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  مقدمة  -أوالً  

 شـهيد   يـني  مال ٣ضّحى فيها   بطولية   حترير   حربرحم   من   تلدأمة وُ بنغالديش    -١
 سوى حتقيق تطلعات البلد إىل الدميقراطيـة         امرأة بشرفهن ال لشيء    ٢٠٠ ٠٠٠بأرواحهم و 

هي تفخر بدميقراطيتها الربملانية النابضة باحلياة      وية والعدالة،   والتنمية وحقوق اإلنسان والعلمان   
  .والقائمة على التعددية وجمتمعها العلماين املتعدد األديان واألعراق والثقافات

وعملت حكومة التحالف الكبري بقيادة رابطة عوامي، منذ أن حصلت على أغلبيـة            -٢
على ،  ٢٠٠٩يناير  / يف كانون الثاين   ساحقة وتسلمت السلطة من حكومة مؤقتة غري منتخبة       

سعياً منها   يةسبيل األولوية لتحقيق أكرب عدد من اإلصالحات التشريعية واملؤسسية والسياسات         
 إىل وطنالب االرتقاءدعم احلقوق األساسية وسيادة القانون، وباالنتخايب تعهدها تأكيد إلعادة  

 البـارزة بـني    بعض املبادرات    تراوحتو. ٢٠٢١توسطة الدخل حبلول عام     صف البلدان امل  
ووضع منـاذج إمنائيـة     احلريات املدنية،   ال سيما    و ،تعزيز التمتع باحلقوق املدنية والسياسية    

  قانوناً جديداً  ١٩٦الربملان  وقد سن   . االقتصادية والثقافية االجتماعية  عمال احلقوق   إل جديدة
ماعية االقتصادية املواتية للفقراء واليت لتسريع وترية تنفيذ برنامج احلكومة املتعلق بالتنمية االجت     

احلكومة يف جمال حقوق    وترتقي تطلعات    .٢٠٢١ختدم صاحل الشعب، يف إطار رؤيتها لعام        
 يف تتجـسد  ،شـاملني سالم وتنمية  لتحقيق  متكني الشعب إىل رؤية دولية      من أجل   اإلنسان  
خة حسينة، وأيدتـه األمـم      الذي اقترحته رئيسة الوزراء الشي    ‘ والتنميةالناس  متكني  ‘منوذج  

  .)١(املتحدة يف العام املاضي
ورغم حتديات هائلة تتمثل يف قلة املوارد والقدرات وتغري املناخ والكوارث الطبيعية،              -٣
الرئيسية مـن األهـداف      حتقيق بعض األهداف     صوب اً ملحوظ اًبنغالديش تقدم أحرزت  ‘

مقارنـة   وترية التنمية البـشرية  ع ورف،الصحةواجلنسانية املتعلقة باالعتبارات اإلمنائية لأللفية   
وال تزال آفاق بنغالديش االقتصادية مواتية يف فترة تشهد         . )٢(‘بلدان أخرى يف جنوب آسيا    ب

ركوداً عاملياً، حيث يستند توسعها االقتصادي إىل منو قـوي يف االسـتثمار واالسـتهالك               
    يسعى لرصـد  هذا التقرير   ولئن كان   . )٣( املالية التحويالتاخلاصني، يدعمه تزايد مطرد يف      

 فهـو ، ٢٠٠٩ يف عام  األخريالدوري الشاملما أحرزته بنغالديش من تقدم منذ استعراضها       
قطع أشواط إضافية يف التعاون مع      إىل  فيها  تاج  حناجملاالت اليت   ب ، مسؤول  أيضاً، على حنو   يقر

تقـدم الـسياسي واالجتمـاعي      الشركاء الوطنيني والدوليني لنحقق لشعبنا قدراً أكرب من ال        
  .)٤(واالقتصادي مبزيد من احلرية

  املنهجية  -ثانياً  
 مرحلة مبكرة من إعداد هذا التقرير، عدة مشاورات واسـعة           أجرت احلكومة، منذ    -٤

اصة اللجنة الوطنية حلقـوق     خب، و يئات القانونية وشاملة مع أصحاب املصلحة املعنيني مثل اهل      
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كومية ومنظمات اجملتمع املدين واخلرباء العاملني يف جمال حقوق          واملنظمات غري احل   ،اإلنسان
اجتماعات التشاور اليت   املقابل أيضاً يف     احلكومة يف    تشاركو). املرفق باء (اإلنسان والتنمية   

 هذا التقرير املعلومـات الـيت وردت مـن    تضمنوي. ها اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان  تنظم
 بنشاط يف اجتماعات التشاور     ات الصلة اليت شاركت أيضاً    احلكومية ذ والوكاالت  الوزارات  

اجلهـات  هذا التقرير توصيات ومالحظـات      روعيت يف إعداد    وقد  . مع أصحاب املصلحة  
تنفيـذ  آخر املستجدات بـشأن      على   هذا التقرير أيضاً  ويركز  . أصحاب املصلحة املعنية من   
املـشار   (٢٠٠٩ي الشامل لعام     الدور هااستعراضيف  بنغالديش  اليت وافقت عليها    التوصيات  

حالتها العامـة   والتطورات اهلامة وأفضل املمارسات يف      ) إليه يف خمتلف الفروع ذات الصلة     
  .حلقوق اإلنسان منذ ذلك احلني

 حلمايـة   ٢٠٠٩اإلصالحات املعيارية واملؤسسية اليت ُنفذت منذ عام          -ثالثاً  
  حقوق اإلنسان وتعزيزها

 آلياهتـا  متـتني ، إصالحات غري مسبوقة من أجل  ٢٠٠٩منذ عام   أجرت احلكومة،     -٥
  .]٥التوصية [وتعزيزها ماية حقوق اإلنسان حل اتيةالتشريعية واملؤسسية والسياس

  تعزيز إطار محاية حقوق اإلنسان    

  الدستور    
 احلقـوق واحلريـات     مجيـع  كفللبلد وي ا مسى يف دستور بنغالديش هو القانون األ      -٦

قوانني قانون من ال أي وال جيوز أن يكون. )٥(اً ميكن التقاضي بشأهنا باعتبارها حقوق األساسية  
عدم التمييز واملساواة يف احلمايـة      أن الدستور يضمن    مع  و. )٦(لدستورخمالفاً ل يف بنغالديش   

حالة املـرأة والطفـل     حتسني  من أجل   اإلجيايب  بالعمل  يسمح  فهو   جلميع املواطنني،    يةالقانون
 )٧( الدولـة  ات على املبادئ األساسية لسياس     وينص الدستور أيضاً   .ومةوشرائح املواطنني احملر  

. ضمان التقدم الدميقراطي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للمـواطنني       بلزم احلكومة   ُتاليت  
التعديل التارخيي اخلامس عشر للدستور إقرار  الربملان يف   أعاد،  ٢٠١٢-٢٠٠٩  الفترة خاللو

 الربنـامج  على رأس   هرت وأدرج بعض احلقائق اليت ظ     ١٩٧٢ام  املبادئ األساسية لدستور ع   
  .الوطين

  الربملان واللجان الربملانية الدائمة والتشريعات الوطنية    
بفضل صالحياته العامة يف جمـال      ،   مقعداً ٣٥٠الذي يضم   الربملان الوطين،   ما زال     -٧

يف كل الربملان التاسع،    وش. التشريع، أهم مؤسسة دميقراطية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
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للمرة األوىل يف بـنغالديش،      جلنة برملانية دائمة يترأسها،      ٥٠،  ٢٠٠٩دورته األوىل يف عام     
  .، تعزيزاً للتعددية واملساءلةاملعارضةمن فرق أعضاء 

 اً تـشريع  ١٩٦  التاسع  الربملان سن،  ٢٠٠٩عام  لمنذ االستعراض الدوري الشامل     و  -٨
االقتـصادية   -الـسياسية واالجتماعيـة     األشخاص  مها حقوق   معظ، يتناول   )رفق جيم امل(

، لنساء واألطفال واألقليات العرقية والعمـال واملهمـشني اجتماعيـاً         لوالثقافية، وال سيما    
االلتزامات الدولية  الوفاء على حنو أفضل ب    هذه التشريعات الوطنية هبدف     وقد ُسنت   . وغريهم

  :لقوانني اجلديدة ما يليوتشمل أهم ا. ]٤التوصية [حلقوق اإلنسان 
 ؛٢٠٠٩قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،  •

 ؛٢٠٠٩قانون مكافحة اإلرهاب،  •

 ؛٢٠٠٩قانون احلق يف املعلومات،  •

 ؛٢٠١٠، العرقيةقانون املؤسسات الثقافية اخلاصة باألقليات  •

 ؛٢٠١٠، )واحلماية منه(العنف املرتيل ) منع(قانون  •

 ؛٢٠١٠ قانون تسجيل اهلوية الوطنية، •

 ؛٢٠١٠قانون الصندوق اخلاص بتغري املناخ،  •

 ؛٢٠١٠قانون احملكمة البيئية،  •

 ؛٢٠١١قانون املصابني باجلذام، ) إلغاء( •

 ؛٢٠١٢قانون مكافحة غسل األموال،  •

 ؛٢٠١٢قانون املنافسة،  •

 ؛٢٠١١قانون إدارة الكوارث،  •

 ؛٢٠١١املتسولني واملتشردين، ) إعادة تأهيل(قانون  •

 ؛٢٠١٢لزواج اهلندوسي، قانون تسجيل ا •

 ؛٢٠١٢االجتار بالبشر، ومكافحة قانون منع  •

 ؛٢٠١٢قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف الشؤون اجلنائية،  •

 ؛٢٠١٢ األعمال اإلباحية، مكافحةقانون  •

     قانون الصندوق االستئماين التابع لرئيسة الـوزراء اخلـاص باملـساعدة يف جمـال              •
 .٢٠١٢التعليم، 
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  كمة العليااحمل    
 سلطة قضائية وقراراهتا ملزمة جلميع احملـاكم الفرعيـة          مسىهي أ إن احملكمة العليا      -٩

صالحيات احملكمـة العليـا      املراجعة القضائية أهم     وتشكل. والسلطتني التنفيذية والقضائية  
 احملكمة العليـا    اعترفت من احلاالت، كبري  يف عدد   و.  احلقوق األساسية  عمالإمنها  غرض  وال
رضـت   وفَ، أساسيةباعتبارها حقوقاًح يف الدستور   يصربشكل   ُتدرجقوق اإلنسان اليت مل     حب

  .)٨(أحكام املعاهدات الدوليةتضمني النظام القانوين الوطين 

  تدابري السياسة العامة    
، التزامهـا حبقـوق     ٢٠٠٩أبدت احلكومة، منذ االستعراض الدوري الشامل لعام          -١٠

وأهم . دد من السياسات اجلديدة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       اإلنسان من خالل اعتماد ع    
  :هذه السياسات ما يلي

