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  الدورياالستعراض توصيات املقدمـة خالل ردود بنغالديش على ال
  ٢٠٠٩ فرباير/ شباط٣يف الشامل املتعلق ببنغالديش 

  الرد  التوصية
  .ف يف جل املعاهدات الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسانبنغالديش طر  ١

ويتم بانتظام استعراض معاهدات وبروتوكوالت اختيارية أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان           
 عملية مستمرة تتطلـب دراسـة    ذهوه. التصديق عليها /للنظر يف إمكانية االنضمام إليها    

اٌت على الدولة الطرف بتقـدمي      متأنية، إذ تنشأ عنها مسؤوليات حمددة، من بينها التزام        
  .تقارير متعددة

 بنغالديش مدركة متاماً لألهـداف األساسـية        تظلوأثناء االضطالع بعملية النظر تلك،      
املتوخاة من معاهدات حقوق اإلنسان ومن الربوتوكوالت االختيارية املتعلقة هبا، مبا فيها            

حكام هذه املعاهدات وتبـذل     غري أن بنغالديش حتترم أ    . تلك املذكورة يف هذه التوصية    
  .جهوداً من أجل االمتثال ألهدافها

  ١٩٥١اتفاقية الالجئني لعام   ٢
ورغم أن  . مع أن بنغالديش ليست طرفاً يف هذه االتفاقية، فإهنا متسكت دائماً مببادئها وأهدافها            
جـئ مـن    كاهلها مثقل حبالة جلوء طال أمدها نشأت يف بلد جماور، فإهنا مل ُتِعد قسراً أي ال               

 الذين أتوا من ميامنار، حىت يف فتـرة مكـوثهم األوىل يف             ٣٠٠ ٠٠٠الالجئني البالغ عددهم    
ويف حالة جلوٍء مل يتم فيها إعادة أي الجئ . بنغالديش عندما مل يكن هناك حضور أو دعم دويل

 الرتر  ويف ظل عدم اقتسام اجملتمع الدويل مع بنغالديش إال        يف السنوات الثالث املاضية     إىل وطنه   
اليسري من العبء الواقع عليها، تواصل بنغالديش استضافة الالجئني الباقني وتوفري مرافق أفضل             

وحظي دور بنغالديش يف محاية حقوق الالجئني من ميامنار بـاعتراف           . وحتسني تدابري احلماية  
 هـذه   وجيب حبث االنضمام إىل   . مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أكثر من مرة        

وال تزال هذه املسألة ُتعَرض على نظـر  . االتفاقية يف ضوء الوضع القائم والسياق اإلقليمي العام      
  .احلكومة بانتظام

  ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
، على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السكان األصـليني       ١٩٧٢صدقت بنغالديش، يف عام     

، اليت تتناول عدداً من املسائل مبا فيهـا احلقـوق           )١٠٧اقية رقم   االتف (١٩٥٧والقبليني لعام   
األساسية، واحلقوق املتعلقة باألراضي، والعمالة، والتدريب املهين، والصحة، وغري ذلـك مـن     

، علـى   ١٩٧٢كما صدقت بنغالديش، يف عـام       . احلقوق اليت هتم الشعوب األصلية والقبلية     
ورغم أن بنغالديش مل تصدق بعـد       ). االستخدام واملهنة يف  ( بشأن التمييز    ١١١االتفاقية رقم   

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية، فإن الشعوب القبلية يف أراضي هضبة           ١٦٩على االتفاقية رقم    
 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم       فعالً باحلقوق املكرسة يف أغلب أحكام     شيتاغونغ يتمتعون   

وقد جرى بالفعل تنفيـذ     . ق بأراضي هضبة شيتاغونغ    من خالل تنفيذ اتفاق السالم املتعل      ١٦٩
وال تزال احلكومة احلالية يف طور تنفيذه يف إطـار دسـتور مجهوريـة              . معظم أحكام االتفاق  

  .بنغالديش الشعبية
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  الرد  التوصية
غري أن بنغالديش بلد يتسم بـالتنوع       . تقبل بنغالديش التوصية بإعادة النظر يف حتفظاهتا        ٣

