنغالديش

اهلد  :1القضنء عم الفقر
 -10اعت ة ةةدت ن ة ةالدالديا اس ة ةياتيعينت لض ة ة نن حتقي ة ة ة ةةو ا.تصة ةةند س ة ةريع .وو ة ةةةت
اسةياتيعينت وسينسةنت تك يميةةة جلةة مسةةنر الال ةو شةةنمالم ومتعةنوابم مةةع االحتينجةنت ومتكيفةنم
مع ع مية التحو ./وهالن ،أيضنم سينسنت تكف استدامة الال و و.درته عمة الصة ود مواجهةة
تدمل املالنض.
ن
 -11وسةةنعدت ن ةرامج ش ة كنت األم ةةنن االجت ةةنعي اةكومي ةةة عم ة اة ةةد م ة الفق ةةر وع ةةدم
املسنواة م خال /مةنجلة املخن ر و(جوانةب) الضةةف لةدع الفقةراء ،والتصةد لمصةدمنت الةيت
يواجههن الالن عم امتداد دورة حينهتم.
 -12وحرصة ةنم عمة ة أن تك ةةون اهلع ةةرة مأمون ةةة ومالا ةةة ومالتا ةةة جل ي ةةع الة ةةن ،/ة ة ةةيهم
الالسنء ،و ةت نالدالديا .ننون الة نلة اخلنرو واملهنجري لسالة  ،2013وسينسة الة ة
اخلنرو لةةنم  2016ونةدأ الة ة هب ةن .ويالحة أن التةد السةالو لمة ةن /املهةنجري وصة إب
روته اليت ادت عم مميون مهنجر عنم  ،2017ونمدت تد قنت التحويالت املنليةة السةالوية
روهتة ةةن عالة ةةد  15ممية ةةنر دوالر أمريكة ةةي عة ةةنم  ،2015أ  7.2املن ة ةةة م ة ة الالة ةةنتج احملمة ةةي
اثمجن .
 -13وتُشةةعع اةكوم ةةة الالس ةةنء عم ة دخ ةةو /سةةو الة ة الريف ةةي أبع ةةداد أد ة  .واعتُ ةةدت
الزراعةة ،وهةي القطةند السةن د
اسياتيعينت حمددة لتضيي الفعوة األجةور نة اجلالسة
اال.تصند الريفي.
4

GE.19-20945

HRI/CORE/BGD/2019

 -14وأدخة مصةةر نةالدالديا نةة الطةةر امل تكةةرة لتةزيةةز الشة و /املةةن لمفقةراء الةةذي م
تكة اخلةةدمنت املنليةةة الرمسيةةة تصة إلةةيهم .وابث ةةن ة إب لةةمل حتةن نةالدالديا ابسةةت رار عمة
نيئة مستقرة لال.تصند الكمي أسه ت اةد م الفقر.

اهلد  :2القضنء عم اجلود
 -15مت تة ةةيم ن ةرانمج اةكومةةة لمتدذيةةة م ة خةةال /خطةةة تشةةديمية نةال ةوان خةةدمنت التدذيةةة
الو اليةةة هبةةد تةةو مل خةةدمنت مالتا ةةة وةةن /التدذيةةة .وتةةودّر و ارة الزراعةةة خةةدمنت اثرشةةند
ملختمةف احملنصةي املقةواة نةالنصةر التدذيةة .ومة اثاةن ات الر يسةية اسةتحدا صةالف جديةد مة
األر يُس ’األر الذهيب‘ ،وهو مقوع ابل يتن دنروت وجير توسيع إنتنجه املالن املالنس ة.
 -16وتُةةود مك ةةالت اةديةةد ول ة الفوليةةمل عم ة اةوام ة واملر ةةةنت واملراهقةةنت لتدطيةةة
قةةر الةةدعم الالةةنجم عة نقة اةديةةد مة خةةال /املرا ة الصةةحية ومرا ة تالاةةيم األسةةرة .وال يةزا/
تو يع د سوالت يتنم ألف لي فن /مست رام .وجير التوسع تو يع يتنم ألف نةد الوالدة
لتحس حنلة يتنم ألف لدع املواليد اجلُدد مة خةال /لةأل األم .ومت تةزيةز رصةد إ ةن ة اليةود
إب املم  .ويستخدم الزنمل قندير مالنس ة لةالو اثسهن /وجيةر الةيويج السةتخدامه .ومة ّددت
اةكومةةة إجةةن ة األمومةةة الةةيت حتص ة عميهةةن األمهةةنت الةةةنمالت إب سةةتة أشةةهر لم سةةنعدة عم ة
تو مل الر نعة الط يةية اخلنلصة ملدة ستة أشهر لي فن /اةدي ي الوالدة.

اهلد  :3اةينة الصحية والر نه
 -17نُف ةةذت ثالث ةةة نة ةرامج ح ةةىت اين ،وس ةةيعر تالفي ةةذ الة ة انمج الران ةةع ،وه ةةو نة ةرانمج .ط ةةند
الصةةحة والسةةكنن والتدذيةةة ،الفةةية م ة دةةننون ال ن /يالةةنير  2017إب حزيران/يونيةةه .2022
وهذا ال انمج الرانع هو األو /م ال امج ال الثة املتةن .ة اليت ستُالفذ مو /عةنم  2030لتحقية
أهدا .طند الصحة والسكنن والتدذية نالدالديا ،ودذلمل أهدا التال ية املستدامة املتصمة
ابلصحة.
 -18وأنشئت مرادز صحية وت ةية مجيع أينء ال مد ابعت نرهن أو /درجةة مة مرا ة تةو مل
خدمنت الرعنية الصحية األولية وخدمنت صحة األم واملواليد اجلُدد.
 -19وتشك م ندرة "املالاةور اجلالسةن واثنصةن وإعةالء الصةوت واملسةنءلة" حعةر الزاويةة
لم انمج القطنعي الشنم الذ يهد إب تةزيز توا ر خدمنت جيةدة لم ةرأة وهتيئةة نيئةة مال ةة
لمالس ةةنء واملراهق ةةنت لمحص ةةو /عم ة ة اخل ةةدمنت الص ةةحية ،م ةةع اةف ةةن عم ة ة الكرام ةةة واالح ة ةيام
واخلصوصية.