 ؛٢٠١٠السياسة الوطنية للقضاء على عمل األطفال،  •

 ؛٢٠١٠السياسة الوطنية للتعليم،  •

 ؛٢٠١٠السياسة الوطنية حلقوق الطفل،  •

 ؛٢٠١٠سياسة محاية خدم املنازل ورعايتهم،  •

 ؛٢٠١١سياسة العمل الوطنية،  •

 ؛٢٠١١السياسة الوطنية لتطوير املهارات،  •

 ؛٢٠١١السياسة الوطنية لتنمية املرأة،  •

 .٢٠١١السياسة الوطنية املتعلقة باألطفال،  •

  توطيد اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  -رابعاً  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    
تحويـل  ل،  ٢٠٠٩  لعام  الشامل منذ االستعراض الدوري  أعطت احلكومة األولوية،      -١١

 حقوق اإلنسان   إعمالإىل املؤسسة الرئيسية اليت تشرف على       حلقوق اإلنسان   اللجنة الوطنية   
 ت اللجنـة  عـزز مرمـوق،   تعيني رئـيس    ومن خالل    .]٧ و ٦تان  التوصي[يف بنغالديش   

مـن  ‘ باء‘ضمنت احلصول على تصنيف يف الفئة خضعت إلعادة تنظيم شاملة و  و تهامصداقي
وتكفـل اللجنـة الوطنيـة      .  حلقوق اإلنسان  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية    بل  ِق

اسـتمرار  وضمان  هلا   املخصصة   ةيزانياملاستخدام  يف  رية  استقالهلا الوظيفي بفضل متتعها باحل    
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 والبـشرية املوارد املالية   زيادة تعزيز   يف   فعلياًاحلكومة  وتنظر   .رئيسها وأعضائها يف مناصبهم   
  .نظاماً إلكترونياً إلدارة الشكاوى اللجنة الوطنية أنشأتوقد . للجنة
 اللجنة ممارسة صالحيات    ٢٠٠٩وخيول قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لعام          -١٢

اليتـها، يف   وتشمل و .  يف أي انتهاك مزعوم حلقوق اإلنسان      لنظر تلقاء نفسها ل   التحقيق من 
اذ القانون والسلطات العامة األخرى بتقدمي تفـسريات،        إلزام األجهزة املعنية بإنف   مجلة أمور،   

وزيارة السجون أو املراكز اإلصالحية، ورفع التماسات إىل دائرة احملكمة األعلى درجةً نيابة             
  .عن املشتكي، وممارسة سلطات حمكمة مدنية لدى إجراء أي حتقيق

  جلنة مكافحة الفساد    
سسة مستقلة للتحقيق يف اجلـرائم املتـصلة   تعمل جلنة مكافحة الفساد باعتبارها مؤ   -١٣

وقد أجرت احلكومة احلالية إصالحات هامة لضمان اسـتقاللية       . بالفساد ومالحقة مرتكبيها  
 وحظيت اللجنة بثقة اجلمهور من خالل استدعاء وزراء وأعضاء يف           ].٢٤التوصية  [اللجنة  

  .ر رجال األعمالالربملان وزعماء سياسيني ومسؤولني حكوميني رفيعي املستوى وكبا
 الربملـان   معروضاً على  ٢٠١٢ لعام   قانون جلنة مكافحة الفساد   ) تعديل(وال يزال     -١٤

جلـان منـع   اللجنة شكلت و.  على مكافحة الفسادهتاوقدرلتعزيز سلطاهتا املؤسسية  الوطين  
 هبدف  )upazillas( مقاطعة فرعية    ٤٢١ مقاطعة، و  ٦٢حضرية كربى، و   مناطق   ٩الفساد يف   

  .]٢٤التوصية [ وتعزيزها مكافحة الفساد املواطنني حبركةتوعية 

  اللجنة الوطنية لالنتخابات    
عـني  و. نتخابات يف بـنغالديش   اال إجراء   تناط باللجنة الوطنية لالنتخابات مهمة      -١٥
. ٢٠١٢عن طريق عملية اختيار تشاورية يف عـام         اجلديد  االنتخابات  كبري مفوضي   رئيس  ال

 وما تبعه من إصالحات إىل فصل اللجنة عـن          ٢٠٠٩نتخابات لعام   وقد أدى قانون جلنة اال    
  .وُمنحت اللجنة االستقالل املايل أيضاً. السلطة التنفيذية لضمان استقالليتها

  جلنة القانون يف بنغالديش    
سلطة التوصية بسن أو تعديل أو إلغاء قـوانني          هيئة قانونية خمولة     يجلنة القانون ه    -١٦

وتضطلع اللجنة مبهمة تدوين القوانني وتقدمي املشورة       . ساسية وقيم اجملتمع  تتعلق باحلقوق األ  
وقبل وضع الصيغة النهائية ملشاريع القوانني، تتشاور اللجنة مع . بشأن إصالح النظام القضائي

 ،٢٠٠٩وأعدت اللجنة، منذ عام     . خمتلف اجلهات املعنية وتلتمس منها مقترحات وتنظر فيها       
 وبـة بشأن إصالح القوانني لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إلغـاء العق            من التقارير    عدداً
أماكن العمل، ومنع العنف ضد املرأة، و  املؤسسات التعليمية التحرش اجلنسي يف منع، و ةالبدني
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لقـضايا املدنيـة    يف ا  الفصل السريع وضمان  ،  عليهاوالشهود  اجلرائم اخلطرية   ومحاية ضحايا   
إعداد  على   جلنة القانون حالياً  وتعمل   .انني اهلندوسية املتعلقة باألسرة   واجلنائية، وإصالح القو  

سن قوانني جديدة بشأن اإلمهال الطيب،      واملهمشة واحملرومة،   حقوق الفئات    محاية   عنتقارير  
  . الشرطةلدى أثناء االحتجازومنع التعذيب واملوت 

  جلنة اإلعالم    
 لتكفل للمواطنني   ٢٠٠٩ املعلومات لعام    أنشئت جلنة اإلعالم مبوجب قانون احلق يف        -١٧

وتتمتع اللجنة بسلطة فـرض عقوبـات        . يف اجملالني العام واخلاص    احلصول على املعلومات  
قانونية على اإلخالل بقانون احلق يف املعلومات، مبا يف ذلك امتناع أي منظمة عامة أو خاصة        

  .عن تقدمي املعلومات إىل شخص يطلبها

  دمات املعونة القانونيةاملنظمة الوطنية خل    
 املساعدة القانونيـة،   بشأن٢٠١٠ عام حكومة بنغالديش، من خالل قانونأنشأت    -١٨

 يف البلد، وهي املنظمة الوطنية خلدمات املعونة القانونية، من          قانونيةللمساعدة ال أول مؤسسة   
ملنظمـة  ت ا وقـد وضـع   . تسهيل وصول املواطنني الفقراء إىل العدالة وإنفاذ حقوقهم       أجل  

من خـالل   وتقدم املنظمة خدماهتا     .خطوطاً هاتفية جمانية يسهل على املواطنني االتصال هبا       
وختصص كل واحدة مـن     . املساعدة القانونية يف املقاطعات اليت تعمل يف مجيع املناطق        جلان  

  .جلان املساعدة القانونية يف املقاطعات صندوقاً للمساعدة القانونية متوله احلكومة

  نظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدينامل    

تفخر بنغالديش مبا تضمه من منظمات غري حكومية ومنظمات اجملتمع املدين البالغة              -١٩
احليوية اليت حتظى بتقدير دويل، وتكمل جهود احلكومة يف جمال تعزيـز حقـوق اإلنـسان             

مؤسسية قوية مع املنظمـات     وقد أقامت احلكومة احلالية شراكة      . والتنمية واحلوكمة اجليدة  
غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين اليت تسهم بنشاط يف عملية وضع قوانني وسياسـات              

. ]٤٢التوصـية   [ ٢٠٠٩حقوق اإلنسان يف إطار متابعة االستعراض الدوري الشامل لعام          
غري مة   منظ ٢ ١٧٠يضم البلد حالياً    شؤون املنظمات غري احلكومية،     املعين ب لمكتب  ل فقاًوو

، لصغري جمموعة واسعة من األنشطة مثل التمويل ا       بنشاط يف  املنظمات   عمل هذه وت. حكومية
الفئات الضعيفة مثـل  االهتمام بحدة الفقر، وإدارة الكوارث، ومحاية البيئة، و      من  تخفيف  الو

غـري  والتـدريب   ، والتعلـيم    ذهنية وال بدنيةالنساء واألشخاص ذوي اإلعاقات ال    األطفال و 
ترحب و. يدة اجل ةكمو محاية وتعزيز احلقوق املدنية والسياسية واحل      يف جمال  والدعوة   ،رمسينيال
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يف احملليـة  املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين  املتمثل يف إسهام    تقليد  احلكومة بال 
  .قوق اإلنسانالوطين حلنظام التعزيز 

  الصحافة ووسائط اإلعالم    
تسمة بالنشاط واليقظة مؤسسة دميقراطية قائمة بذاهتا لضمان        تعترب وسائط اإلعالم امل     -٢٠

وتسهر احلكومة بعناية على أن تـضطلع       . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومتتني الدميقراطية     
 قنـاة  ١٤  ل أصدرت احلكومة احلالية تراخيص وقد. وسائط اإلعالم دائماً بدورها حبرية تامة   

 قنوات إذاعية خاصة جديدة     ٧اعية جمتمعية جديدة، و    قناة إذ  ١٤تلفزيونية خاصة جديدة، و   
  .تبث على التضمني الترددي

  املواطنون    
عن طريق  حقوقهم األساسية   إمكانية إنفاذ    من الدستور املواطنني     ١٠٢املادة  ختول    -٢١

 التفسري، حق األفـراد يف إقامـة        وقد أقرت احملكمة العليا، من خالل     . تدخل احملكمة العليا  
  .)٩(املصلحة العامة إطار يفالدعاوى 

  الواجبات وااللتزامات القانونية الدولية  -خامساً  
مـن خـالل    ومحايتها  بنغالديش من جديد التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان        أكدت    -٢٢

م واألمـن الـدوليني،     الـسال ودعم مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة،       ب واضحتعهدها ال 
اً دولياً   صك ١٦ يفوبنغالديش طرف   .  والعنصرية تعمار ورفض االس  ،واحترام القانون الدويل  

وصدقت بنغالديش،  .  هذه الصكوك  قوانني حملية لتنفيذ  سنت   و ،قوق اإلنسان ح من صكوك 
 ١٩٩٨ لعام على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         ،٢٠١٢-٢٠٠٩ الفترة   خالل