 بد من حتقيق توافق واسع لآلراء بني مجيع جمتمعاته احملليـة            الثقايف والديين، لذلك فإنه ال    
  .الختاذ قرار يف هذا الشأن

  .تقبل بنغالديش التوصية  ٤
فقد . قبلت بنغالديش التوصية وشرعت بالفعل يف خطوات لتقوية آليات حقوق اإلنسان            ٥

طنية حلقوق  أنشأت احلكومة بالفعل جلنة وطنية حلقوق اإلنسان مبوجب قانون اللجنة الو          
مشروع قـانون بعنـوان     حالياً  على الربملان   ومعروض  . ٢٠٠٧اإلنسان الصادر يف عام     

قدمته وزارة القانون والعـدل     " ٢٠٠٩مشروع قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،       "
  .والشؤون الربملانية وهو قيد نظر اللجنة الربملانية الدائمة

  .راءات بالفعلتقبل بنغالديش التوصية وقد اختذت إج  ٦
  .تقبل بنغالديش التوصية وقد اختذت إجراءات بالفعل  ٧
  .قبلت بنغالديش التوصية وقد اختذت بالفعل خطوات لتحسني بعض الربامج  ٨
برئاسة معـايل رئـيس     " اجمللس الوطين للنهوض باملرأة والطفل    "أنشأت احلكومة مؤخراً      

  . عمول هبا حالياً حلماية النساء واألطفالالوزراء للتوصية بتعديل القوانني والقواعد امل
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٩

غري أنه سيتوجب تناوهلا يف السياق العام للخطوات        . تلتزم احلكومة بتناول هذه الشواغل      ١٠
واللجنة الوطنية حلقـوق    . املتخذة من أجل زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد         

لفة باإلشراف على االمتثال وبتقدمي توصيات بشأن خطـوات         اإلنسان املنشأة حديثاً مك   
حمددة جيب اختاذها لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، مبا يف ذلك يف املناطق املذكورة 

  .يف التوصية
وتلقت الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني تعليمات باحترام معايري حقوق اإلنسان أثناء أداء 

 حقوق اإلنسان مدرجة يف مناهج تدريب أفراد وكاالت إنفـاذ           كما أن قضايا  . واجباهتا
وقد شرع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة الدولية للصليب األمحر وبعض           . القوانني

الشركاء يف التنمية حالياً يف سلسلة من الدورات التدريبية لتوعية األفـراد العـاملني يف               
وُيتوقع كذلك أن حيقق برنامج إصـالح  . نسانوكاالت إنفاذ القوانني بقضايا حقوق اإل  

  .الشرطة نتائج مشجعة يف هذا الصدد
وقد فصلت احلكومة بالفعل السلطة القضائية عـن الـسلطة          . تقبل بنغالديش التوصيات    ١١

. التنفيذية واختذت ما يلزم من خطوات إلنشاء نظام يقيم العدل بصورة فعالة وسـريعة             
شراك الشرطة واجملتمع املدين يف وضع استراتيجية وطنية كما شرعت احلكومة يف برامج إل

  .إلقامة العدل بصورة فعالة
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  الرد  التوصية
وأجرى بعض املقـررين    . لقد أبدت بنغالديش تعاوناً تاماً مع آليات اإلجراءات اخلاصة          ١٢

وحنن . وال تزال بضعة طلبات يف انتظار الرد عليها. اخلاصني زيارات يف السنوات األخرية
وال نـرى أن    . نهائية من دراسة طلباهتم ونتوقع أن تبدأ الزيارات قريباً جداً         يف املرحلة ال  

  .إصدار دعوة دائمة هو الطريقة الوحيدة لضمان التعاون الكامل
  .تقبل بنغالديش التوصية  ١٣
  .تقبل بنغالديش التوصية  ١٤
  .تقبل بنغالديش التوصيات ما عدا التوصية املتعلقة بقانون األسرة املوحد  ١٥

الزواج املبكر واملهر حمظوران واعُتربت ممارستا الزواج املبكر واملهر جرمية تستحق العقاب 
 وقانون حظر املهر الصادر     ١٩٢٩مبوجب قانون احلد من تزويج األطفال الصادر يف عام          