 -20واح ةةت نة ةالدالديا اةف ةةن عمة ة نسة ة ة تزي ةةد عمة ة  80املن ةةة لمتدطي ةةة الو الي ةةة
لي فة ةةن /احملص ة ةال ابلكنم ة ة ال ة ةةذي يت ة ةةون س ة ةالتهم األوب (املةهة ةةد ال ة ةةو س ل حة ةةو الس ة ةةكنن
والتدريب.)2016 ،
 -21وت حةةب ن ةالدالديا أيض ةنم إدارة الالفةةن ت الالنشةةئة عة الرعنيةةة الصةةحية ابعت نرهةةن مسةةألة
حنمسةة سةةين التمةةو ال يئةةي .وو ةةةت اةكومةة خطةةة ثدارة نفةةن ت الرعنيةةة الصةةحية ملةنجلةةة
هذه املسألة نفةنلية.
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اهلد  :4التةميم اجليد املالصف والشنم
دة ةةر اةصةةو /عم ة التةمةةيم والتةةدريب،
 -22يت ة اهلةةد الشةةنم لقطةةند التةمةةيم
وحتس ة نوعيةةة التةمةةيم ومالءمتةةه ،واةةةد م ة عةةدم املسةةنواة .وجيةةر تالفيةةذ مشةةرود حتس ة جةةودة
التةمةةيم الةةةن لةةدعم م ةةندرات حتس ة اجلةةودة عم ة مسةةتوع التةمةةيم اجلةةنمةي س ةواءم اجلنمةةةنت
الةنمة أو اخلنصة هبد و ع اسياتيعينت لمتةعي ابثصالحنت .طند التةميم.

اهلد  :5املسنواة ن اجلالس ومتك املرأة
 -23و.ة ةةت نة ةالدالديا ع ةةدة اتفن.ي ةةنت واتفن .ةةنت دولي ةةة مه ةةة نش ةةأن حق ةةو املة ةرأة والفت ةةنة
وتال يته ةن .واختةةذت اةكومةةة عةةدة تةةدانمل .ننونيةةة وسينسةةنتية لةةدعم حقةةو امل ةرأة ال مةةد .و
حمنولةة مالهةن لتة ةةيم
عةنم  ،2005قةت حكومةة نةالدالديا امليزنةة املراعيةة لم الاةور اجلالسةن
مراعنة القضن اجلالسننية مجيع السينسنت و صالع القرار.

اهلد  :6املينه الالايفة والصر الصحي
 -24حيص ة ة ة  87املن ة ة ةةة م ة ة ة السة ة ةةكنن ن ة ة ةالدالديا عم ة ة ة مصة ة ةةندر املية ة ةةنه املأمونة ة ةةة،
وحيص  61املن ة م و ود السكنن عم خدمنت الصةر الصةحي املأمونةة و قةنم لتقةديرات
عنم  .2015ونُقمت صالنعنت مدانم هن اري نغ إب سن نر م أج حتس نوعيةة امليةنه املتةدهورة
نشةدة هةةر نوريدنندةةن .و ُاختةةذت تةةدانمل اتمفةةة هةةذه السةالة لمحفةةن عمة الالاةةنم اثيكولةةوجي
لالهر هنلدا.

اهلد  :7الطن.ة اةدي ة املوثو.ة واملستدامة وامليسورة التكمفة
 -25و ةت حكومة نالدالديا اخلطة الر يسية لالانم الطن.ة لةنم  2010اليت حددت هد نم
ل ةةز دة الق ةةدرة املرد ةةة لتولي ةةد الكهة ةرابء إب  24 000ميد ةةنوا م ةةو /ع ةةنم  2021و39 000
ميد ةةنوا م ةةو /ع ةةنم  2030مة ة أجة ة دع ةةم أه ةةدا الال ةةو املتس ةةنرد عمة ة األجمة ة املتوس ةةط
والطوي  .وأعدت و ارة الكهرابء والطن.ة واملوارد املةدنية خطة ع الو ارة نشةأن أهةدا التال يةة
املسةةتدامة ومة املقةةرر االنتهةةنء مة تالفيةةذهن مةةو /عةةنم  .2030وتتالةةنو /اخلطةةة اثجةراءات الةةيت
سيعر اختن هن س ي حتقي األهدا ات الصمة.

اهلد  :8الال و اال.تصند املطرد والشنم واملستدام ،والة

الال

 -26حققةةت نةالدالديا دة متوسةةط مةةةد /الال ةةو السةالو إب أد ةةر مة  7املن ةةة
السالوات األخملة (السالوات املنلية م  2015إب  )2018مقننة مةةد /تراوحةت نسة ته نة 6
و 8املن ة .وأدع لمل ،إب جننب ت ن الال و السكن  ،إب دة ةو الالةنتج احملمةي اثمجةن
لمفرد وسنعد ال مد عم املضي .دمنم يو حتقي غن ت أهدا التال ية املستدامة.

اهلد  :9ال ىن التحتية القندرة عم الص ود والتصاليع املستدام واالنتكنر
 -27الالق ة واالتصةةنالت :سةةةت اةكومةةة إب تطةةوير ا ةرات الطةةر االس ةياتيعية الةةيت ت ةرنط
املالة ةةن الريفية ةةة ابلطة ةةر الو الية ةةة واحملمية ةةة وصة ةةيننتهن وإدارهتة ةةن نتوسة ةةيع الطري ة ة الس ة ةريع ن ة ة ددة ةةن
وش ةةيتنغونم إب س ةةتة اة ةرات وتش ةةييد اجلس ةةور واألنف ةةن وامل ة ةرات ،واة ةةد مة ة حة ةواد الط ةةر .
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و ُاختذت خطوات لتحس الرنط ال اث.مي ي مع اهلالةد وني ةن /ونةواتن .ونةدأت أيضةنم األع ةن/
األولية لمرنط نش كة الطر السريةة ايسيوية.
وشةةكمت جلالةةة ة نيةةة األهةةنر وجةةب .ةةننون جلالةةة لنيةةة األهةةنر لةةةنم  2013مة أجة
ُ -28
لنية األهنر م أنشطة م  .ي التةد غمل املشرود ،وتمو األهنر ،وال النء غمل القننو .
 -29وو ةةت اةكومةة عةةدة .ةوان وسينسةةنت وخطةو توجيهيةة لضة نن التوسةع السةريع
تكالولوجيةةن املةمومةةنت واالتصةةنالت واسةةتخدامهن نصةةورة آمالةةة .واعت ةةدت السينسةةة الو اليةةة لمةمةةم
والتكالولوجي ةةن لة ةةنم  2010هب ةةد تم ي ةةة االحتينج ةةنت األسنس ةةية لم ةوا ال عة ة ري ة تس ةةخمل
إمكنانت الةمم والتكالولوجين.