مجيع العمال املهاجرين وأفـراد      واالتفاقية الدولية حلماية حقوق      ؛)٢٠١٠مارس  /آذار ٢٣(
 اجلرمية املنظمـة عـرب       ملكافحة  واتفاقية األمم املتحدة   ؛)٢٠١١أغسطس  /آب ٢٤(أسرهم  
ـ  املتعلق وتعديل بروتوكول مونتريال     ؛)٢٠١١ هيولي/متوز ١٣ (٢٠٠٠لعام  الوطنية   املواد ب

). ٢٠١٠س  أغسط/آب ٢٤ (١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول  ٣املستنفدة لطبقة األوزون، بيجني،     
 االستعراض الـدوري    منذف. لتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان     دائماً با وتلتزم بنغالديش   

املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف         ة اخلاص ة املقرر ت، زار ٢٠٠٩عام  لالشامل  
ية حبـق   مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقررة اخلاصة املعن            

بينمـا  بنغالديش،  اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي           
البلد لزيارة  وأسبابه وعواقبه    العنف ضد املرأة     ة املعنية مبسألة   اخلاص ةجهت الدعوة إىل املقرر   ُو

هـا  يقدمت بـنغالديش تقرير   ويف غضون ذلك،    . ]١٢التوصية  [ ٢٠١٣عام  مستهل  يف  
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، تعملجلنة حقوق الطفل وبدأت     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة و          إىل رينيالدو
يئات إىل اهل تعزيز القدرة على تقدمي التقارير      على  بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      ال سيما   و،  تمعاهدااألخرى املنشأة مبوجب    
  .]٤٠ و٣٩التوصيتان [د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعه

  أفضل املمارسات والتحديات  -سادساً  
متساوية ومترابطة وغري قابلـة للتجزئـة       تعتقد بنغالديش أن مجيع حقوق اإلنسان         -٢٣

واالجتماعية لألشخاص الذين ال حيظون باحلقوق االقتصادية       ال ميكن   و .ويعضد بعضها بعضاً  
 انطالقاً من هذه القناعة، تركز     و .باحلقوق املدنية والسياسية  والثقافية أن يتمتعوا متتعاً حقيقياً      

تعزيـز ومحايـة    هبدف  حكومة بنغالديش على اتباع هنج متوازن لتأسيس أفضل املمارسات          
  .قوقكليت فئيت احل

  احلقوق املدنية والسياسية  -سابعاً  

  توطيد الدميقراطية    
لقد استخلصت بنغالديش دروساً هامة من الشرور السياسية واالجتماعيـة الـيت              -٢٤

  التعـديل   يف علـن  أُ وقـد . جنمت عن اإلطاحة غري املشروعة باحلكومات املنتخبة دميقراطياً       
ـ  الدستور  لغاء  الدستوري اخلامس عشر إعالناً صرحياً أن كل فعل يسعى إل          ه ُيعتـرب   أو تعليق

  .اقَب عليه بأقصى العقوبات املنصوص عليها يف القانون ويعالفتنةحتريضاً على 

  االنتخابات احلرة والرتيهة    
 انتخابـات علـى     ٥ ٥٠٩، أجرت جلنة االنتخابات     ٢٠١٢-٢٠٠٩خالل الفترة     -٢٥

.  انتخاباً برملانياً فرعياً وعدة انتخابات للمجالس البلديـة        ١٥مجيع مستويات احلكم، مشلت     
تخابات باحلرية والرتاهة واملصداقية، ومل ُيسجل أي ادعاء فيمـا  ومتيز كل واحد من هذه االن 

، ُتجـري اللجنـة     املقبلـة ويف إطار اإلعداد لالنتخابات الربملانية      . يتعلق بسريها أو نتائجها   
 حتديث قائمـة النـاخبني      على حالياًتعمل  مشاورات مع مجيع األحزاب السياسية الرئيسية و      

  . ماليني ناخب جديد٧أن ُيسجل فيها وإدراج صورهم فيها، ومن املقرر 
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  احلكومة احمللية    
أن وجود نظام حكومات حملية قوي أمر حاسم األمهيـة لتحقيـق             بنغالديش   رىت  -٢٦

، قامت جلنة االنتخابات بتنظـيم انتخابـات        ٢٠٠٩ويف عام   . التنمية على املستوى الشعيب   
جمالس املقاطعات بتعيني مديرين وقد ُبعثت احليوية يف .  مقاطعة فرعية٤٨١لشغل مناصب يف 

ة جمالس بلدية جديدة حيث يـضلع املمثلـون املنتخبـون            ثالث تكلُشو. بعد مجود طويل  
  .مبهامهم

 جملساً  ٤ ٤٢١ رئيساً وعضواً يف     ٥٧ ٣٧٣، انُتخب   ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة  خالل  و  -٢٧
لديـة   رئـيس ب   ٣ ٧٨٢ مقاطعة فرعيـة، و    ٤٨١ رئيساً ونائباً للرئيس يف      ١ ٤٤٣قروياً، و 

أربعة جمـالس   يف   مستشاراً   ١٧١ رؤساء بلديات و   ٤ بلدية، فضالً عن     ٢٨٢ومستشاراً يف   
  . ممثالً شعبيا٦٣ً ١٩٤وشهدت تلك الفترة انتخاب ما جمموعه  .بلدية

  ضمان العدالة وسيادة القانون    

  استقالل القضاء    
ـ   ب،  ٢٠٠٩عام  لمنذ االستعراض الدوري الشامل     قامت احلكومة،     -٢٨ سلطة فـصل ال

 لتتمتع ،١٨٩٨ لعامالتنفيذية من خالل تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية        السلطة  القضائية عن   
وبغيـة  . ]٢٥التوصـية   [اهليئات القضائية االبتدائية واهليئات القضائية العليا باستقالل تام         

رتبات وجلنة م  وهي جلنة مستقلة، تعزيز إقامة العدل، أنشئت جلنة اخلدمات القضائية،      مواصلة
  .ةالقضائيعلى اإلدارة التدريب موظفي القضاء، ومعهد 

   العدل إمكانية اللجوء إىل القضاء وإقامة    
، طفـالً  ٢٣٤بينهم  من  ،   شخصاً ٤٦ ٧٣٧ التمس،  ٢٠١٢-٢٠٠٩  الفترة خالل  -٢٩

. املساعدة القانونية الوطنية، وتلقوها حتت إشراف املنظمة الوطنية خلدمات املعونة القانونيـة           
وتشجع املنظمة بنشاط   .  قضية مدعومة باملساعدة القانونية    ١٨ ٦٢٥ ُبت يف ما جمموعه      وقد

، ٢٠١٠ومنذ عام   . عمالءها على تسوية منازعاهتم عن طريق اآللية البديلة لتسوية املنازعات         
 ٦٤البـالغ عـددها     املساعدة القانونية يف مجيع املقاطعات      معنيون ب ن  ون متفرغ وني موظف ُع

وُتخوَّل حمـاكم القـرى يف       .أموال املساعدة القانونية بفعالية   استخدام  ا على   مقاطعة وُدربو 
القضايا املدنيـة   املناطق الريفية وجمالس التوفيق البلدية يف املناطق احلضرية صالحية البت يف            

  .ةواجلنائية البسيط
حد من  يف احملاكم الفرعية لل   قاضياً   ١٢٥ العليا و  حماكم الدرجة  يف   اضياً ق ٧١ني  ُعو  -٣٠

  .وقد خضع نظام إقامة العدل يف احملاكم العليا واحملاكم االبتدائية للرقمنة. تراكم القضايا
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  وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب    
احملاكمات لُيقدَّم إىل العدالة مرتكبـو      عدد من   يف إجراء    حكومة بنغالديش    شرعت  -٣١

  االجتمـاعي والنـسيج سية الوطنيـة  تشكل بالًء على النفاجلرائم البشعة اليت ال تزال    بعض  
  .]١٠التوصية [السياسي 

  حماكمة املتهمني بقتل بنغاباندو    
، بانغابانـدو   آنذاك  األمة ورئيس بنغالديش    أب ١٩٧٥ أغسطس/ آب ١٥اغتيل يف     -٣٢

القانون العسكري يف البلد وصـدر      رض   وفُ .أسرتهفراد  أمن  فرداً   ١٨الشيخ جميب الرمحن و   
لرئيس املدعوم باجليش آنذاك، والذي اعتربته احملكمة العليا يف وقـت           مرسوم بالتعويض عن ا   

ين اعترفـوا    للقتلة الذ  الحقة القضائية صانة من امل  احلاحلكومة  ومنحت   .الحق رئيساً غاصباً  
 أصـدرت دائـرة    عندماعار األمة من هذا ال ختلصت،  عاماً ٣٤  مرور بعدو.  بانغاباندو بقتل

وجتدر . يف قضية القتل  ، حكمها   ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  يف   ،االستئناف يف احملكمة العليا   
 كل اإلجـراءات     فيه تبعُت نظام قضائي مستقل وشفاف      اإلشارة إىل أن هذا احلكم صدر عن      

وُتبّين احملاكمة عزم . ومل يصدر عن أي هيئة قضائية خاصة أو حماكم خاصة  ،   الواجبة القانونية
 مـن خـالل     يسار الـسياس  املردع من حياول تغيري     بة  تعزيز ثقافة الدميقراطي  احلكومة على   

  .االغتياالت

  حماكمة املتهمني بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية    
اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنـسانية        جرمية   مرتكيب   حماكمة بغية  -٣٣
وهو تطلع لطاملـا    ،  ١٩٧١عام  يف  حرير   خالل حرب الت   ةرتكب امل اجلرائم الدولية غريها من   و

. ، حمكمة اجلرائم الدولية لبنغالديش٢٠١٠أبداه مواطنو بنغالديش، أنشأت احلكومة، يف عام  
إحدى أبشع جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبـة          ومن اجلدير بالذكر أن     

 حملية خمولة واليـة البـت يف        يف القرن العشرين هي اآلن معروضة على القضاء أمام حمكمة         
وجتري هـذه   . ١٩٧٣جرائم معرفة تعريفاً دولياً مبوجب قانون حمكمة اجلرائم الدولية لعام           

احملاكمة يف حماكم مفتوحة ومستقلة، حبضور وسائط اإلعالم ومراقبني مـستقلني، لـضمان             
. ات القانونية الواجبـة   اإلجراءاتباع   للمعايري الدولية و   العادلة وفقاً االمتثال لشروط احملاكمة    

وينص نظام احملاكم الداخلي على تدابري محايـة        . وختضع إجراءات االدعاء والدفاع للرقمنة    
 عشرة قضية قيد احملاكمة وقضيتان بلغتـا املرحلـة          إحدى الياًوتوجد ح . الضحايا والشهود 

  .النهائية بينما ُبت فعالً يف قضية واحدة انتهت بإدانة املتهمني

  ملتهمني بالضلوع يف مترد وحدة بنادق بنغالديشحماكمة ا    
أُجريت حماكمة املتهمني بالضلوع يف مترد وحدة بنادق بنغالديش، الذي حدث يف              -٣٤

