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مالحظات إضافية من بنغالديش بشنن التوايات اليت تلقتها من الأدو
األط أرايف ا اجلولأأة الثالثأأة مأأن االسأأتعراض الأأدوري الشأأامل املعقأأودة ا
اايرومايو 2018
جمموع التوصيات املتلقاة 251 -
املقبولة 178 -
احملاط هبا علماً 73 -

اليت اُريئ حتديد املوقف بشنهنا وقُبِلت اآلن من دون اي تعليق ()8
 3-148و 13-148و 14-148و 15-148و 18-148و19-148
و 22-148و2-148
‘ -1أحيييع علم ياً‘ يف بداييية األميير صلتوصييية رقييم  2-148الييق قييدمتدا مد ،ييقر وجتل ي
هييذا املوق ي يف م ييروع رقرييير ال ريييم الغامييل، .يين أد و ييد بيينشردي قييرر مبا ييرًة قبييل اعتميياد
م ييروع رقري يير ال ري ييم الغام ييل أد ‘يرج ييي حتدي ييد املوق ي ي ‘ ب ييذد ه ييذه التوص ييية .وق ييد ييرت
بنشردي اآلد يف التوصية صعتبارها مرجذة ورقبلدا يف هناية املطاف من دود أي رغليقات.

التوايات اليت اريئ حتديد املوقف بشنهنا وقُبِلت اآلن مع التعليقات ()3
 4-148و 6-148و12-148
 -4-148ال حيييدد دسييتور بيينشردي أي مجاعييات مغينيية ميين األقليييات أو جمتمغييات يف
البلييد أو يغييرتف هبييا بوصي دا ص ييغوصً أصييليةص .ويف الواقييو يغتييرب مجيييو ميوا هييذا البلييد س ي اد
أرضه األصليني .ول ن دستور بينشردي يغيرتف تلتلي اعماعيات اةثنيية اليق رغيي يف البليد
ويغتربهييا ‘أقليييات إثنييية‘ .وريينا املييادة (23ألي م ميين الدسييتور علي أد الدوليية رتحمييل م ي ولية
محاية ورنمية الثقا ة والتقالييد احملليية ال رييدة للمعتمغيات القبليية واةثنيية .وسينة اا ومية قيا ود
امل س ات الثقا ية للمعتمغات اةثنية الصشنة لغام  2010لصود ورغزيز ثقا ة مجيو اجملتمغيات
اةثنية الق رغي يف منا م الترل واألراضي املنب يطة ورراثديا ولشتديا وسارسيالا الدينيية وأسيلو
حيالا التقليدي .وأ يي عيدد مين املغاهيد الثقا يية املتلصصية املغنيية صجملتمغيات اةثنيية الصيشنة
يف مواقييو فتل يية لصييود ورغزيييز ثقا يية األقلي ييات اةثنييية ورراثدييا ورقاليييدها .وعييروة عل ي ل ي
خِ
اُّتذت ردابن خاصة لتو ن التغليم قبل االبتدائي صللشات األم مللتل اجملتمغات اةثنية.
 -6-148رقبل بنشردي التوصية تواصلة جدودها لتغزيز قدرات اللعنية الو نيية اقيو
اة اد .ول ن التوصية ر ن كيذل إىل ‘م تي أميني امل يامل املن يذ حيديثاً‘ وهيذه م يذلة ،ين
صحيحة يف الواقو.
 -12-148ال يتضييمن ييام بيينشردي القييا وص أي مصييطل مثييل ‘االخت يياا الق ييري‘.
و ِ
يغرف ام بنشردي للغدالة اعنائية جرائم مثل ‘االختطاف‘ و‘اخلط ‘ رغري اً جيداً .ويغياج
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توجي أح امنييا القا و ييية ااالييية أي ا تديياي للقييا ود يرر بييه أي ييلا تيين يف لي مو ييو
إ ا القا ود .وال ُتن ااصا ة ألي لا عل أساس منصبه أو وضغه.