اهلد  :10اةد م أوجه عدم املسنواة
 -30تالتهج اةكومة اسياتيعية إ ن ية لصنحل الفقراء جت ع ن تةزيز الال ةو اال.تصةند واةةد
مة الفقةةر وعةةدم املسةةنواة .وحةةدثت نةة التطةةورات ي ةةن يتةمة ابةةةد تفةةنوت الةةدخ ي ةةن نة
ال م ةةدان .ووا ق ةةت ن ةالدالديا عم ة سينس ةةة رعني ةةة املدين ة والة نل ةةة اخل ةةنرو لة ةةنم 2016
نن اهلعرة ايمالة وتشعيةهن ولنية املهنجري وأسرهم.
دننون ال ن /يالنير هبد

اهلد  :11املدن واجملت ةنت احملمية املستدامة
 -31أ مقةت اةكومةةة عةةنم  2016مشةةرود نةالدالديا لةةدمج األحيةةنء الفقةةملة نت وية مة
ال ال ةةمل ال ةةدو مة ة أجة ة حتسة ة ةةرو امل ةةأوع واملةيش ةةة و وع ةةة ات ةةنرة مة ة املس ةةتو النت
املالخفضة الدخ وغمل الرمسية نمد ت مةيالة نالدالديا.
 -32وجيةةر تط ةةوير ال الي ةةة التحتي ةةة لالتص ةةنالت والصةةر عم ة الط ةةر وص ةةيننتهن م ة خ ةةال/
اثدارة اهلالدس ةةية لمحكوم ةةنت احملمي ةةة وهيئ ةةة إم ةةدادات املي ةةنه والص ةةر الص ةةحي .وو ةةةت هيئ ةةة
إمدادات املينه والصةر الصةحي ددةن خطةة ر يسةية لمصةر  .ونفةذت اتمةف ال مةد ت أد ةر
م  100مشرود لتحس الصر عم الالطن الصدمل م أج تةزيز .درهتن عمة التكينةف مةع
نتدمل املالنض.
تدمل املالنض ندعم م صالدو نالدالديا االستئ ن املةس ن
ن
 -33و.ةةررت اةكومةةة األخةةذ ادارة الالفةةن ت القن ةةة عمة التكالولوجيةةن اةدي ةةة ،م ة اةةةر .
وهلذا الدر  ،وا قت المعالة التالفيذية لم عمس اال.تصند الو س عم مشنريع ةيةن ة األرا ةي
لصةةنحل وةةنلس مةةدن ددةةن الش ة نلية وددةةن اجلالونيةةة وانرا ندةةننج .وجيةةر أيضةنم تالفيةةذ مشةةرود تةزيةةز
.ةةدرة املالةةن اةضةرية عمة الصة ود املالةةن التننةةةة جملةةنلس مةةدن ددةةن الشة نلية وددةةن اجلالونيةةة
وسيمهيت.

اهلد  :12أ ن االستهال ،واثنتنو املستدامة
 -34اعت ةةدت حكومةةة نةالدالديا سينسةةنت واسةياتيعينت لتةزيةةز األ ةةن املسةةتدامة ل نتةةنو
واالس ة ةةتهال ،وال ة ةةتخم م ة ة الالف ة ةةن ت اال.تص ة ةةند .وس ة ةةمطت االس ة ةياتيعية الو الي ة ةةة لمتال ي ة ةةة
املس ةةتدامة ال ةةيت اعت ة ةةدهتن اةكوم ةةة ع ةةنم  2013الضة ةةوء عم ة ة عدي ةةد م ة ة ه ةةذه السينسة ةةنت
واالسياتيعينت.
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اهلد  :13الة

املالنخي

 -35ي م ةةم حنلي ة ةنم عة ةةدد الو ي ةةنت واألشة ةةخن املفق ةةودي واألش ةةخن املتضة ةةرري م نش ةةرة م ة ة
الكوار  12 881حنلة ن د  100 000نسة ة مة السةكنن ،ومة املسةتهد ختفةي هةذا
الةةةدد إب  6 500حنلةةة مةةو /عةةنم  2020و 1 500مةةو /عةةنم  .2030وأعةةدت و ارة إدارة
الكةوار واثغنثةةة اسةياتيعينت لمحةةد مة اةةن ر الكةوار
نةالدالديا ( )2020-2016و قةنم
ث نر سيالدا .

اهلد  :14اةينة حتت املنء
 -36أعمالت نالدالديا م خرام مالطقت حم يت ريت إحدا ن لينية أمسةن ،إيمةيا واألخةرع
لمحوتينت .وحتق انم د مل لنية أمسةن ،إيمةيا الةيت ا داد إنتنجهةن قةدار الضةةف تقري ةنم
السالوات اخل س عشرة األخملة.

اهلد  :15اةينة ال
 -37اختةةذت نةالدالديا خطةوات د ةةملة يةةو لنيةةة التالةةود ال يولةةوجي ال ةةر ال مةةد ،وتش ة
تمة ةةمل اخلط ة ةوات مواصة ةةمة اةاة ةةر املفة ةةرو عم ة ة .طة ةةع األشة ةةعنر ،وإعة ةةالن مالة ةةن ات أ ية ةةة
إيكولوجية حنمسة ،وإنشنء مالن خنصة لمتالود ال يولوجي ،وإنشنء مالطقت آمالت لمالسور.

اهلد  :16السالم والةد /وامل سسنت القوية
 -38أسةةه ت التةةدانمل املال ةةة الةةيت اختةةذهتن حكومةةة ن ةالدالديا نةةدور د ةةمل حتس ة حنلةةة
االجتنر ابل شر و واهر اثيذاء الةقمي وال د لمش نب .و ةرأ أيضةنم حتسة عمة سةن ر القطنعةنت
اةيويةةة .وعمة سة ي امل ةةن ،/ا فة عةةدد ةةحن االجتةةنر ابل شةةر عمة مةةر السةال  .وإ ا اسةةت ر
مةةةد /األداء اةةةن ن ةالفس الةةوتملة ،سةةيكون مة املةقةةو /تو.ةةع حتقية غنل يةةة غةةن ت اهلةةد 16
 .املوعد التقدير .