ضمان ل يف حماكم مفتوحة      شخصاً وإصابة آخرين،   ٧٨ وأدى إىل وفاة     ٢٠٠٩فرباير  /شباط
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. راد الوحدة بتهمة التمرد    فرداً من أف   ٦ ٠٤١ حماكمة   تانتهوقد   .املتهمنيمعاملة  العدل يف   
 الرتكـاب    فرداً ٨٥٠حماكمة  وال تزال   .  منهم بالسجن لفترات خمتلفة    ٥ ٩٢٦وُحكم على   

 ٢٠١٠عـام   تمرد، سن الربملان قانون     ال ويف أعقاب . جاريةجرائم القتل وغريها من اجلرائم      
  .اتالقوهذه  إلعادة تشكيل ،حرس حدود بنغالديشبشأن 

  كمةالشفافية واحلو  -ثامناً  

  املراقبة واملساءلة الربملانيتان    
اللجان الربملانية الدائمة اخلمسون كآلية رقابة فعالة تـوفر نطاقـاً أوسـع             ظهرت    -٣٥

غريهـا مـن    مشاريع القوانني و  وتنظر هذه اللجان يف      .ملشاركة املواطنني يف جمال احلوكمة    
قق اللجان يف أنـشطة     حتو.  إنفاذ التشريعات  تقوم باستعراض ورصد  اإلجراءات التشريعية و  

 ويف الشكاوى اخلطرية املتعلقة بتلـك       ارات اليت تدخل ضمن نطاق اختصاص كل منها       الوز
الـوزراء واملـوظفني   يـشمل  تفسريات من مجيع اجلهات املعنية، مبا الوزارات، وقد تلتمس   

  .العموميني

  تدابري مكافحة الفساد    
 شـكوى   ٤ ٧٩٠، يف   ٢٠١٢-٢٠٠٨الفترة  خالل  حققت جلنة مكافحة الفساد،       -٣٦

ـ لجنة  ال وقدمت   . قضية تتعلق بادعاءات الفساد    ١ ٢١٣وأحالت إىل احملاكم           وائح اهتـام   ل
من  ومتكنت اللجنة، يف اآلونة األخرية،    .  قضية وكفلت البت بسرعة يف القضايا      ٢ ٠٨٧يف  

 ١٤ ٠٩٧يـضاً   وشكلت اللجنة أ  . أن تسترد إىل بنغالديش األموال املغسولة بصورة غري قانونية        
 وم الدويلي بالكل عاموحتتفل اللجنة .  يف املؤسسات التعليمية يف مجيع أحناء البلدحتالفاً للرتاهة

 / آذار ٢٦منع الفساد يف الفترة مـن       أسبوع  وبديسمرب  /كانون األول  ٩ملكافحة الفساد يف    
  .أبريل/ نيسان١مارس إىل 

  االستراتيجية الوطنية للرتاهة    
 ٢٠١٢ أكتـوبر /تشرين األول لوزراء على االستراتيجية الوطنية للرتاهة يف       وافق جملس ا    -٣٧

  . احلياة الوطنيةناحيبادرة شاملة ومنسقة للقضاء على الفساد يف مجيع مالقيام مبمن أجل 
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  احلق يف املعلومات    
 شكاوى، أحـيط علمـاً      ٣٠٦اإلعالم   تلقت جلنة    ،٢٠١٢-٢٠١٠الفترة  خالل    -٣٨
 ٢٠١١ويف عام   .  عن طريق البالغات   ١٤٦ شكوى، وعوجلت    ١٣٥ت منها    منها، وُحل  ١٣٨  ب

مبوجب قـانون   لحصول على معلومات     طلبات إىل خمتلف السلطات ل     ٧ ٨٠٨وحده، قُدم   
اجتماعات جلنة اإلعالم   ، نظمت   ٢٠٠٩منذ عام   و.  يف املائة منها   ٩٧احلق يف املعلومات، ُبت يف      

 مسؤوالً  ٢ ٢٩٩ تلقىو .املقاطعاتعيدي احملافظات و  املدن على ص  العامة والتدريب يف    توعية  لل
 ات خـدم  تعهـدو أرسل م و. معّيناً تدريباً على قانون احلق يف املعلومات قدمته جلنة اإلعالم         

  .بشأن القانون لتوعية اجلمهوراهلاتف احملمول ماليني الرسائل القصرية 

  ميثاق املواطنني    
 مواثيق املواطنني اخلاصة هبا من أجل       وضعت معظم الوزارات والوكاالت احلكومية      -٣٩

إطالعهم بشكل أفضل على اخلدمات اليت تقدمها، وكذلك على سبل االنتصاف يف حالـة              
ومواثيـق املـواطنني متاحـة يف املواقـع         . عدم توفري تلك اخلدمات على النحو الواجـب       

  .اإللكترونية

  محاية املبلغني عن الفساد    
لفساد على إبالغ السلطات املختـصة باملمارسـات        تشجع بنغالديش املبلغني عن ا      -٤٠

    الكشف عن املعلومات املتصلة باملـصلحة العامـة       ) محاية(وقد سن الربملان قانون     . الفاسدة
 من أجل محاية املبلغني عن الفساد الذين ميكن أن خيـربوا الـسلطات العامـة                ٢٠١١لعام  

  .والنظام واألمنباألنشطة اليت تضر بالقانون 

  رة اإللكترونيةاإلدا    
االتـصاالت  أنشأت حكومة بنغالديش وزارة جديدة لتكنولوجيـا املعلومـات و           -٤١
 لتجسيد رؤيـة    ٢٠٠٩  لعام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  لاعتمدت السياسة الوطنية    و

الـوطين  قـانون   ال سن الربملان أيـضاً   و. ‘بنغالديش رقمية ‘فيما يتعلق ببناء    احلكومة احلالية   
للخـدمات   مراكز   حالياًبنغالديش  ولدى  . ٢٠٠٩ لعاما املعلومات واالتصاالت    تكنولوجيل

ويوجد .  جملس قروي  ٤ ٧٠٠ مقاطعة فرعية وحنو     ١٤٧قاطعات ويف   يف مجيع امل  اإللكترونية  
 مكتب بريد يف املقاطعات الفرعية      ٥٠٠ مكتب بريد يف املناطق الريفية و      ٨ ٠٠٠حالياً زهاء   

ويستخدم السكان الذين يعيشون يف املناطق النائية هذه   . لكترونيةيف طور التحول إىل مراكز إ     
االمتحانات العامة واملعلومات   املراكز للوصول إىل االستمارات واملعلومات احلكومية، ونتائج        

وزادت كثافة الربط باخلطوط اهلاتفية يف البلـد        . الزراعة والصحة والتعليم والقانون   املتعلقة ب 
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ويتزايد . ئةا يف امل  ٢١,٣بينما وصلت نسبة الربط باإلنترنت إىل        املائة    يف ٦١إىل  لتصل   حالياً
نظـام  وُنفذ برنـامج لرقمنـة      . املشتريات العامة يف إطار نظام العطاءات اإللكترونية      إجراء  

  .تسجيل األراضي

  احلق يف احلياة واحلرية  -تاسعاً  

  أجهزة إنفاذ القوانني وحقوق اإلنسان    
إزاء انتـهاكات   ‘ عدم التسامح مطلقـاً   ‘انتهاج سياسة   الديش  حكومة بنغ  تواصل    -٤٢

يتـضمن  الشرطة  وُوضع قانون إلصالح     .حقوق اإلنسان اليت ترتكبها أجهزة إنفاذ القوانني      
مدونة صارمة لقواعد السلوك، واعُتمدت ممارسات مراعية ملصاحل السكان يف عمل الشرطة            

. دعم الضحايا يف خمافر الشرطة الرئيـسية      من خالل إنشاء خمافر منوذجية للشرطة ومراكز ل       
ووفقاً للقوانني السارية، ليس هناك جمال إلفالت القوات املسلحة وأجهزة إنفاذ القوانني من             

وحيثما يلجأ اجملرمون إىل اسـتخدام      . ]١٠التوصية   [العقاب على انتهاك حقوق اإلنسان    
ال جيوز للموظفني املعنيني بإنفـاذ      األسلحة النارية خالل العمليات العادية اليت تنفذ ضدهم،         

القانون اللجوء إىل استعمال القوة أو إطالق النار إال كمالذ أخري حلماية احلياة واملمتلكـات       
تتبع أجهزة إنفاذ  و.العامة وممارسة احلق يف الدفاع عن النفس، مبقتضى أحكام القانون اجلنائي

اخللط بـني تلـك      وزال جي و. اصة هبا القوانني مدونات قواعد السلوك وقواعد االشتباك اخل      
ألن قوانني بنغالديش ال تتضمن أي قاعدة قانونيـة         ‘ القتل خارج نطاق القضاء   ‘العمليات و 

  .]٢٠ و١٠التوصيتان [تربر هذا القتل 
مـن جانـب    طالق النار   إ القوة أو تبادل     عمال است من حوادث بعد كل حادث    و  -٤٣

از آخر من أجهزة إنفاذ القوانني، حىت وإن جرى         الشرطة أو كتيبة التدخل السريع أو أي جه       
احلادث يف سياق أداء مهام مرخص هلا، جتري السلطات املختصة جمموعة من التحقيقـات              

 أحد أفراد اجلهاز املعين قد أخل مبدونة قواعـد          ن من خالل التحقيق أن    إذا تبيّ و. والتحريات
 .القانونيـة والتأديبيـة املناسـبة   السلوك وانتهك حقوق اإلنسان، ُتتخذ يف حقه اإلجراءات    

 فرد من أفراد كتيبة التـدخل       ١ ٦٠٠ مثالً، أحيل أكثر من      ٢٠١٢-٢٠١٠فخالل الفترة   
إىل العدالة، فعوقب بعضهم بالسجن أو الفصل أو إهناء اخلدمة بسبب ارتكاب جرائم              السريع

وهـي  ،  خليللتحقيق الدا خلية  وتقوم   .]٢٦التوصية  [ خمتلفة وانتهاكات حلقوق اإلنسان   
ينطوي ادث  أي ح يف  بالتحقيق  حكومة الواليات املتحدة،    من  بدعم  ُدرب ونظم   فريق خاص   

  .على جلوء أفراد الكتيبة إىل استعمال القوة أو إطالق النار
 تراجعاً كبرياً يف عدد اجملرمني الذين قُتلوا أثناء تبادل          ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة   وشهدت  -٤٤

 ). قتيال١٨٨ً  قتيالً إىل٥٤٦من (بفترة السنوات اخلمس السابقة إطالق النار مع الكتيبة مقارنة      
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املناسـب فـوراً     العالج الطيب    قُدمعمليات،  ال خاللإصابات  فيها   توقعاليت   تاالاحليف  و
 فـرداً  ٢٥٠فرداً من أفراد الكتيبة وأصيب  ٧٧ ما جمموعه  قُتلمن جهة أخرى،    و .للمصابني