تعليقات لى توايات اُحيط هبا لما
التوايات اليت اريئ حتديد املوقف بشنهنا واحيط اآلن هبا لما
 -1-148بيينشردي ييرف يف ةا ييية ميين أصييل ر ييغة صي وي أساسييية اقييو اة يياد.
وال رزال بنشردي ملتزمة بتن يذ الص وي الق ا ضمة إليدا وميا تتية رتليذ التيدابن القا و يية
وامل س ييية الر م يية ل ييذل  .ور يير ب يينشردي أد التص ييديم علي ي م ييا ربقي ي م يين صي ي وي حق ييو
اة يياد سيييتطل مواصييلة اعدييود الو نييية لوضييو إ ييار قييا وص مت ييم وبنيياا القييدرات امل س ييية
لوكاالت رن يذه والتوا م يف اآلراا بني فتل اعدات صاحبة املصلحة.
 -21-148ر غي يية اا ومي يية صل غي ييل ااي ييد األدا ل ي يين امل ي ي ولية اعنائيي يية مي يين  7إىل 9
س يينوات م يين خ ييرل رغ ييديل ق ييا ود الغق ييوصت لغ ييام  .1860وس ييتعر رغ ييديرت أخ يير عن ييدما
حيصل روا م يف اآلراا بني اعدات املغنية صاحبة املصلحة تا يدا وكاالت إ ا القا ود.

التصأأديق لأأى االتفاقيأأة الدوليأأة مجمايأأة ايأأع األخأأاا
القسري ()5

مأأن اال تفأأاء

التوايتان  16-148و( 17-148اريئ حتديد املوقف بشنهنما واحأيط اآلن
هبما لما) والتوايات  5-149و 6-149و( 52-149اُحيط هبأا لمأا ا
اايرومايو )2018
 -2ال روا م بنشردي علي املوقي املتمثيل يف أد حياالت ‘اةعيدام خيارن طيا القضياا‘
أو ‘االخت يياا الق ييري‘ حتييدب ب ي ل مت ييرر يف البلييد .ويف الواقييو ال يتضييمن ييام بيينشردي
القييا وص أي مصييطل مثييل ‘االخت يياا الق ييري‘ .وكث يناً مييا ي ييار إىل ج يرائم مثييل ‘االختطيياف‘
و‘اخلط ‘ املغر ة عل حنو جيد يف ام بنشردي للغدالة اعنائية عل أهنيا ‘اخت ياا ق يري‘
ليدوا و خ يية .ويغيياج توجي أح امنييا القا و يية ااالييية أي ا تدياي للقييا ود يرر بيه أي ييلا
تيين يف ل ي مو ييو إ ييا القييا ود .وال ييينا القييا ود عل ي ميين أي ييوع ميين ااصييا ة ملييو ي
إ ييا القييا ود يف حاليية ارر يياهبم ألي ا تداكييات لقييا ود الغقييوصت .وعم يرً أيض ياً صلتوصييية الييق
رلقتدييا بيينشردي خييرل اعوليية الثا ييية ميين االسييتغرال الييدوري ال ييامل سيينة اا وميية قييا ود
صمنوص التغذي والو اة خرل االحتعا الصادر يف عام  .2013وتوج هيذا القيا ود يغاقي
أي لا يداد صرر ا جرميية التغيذي صل يعن امل يدد ميدة ال رقيل عين يس سينوات ميو
،رامة .ويف حالة حدوب و اة ب يب التغيذي يغاقي ال يلا امليداد صل يعن امل يدد ميد
ااييياة مييو ،راميية .واييول هييذا القييا ود للضييحية رقييدىل ي واه مبا ييرة إىل رئيييس ال يير ة أو إىل
حم مة .وحيدد إجرااات اماية أصحا ال او وال يدود .وتوجي هيذا القيا ود حييم أيضياً
لضحية التغذي (أو أسررهم ااصول عل رغويض.
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قض أ أأااي املثلي أ أأات واملثلي أ أأا وم دويأ أ أ امليأ أأل اجلنس أ أ ومغأ أأايري ا وي أ أأة
اجلنسانية وحامل افات اجلنساوامجقوق اجلنسية ()11
التوايات  25-149و 26-149و 27-149و 28-149و29-149
و 30-149و 31-149و 32-149و 33-149و 53-149و55-149
 -3رغتييرب قضييية حقييو املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اعن ييي ومشييايري اهلوييية اعن ييا ية
وحيياملي صي ات اعن ييني م ييذلة دينييية واجتماعييية وثقا ييية وأخرقييية صلن ييبة لبيينشردي  .ولييد
مغاعي يية هي ييذه امل ي ييذلة خي ييذ اا ومي يية يف االعتبي ييار هتراا ،البيي يية ال ي ييغ ورطلغالي ييا وم ي يياعرها
ومغتقدالا الدينية .ورلتزم اا ومية ب الية إعميال حقيو مجييو امليوا نني .وال ير داعيياً ة ياا
جمموعة جديدة من ااقو الق ال حت صلقبول عاملياً صعتبارها حقوقاً.