وقد عدلت احلكومة مؤخراً قانون اجلنسية وأزالت التمييز بني الرجـل           . ١٩٨٠يف عام   
وال توجد تفاوتات يف األجور بني الرجال والنساء وحيق للمرأة احلصول علـى             . واملرأة

  .إجازة أمومة مدهتا أربعة أشهر
 وألن بنغالديش بلد يتسم بتنوع الثقافات واألديان، فإننا حباجة إىل اتفاق واسع بـشأن             

وستتشاور احلكومة مع مجيع . قانون أسرة موحد يلقى قبول مجيع األقليات الدينية واإلثنية
األطراف املعنية ومع أعضاء خمتلف املنظمات الدينية من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء              

  .بشأن هذه املسألة
  .تقبل بنغالديش التوصية  ١٦
ص على أساس العرق، أو اللون، أو نوع        ال تتغاضى احلكومة عن التمييز يف حق أي شخ          ١٧

تور املساواة بني مجيع املواطنني، شأنه     ويضمن الدس . اجلنس، أو الدين، أو أي اعتبار آخر      
وزيادة على ذلك، اتُّخذت تدابري إجيابيـة       . أحكام القانون وممارسة الدولة   يف ذلك شأن    

وتضع . ذه اجملموعاتلتيسري احلصول على التعليم وفرص العمل وغري ذلك من اخلدمات هل
وتؤخذ ادعاءات التمييز   . احلكومة احلالية يف اعتبارها بوجه خاص رفاه األقليات الدينية        

  .على حممل اجلد
  .تقبل بنغالديش التوصيات  ١٨
فأكثر من نصف موارد ميزانيتها     . وضعت بنغالديش نظام ميزانية يراعي املنظور اجلنساين        

ستراتيجية الوطنية للتعجيل باحلد من الفقر على النساء وتركز اال. خمصص للحد من الفقر  
وُوضعت طائفة واسعة من برامج شـبكات األمـان ملواجهـة           . الفقريات بوجه خاص  

: ومن بني تلك الربامج   . التحديات املتعددة األوجه اليت تعترض النساء واألطفال الفقراء       
  الـضعيفة؛  رنامج تنمية الفئـات   ب) ب(ة واملتخلى عنها؛    إعانة املرأة األرملة واملعوز   ) أ(
 أةإعانـة املـر   ) د (؛ الضعيفة لفائـدة الفقـراء املعـدمني       اتوبرنامج تنمية الفئ  ) ج(

  .احلامل واملرضع
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  الرد  التوصية
  .ليست بنغالديش يف وضع يتيح هلا قبول التوصية يف هذه املرحلة  ١٩
لعربة فقط ال يزال النص القانوين الذي يسمح بإصدار حكم باإلعدام سارياً يف بنغالديش ل  

يف اجلرائم الشنيعة كرمي األمحاض، واألعمال اإلرهابيـة، والقتـل العمـد، وهتريـب              
واإلدارة القضاء  توخى كل من    يو. املخدرات، واالغتصاب، واختطاف النساء واألطفال    

احلذر والشفقة الشديدين يف تناول حاالت احلكم باإلعدام، وهي عقوبة ال تصدر إال يف              
ونسبة تنفيذ . طورة اليت تتعلق بانتهاك فادح حلقوق اإلنسان للضحايا القضايا الشديدة اخل  

  .عقوبات اإلعدام تلك متدنية جداً يف بنغالديش
وتتيح اآللية القانونية القائمة كذلك عدة سبل للطعن القانوين يف احلكم بتلك العقوبة عن   

احلكم باإلعدام الصادر   طريق دائرة احملكمة األعلى يف احملكمة العليا، اليت تؤيد أو ترفض            
عن حمكمة دنيا؛ أو عن طريق دائرة االستئناف يف احملكمة العليا، اليت جيوز للمدعى عليه               
أن يستأنف أمامها احلكم باإلعدام؛ أو عن طريق التوجه إىل الرئيس الذي جيوز لـه أن                