  .آخرون جبروح خطرية يف تلك احلوادث

  االحتجاز والتعذيب    
عدم جواز إلقاء القـبض علـى أي شـخص أو     من الدستور على    ٣٣املادة  تنص    -٤٥

منظمة وحددت احملكمة العليا يف قضية      . احتجازه لدى الشرطة دون إبالغه بأسباب اعتقاله      
 تـدابري   )١٠(ضـد بـنغالديش وآخـرين     ) BLAST(بنغالديش للمعونة واخلدمات القانونية     

 من قانون اإلجراءات    ٥٤العتقال التعسفي من جانب الشرطة مبوجب املادة        الضمانات ضد ا  
فيه، فهو يعاَمل وفقاً لألحكام القانونية السارية مبوجب جمرم أو مشتبه احُتجز كلما و. اجلنائية

. ، والقوانني ذات الصلة   ١٨٦٠قانون اإلجراءات اجلنائية؛ ولوائح الشرطة يف بنغالديش لعام         
جراءات اجلنائية، حيقق قاض يف أي حادث وفاة يقع خالل االحتجاز لدى        ومبوجب قانون اإل  

  .الشرطة
 من الدستور على أنه ال جيوز إخضاع أي شـخص للتعـذيب أو              ٣٥املادة  وتنص    -٤٦

ضمانات تنص لوائح الشرطة أيضاً على      و. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    أو املعاملة   العقوبة  
التعذيب يف يتعلق بأي حادث أو ادعاء وُيتعامل جبدية مع .  التعذيب حلماية السجناء من  معينة  
مبوجب توصية جلنـة إصـالح       و .، وُيكفل اختاذ إجراءات إدارية يف حق املسؤولني       السجن

حكومة بنغالديش، بالتعاون مع اللجنـة      وتنفذ   .نوسجاليف  السجون، أُلغيت العقوبة البدنية     
موجهة إىل أجهزة إنفاذ القوانني وسلطات      والتدريب  ة  للدعو، برامج    للصليب األمحر  الدولية

  .]٢٠ و١٠التوصيتان [السجون بشأن الضمانات الدولية ملناهضة التعذيب 

  إصالح السجون    
 الرمسية للسجون يف بنغالديش مما يؤدي إىل        القدرة االستيعابية عدد السجناء   يتجاوز    -٤٧

 خطوات لبناء سجون جديـدة      ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة  خالل  واختذت احلكومة   . االكتظاظ
أربعة سـجون مركزيـة     بدأ بالفعل تشغيل     وقد   .تتسم باالتساع وتوفري الظروف الصحية    

سجنني مركزيني آخرين خمصـصني للمـسجونني رهـن          بناء   تتواصل أعمال  بينماجديدة  
  .]٢٠التوصية [احملاكمة 

 حيـث   ات متواصلة لتحويل السجون إىل إصالحي     ن جهوداً وسلطات السج وتبذل    -٤٨
 وأسلوب حياة منضبط، فضالً عن تعلم مهارات        تقومييةاخلضوع لتدابري   فرصة  ُتتاح للسجناء   

إقامة يف   ترتيبات   يف كل سجن  وتوجد  . عند اإلفراج عنهم  جديدة للحصول على عمل مربح      
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مغلقة وحممية خمصصة للسجينات، حيث ُيسمح لألطفال حىت سن السادسة من العمر            أماكن  
  .اهتممع أمهالبقاء 

  اختطاف املواطنني    
. ‘االختفـاء القـسري   ‘/‘االختفاء‘النظام القانوين القائم أي إشارة إىل       ال يتضمن     -٤٩

 فقاًوو. ‘االختطاف‘والتعبري املعترف به قانوناً كمقابل هلذا الفعل مبوجب القانون اجلنائي هو            
طة دون أمـر مـن      يشكل االختطاف جرمية تقتضي تدخل الشر     لقانون اإلجراءات اجلنائية،    

احملكمة ويكون ضابط مركز الشرطة ملزماً برفع دعوى والتحقيق لدى تلقي أي معلومـات              
، ٢٠١٢يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٩يناير  /ويف الفترة من كانون الثاين    . متعلقة باالختطاف 

ومتكنت أجهـزة   .  قضية اختطاف يف مجيع أحناء البلد      ٢ ٩٤١ُسجل لدى الشرطة ما جمموعه      
يف العثـور    الـضحايا، و   العثور على  من احلاالت،    يف املائة من   ٥٠ يف أكثر من     قوانني،إنفاذ ال 

 ١ ٤٠٠وقد استرجعت كتيبة التدخل السريع، مثالً،       .  متخلى عنها  بعض احلاالت على جثث   
  . خاطف٨٠٠خمتطف وألقت القبض على 

ريها من أجهزة   كتيبة التدخل السريع وغ    اسم   نتحال ا ميالً إىل  اآلونة األخرية    وشهدت  -٥٠
   ٥٠٠ وأوقفت الكتيبة، حىت اآلن، أكثـر مـن       . إنفاذ القوانني فيما يتعلق بقضايا االختطاف     

جمرم متنكرين يف صفة أفراد تابعني لتلك األجهزة، مبن فيهم اجملرمون املتورطون يف عمليـات   
  .االختطاف

  عقوبة اإلعدام    
قوبة اإلعدام، فـإن تطبيقهـا      رغم أن قوانني بنغالديش تتضمن حكماً ينص على ع          -٥١

إلجـراءات   وأبـشعها، وخيـضع ل     أخطر اجلرائم تتمثل يف    انتقائية جداً يقتصر على حاالت    
عقوبة اإلعدام خيـار    دانون احملكوم عليهم ب   املوُيمنح  . القانونية الواجبة والضمانات القضائية   

 خاللف. إلعدامبنغالديش نسبة منخفضة للغاية من تنفيذ أحكام اوتسجل . طلب عفو رئاسي
منظمة بـنغالديش   ويف قضية   .  شخصاً ١٩ علىفذ حكم اإلعدام    ، نُ ٢٠١٢-٢٠٠٩ الفترة

أن أي حكـم    إىل  احملكمة العليـا    خلُصت  ،  )١١(للمعونة واخلدمات القانونية ضد بنغالديش    
هـو حكـم     اإلعدام كعقاب دون استكشاف خيارات أخرى        يقضي بفرض عقوبة   قانوين

  .]١٩ التوصية[للدستور خمالف 

  مكافحة االجتار بالبشر    
قصوى للقضاء علـى االجتـار بالبـشر وهتريـب          الولوية  األحكومة بنغالديش   تعطي    -٥٢

 ملكافحـة االجتـار      شامالً تشريعاًكومة  احلسنت  وقد  . األشخاص واجلرائم األخرى ذات الصلة    
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 ٢٠١٤-٢٠١٢، وخطة العمل الوطنية     بالبشراالجتار   بشأن ردع وقمع     ٢٠١٢قانون عام   بعنوان  
  .]٢٣ و١٦ تانالتوصي[ملكافحة االجتار بالبشر 

 جلنة مشتركة بني الوزارات حتت إشراف وزارة الداخلية لتنسيق اجلهـود            تكلوُش  -٥٣
املقاطعـات   جلان مماثلة على مستوى املقاطعـات و       وُشكلت. اجلارية يف منع االجتار بالبشر    

للقيام، على   قاطعةيف كل م  ومقر الشرطة   لرصد يف    ل خليةأنشئت  و. الفرعية واجملالس القروية  
فرقـة  وأنشأت وزارة الداخلية أيضاً     .  اجلنائية لالجتار بالبشر   املالحقةرصد  وجه اخلصوص، ب  

للعثور على الضحايا، وال سيما النساء واألطفال، وإنقاذهم وإعادهتم إىل الوطن وإعادة            عمل  
 "٢قائمة املراقبة من املستوى     "من  وبفضل مجيع هذه املبادرات، ارتقت بنغالديش       . إدماجهم

  . االجتار باألشخاصعنتقرير وزارة اخلارجية األمريكية  يف "٢املستوى "إىل 
 جنوب آسيا للتعـاون  قت بنغالديش على اتفاقية رابطةعلى الصعيد اإلقليمي، صدّ و  -٥٤

أنشأت  و .غراض البغاء منع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال أل      بشأن   ٢٠٠٢اإلقليمي لعام   
بنغالديش عضو نشط يف و. األطفال والنساء ببنغالديش واهلند فرقة عمل مشتركة ملنع االجتار    

وينظر البلد . االجتار بالبشر وهتريب األشخاص واجلرائم األخرى ذات الصلةبشأن عملية بايل   
  .رالتصديق على بروتوكول بالريمو بشأن االجتار بالبشحالياً يف 

  مكافحة اإلرهاب    
وعليه، فقد  .  مكافحة اإلرهاب والتطرف   ثابتاً يف جمال    احلكومة احلالية موقفاً   تتخذ  -٥٥

واجلماعـات  تدمري معظم الـشبكات    يف  خالل السنوات األربع املاضية،     جنحت بنغالديش،   
 وقانون  ٢٠٠٩وسن الربملان قانون مكافحة اإلرهاب لعام       . اإلرهابية املعروفة داخل حدودها   

.  مع استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب        متشياً ٢٠١٢ عام ل منع غسل األموال  
أنـشأت  و. كافحة اإلرهـاب  مل  وطنية شاملة   الصيغة النهائية الستراتيجية   ت احلكومة ووضع

  . منع اإلرهاب وقمعهيف جمالأساسية لتنسيق العمل   جلنةوزارة الداخلية
الثالثة عـشر   األمم املتحدة    مجيع صكوك  يف   بوصفها دولة طرفاً  وتعمل بنغالديش،     -٥٦

. القانونية الالزمة لـضمان االمتثـال الـوطين       ات  صالحتنفيذ اإل ملكافحة اإلرهاب، على    
 بشأن املساعدة املتبادلة     جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي    صدقت بنغالديش على اتفاقية رابطة    و

اختذت و.  على الصعيد اإلقليمي   هود مكافحة اإلرهاب  جب اللتزامها   جتسيداًيف املسائل اجلنائية    
كومة جمموعة من التدابري الرامية إىل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مبا يف ذلك              احل

جملس األمن  واإلرهابيني الواردة أمساؤهم يف قائمة جلنة       املنظمات اإلرهابية   فرض حظر على    
  .١٢٦٧ املنشأة مبوجب القرار
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  السالمة على الطرق    
خطـة   وضع، اختذت احلكومة تدابري ل     إىل أدىن حد    حوادث الطرق  نمتقليل  بغية ال   -٥٧

القـانون  وسن الربملان   . لسالمة على الطرق بعد كل ثالث سنوات      عمل استراتيجية وطنية ل   
ونشرت حكومة بنغالديش شرطة الطرق السريعة      . ٢٠١٢الوطين للنقل الربي واملرور لعام      
 علـى الطـرق   صابات اخلطريةاإلملعاجلة  مراكز أتنشأ و ،إلنفاذ تدابري السالمة على الطرق    