قوبة اإل دام ()11
التواأ أ أ أ أ أ أأيات  3-149و 4-149و 36-149و 37-149و38-149
و 39-149و 40-149و 41-149و 42-149و 43-149و44-149
(اُحيط هبا لما ا اايرومايو )2018
 -4ال ريزال عقوبية اةعيدام يف بينشردي ي رً سياري امل غيول مين أ ي ال الغقيا واليردع
يمييا يتغلييم خطيير وأ ييو اعيرائم، .يين أ ييه رتييام م ييتوةت متغييددة ميين ااماييية قبييل رن يييذها يف
هناييية املطيياف .إد أي ح ييم بغقوبيية اةعييدام حي يال رلقائي ياً إىل ال ييغبة اخلاصيية يف احمل ميية الغليييا
لتذييده .وحيم للطرف املغ حىت بغد ييد اا م أد يقدم لبياً السيتتنا ه أو إعيادة الن ير ييه
أو مراجغتييه إىل ييغبة االسييتتناف وأد يلييتمس يف األخيين الغ ييو الرخسييي .وحييىت اآلد مل رتلييذ
اا ومة أي قرار إبلشاا عقوبة اةعدام أو جيل الغمل هبا أو رغليقه، .ن أهنا ر يتغيض ريدراياً
ال أخر من الغقوبة مثل ال عن مد ااياة.
عن عقوبة اةعدام

التصديق لى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ()2
التوايتان  12-149و13-149
 -5بي يينشردي ي ييرف يف  33ار اقيي يية ملن مي يية الغمي ييل الدوليي يية تي ييا يف ل ي ي  7ار اقيي ييات
أساسييية ورواصييل اا وميية إىل جا ي ال ييركاا الييدوليني واحملليييني رن يييذ االلتزامييات الرامييية إىل
ك الة حقو الغمال .ورغين بينشردي أةيية كبينة لقضياة حقيو الغميال وضيماد البيتية الرئقية
يف م يياد الغمييل والقضيياا علي عمييل األ ييال وك اليية حقييو الغمييال املنيزليني وأحيير ت صل غييل
رقييدماً مييا تييي يتزايييد يف هييذه اجمليياالت .وسييتن ر اا وميية يف م ييذلة التصييديم عل ي ار اقيييات
من مة الغمل الدولية ات الصلة يف الوقة املناس .
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التصأأديق لأأى الكوتو أأوالت اال تياريأأة للعهأأد الأأدو ا أأا ابمجقأأوق
املدني أ أ أأة والسياس أ أ أأية والعه أ أ أأد ال أ أ أأدو ا أ أ أ أا ابمجق أ أ أأوق االقتص أ أ أأادية
وااليتما ية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب ()8
التوايات  1-149و 2-149و 7-149و 8-149و 9-149و10-149
و 11-149و21-149
 -6رغرتف ح ومة بنشردي (امل ار إليدا يما يلي بغبارة صاا ومةصم ةية الربوروكوالت
االختيارييية امللحقيية صلص ي وي األساسييية اقييو اة يياد والييق ر ييم لو يراد بتقييدىل ي او
مبا ييرة إىل هيتييات املغاهييدات املغنييية وصييدقة يف هييذا الصييدد علي الربوروكيولني االختييياريني
الر اقيية القضياا علي مجييو أ ي ال التمييييز ضيد امليرأة وار اقيية حقيو األ يلا .وي اةعاقيية.
ول ن اا ومة رغتقد أيضاً أ ه قبل ال مام بتقدىل هذه البر،ات مبا رةً ا أد غتمد قيدراً
مرضياً من الت ريغات وخطيع الغميل واالسيرتاريعيات الو نيية لضيماد التن ييذ ال يليم لرلتزاميات
التغاهدييية ااالييية .و غتقييد أد اخلطييوة األوىل ملغاعيية ال ي او ال ردييية هييي إ يياا هتليييات و نييية
مناسبة ورغزيزها .ولدينا صل غل عيدة هتلييات منديا اللعياد املواضييغية اليق أ يذلا اللعنية الو نيية
اقييو اة يياد .وصةضييا ة إىل ل ي أ ييذت و ارة ي ود امل يرأة والط ييل خلييية مركزييية ملغاعيية
قضاة الغن ضد الن اا واأل ال ر رف عليدا عنة رن ييم م يرتكة بيني اليو ارات ملنيو الغني
ض ييد الن يياا واأل ييال م ل يية م يين  15عضي يواً .وروج ييد خليت يياد ساثلت يياد يف إدارة ي ي ود امل ي يرأة
واملن م ي يية الو ني ي يية للم ي ي يرأة .ويتمث ي ييل ال ي ييدوراد الرئي ي ييياد للللي ي يية املركزي ي يية يف رلق ي ييي االدع ي ييااات
واةحصااات املتغلقة صلغن ضد الن اا واأل ال ويف متابغة التدابن التصحيحية والقا و ية من
خرل اهليتات املناسبة.
 -7وأ ذت اللعنة الو نية اقو اة اد يف بنشردي عاانً مواضييغية ملغاعية ال ي او
أو االدع ييااات املتغلق يية ص تداك ييات حم ييددة اق ييو اة يياد .و غتق ييد أد رغزي ييز غالي يية اآللي ييات
وامل س ييات الو ني يية ه ييو أكث يير الط يير غالي يية ملغاع يية ال ي ي او ال ردي يية ب ييذد قض يياة حق ييو
اة اد.