اهلد  :17الشرادة الةنملية
 -39تُةةدر ،اةكوم ةةة أن الت ةةد قنت الك ةةملة لم ةوارد اخلنرجيةةة ال ةةيت تش ة املس ةةنعدة اث ن ي ةةة
الرمسي ةةة ،واالس ةةت نر األجال ةةيب امل نش ةةر ،والتح ةةويالت املنلي ةةة ،مس ةةألة ابلد ةةة األ ي ةةة لت وية ة تالفي ةةذ
أهةةدا التال يةةة املسةةتدامة س ةيالنريو امل ةوارد اةةةن عم ة ةةوء االحتينجةةنت املقةةدرة م ة امل ةوارد.
ويشمل التقدم الذ حتق تة ئة املوارد اخلنرجية حىت و.ت .ريب إب حتس متوا ع ،وإن دةنن
ال يةزا /غةةمل دةةن ٍ لتحقية املةةةد /املطمةةوب .واختةةذت ُشةةة ة الةال.ةةنت اال.تصةةندية التننةةةة ل ةو ارة
التخط ةةيط واملسة ة ولة عة ة إدارة املة ةوارد اخلنرجي ةةة ال ةةيت تق ةةدم ش ةةك تة ةةنون إ ةةن ي مة ة اتم ةةف
املصندر ،عدة تدانمل م سسية وسينسنتية اسياتيعية لتسخمل املوارد م أج دعةم تالفيةذ أهةدا
التال ية املستدامة نالدالديا.
اهليكل الجتماعي والثقايف
 -40نة ةالدالديا دول ةةة دىقرا ي ةةة عم نني ةةة .ويتع ةةنو اتر ه ةةن وتراثه ةةن ال ق ةةن اة ةةدود الدولي ةةة
ويش ة ة التال ةةود ال ق ةةن جل ي ةةع الفئ ةةنت االجت نعي ةةة .وعم ة ة ال ةةرغم م ة ة أن املس ةةم يُش ةةكمون
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األغم ية ،تكف نالدالديا التةنيا السم ي ن مجيع اجل نعنت اثثالية م خال /لنية ثقن نهتةن
والت سةةمل هبةةن .وي ةال الدسةةتور عم ة أن تتخةةذ الدولةةة مةةن يمةةزم م ة تةةدانمل لمحفةةن عم ة تقنلي ةد
الش ةةةب وتراث ةةه ،ةةن يشة ة تقنلي ةةد األ.مي ةةنت وتراثه ةةن ،و ة ة نن إاتح ةةة الفرص ةةة جل ي ةةع املة ةوا ال
ل سهنم ال قن ة الو الية واملشنردة إثرا هن.
 -41وهالةةن ،مجنعةةنت د ةةملة اتمفةةة اهلةةو ت تواجةةه حةةنالت ةةةف وعق ةةنت اتمفةةة وتت ةةني
احتينجنهتةةن والفةةر املتنحةةة هلةةن وأولو هتةةن .وتش ة هةةذه اجل نعةةنت د ةةمل مة اةةةنالت ،عم ة
س ة ي امل ةةن /ال اةصةةر ،الالسةةنء واملس ةال واأل فةةن /واأل.ميةةنت اثثاليةةة واألشةةخن و اثعن.ةةة
والفئنت املةر ةة لمخطةر نسة ب مو.ةهةن اجلدةرا  ،واألشةخن املالت ة إب اتمةف الطوا ةف الةيت
يالار إليهن اجملت ع نارة دونية ،ومدنير اهلوية اجلالسننية .وتال رؤية اةكومةة لةةنم  2021عمة
اختةةن اليتي ةةنت الال مةةة لتال يةةة مجيةةع الفئةةنت م ة أج ة دعةةم واليةةة املسةةنواة املالصةةو عميهةةن
الدستور ،ن يتف مع امل ندئ اليت تالند هبن اتمف الصكو ،الدولية اليت يمتزم هبن ال مد.