  .السريعة الوطنية

  حرية التجمع    
واملـسريات  يف التجمع واملشاركة يف االجتماعات احلق  لكل مواطن  يكفل الدستور   -٥٨

 لقانون اإلجـراءات    وفقاًو. قيود معقولة يفرضها القانون   رهناً ب بدون سالح،   و سلمياًالعامة  
كم املتعلق بتقييد أي جتمع عن قاضي املقاطعة، ما عدا يف املناطق احلضرية             يصدر احل اجلنائية،  
عندما يتحـول إىل    جتمع  التدخل يف أي    مبوجب القانون    ومع ذلك، ميكن للشرطة      .الكربى

  .جتمع غري قانوين يشكل هتديداً للحياة واملمتلكات العامة

  حرية التعبري    
حكومـة  تـشجع    والـصحافة،    والوجدان  التعبري دستوري حلرية الضمان  ل ل وفقاً  -٥٩

وقد .  باحلياة وتدفق حر للمعلومات يف مجيع أحناء البلد        ةإعالم نابض وجود وسائط   بنغالديش  
 املتعلقة مبراقبة وسائط اإلعالم جلعل هذه ١٩٧٤ُسحبت أحكام قانون السلطات اخلاصة لعام   

قـانون  الـوارد يف    أيضاً احلكـم    حب   وسُ .الوسائط حرة من أي شكل من أشكال الرقابة       
، لكـي ال  قضايا التـشهري األشخاص يف إصدار أمر القبض على املتصل باإلجراءات اجلنائية   

مـسبقة  يتعرض الصحفيون لالعتقال أو املضايقة دون إخطار يقدم يف غضون آجال كافية             
  .]٨التوصية [ بشأن االدعاءات املوجهة ضدهم

. يف نشر األخبار واملعلومـات    تامة  ة  يرحبديدة  ووسائل اإلعالم اجل  وكاالت  وتتمتع    -٦٠
 من خالل جلنة مؤلفة مـن       وطنية للبث  على صياغة سياسة     حكومة بنغالديش حالياً  وتعمل  
 جبد على تقدمي أي جمرم متورط يف قتل         احلكومة لتعمو.  اإلعالم واجملتمع املدين   طوسائممثلي  

 طبوعـة أو  املعالم  سائط اإل من و ويعزى إغالق أي    . صحفيني أو االعتداء عليهم إىل العدالة     
القروض عدم سداد    أو   تهاملكيبشأن  تعلق مبنازعات   ي كمة احمل  إىل قرار صادر عن    لكترونيةاإل

  .املصرفية
    املطبوعة يف البلـد    اإلعالم   طوسائوصل جمموع عدد    ،  ٢٠١٢أبريل  /وحىت نيسان   -٦١
دفع  الستعراض   ٢٠١٢ هيوني/حزيرانلألجور يف   الثامن  شكلت احلكومة اجمللس     و .٤٦٣إىل  

  .أجور الصحفيني وبدالهتم
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فيمـا  يوتيوب  موقع   على   اً مؤقت اًبنغالديش وقف يف  فرضت هيئة تنظيم االتصاالت     و  -٦٢
ألغلبية هينة اليت من شأهنا أن تصدم املشاعر الدينية تحميل مقاطع الفيديو والتعليقات امليتعلق ب 
تقاللية لعمل وسائط اإلعالم املطبوعـة      االسة و يربضمان احل كومة ملتزمة   وتظل احل . السكان

  .لتعزيز الدميقراطيةواإللكترونية واالجتماعية كوسيلة 

  التثقيف والتوعية حبقوق اإلنسان  -عاشراً  
 حكماً ينص على توفري املعرفة حبقوق       ٢٠١٠تضمنت السياسة الوطنية للتعليم لعام        -٦٣

والقـوات املـسلحة    جهزة القضاء   اضطلعت أ  وقد   .اإلنسان على مجيع املستويات التعليمية    
إصالحات خمتلفة وبرامج تدريبيـة هتـدف إىل        ب  نيانوذ الق انفإ غريها من أجهزة  والشرطة و 

 مبادراتحكومة بنغالديش   وتدعم  . ]٢٧التوصية  [قوق اإلنسان   أفرادها حل حتسني احترام   
 دأبت،  ٢٠٠٩منذ عام   و .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   التوعية حبقوق اإلنسان اليت تنفذها      

،  حبقوق اإلنسان  ة العام لتوعيةحوارات تفاعلية مع اجلهات املعنية ل     على إجراء   اللجنة بانتظام   
 حلقوق اإلنـسان    نيتصور املواطن ل شاملة   ة أساسي دراسة استقصائية  ٢٠١١ عام   وأجنزت يف 

  .]٩التوصية [

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -حادي عشر

  من الفقراحلد     
 انتـهاك حقـوق     وراء األسباب اجلذريـة     تشكل أهم القيود االقتصادية   ملا كانت     -٦٤

 متعدد اجلوانب يهدف إىل التخفيف مـن        ، اعتمدت بنغالديش هنجاً    وعدم إعماهلا  اإلنسان
 توقـد أد  . حدة الفقر البشري من جهة، وضمان حقوق اإلنسان ملواطنيها من جهة أخرى           

إىل تقليص نسبة الفقـر     حكومة بنغالديش   تصادي الشامل اليت اعتمدهتا     استراتيجية النمو االق  
. ٢٠١٠يف عـام  يف املائـة   ٣١,٥ إىل ٢٠٠٥ يف عام  يف املائة٤٠على حنو مثري لتنتقل من   

نسبة الفقر  ، أن   ٢٠١٠ويبني االستقصاء األخري لدخل األسر وإنفاقها، الذي أجري يف عام           
 ٢٠١٠-١٩٩٢  الفترة ئة خالل ا يف امل  ٢,٤٦نسبته   مبعدل سنوي يف بنغالديش   قد اخنفضت   

بنغالديش وفت وقد .  يف املائة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية٢,١٢  ببالغاية احملددة  ارنةمق
 ٨  بمقارنة بالغاية احملددة  ٦,٥ فجوة الفقر إىل  بتقليص نسبة١مؤشرات اهلدف بأحد بالفعل 

ـ إذا استمر هذا االجتاه، فإن بنغالديش       و .ية لأللفية األهداف اإلمنائ  يف املائة يف إطار    تحقق س
بنـسبة  اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف خفض عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر             

تضاعف النـاتج احمللـي     وقد  . ٢٠١٥ قبل عام     يف املائة  ٢٩ إىل    يف املائة  ٥٦,٦من  النصف  
 يف  ٦ جتاوز معدلـه   على منو مطرد  بنغالديش  ت  وحافظ. اإلمجايل للفرد يف العقدين املاضيني    
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 هذه اإلجنازات،   ولكن رغم . ]٣٦و ٣٠ انالتوصيت[املائة خالل السنوات اخلمس املاضية      
  . بنغالديشاً أمام رئيسي حتدياًيشكلال يزال احلد من الفقر 

  خلق فرص العمل    
 ٤٥٠ ٠٠٠  لحكومة بنغالديش فرص العمل     خلقت  ،  ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة  خالل    -٦٥

 شاب عاطل عن العمل تدريباً على العمل احلر         ٦٠٠ ٠٠٠تلقى  و. شخص يف القطاع العام   
ويوزع مـصرف   . اخلدمة الوطنية  شاباً على وظيفة مؤقتة يف إطار خطة         ٥٥ ٢٥٤وحصل  
وتظل .  تاكا ١٠٠ ٠٠٠ على الشباب تصل قيمتها إىل       ضماناشتراط ال  بدون   اًقروضالعمل  

  .]٣٠ التوصية[ على مزاولة األعمال احلرةالعمل وتدريب الناس  فرص بإجياداحلكومة ملتزمة 

  األمن الغذائي    
نتج البلـد   يو.  مبقدار ثالثة أمثال    بنغالديش إنتاجها الغذائي   زادتمنذ االستقالل،     -٦٦

االكتفاء الذايت  أوشك على بلوغ    ، و  سنوياً  مليون طن من احلبوب الغذائية     ٣٤أكثر من   حالياً  
وهتـدف  .  مليون طـن   ١,٥حتياطي احلبوب الغذائية رقماً قياسياً قدره       وسجل ا . يف األرز 

هي الوفرة وإمكانية الوصـول     حكومة بنغالديش إىل حتقيق األبعاد الثالثة لألمن الغذائي، و        
وخطـة  ) ٢٠١٥-٢٠٠٨( وخطة عملها    غذاء، من خالل تنفيذ السياسة الوطنية لل      واالنتفاع

  ).٢٠١٥-٢٠١٠(االستثمار القطرية 
  برامج خمصصاتضمان األمن الغذائي للفقراء، عززت احلكومة احلالية نطاق و        وبغية    -٦٧

 ،اختبار اإلغاثة وعيفة،  وتغذية الفئات الض  وتنمية الفئات الضعيفة،     السوق املفتوحة،    مبيعات
 . مليون شـخص   ٤٠,١٧ مليون إىل    ٣٠من  ارتفع عدد املستفيدين    و .والغذاء مقابل العمل  

 احلبوب الغذائيـة    اً من  كيلوغرام ٢٠وفر  ت  يت بطاقة السعر العادل ال    احلكومة أيضاً اعتمدت  و
  . مدعومبسعر شخص شهرياًكل ل

 ٢٠٠٥  عـام   يف  سعرة ٢ ٢٣٨,٥وزاد نصيب الفرد من السعرات احلرارية اليومية من           -٦٨
 اً غرام٦٢,٥ من استهالك الربوتني أيضاً ارتفع معدل   و. ٢٠١٠يف عام    سعرة   ٢ ٣١٨,٣ إىل
أمكـن  يف األجزاء الشمالية من البلد،      و. ٢٠١٠ يف عام     غراماً ٦٦,٢٦إىل   ٢٠٠٥  عام يف

مـا قبـل    خالل موسـم    سابقاً   الذي كان يسود   الشبيه باجملاعة  من حدة الوضع     التخفيف
 ٣٠ اتالتوصـي [ احلكومة واملنظمات غري احلكومية      تضافر عمل ن خالل   ، وذلك م  احلصاد

  .]٣٦و ٣١و
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  الرعاية الصحية الشاملة    
" قطاع الصحة والسكان والتغذيةبرنامج تطوير "يف تنفيذ حكومة بنغالديش شرعت   -٦٩

تقدم كل واحدة   ،   عيادة جمتمعية  ١٣ ٠٠٠احلكومة حىت اآلن    وفتحت  ). ٢٠١٦-٢٠١١(
 شخص، لكي يستفيد مجيع املواطنني مـن خـدمات          ٦ ٠٠٠منها خدماهتا يف منطقة تضم      