التصديق لى االتفاقية ا ااة بوضع الاليئا وامجقوق املدنيأة لاليئأا
الروهينجا ()8
التوايتان  23-148و( 24-148اريئ حتديد املوقف بشأنهنما واحأيط هبمأا
لم أ أأا ا وق أ أأت الح أ أأق) والتوا أ أأيات  14-149و 15-149و16-149
و 17-149و 51-149و( 60-149احيط هبا لما ا اايرومايو )2018
 -8ر،ي ييم أد بي يينشردي لي ي يية ر ي ياً يف ار اقي ي يية عي ييام  1951اخلاص ي يية بوضي ييو الرجت ي ييني
وبروروكول عام  1967امللحم هبا وار اقية عيام  1961املتغلقية ف يض حياالت ا غيدام اعن يية
قييد التزميية عل ي الييدوام صملبييادل األساسييية لن ييام ااماييية الدولييية تييا يدييا مبييدأ عييدم اةعييادة
الق يرية .ومييا تتيية بيينشردي ر تضييي علي مييد ثرثيية عقييود م ييردين ميين ميوا ميا ييار
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وقد عذ يف الوقة الراهن أكثر من  1,1مليود لا من الروهينعا من ميا يار إىل بينشردي .
ور ييو ر هل ييم ب يينشردي مجي ييو أ ي يواع الض ييرورةت األساس ييية ت يياعدة م يين هيت ييات األم ييم املتح ييدة
واملن مات ،ن اا ومية الو نية والدولية .ويتام التغليم ،ن الن امي لو ال وال با مندم.

حقوق الشعوب األالية ()3
التوايات  57-149و 58-149و59-149
 -9ال حيييدد دسييتور بيينشردي أي مجاعييات مغينيية ميين األقليييات أو جمتمغييات يف البلييد أو
يغييرتف هبييا بوص ي دا ص ييغوصً أصييليةص .ويف الواقييو يغتييرب مجيييو م يوا هييذا البلييد س ي اد أرضييه
األص ييليني .ول يين دس ييتور ب يينشردي يغ ييرتف تلتلي ي اعماع ييات اةثني يية ال ييق رغ ييي يف البل ييد
ويغتربهييا ‘أقليييات إثنييية‘ .وريينا املييادة (23ألي م ميين الدسييتور علي أد الدوليية رتحمييل م ي ولية
محاية ورنمية الثقا ة والتقاليد احمللية ال ريدة للمعتمغات القبلية واةثنية.