ابء -اهليكل الدستوري والسياسي
اهليكل الدستوري
 -42دسةةتور مجهوريةةة ن ةالدالديا الشةةة ية لةةةنم  1972هةةو التة ةةمل الرمسةةي ع ة إرادة الشةةةب
والقةةننون األمسة لم مةةد .وتةال املةةندة  7مة الدسةةتور عمة أن مجيةةع السةةمطنت اجل هوريةةة نيةةد
الشةةةب .ويتض ة اجلةةزء ال ةةن م ة الدس ةةتور امل ةةندئ األسنس ةةية لسينسةةة الدول ةةة ،وهةةي تُش ةةك
األسةةن ةكةةم ن ةالدالديا ،وعم ة الدولةةة أن تط قهةةن عالةةد س ة ّ الق ةوان  ،وتُشةةك دلةةيالم لتفسةةمل
الدستور وسةن ر القةوان  .وتةال املةندة  10عمة املشةنردة الكنممةة لم ةرأة مجيةع وةنالت اةيةنة
الو اليةةة .وأس ةالدت املةةندة  19إب الدولةةة مس ة ولية دفنلةةة تكةةن الفةةر جل يةةع امل ةوا ال واختةةن
تدانمل لمقضنء عم عدم املسنواة االجت نعية واال.تصندية ن الرج واملرأة ،و نن عدالة تو يةع
ال ةةروة والفةةر نة املةوا ال  .وتةال املةةندة  27عمة أن املسةةنواة نة مجيةةع املةوا ال وحقهةةم
الت تع نية القننون عم .دم املسنواة .وتةم املندة  28م ندئ عدم الت ييز عم أسةن الةدي
أو الة ةةر أو الط ق ةةة االجت نعي ةةة أو اجلة ةالس أو مك ةةنن امل ةةيالد؛ وتة ةال عمة ة متت ةةع املة ةرأة ق ةةو
متسنوية مع الرج مجيع .طنعنت الدولة وونالت اةينة الةنمةة .وتةال املةندة  31عمة اةة
الت ت ة ةةع ابة ني ة ةةة واملةنمم ة ةةة و قة ة ةنم لمق ة ةةننون .وتة ة ةال املة ة ةواد  31و 32و )5(35مة ة ة دس ة ةةتور
نالدالديا عم اة اةينة واةرية ،وعدم التةر لمتةةذيب أو املةنممةة أو الةقونةة القنسةية أو
الالإنسننية أو املهيالة.
 -43ويتض ة ة اجل ةةزء ال نل ةةب م ة ة الدس ةةتور اةق ةةو األسنس ةةية ،أ اة ة ة املس ةةنواة أم ةةنم
الق ةةننون ،واةة ة اةي ةةنة ،واةري ةةة الشخص ةةية (امل ةةندة  ،)32واةة ة حري ةةة الفك ةةر والوج ةةدان
والكةةالم (املةةندة  ،)39وهةةي تسةةر عمة مجيةةع املةوا ال دو ةةن اعت ةةنر لالةةود جالسةةهم أو عةةر.هم أو
د نتهم أو أ مةنيمل أخرع انثمة .ويكف الدستور عدم الت ييز ولنية القننون جل يع املةوا ال ،
نسحنم اجملن /الو.ت نفسه لمة اثجينم م أج الالهو ابلشرا السكننية احملرومة ،م ة
الالسنء واأل فن ،/وسن ر القطنعنت احملرومة.
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اهليكل السياسي
 -44ر يس اجل هورية هو ر يس الدولة .ور يس الو راء هو ر يس اةكومة .ور يس الةو راء هةو
الذ تنر الةو راء .وية ة الةر يس و قةنم ملشةورة ر ةيس الةو راء .وتقةع السةمطة التالفيذيةة نيةد ر ةيس
الو راء.
 -45ال ملةةنن :ال ملةةنن الةةو س ،الةةذ يشةةنر إليةةه د ةةمل م ة األحيةةنن ابسةةم سنندسةةند وأيض ةنم
نيةةت األمةةة ،هةةو اهليئةةة التش ةريةية الةميةةن ن ةالدالديا .ويتةةألف ال ملةةنن م ة غر ةةة واحةةدة يقودهةةن
ر ةةيس ال ملةةنن .وي مةةم عةةدد مقنعةةد ال ملةةنن اةةةن ل ةالدالديا  350مقةةةدام ،مالهةةن  50مقةةةدام اصصةنم
لمالسةنء المةواخي تةنره األعضةنء عمة أسةن إجةراءات الت ية الالسةيب ال ملةنن مة خةال /تصةويت
واحةةد .نن ة لمتحوي ة  .وحي ة لم ةرأة التالةةن س عم ة املقنعةةد الةنمةةة ال ةةنلم عةةددهن  300مقةةةد ،ويةةةس
لمل أن ختصي مقنعةد لم ةرأة لةيس سةوع م ةن /عمة الة ة اثجيةنم .ويشة ال ملةنن اةةند
عشر  50جلالة دا ة لرصد أنشةطة الةو ارات .ويُسة شةنغمو املقنعةد املالتخ ةون أعضةنء ال ملةنن.
وأُجريت االنتخنابت ال ملننية الو الية اةندية عشرة  30دننون األو//ديسة  .2018وتقةنم
االنتخنابت د مخس سالوات من م ُحي ال ملنن  .لمل املوعد.
 -46ومةةس الةةو راء :ومةةس الةةو راء الةةذ ُشةةك  7دةةننون ال ن /يالةةنير  2019هةةو اهليئةةة
اجل نعية لصالع القرار اةكومة نرمتهةن ،ويت ةع مكتةب ر ةيس الةو راء ،ويتةألف مة ر ةيس الةو راء
وحة ةوا  24و ية ةرام ،و 7مستش ةةنري  ،و 19و ي ةةر دول ةةة ،و 3نة ةواب و راء .وابث ةةن ة إب مة ةةن
ر يسة الو راء الشيخة حسيالة ،هالن ،ثال و يرات ،ه الددتورة دي و مو و يرة التةمةيم ،ونيدةوم
مونوجةةنن سةةو ينن و يةةرة الدولةةة لمة ة والة نلةةة ،ونيدةةوم ح ي ةةون هةةنر ان ةةة و يةةر ال يئةةة والدةةنابت
وتدمل املالنض.
ن
 -47اةكةةم احملم ةةي :تالقسةةم ن ةالدالديا إب  8أ .ةنليم تت ةةألف م ة  64مقن ة ةةة ،وتالقسةةم د ة
مقن ةة إب  492مقن ةة رعية (أواب يةال) ،و 4 554احتةندام .وأصةدر وحةدة لمحكةم احملمةي هةي
ومةةس (ابريشةةند) االحتةةند الةةذ يةةديره ا مةةون مالتخ ةةون .وهالةةن 11 ،ومسةنم لم ةةدن و 327نمديةةة
ثدارة املالن اةضرية وتال يتهن.
 -48وةةنلس االحتةةندات :ي ةال .ةةننون وةةنلس االحتةةندات لةةةنم  2009عم ة انتخةةنب ر ةةيس
واحد واثىن عشرة عضوام .وى د عضو دا رة (مشكمة م عةدة .ةرع) .وىكة لمالسةنء والرجةن/
التالن س االنتخنب .وابث ن ة إب لمل ،ختص ثالثة مقنعد لمالسنء عم أسن االنتخةنب
امل نشر.
 -49ونلس املقن ةنت الفرعية :خص .ننون ونلس املقن ةةنت الفرعيةة لةةنم  2009أحةد
مقةد ان يب الر يس املالتخ لمالسةنء .وى ة عةدد املقنعةد احملعةو ة لم ةرأة ثمةب املقنعةد الةنديةة.
وىك لمالسنء التالن س أيضنم عم املقنعد الةنمة.
 -50وة ةةنلس املة ةةدن وال مة ةةد ت :تتة ةةوب وة ةةنلس املة ةةدن وال مة ةةد ت الة ةةيت تةة ةةر أيض ة ةنم ابسة ةةم
ال وراشة ةةن نت اةكة ةةم املالتخ ة ةةب املة ةةدن وال م ة ةةدات .وو ق ة ةنم لقة ةةننون اةك ة ةةم احملمة ةةي (ال م ة ةد ت)
لةنم  ُ 2009ص من يياوم ن ثالثة ومخسة مقنعد لمالسنء ت ةنم ةعم ال مدية .ويةال .ةننون
اةكةةم احملمةةي (وةةنلس املةةدن) لةةةنم  2009عم ة ختصةةي ثمةةب مقنعةةد املستشةةنري (30-10
مقةةةدام ت ة ةنم ةعةةم ومةةس املديال ةةة) لمالسةةنء .وىك ة أيض ةنم لمالس ةةنء التالةةن س عم ة املقنعةةد الةنم ةةة.
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وتتألف الوحدات اثدارية م  8أ.سنم ،و 64مقن ةةة ،و 492مقن ةةة رعيةة .ويتةوب الةةنممون
اخلدمة املدنية املس ولينت التالفيذية هلذه الوحدات.