يدة للغاية من اهلياكل األساسية اخلاصة بالصحة شبكة ج ووضعت بنغالديش .الرعاية الصحية
 مركز قروي للصحة ورعايـة األسـرة        ٣ ٥٠٠تضم   على املستوى الشعيب     وتنظيم األسرة 

 وحدات لصحة األمهات واألطفال وتنظيم األسرة تعمل يف اجملمعات الصحية التابعة            ٤٠٧و
 ٢ ٧٢٢ ديش حكومة بـنغال   حّسنت،  ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة  خالل  و .للمقاطعات الفرعية 

 طبيب لزيادة معدل األطباء مقارنة بعدد       ٥ ٧٠٠جممعاً صحياً يف املقاطعات الفرعية، وعّينت       
  .املرضى
 ٢٠٠٩  حي يف عام    مولود ١ ٠٠٠ل  وفاة من ك   ٥٠ ( كبرياً تقدماًبنغالديش  حققت  و  -٧٠

 مدى  علىالطفل على قيد احلياة لدى الوالدة  يف جمال بقاء    ) ١٩٩٠يف عام   وفاة   ١٤٦مقابل  
يف العامل تسري على الطريق الصحيح      بلداً   ١٦بنغالديش هي من بني     و. العقود العديدة املاضية  

، ٢٠١٠يف عـام    و.  وفيات األطفال   بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية   من   ٤اهلدف  حتقيق  حنو  
 تقـديراً ،  ٢٠١٠نالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة جائزة األهداف العاملية لأللفية لعـام            

    اخنفض معدل وفيـات األمهـات      و .يف احلد من معدل وفيات األطفال     الذي أُحرز   نجاح  لل
   يف املائـة    ٤٠مما يشكل اخنفاضاً بنسبة     ،  ٢٠١٠ يف عام    ١٩٤ إىل   ٢٠٠١ يف عام    ٣٢٢من  
للنجاح يف الدش جائزة بلدان اجلنوب غ وزراء بننالت رئيسة، ٢٠١١يف عام و.  سنوات٩يف 

معدل انتشار  ويظل  . لومات واالتصاالت لتحسني صحة املرأة والطفل      تكنولوجيا املع  تسخري
 ٧٧٦,٩ معدل انتشار املالريا من   وتراجع  . ئةا يف امل  ١اإليدز أقل من    /فريوس نقص املناعة البشرية   

 معدلويبلغ  . ٢٠١١يف عام   حالة   ٤٧٥ إىل   ٢٠٠٨ شخص يف عام     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   حالة
ن االعقـد وشهد  . ئةا يف امل  ٦١ار وسائل منع احلمل     ئة ومعدل انتش  ا يف امل  ١,٣٤منو السكان   

  .]٣٢ التوصية[ سنة ٦٩ إىل سنة ٥٩ من بنغالديش يف املتوقع العمر متوسط رتفاعن اااألخري

  السالمة الغذائية    
 على إنشاء جلان حلمايـة حقـوق      ٢٠٠٩ينص قانون محاية حقوق املستهلك لعام         -٧١

 حكومة  تقيمو.  الربح لتحقيقة والسلع األخرى     يف األغذي  املستهلك من أجل التصدي للغش    
حماكم متنقلة للتأكد من معايري سالمة األغذية وحماكمة من تثبت إدانتـهم        بانتظام  بنغالديش  

ـ إضافية كومة مبادرات احلاختذت  و. األغذيةيف  غش  بال يف املنـاطق  أكوالت جلعل أسواق امل
  .يةامللوثات الكيميائية لألغذخالية من الكربى احلضرية 
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  املياه والصرف الصحي    
 يف مجيع أحناء     مصدراً من مصادر املياه اخلالية من الزرنيخ       ١٣٠ ٨٢٣بنت احلكومة     -٧٢
 ٩٥لكـل   مصدر واحد على األقل من مصادر املياه الصاحلة للـشرب            حالياًويوجد  . البلد

 يف  ٩٧,٨يستعمل حـوايل    التلوث بالزرنيخ،   وبصرف النظر عن    . يف املناطق الريفية  شخصاً  
 يف  ٨٦حـوايل    هذه النسبة    تبلغاملائة من سكان بنغالديش مصادر حمسنة ملياه الشرب، بينما          

  .املائة لدى أخذ مسألة الزرنيخ بعني االعتبار
لصرف الصحي لـضمان    وطنية ل برنامج مكثف حلملة    يف تنفيذ   كومة  احلشرعت  و  -٧٣

لصرف الصحي لتحقيق   وطنية ل  كومة استراتيجية احلواعتمدت  . ئةا يف امل  ١٠٠تعميمه بنسبة   
ئة من السكان خدمات صرف     ايف امل  ٦٣,٥ويستخدم حوايل   . يف هذا اجملال  التغطية الشاملة   

  .صحي حمسنة يف مجيع أحناء البلد

  السكن وإعادة التأهيل    
الذين ال ميلكون أرضاً    إيالء اهتمام خاص للفقراء     متكنت حكومة بنغالديش، بفضل       -٧٤

علـى   مـشروع أسـريان    أسرة يف إطار     ١٠٩ ٠٠٠ من إعادة تأهيل     والفقراء املهمشني، 
 أسرة من الربنامج الرئيسي الذي تنفذه احلكومـة احلاليـة      ١ ٠٣٨ت  وقد استفاد . مرحلتني
 لعكس )Ghorey Phera(برنامج العودة إىل املرتل مم  وُص.بيت واحد، مزرعة واحدةبعنوان 

 فدان من األراضي الزراعية اململوكة      ٥٢ ٠٠٠وُوزع حوايل   . واضراهلجرة من الريف إىل احل    
   ٢ ٦٠٠أعيد تأهيـل حـوايل   و . أسرة ال متلك أرضا١١١ً ٦٧٣على ) khas land(للدولة 
 تـسولني امل) إعـادة تأهيـل   (سن الربملان قانون    و. عائمة يف العاصمة  تعيش يف بيوت    أسرة  
كومـة  وتبين احل . همتأهيل لتوفري املأوى لألشخاص املنكوبني وإعادة       ٢٠١١ لعامشردين  توامل

 شقة يف العاصمة ومقاطعات أخرى لتوفري مرافـق         ٢٥ ٥٠٠ و قطعة أرض  ٤١ ٠٠٠ حالياً
  .سكنية لذوي الدخل املنخفض واملتوسط

  التعليم للجميع    
بتخـصيص أكـرب     حكومة بنغالديش أولوية قصوى لتوفري التعليم للجميع         عطتأ  -٧٥

 األساس  ٢٠١٠وحددت السياسة الوطنية للتعليم لعام      . لامليزانية الوطنية هلذا اجملا   اعتماد يف   
التعليم االبتدائي إلزامي   و. الالزم لتحقيق تغريات نوعية بعيدة املدى يف قطاع التعليم يف البلد          

مجيـع  وحيصل  .  سنوات ١٠وسنوات   ٦وجماين جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني        
 يف اليوم األول من     جماناًاملدرسية  الثانوية على الكتب    املدارس االبتدائية و  امللتحقني ب األطفال  

تعليم البنات حىت الصف الثاين عشر يف املؤسسات العامـة          و. يف جو احتفايل  الدراسي  العام  
 ماليني طالب، وال سيما الفتيات يف املناطق الريفية، إعانات ماليـة           ٧,٨ويتلقى  .  أيضاً جماين
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    صندوقاً استئمانياً للمساعدة يف جمال التعلـيم تبلـغ         ووضعت احلكومة . يف املدارس الثانوية  
  .]٣٣التوصية [املستحقني و باليني تاكا لتقدمي الدعم املايل للطالب الفقراء ١٠قيمته 
. حمرومةأسر  الطالب املنحدرين من     الغذاء مقابل التعليم لدعم      برنامجاحلكومة  وتنفذ    -٧٦

 امللـتحقني   الوصول إىل األطفال غـري     ‘عمشرووفر  ،  ٢٠١١ و ٢٠٠٤بني عامي   ويف الفترة   
 ٢٢ ٠٠٠ طفل منقطع عن الدراسـة يف        ٧٥٠ ٠٠٠التعليم االبتدائي ألكثر من     ‘ باملدارس

حققت بنغالديش بالفعـل    وقد   .أناندامركز من مراكز التعلم املعروفة شعبياً باسم مدارس         
نسني يف االلتحاق باملدارس     من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف املساواة بني اجل         ٢اهلدف  

  . يف املائة٩٩,٦٤االبتدائية والثانوية وبلغ معدل االلتحاق باملدارس نسبة 
تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف مراكـز       ل خمترباً ٣ ٠٤٧جمموعه  وأنشئ ما     -٧٧
تسىن االنتقال حنو رقمنة التعليم بفـضل       و. واملؤسسات التعليمية الفرعية   ات املقاطعات خدم

كتـب   ١٠٦ تعليمية وحتويـل     ةمؤسس ٢٠ ٥٠٠يف  إقامة فصول دراسية متعددة الوسائط      
 ية دورات تدريب  جريتمبادرة حتديث التعليم الديين، أ    ويف إطار    .دراسية إىل كتب إلكترونية   

 ٣١دورات التخرج يف أربعة ختصصات خمتلفـة يف         اعُتمدت   و دينيةدرسة   م ١٠٠ يف   ةمهني
  . دينية لكل ختصصةمدرس
 يف املدارس احلكومية االبتدائية     دّرس مُ ٦٣ ٠٠٠ن  يِّ، عُ ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة  خالل  و  -٧٨

 /كانون الثاين يف  و .حكومية ومسجلة أو أعيد بناؤها    مدرسة ابتدائية    ٤ ٥٠٠وُبنيت  . والثانوية
 .مدرسة ابتدائية خاصة يف مجيع أحناء البلـد        ٢٦ ١٩٣حكومة بنغالديش   أممت  ،  ٢٠١٣يناير  

  . مدرساً على رواتبهم من خزينة احلكومة١٠٣ ٨٤٥يحصل  القرار، سذانتيجة هلو

  محاية البيئة    
ُيلزم التعديل اخلامس عشر للدستور احلكومة حبماية البيئـة والتنـوع البيولـوجي               -٧٩

 ٢٠١٠ البيئية لعام  وقد سن الربملان قانون احملكمة       .واألراضي الرطبة واألحراج واحلياة الربية    
  ١٩,٤٢ حراجمساحة األراضي املغطاة بـاأل     بلغتو. ٢٠١٠حفظ البيئة لعام    قانون  ) تعديل(و

أنشئت سبعة منتزهـات وطنيـة      ،  ٢٠١٢-٢٠٠٩  الفترة خاللو. ٢٠١٢يف املائة يف عام     
نالـت بـنغالديش     و . حمميات للحياة الربية حلماية التنوع البيولوجي يف البلد        جديدة ومثاين 