االغتصاب ال وي ()4
التواأأية ( 20-148اريأأئ حتديأأد املوقأأف بشأأنهنا واحأأيط هبأأا لمأأا ا وق أأت
الحق) والتوايات  24-149و 35-149و( 56-149احيط هبأا لمأا ا
اايرومايو )2018
 -10ي ييل دسييتور بيينشردي للميرأة امل يياواة يف ااقييو يف مجيييو قطاعييات الدوليية وجميياالت
ييه يلييزم وضييو إج يرااات الغمييل
ااييياة الغاميية .وصةضييا ة إىل ل ي يغييرتف دسييتور بيينشردي
اةاييال للندييول ال ييامل صمل يرأة يف اجملتمييو .وقييد صيييشة ‘خطيية عمييل و نييية ملنييو الغن ي ضييد
الن ياا واأل يال لل يرتة (2025-2013م‘ ملغاعية ال يوار بيني اعن يني واُّتيا ريدابن مل ا حية
التنم يييع اعن يياص م يين خ ييرل أ ييطة قا و ي يية واجتماعي يية واقتص ييادية .ور يينا ال ياس يية الو ني يية
للندييول صمليرأة الييق اعت ِمييدت يف عييام  2011علي ةدة م ييتو م يياركة امليرأة يف سييو الغمييل
وعل ي ر ييا ال يير .يف م يياد الغمييل وامل يياواة يف األجييور .وييينا قييا ود الغمييل لغييام 2006
علي ليتيية بيتيية الئقيية للغمييل وعلي ااييم يف اال ضييمام إىل النقيياصت ورييدابن ااماييية االجتماعييية
وي يل وهيذا األهيم امل ياواة بييني امليرأة والرجيل يف األجير لقيياا الغميل املت ياوي القيمية، .يين أد
ام بينشردي القيا وص ااياال ال يغيرتف صال،تصيا الزوجيي .ويف الوقية اليراهن ال رتيوا ر يف
البلد ال روف االجتماعية الر مة ةدخال مصطل من هذا القبيل يف ام بنشردي القا وص.

سحب الأتحف لأى املأادتا  2و(1-16ج) مأن اتفاقيأة القضأاء لأى
ايع اخكا التميي ضد املراة ()1
التواية 18-149
 -11جر الن ر سابقاً يف م يذلة سيح اليتح حل ااياال علي امليادرني  2و(1-16نم مين
ار اقي يية القض يياا عل ي ي مجي ييو أ ي ي ال التميي ييز ض ييد امل ي يرأة .و ل ي ي إىل عن يية ص يييا،ة الق ي يوا ني يف
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ب ي يينشردي مراجغ ي يية األس ي ييس املوض ي ييوعية لل ي ييتح حل ورق ي ييدىل التوص ي يييات الر م ي يية .ورأت اللعن ي يية
أد حيت ييذ ببل ييداد إس ييرمية أخ يير صوأد ر ييح ح وم يية ب يينشردي حت د ييا عل ي امل ييادرني 2
و(1-16نم من ار اقية القضياا علي مجييو أ ي ال التميييز ضيد امليرأة، .ين أ يه ينبشيي أد رطبيم
بنشردي أح يام هيارني امليادرني و قياً لدسيتورها وقوا ينديا ااالييةص .وقيد أحا ية اا ومية علمياً
صلتوصيات وستن ر يف م ذلة قبوهلا بغد إجراا م اورات واسغة مو الغدييد مين اعديات صياحبة
املصلحة ررمي إىل حتقيم روا م يف اآلراا بني فتل رائ اجملتمو تا يف ل األقليات.

احكام قانون تقييد زواج ال فل ا ااة ()5
التواأ أ أأيات  7-148و 8-148و 10-148و( 11-148اُريأ أ أأئ حتديأ أ أأد
املوقف بشنهنا واُحيط هبا لما ا وقت الحق) والتواية ( 34-149اُحيط هبا
لما ا اايرومايو )2018
 -12ي ل القضاا عل وان األ ال إحد األولوةت القصو ا ومة بينشردي  .وقيد
رغد ييد مغ يياال رئ يييس ال ييو راا صلقض يياا علي ي وان ال تي ييات اللي يوا رق ييل أعم ييارهن ع يين  15س يينة
وبتقلي يييا مغي ييدل وان ال تيي ييات الل ي يوا ر ي يرتاوم أعمي ييارهن بي ييني  15و 18سي يينة صلثل ي ي لي ييول
عييام  2021وصلقضيياا هنائيياً علي وان األ ييال لييول عييام  .2041واُّتييذت اا وميية عييدداً
ميين املبييادرات القا و ييية واالجتماعييية واالقتصييادية ملنييو وان األ ييال .و ييا قييا ود رقييييد وان
الط يل لغييام  2017علي إ يياا عياد ملنييو وان األ يال علي الصيغيد الييو واالحتيادي وعلي
صغيد املقا غات واألوص يرت رضم م ولني ح يوميني وسثليني حملييني للقطياع الغيام وم ي ولني
،ن ح وميني وسثلني للمعتمو املدص.
 -13وحيييدد ق ييا ود رقيي ييد وان الط ييل لغ ييام  2017اا ييد األدا ل يين ال ييزوان يف  21س يينة
للييذكور و 18سيينة لي انب .ول يين وصلن يير إىل الواقييو االجتميياعي  -االقتصييادي وضييو ح ييم
خا .ايز وان من يقل عمره عين اايد األدا لليزوان إ ا كياد لي يف مصيلحته و لي حتية
إ راف احمل مة وتوا قة الوالدين أو الوصي .وال ينطبيم هيذا اا يم علي حياالت اليزوان صةكيراه
وب ب اال،تصا وعن ريم االختطاف .وحيىت اآلد مل اير االحتعيان قيع ب يرط صال يروف
اخلاصييةص .وسيييحدد م ييروع القواعييد اةجرائييية اعيياري وضييغه خط يوات ملنييو إسييااة اسييتغمال
رط صال روف اخلاصةص الوارد يف قا ود رقييد وان الط ل لغام .2017