  . الشخص املعينعنيصدر عفواً 
 مـن قـانون     ١٦٧ و ٦١ و ٦٠واد  فـامل . ال تتغاضى احلكومة عن مثل تلك احلـوادث         ٢٠

 من لوائح الشرطة حتدد أساليب معاملة       ٣٢٨ و ٣٢٧ و ٣٢٤اإلجراءات اجلنائية واللوائح    
وتلتزم احلكومة بأن تضع حداً جلميع األنشطة الـيت         . األشخاص احملتجزين لدى الشرطة   

بت تقوم هبا وكاالت إنفاذ القوانني خارج إطار القضاء، كما تلتزم بتقدمي أي موظف تث             
  .مسؤوليته على مثل تلك األفعال إىل العدالة

  . بتوفر املواردمرهونةحتسني ظروف السجن عملية مستمرة وهي أيضاً   
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٢١
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٢٢
  .تقبل بنغالديش التوصية، وهي تعمل على ضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية تنفيذاً فعاالً  ٢٣
  . بنغالديش التوصيةتقبل  ٢٤
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٢٥

وتقويةً للسلطة القضائية، أنشأت احلكومة هيئات منفصلة هي جلنة اخلدمة القضائية، وجلنة 
وقد أوصت جلنة مرتبات . مرتبات موظفي القضاء، ومعهد التدريب على اإلدارة القضائية

مبوظفي القضاء، وهو قيد نظر  املرتبات اخلاص جلدولموظفي القضاء بوضع هيكل جديد 
وتيسرياً لعمل السلطة القضائية، وظفت احلكومة عدداً من املوظفني يف احملاكم           . احلكومة

  . األدىن درجة
ال تتغاضى احلكومة عن هذه املمارسة، وستقدم أي موظف تثبت مسؤوليته عن مثل تلك      ٢٦

  .األفعال إىل العدالة
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  الرد  التوصية
وجيري . ة بتدريب موظفي القضاء يف جمال حقوق اإلنسان       تقبل بنغالديش التوصية املتعلق     ٢٧

  .تدريب موظفي القضاء يف جمال حقوق املرأة والطفل واألقليات
فبنغالديش جمتمع ذو قيم     .بيد أنه ال ميكن قبول التوصية احملددة املتعلقة بالتوجه اجلنسي         

.  أي جمتمع حملي يف البلدوالعالقة املثلية ليست معياراً مقبوالً لدى. تقليدية وثقافية راسخة
ومل يعرب أحد يف البلد عن . بل إن التوجه اجلنسي، يف الواقع، ليس مشكلة يف بنغالديش    

  .لذلك، فإن هذه التوصية ال تعين بنغالديش. أي شاغل يتعلق هبذه املسألة
  .تقبل بنغالديش التوصية وهي تتخذ بالفعل التدابري الضرورية يف هذا الشأن  ٢٨
  .وقد قُدمت الضمانات التشريعية الضرورية. بنغالديش التوصيةتقبل   ٢٩
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣٠
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣١

حىت تضمن بنغالديش األمن الغذائي ملواطنيها، اعتمدت برامج لزيادة اإلنتاج الغذائي عن طريق             
وقد خفَّضت احلكومـة    . ةتقدمي مدخالت زراعية للمزارعني يف الوقت املناسب وبكلفة يسري        

أسعار األمسدة وأسعار الوقود املستخدم يف الري، وما فتئت ُتزوِّد املزارعني بالبذور اجليـدة، يف            
  .مجلة تدابري أخرى لدعم املزارعني

  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣٢
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣٣
 بالفعل معظـم    ُنفذتوقد  . تفاقتقبل بنغالديش التوصية، وهي يف طور التنفيذ التام لال          ٣٤

وسُتنفَّذ األحكام الباقية منـه يف      . أحكام اتفاق السالم املتعلق بأراضي هضبة شيتاغونغ      
  . وقت ممكن يف إطار دستور بنغالديشأقرب

  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣٥
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣٦
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣٧
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣٨
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٣٩
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٤٠
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٤١
  .تقبل بنغالديش التوصية  ٤٢
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