اثنياً -اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -51تتف أحكنم حقو اثنسنن املكرسة الدستور مع املةنيمل الدولية .ونالدالديا ر
ع ةةدد م ة املةنه ةةدات الدولي ةةة ةق ةةو اثنس ةةنن وممزم ةةة نض ة نن تالفي ةةذهن .وت ةةرد املس ةةنواة أم ةةنم
القةةننون ،واملسةةنواة الت تةةع نيةةة القةةننون ،واةة اةريةةة الشخصةةية واألمة  ،وعةةدم التةةةر
ُسة انتصةةن ةنلةةة
لمتةةذيب أو املةنممةةة أو الةقونةةة القنسةية أو الالإنسةةننية أو املهيالةةة ،واةة
حنلة التةر النتهندنت ،دحقو أسنسية اجلزء ال نلب م الدستور .ودخمت نالدالديا
ر نم مثن مةنهدات م أص تسع مةنهدات أسنسية ةقو اثنسنن .وهذه املةنهدات هي
الةهةةد الةةدو اخل ةن ابةقةةو املدنيةةة والسينسةةية لةةةنم 1966؛ والةهةةد الةةدو اخلةةن ابةقةةو
اال.تصندية واالجت نعية وال قن يةة لةةنم 1966؛ واتفن.يةة القضةنء عمة مجيةع أشةكن /الت ييةز ةد
املةرأة لةةةنم 1979؛ واتفن.يةةة مالنهضةةة التةةةذيب وغةةمله مة ةروب املةنممةةة أو الةقونةةة القنسةةية أو
الالإنس ةةننية أو املهيال ةةة لة ةةنم 1984؛ واتفن.ي ةةة حق ةةو الطفة ة لة ةةنم 1989؛ واالتفن.ي ةةة الدولي ةةة
لمقضةةنء عم ة مجيةةع أشةةكن /الت ييةةز الةالصةةر لةةةنم 1965؛ واالتفن.يةةة الدوليةةة ة نيةةة حقةةو مجيةةع
الة ن /املهنجري وأ راد أسرهم لةنم 1990؛ واتفن.ية حقو األشخن و اثعن.ة لةنم .2006
 -52وتش ة ة الص ةةكو ،ات الص ةةمة ال ةةيت ص ةةد.ت عميه ةةن ن ة ةالدالديا م ةةن يم ةةي :ال وتود ةةو/
االختيةةنر التفن.يةةة حقةةو الطف ة نشةةأن اش ةيا ،األ فةةن /املالن عةةنت املسةةمحة لةةةنم 2000؛
وال تودو /االختينر التفن.ية حقو الطف نشأن نيع األ فن /واستدال /األ فن /ال دةنء و
امل ةواد اثابحيةةة لةةةنم 2000؛ واتفن.يةةة الر ة ابلةةزواو واةةةد األدز لس ة الةةزواو وتسةةعي عقةةود
الةةزواو لةةةنم 1964؛ واتفن.يةةة مالا ةةة الة ة الدوليةةة ر.ةةم  182نشةةأن حاةةر أسةوأ أشةةكن /ع ة
األ فن /واثجراءات الفورية لمقضةنء عميهةن لةةنم 1999؛ وال تودةو /االختيةنر التفن.يةة القضةنء
عم مجيع أشكن /الت ييز د املرأة لةنم 1999؛ واتفن.ية اةقو السينسية لم رأة لةنم .1953
 -53ومالةةذ صةةدور آخةةر تقريةةر ع ة اتفن.يةةة القضةةنء عم ة مجيةةع أشةةكن /الت ييةةز ةةد امل ةرأة
ع ةةنم  ،2009أص ةةدر ال مل ةةنن تش ة ةريةنت تالنول ةةت اةق ةةو السينس ةةية واالجت نعي ةةة واال.تص ةةندية
وال قن ية لمشةب ،ال سي ن حقو املرأة والطف واأل.مينت اثثالية والة ن /واألشخن امله شة
اجت نعينم م أج الو نء عم يو م ر اباللتزامنت الدوليةة الةيت تةهةد هبةن ال مةد وةن /حقةو
اثنسنن .وو ةت نالدالديا عالد تصديقهن عم اتفن.يةة األمةم املتحةدة ةقةو األشةخن و
اثعن.ةةة .ةوان ة نيةةة حقةةو املةةةو . .ومالةةذ االسةةتةرا الةةدور الشةةنم لةةةنم  ،2009أث تةةت
اةكومة التزامهن ابعت ند عدد مة السينسةنت اجلديةدة لتةزيةز حقةو اثنسةنن ولنيتهةن ،ةن يهةن
سينسة تال ية املرأة لةنم  ،2011والسينسة الو الية لمتةميم لةنم  ،2010وغمل ن .وو ةت أيضةنم
خطط ع لتالفيذ تممل السينسنت.
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ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -54الدسةتور هةةو أسةةن اث ةةنر القةننو أبسةةره ،وجيةةب أن تكةةون مجيةع القةوان متوا قةةة مةةع
أحكةةنم جز ةةه ال نلةةب الةةذ يتضة اةقةةو األسنسةةية .وتكةةون دة القةوان املتالن يةةة مةةع أحكةةنم
هذا اجلزء اب مة نقدر تالن يهن مع هذه األحكنم .وجيو لدا رة احملندم الةنلية ،نالنءم عم مب مة
أ ش ةةخ متض ةةرر ،أن تص ةةدر م ة التوجي ةةه أو م ة األوام ةةر م ةةن يك ةةون مال ةنم ثنف ةةن أ ٍ م ة
اةقو األسنسية اليت ىالحهن اجلزء ال نلب م الدستور.
 -55و ي ن يمةي أهةم القةوان ال ةنر ة الةيت و ةةت ة نيةة حقةو اثنسةنن. :ةننون حاةر املهةر
( ،)2018و.ننون تقييد واو األ فن)2017( /؛ والقننون املتةم ابأل فن)2013( /؛ و.ننون
اةق ة ةةو واة ني ة ةةة ليش ة ةةخن و اثعن .ة ةةة ()2013؛ و .ة ةةننون مال ة ةةع التة ة ةةذيب والو ة ةةنة أثال ة ةةنء
االحتعةةن ()2013؛ و.ةةننون مالةةع االجتةةنر ابل شةةر و .ةةةه ()2012؛ و.ةةننون املشةةردي وعةةدىي
امل ةةأوع ()2011؛ والق ةةننون املتةمة ة ابة ة ة الال ةةوو الة ةرييب املال ةةزود األودس ةةع لة ةةنم 2014؛
و.ننون إعنلة الوالدي لةنم 2013؛ و.ننون اهلعرة والة نلة اخلنرو لةةنم 2013؛ و.واعةد مالةع
.طةةند الصةالنعنت الةنمةةة
الةالةةف املالةةز واة نيةةة مالةةه لةةةنم 2013؛ والقةةننون املتةمة ابلةةةنمم
ثنتةةنو السةةمع (شةةرو اخلدمةةة)؛ و.ةةننون اةفةةن عم ة حقةةو املسةةتهممل لةةةنم 2009؛ و.ةةننون
اة املةمومنت لةنم .2009