تويي أأو د أأوة دايم أأة إ اي أأع املكلف أأا ب أأوالايت ا إط أأار اإليأ أراءات
ا ااة جمللس حقوق اإلنسان واالستجابة ل لباهتم ()2
التوايتان  19-149و( 20-149اُحيط هبما لما ا اايرومايو )2018
 -14رتغاود بنشردي عل حنو كامل مو اةجرااات اخلاصة جمللس حقو اة ياد وردت
ب ي ل إاييال يف مغ ييم اايياالت علي لبالييا ةجيراا ةرات إىل البلييد .وقييد ار بغييض املقييررين
اخلاصني بنشردي يف ال ينوات األخينة .وال ييزال بغيض الطلبيات قييد الن ير .ورغ ي اا ومية
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علي حتديييد مواعيييد لييزةرة بغييض املقييررين اخلاصييني رناس ي الطيير ني .وريير بيينشردي أد روجيييه
دعوة دائمة ليس ال بيل الوحيد ل الة التغاود ال امل مو اةجرااات اخلاصة.

تع ي قدرات اللجنة الوطنية مجقوق اإلنسان ()3
التواية ( 5-148اُريئ حتديد املوقف بشنهنا واُحيط هبا لما ا وقت الحأق)
والتوايتان  22-149و( 23-149اُحيط هبما لما ا اايرومايو )2018
 -15رلتزم بنشردي بتغزيز اللعنة الو نية اقو اة ياد بوصي دا م س ية غالية وم يتقلة.
وق ي ييد ادت ح وم ي يية ب ي يينشردي عل ي ي م ي يير ال ي يينوات م ي ييا ُّتصص ي ييه م ي يين التموي ي ييل هل ي ييذه اللعن ي يية
بن بة  172يف املائة .وحييول التموييل امللصيا للعنية مبا يرة إىل ح ياهبا املصيريف .وال رتيدخل
اا ومة مطلقاً يف ريقة إ ا اللعنة لتل األموال .ورن ير ح ومية بينشردي أيضياً يف م يذلة
رغزيز القدرات الب رية للعنة الو نية اقو اة اد من خرل إ اا  93منصيباً إضيا ياً وريو ن
املزيييد ميين امل يوارد للييدعم اللوجي ييق .وريير بيينشردي أد بنيياا قييدرات اللعنيية عل ي مجيييو الصييغد
سي ضي يف هناية املطاف إىل حتوهلا إىل هيتة و نيية قيادرة ُتامياً علي رصيد حقيو اة ياد ُتتثيل
ملبادل صريس.