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -56احملك ةةة الةميةةن :هةةي أعم ة سةةمطة .ضةةن ية ن ةالدالديا ،و.راراهتةةن ممزمةةة جل يةةع احملةةندم
الفرعيةةة ولمسةةمطت التالفيذيةةة والقضةةن ية .وتتةةألف احملك ةةة الةميةةن مة ر ةةيس احملك ةةة و.ضةةنة دا ةةرة
االستئالن ودذلمل دا رة احملندم الةنلية .وتُشك املراجةة القضن ية أهم أداة .ضن ية لدع احملك ة
الةميةةن ثنفةةن اةقةةو األسنسةةية .وأ.ةةرت احملك ةةة الةميةةن نة ة اةةةنالت قةةو اثنسةةنن غةةمل
املتض ة الة ص ةراحة دحقةةو أسنسةةية الدسةةتور ،وأدرجةةت ابلتةةن أحكةةنم املةنهةةدات الدوليةةة
الالا ة ةةنم الق ة ةةننو ال ة ةةو س .وابث ة ةةن ة إب احملك ة ةةة الةمي ة ةةن ،هال ة ةةن ،حم ة ةةندم رعي ة ةةة عم ة ة مس ة ةةتوع
املقن ةنت ،تتوب ال ت القضن ية اجلالن ية واملدنية عم حد سواء .وية .ضةنة التحقية عمة
مستوع املقن ةنت الفرعية.
 -57المعالةةة الو اليةةة ةقةةو اثنسةةنن :أنشةةئت هةةذه المعالةةة وجةةب القةةننون الةةو س ةقةةو
اثنسةةنن لةةةنم  ،2009وتتةةألف م ة س ة ةة أعضةةنء ،وتضةةم مةةن ال يق ة ع ة ام ةرأة واحةةدة وعض ةوام
واحةةدام ى ة ن فةةة م ة األ.ميةةنت .والمعالةةة الو اليةةة ةقةةو اثنسةةنن هةةي امل سسةةة الر يسةةية الةةيت
تُشر عم تالفيذ حقو اثنسةنن حتةت .يةندة ر يسةهن ،و.ةد حصةمت عمة املردةز ’ابء‘ مة جلالةة
التالسةةي الدوليةةة لم سسةةنت الو اليةةة ةقةةو اثنسةةنن .وتت تةةع المعالةةة نسةةمطة التحقي ة أ
انتهةةن ،مزعةةوم ةقةةو اثنسةةنن؛ وإل ةزام األجهةةزة املةاليةةة انفةةن القةةننون والسةةمطنت الةنمةةة نتقةةدمي
تفسملات ،و رة السعون أو املرادةز اثصةالحية ،ور ةع الت نسةنت إب دا ةرة احملك ةة الةنليةة نيننةة
ع الشةخ املتضةرر؛ وانرسةة سةمطنت احملك ةة املدنيةة عالةد إجةراء أ حتقية  .وأنشةأت المعالةة
نانمنم إلكيونينم ثدارة الشكنوع.
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 -58و عنم  ،2010و ةت المعالة الو الية ةقو اثنسنن خطتهن االسياتيعية اخل سةية
األوب ،ونقحتهن نةد لمل عنم  2011نالنءم عم تةميقنت أصحنب املصمحة اليت ُمجةت م
خ ةةال /ع ةةدة حمق ةةنت ع ة ة نُا ةةت أي ةةنء اتمف ةةة مة ة ال م ةةد .وح ةةددت المعال ةةة خطته ةةن
االس ةياتيعية األوب  10مسةةن ممحةةة وةةن /حقةةو اثنسةةنن .وحةةددت م ة نيالهةةن مسةةألتنن
مت الن ”أولوية عميةن“ .وتتةمة املسةألة األوب ةنالت االختفةنء القسةر والتةةذيب والقتة خةنرو
نط ةةن الق ةةننون ،وه ةةو م ةةن يوصة ةف أبن ةةه عال ةةف مة ة جنن ةةب أجه ةةزة الدول ةةة؛ واملس ةةألة ال نني ةةة ه ةةي
انتهندنت اةقو اال.تصةندية واالجت نعيةة وال قن يةة ،ةن يهةن اةقةو املتةمقةة ابلصةحة ،والت ييةز
د األشخن و اثعن.ة.
 -59جلالةةة مكن حةةة الفسةةند :ى ةال .ةةننون جلالةةة مكن حةةة الفسةةند (املةةةد )/لةةةنم  2013جلالةةة
مكن حة الفسند سمطنت واختصنصنت ملكن حة الفسةند .وشةكمت المعالةة جلةنانم ملالةع الفسةند
املالةةن اةضةرية الك ة ع واملقن ةةةنت واألواب يةةالت (املقن ةةةنت الفرعيةةة) هبةةد توعيةةة امل ةوا ال
ردةةة مكن حةةة الفسةةند وتةزيزهةةن .وم تةةت ك المعالةةة ال دايةةة م ة حتقي ة األثةةر املالشةةود ،ولك ة
سةةرعنن مةةن نةةدأت تة ة نقةةوة و خةةم متعةةددي نةةةد إعةةندة تشةةكيمهن ش ة ن  /اير .2007
وأدع لمل إب االنض نم إب اتفن.ية األمم املتحدة ملكن حة الفسند الةيت اعت ةدهتن اجل ةيةة الةنمةة
 31تش ةري األو//أدتةةونر  .2003و ضةةع إ نرهةةن وو يفتهةةن لقةةننون جلالةةة مكن حةةة الفسةةند
لةنم .2004
 -60وأدخمت المعالة ر.م اخلط اهلنتفي السةنخ  106لتقةدمي الشةكنوع .وتمقة مردةز الشةكنوع
التةةننع لمعالةةة هةةنء  17 18 736مكنملةةة عةةنم  .2018وخةةال /الفةةية  ،2018-2014تمقةةت
المعال ةةة  70 464ادع ةةنءم خطي ةنم يفي ةةد نو .ةةود س ةةند ،وأُجري ةةت حتقيق ةةنت  6 138مة ة تم ةةمل
ات/الش ةةةب املةالي ةةة الخت ةةن اثج ة ةراءات الال مة ةةة.
االدع ةةنءات ،وأحي ة ة  2 771ادع ةةنءم إب الو ار
ُ
ومتكالت المعالة م أن تةيد إب نالدالديا األموا /املدسولة نصورة غمل .ننونية .وشةكمت المعالةة
أيضنم  14 097حتنلفنم لمالزاهةة امل سسةنت التةمي يةة مجيةع أيةنء ال مةد .ووا ة ومةس الةو راء
عةةنم  2012عم ة اس ةياتيعية الالزاهةةة الو اليةةة م ة أج ة م ةةندرة شةةنممة ومالسةةقة لمقضةةنء عم ة
الفسند مجيع ونالت اةينة الو الية ،ن يهن القطند الةنم.
 -61جلالة القننون :جلالة القننون هيئة .ننونية اولة سمطة التوصية نس .ةوان تتةمة ابةقةو
األسنسية و.يم اجملت ع أو تةديمهن أو إلدن هن .وتتوب المعالة تدوي القوان وإسداء املشورة نشةأن
إص ةةالحنت الالا ةةنم القض ةةن ي ،وتتش ةةنور م ةةع اتم ةةف اجله ةةنت املةالي ةةة وتم ةةت س ماله ةةن مقيح ةةنت
وتالار يهن.
 -62وأعدت المعالة عددام م التقنرير ع إصالم القوان مة أجة تةزيةز حقةو اثنسةنن،