حرية التعبري ()6
التوايات  45-149و 46-149و 47-149و 48-149و49-149
و( 50-149اُحيط هبا لما ا اايرومايو )2018
 -16امايية امليوا نني مين اعيرائم الرقمية/ال ييربا ية سينة بليداد عدييدة قيوا ني للحمايية مين
اعرمي يية الرقمي يية أو اةل رتو ي يية .وق ييد س يينة ح وم يية ب يينشردي يف وق يية س ييابم الق ييا ود املتغل ييم
بت نولوجيييا املغلومييات واالرصيياالت لغييام  2006الييذي جيير رغديلييه الحق ياً يف عييام .2013
ويتوا م القا ود عل حنو كامل مو الصي وي الدوليية اقيو اة ياد تيا يف لي الغديد اليدوال
اخلييا .صاقييو املد ييية وال ياسييية (امليياد د  21و22م يف اايياالت الييق حي يير يدييا التحيريض
عل الغن صسم حرية التغبن.
 -17وصلن ر إىل التشن الدائم لطبيغة التدديدات ال يربا ية والت دن و،نه من أ ال إسيااة
اس ييتلدام اجمل ييرمني للمع ييال ال يييرباص ق ييد وض ييغة ح وم يية ب يينشردي م ييروع ق ييا ود األم يين
الرقمي لغام  .2018وقدم م روع القا ود إىل الربملاد الذي أوصة عنته الدائمية اا ومية د
رغيياج يوا،ل وسييائع اةعييرم بغييد ُتحيصييدا لييه .وصلتيياال خِ
اُّتييذت مبييادرات ةج يراا املزيييد ميين
امل اورات مو أصحا املصيلحة املغنييني تين ييدم ر سياا حتريير فتلي وسيائع اةعيرم .وبغيد
دخول م روع قا ود األمن الرقمي حيز الن ا سوف اري حذف املواد  54و 55و 56و57
و 66من القا ود املتغلم بت نولوجيا املغلومات واالرصاالت لغام .2006
 -18ورغييرتف ح وميية بيينشردي بييدور املن مييات ،يين اا ومي ية واجملتمييو املييدص الن ييع يف
رغزيييز بيتتدييا الدميقرا ييية والييد و قييدماً هييدا دا االجتماعييية  -االقتصييادية .ولتييو ن إ ييار قييا وص
واض املغامل و اف ل الة عمل املن مات ،ن اا ومية ب غالية سنة اا ومية قيا ود رن ييم
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التربعييات األجنبييية لييدعم (األ ييطة التطوعيييةم لغييام  .2016ويوحييد هييذا القييا ود جمموع ية ميين
الق يوا ني والقواع ييد املتن يياثرة واملت رق يية ال ييق كا يية ر ييتلدم يف ال ييابم لتوجي ييه األ ييطة التطوعي يية
املموليية ميين اخلييارن الييق رضييطلو هبييا املن مييات ،يين اا ومييية .وخضييو م ييروع القييا ود مل يياورات
واس ييغة النط ييا ب ييني اعد ييات ص يياحبة املص ييلحة يياركة يد ييا املن م ييات  ،يين اا ومي يية الو ني ية
والدولية .وتوج القا ود اعديد أصيب ر يعيل املن ميات ،ين اا وميية إلزاميياً اصيوهلا علي
ي ود املن مييات ،يين اا ومييية التييابو مل ت ي رئيييس
التربعييات األجنبييية .وقييد أ يطيية ت ت ي
الو راا م ولية ر ديل الغملية .واول القا ود للمن مات ،ين اا وميية ر يوين احتيادات خلدمية
ود املن ميات
مصاادا اعماعية ورغزيز التغاود مو اا ومة .ويتضمن أيضاً رغليمات مل ت
،يين اا ومييية صملوا قيية يف ،ضييود  24سيياعة عل ي عمييل املن مييات ،يين اا ومييية واأل يراد أثنيياا
ال وارب أو حالة الطوارل وبغدها .وستضو اا ومة قواعد لتن يذ هذا القا ود وعند االقتضاا
لتوضي فتل أح امه.

امجصأأو لأأى التثقيأأف اجلنسأ واالسأأتفادة ابجملأأان مأأن أأدمات الصأأحة
اإلجنابية املاليمة ()2
التواية ( 9-148اُريئ حتديد املوقف بشنهنا واُحيط هبا لما ا وقت الحأق)
والتواية ( 54-149اُحيط هبا لما ا اايرومايو )2018
 -19لقي ييد حي ييددت االس ي يرتاريعية الو نيي يية لصي ييحة امل ي يراهقني لل ي ييرتة  2030-2017بيغي يية
الصييحة اعن ييية واةةابييية .إد ضييماد ااصييول علي التثقيي اعن ييي والصييحة اةةابييية م ييذلة
اجتماعييية  -قا و ييية وسيييعري اسييتحداب ه ييذه اخلييدمات و ق ياً ل ييار القييا وص واالجتم يياعي
والثقايف املناس .
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