ن لمل إلدنء الةقونة ال دنية ،ومالع التحرش اجلالسةي امل سسةنت التةمي يةة وأمةند الة ة ،
ومالع الةالف د املرأة ،ولنية حن اجلرا م اخلطملة والشهود عميهن ،و نن الفص السريع
القضةةن املدنيةةة واجلالن يةةة ،وإصةةالم الق ةوان اهلالدوسةةية املتةمقةةة ابألسةةرة .وتةكةةف المعالةةة حنلي ةنم
عمة إعةةداد تقةةنرير عة لنيةةة حقةةو القطنعةةنت امله شةةة واحملرومةةة ،وسة .ةوان جديةةدة نشةةأن
اث ن /الطيب.
 -63جلال ةةة اثع ةةالم :أنش ةةئت ه ةةذه المعال ةةة وج ةةب  .ةةننون اةة ة املةموم ةةنت لة ةةنم 2009
لتكفة ة لم ة ةوا ال إمكنني ةةة الوص ةةو /إب املةموم ةةنت اجمل ةةنل الة ةةنم واخل ةةن  .وحت ةةتف المعال ةةة
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نصالحية ر عقوابت .ننونية عم اثخال /نقننون اة املةمومنت ،ن لمل امتالند أ
مالا ةةة عنم ةةة أو خنص ةةة عة ة تق ةةدمي املةموم ةةنت إب أ ش ةةخ يطم ه ةةن والمعال ةةة مسة ة ولة عة ة
اال ةةطالد خب سةةة أن ةواد ر يسةةية م ة املهةةنم  -إصةةدار التوجيهيةةنت وامل ةةندئ التوجيهيةةة ،وإج ةراء
ال حةةو وإسةةداء املشةةورة إب اةكومةةة نشةةأن حتسة إمكننيةةة اةصةةو /عمة املةمومةةنت واالمت ةةن/
لمصكو ،الدولية ،ونالنء القدرات امل سسية ،والقينم ابألنشطة اليوجيية ومةنجلة الشكنوع.
 -64و إ ةةنر التوعي ةةة اجل نهملي ةةة نق ةةننون اةة ة املةموم ةةنت ،نا ةةت المعال ةةة اجت نع ةةنت
لمتوعيةةة الةنمةةة  64مقن ةةةة و 19مقن ةةةة رعيةةة؛ ودرنةةت  16 101م ة املةةو ف املةيال ة ،
والصةةحفي  ،واملةم ة  ،و ة ن الشةةر ة ،وغةةملهم .ونمةةم و ةةود عةةدد املةةو ف املختصة ابةة
املةمومنت  24 160مو فنم املالا نت اةكومية وغمل اةكومية حىت عنم .2017
 -65املالا ةةة الو اليةةة خلةةدمنت املةونةةة القننونيةةة :أنشةةئت هةةذه املالا ةةة وجةةب .ةةننون املةونةةة
القننونيةةة لةةةنم  2000م ة أج ة تيسةةمل وصةةو /امل ةوا ال الفق ةراء إب الةدالةةة وإع ةةن /حقةةو.هم.
وتق ّددم املالا ة خدمنهتن م خال /مجيةع جلةنن املةونةة القننونيةة املقن ةةنت .وختصة دة جلالةة
م ة جلةةنن املسةةنعدة القننونيةةة املقن ةةةنت ص ةالدو.نم لم ةونةةة القننونيةةة متولةةه اةكومةةة .وأنشةةأت
خطو ةنم هنتفيةةة سةةنخالة لم ةوا ال  .وخةةال /الفةةية  ،2018-2017تمق ة  75 912شخص ةنم
وع ة مالةةذ
مةونةةة .ننونيةةة ،وحص ة  35 824م ةالهم عم ة دعةةم نضةةنهلم م ة أج ة .ض ةن همُ .
عنم  2010مو فون متفرغون لم ةونة القننونية مجيع املقن ةنت األرنع والست  ،ومت تةدري هم
عم االستخدام الفةن /ألموا /املةونة القننونية.
 -66املالا ةةنت غةةمل اةكوميةةة ومالا ةةنت اجملت ةةع املةةد  :تُك دّ ة مالا ةةنت اجملت ةةع املةةد الةةيت
تال ة ابلالشةةن وحتا ة نتقةةدير دو جهةةود اةكومةةة وةةن /تةزيةةز حقةةو اثنسةةنن ،والتال يةةة
اال.تصةةندية ،واةكةةم الرشةةيد ،واةةةد م ة الفقةةر ،وإدارة الك ةوار  ،واة نيةةة االجت نعيةةة .وعةةز ت
اةكومةةة تةنوهةةن مةةع مالا ةةنت اجملت ةةع املةةد م ة أج ة دعةةم حقةةو اثنسةةنن ،وو ةةع الق ةوان
والسينسةةنت ،ومتننةةةة االسةةتةرا الةةدور الشةةنم  ،وتالفيةةذ املةنهةةدات الدوليةةة .وتُشةةك اة الت
مالا نت املرأة والالنشطنت ال نر ات جزءام م المعنن املختمفة.
 -67وسن ط اثعالم :تُشك وسن ط اثعالم الالننضة واليقاة جزءام ال يتعةزأ مة امل سسةنت
الدىقرا يةةة لض ة نن تةزيةةز حقةةو اثنسةةنن ولنيتهةةن .وحتةةر اةكومةةة عم ة أن تكةةون وسةةن ط
اثع ةةالم  .ةةندرة عم ة ة أداء دوره ةةن ري ةةة اتم ةةة .ويوج ةةد نة ةالدالديا حنلي ة ةنم . 43ال ةةنة تميفزيوني ةةة
مرخص ةةة .ورخص ةةت و ارة اثع ةةالم  28مالا ةةة خنص ةةة لم ةةب عمة ة موج ةةنت التضة ة ال ةةيدد
وأس ةالدت جلالةةة تالاةةيم االتصةةنالت ن ةالدالديا ي ةةف ال ةب عم ة موجةةنت التض ة ال ةةيدد
إب  25مة تمةةمل املالا ةنت اخلنصةةة .وأمةن وسةةن ط اثعةالم املط وعةةة هةي خنصةةة وتشة مئةةنت
املالشورات األس وعية ،وتةر و وعة واسةة م وجهنت الالار.
 -68وو ةةةت و ارة اثعةةالم مجهوريةةة نةالدالديا الشةةة ية سينسةةة ترديةةب اث اعةنت احملميةةة
ون هةةن وتشةةديمهن لةةةنم  .2008و وجةةب هةةذه السينسةةة ،وا قةةت و ارة اثعةةالم عم ة  16حمط ةةة
إ اعيةةة حمميةةة ألو /مةةرة اتريةةخ ال مةةد .وعةةالوة عم ة لةةمل ،توجةةد حنلي ةنم ن ةالدالديا ثةةال
حمطنت إ اعية ت ب نراوهن ع ري اثنينت.

14

GE.19-20945

HRI/CORE/BGD/2019

 -69املوا الونّ :د
ختو /املندة  102م الدستور املوا ال إمكننية إنفن حقو.هم األسنسية ع
ري ة تةةدخ احملك ةةة الةميةةن .وأ.ةةرت احملك ةةة الةميةةن ،عم ة س ة ي التفسةةمل ،ح ة األ ةراد إ.نمةةة
الدعنوع إ نر املصةمحة الةنمةة .و حةن /انتهةن ،حقةو اثنسةنن األسنسةية ،جيةو لمشةخ
املتضةةرر المعةةوء إب القةةننون عة ري ة مةةب استصةةدار أمةةر .ضةةن ي مة دا ةةرة احملةةندم الةنليةةة
احملك ة الةمين.
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