 يف تنفيـذ    شرعت احلكومة احلاليـة   وقد  . راجة االجتماعية تقديراً دولياً لربناجمها اخلاص باحل    
وافق جملس الوزراء   و. اجملاري املائية من أجل تسهيل املالحة يف       مبادرة كربى لتجريف األهنار   

  .٢٠١٢ة حلماية األهنار لعام الوطنيقانون اللجنة  مشروع  علىمؤخراً
عـَد بـنغالديش   قواضـعت  وتفكيك السفن قطاع صناعي و  أن  كومة  احلأعلنت  و  -٨٠

 من أجل تنظيم مسألة التعرض للمواد اخلطـرة         ٢٠١١تدويرها لعام   إعادة  لتفكيك السفن و  
  .وضمان تطبيق أحكام قانون العمل، مبا يف ذلك تدابري الصحة والسالمة املهنية
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  التكيف مع تغري املناخ    
 أكثر البلدان   رغم أن بنغالديش تكاد ال تسهم إطالقاً يف االحترار العاملي، فهي من             -٨١

من ناجتها احمللي اإلمجايل بسبب زيادة       يف املائة    ١,٥وختسر بنغالديش حالياً    . تأثراً بتغري املناخ  
التقديرات املتاحـة إىل أن ارتفـاع       وتشري  .  املناخ نامجة عن تواتر وشدة الكوارث الطبيعية ال    

مـن املنطقـة    ائـة    يف امل  ٢٠ يف املائة و   ١٥ ما بني    غرقسُيمبتر واحد   مستوى سطح البحر    
 مليون شـخص حبلـول      ٣٠إىل تشريد حنو    ذلك   يؤدي   ميكن أن و. الساحلية يف بنغالديش  

  .احلادي والعشرينمنتصف القرن 
     تغـري املنـاخ   بنغالديش وخطة عملها ملواجهة     كومة استراتيجية   احلوقد اعتمدت     -٨٢
صـيل تتحمـل   واضطلعت بتدابري تكيف خمتلفة تشمل استحداث أنـواع حما      . ٢٠٠٩ لعام

مستصلحة من البحر،   أراض منخفضة   حواجز، وجتهيز   الفيضانات واجلفاف وامللوحة، وبناء     
 وسن الربملـان    .، وتنفيذ مشاريع حتريج املناطق الساحلية     األعاصريوتشييد مالجئ حتمي من     

صندوقاً استئمانياً  مبوجبه  فأنشأت احلكومة   ،  ٢٠١٠ لعامتغري املناخ   الصندوق اخلاص ب  قانون  
تغري املناخ مبواردها اخلاصة وصندوقاً لبناء القدرة على التأقلم مع تغري املنـاخ بـدعم مـن          ل

البلدان املعرضة ألثر تغري     منتدى   ئاسة بنغالديش ر  ، تولت ٢٠١١ويف عام   . الشركاء اإلمنائيني 
  .٢٠١٢تقرير رصد قابلية التأثر بتغري املناخ لعام  إطالق تاملناخ ونظم

 مفاوضات   مع الفلبني، يف جملس حقوق اإلنسان،      بنغالديشقادت  ،  ٢٠١٢يف عام   و  -٨٣
، وذلك هبدف إبـراز      هبذا الشأن  بشأن تغري املناخ وحقوق اإلنسان متخضت عن اختاذ قرار        

األوسـاط  التفاعل بني   حتسني  البعد املتعلق حبقوق اإلنسان يف العدالة املناخية والتشجيع على          
  .]٤١التوصية [حبقوق اإلنسان املعنية وتلك املعنية بتغري املناخ 

  إدارة الكوارث    
. هلا وإدارهتـا  لتأهب  للحد من خماطر الكوارث وا    اختذت حكومة بنغالديش تدابري       -٨٤

كومة سياسة وطنيـة إلدارة     وضعت احل  و ،٢٠١٠وسن الربملان قانون إدارة الكوارث لعام       
عات احمللية بنشاط ويساعد    مشاركة اجملتم لكوارث  لشاملة ل إلدارة ا ويعزز برنامج ا  . الكوارث

 متطوع من اجملتمعات احمللية يف املنـاطق        ٤٢ ٠٠٠برنامج التأهب لألعاصري يف تعبئة حوايل       
مـن   مـأوى    ٥٠٠ ُبـين ،  ٢٠١٢-٢٠٠٩  الفترة خاللو .الساحلية يف حاالت الطوارئ   

ـ ، وُعزز نظام  يف حاالت الطوارئ   عاصري ألغراض متعددة من أجل اإلجالء     األ ر  اإلنذار املبك
واشـُتريت   .وكاالت األرصاد اجلوية وحبوث الفـضاء   بناء قدرات   الطقس بزيادة   توقعات  و

احلرائـق  واجهـة    والدفاع املـدين مل    طافئجتهيز دائرة امل  واصلة  الالزمة مل اآلليات واملعدات   
  .والزالزل وغريها من الكوارث
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  برامج شبكة األمان االجتماعي    
ــ  -٨٥ ــسنة املالي ــص، ٢٠١٣-٢٠١٢ة يف ال ــة خص ــنغالديش ت حكوم ــذا                   ب هل

نـاتج احمللـي     يف املائة من ال    ٢,١٨بليون تاكا، أي ما يعادل نسبة        ٥ ٢٢٧ ٥٠٥,٥اجملال  
 كبري من إىل حدزادت احلكومة احلالية وقد . )١( يف املائة من امليزانية    ١١,٨٧ و  املقدر اإلمجايل

 واألرامل واملعوزات، كما رفعـت قيمـة        اإلعانات املقدمة إىل املسنني   عدد املستفيدين من    
اإلعانة املقدمة إىل األشخاص الذين حاربوا من أجل حترير البلد، وغريها من برامج شـبكة               

وأصبح برنامج الـشبكة  . األمان االجتماعي اليت اعتمدهتا احلكومة خالل فترة واليتها األوىل      
  . يف املائة من مجيع األسر يف البلد٢٥,٣يغطي حنو 

      زعت احلكومة، عن طريق مؤسسة بايل كارمـا شـاهاياك، قروضـاً متويليـة             وو  -٨٦
    ٢٠١١يونيـه   / ماليني دوالر أمريكي إىل غاية حزيـران       ٢ ٤٠٤,٩٧صغرية بلغت قيمتها    

 ٣٠التوصـيتان   [ يف املائـة     ٩١,٢٩ مقترضاً تشكل النساء من بينهم       ٦ ٦٣١ ٨٧٠على  
  .]٣٥و

  تبادل أفضل املمارسات    
مع البلدان اليت تعيش أوضاعاً مماثلة أفضل ممارساهتا املتبعة لصاحل          بنغالديش   تتقاسم  -٨٧

 واألمن ، والرعاية الصحية، والتعليم،حلد من الفقريف جماالت اشعبها، مبا يف ذلك النهج احمللية 
  .]٣٥التوصية [ الغذائي

  الفئات احملتاجة إىل محاية خاصة  -ثاين عشر

  األطفال    
ـ ،  ٢٠١٢-٢٠٠٩الفتـرة   خالل   بنغالديش،   اعتمدت حكومة   -٨٨ سياسة الوطنيـة   ال

عدم التمييز ومصلحة الطفل الفـضلى      تعزيز وإدماج مبادئ    من أجل   ،  ٢٠١١  لعام للطفولة
كومة على صياغة سياسة    وتعكف احل  .واحترام آراء الطفل وضمان مشاركته إلعمال حقوقه      

وال يـزال   . رعايةالولة املبكرة و  رحلة الطف استكمال سياسة النهوض مب   وطنية حلماية الطفل و   
وُتعّرف السياسة الوطنيـة    . يف مرحلة استكماله األخرية    ٢٠١٢ للطفل لعام قانون الوطين   ال
باعتباره أي شخص دون سن الثامنة عشرة، هبدف ضمان حقوق الطفل مبا يتماشى             ‘ الطفل‘

  .]١٦التوصية [اتفاقية حقوق الطفل مع 
، ٢٠١١تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة بالطفـل لعـام         وبغية اإلشراف بفعالية على       -٨٩
وخبصوص الـتحفظ   . ]١٣التوصية  [ بشأن تعيني أمني للمظامل معين باألطفال        ضع حكم ُو
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 من اتفاقية حقوق الطفل، ترى حكومة بنغالديش أن الغرض من املادة يتحقق             ٢١على املادة   
  .١٨٦٠وصياء واملكفولني لعام من خالل القوانني احمللية السارية، وال سيما قانون األ

 .٢٠١٠لعـام     على عمـل األطفـال     كومة السياسة الوطنية للقضاء   احلاعتمدت  و  -٩٠
 ،من خمتلف أشكال املهن   إىل إخراج األطفال العاملني      يف مجلة أمور،     هذه السياسة، دف  هتو
صـيغت  وقـد   . ٢٠١٦األعمال اخلطرة وأسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام         ال سيما   و
عمال اخلطرة عـن     تلك السياسة وُوضعت القائمة النهائية لأل       خطة عمل وطنية لتنفيذ    لفعلبا

عمل األطفـال يف    معنية ب  وأنشئت وحدة    .]٢٢التوصية  [طريق اللجنة االستشارية الثالثية     
  .بعمل األطفالصلة ت تنفيذ مجيع التدخالت املرصدوزارة العمل والعمالة لتخطيط و

ظـر  يقضي حب  ٥٦٨٤/٢٠١٠حكماً بشأن االلتماس رقم     عليا   ال مةكاحملأصدرت  و  -٩١
 لذلك، حظرت   وفقاًو.  االبتدائية والثانوية  ،املؤسسات التعليمية كافة    يف العقابمجيع أشكال   

.  املؤسسات التعليمية  كل يف   البدينالعقاب  كومة، من خالل إصدار تعميم، مجيع أشكال        احل
كمة العليا مبادئ توجيهية بشأن محاية ، أصدرت احمل٥٩١٦/٢٠٠٨وخبصوص االلتماس رقم   

  .]٢٣و ٢١و ١٦ اتالتوصي[األطفال من التحرش اجلنسي 
مسألة احلد األدىن لـسن املـسؤولية       ويتناول مشروع القانون الوطين بشأن الطفل         -٩٢

 وُيحتجـز .  حتسني قضاء األحداث مبا يتماشى مع اتفاقية حقـوق الطفـل   من أجل اجلنائية  
 إىل مراكز تنمية  ونرسلُي ما    منفصلة يف السجون وغالباً    عنابريف  عاماً   ١٨حىت سن   األحداث  

وجيري تنفيـذ برنـامج     . ]١٦التوصية  [ االجتماعية   الرعايةاألحداث حتت إشراف وزارة     
املتخـذة   يف املواقف  إجيابية إلحداث تغيريات  افظات مدن باحمل  ٧لتمكني الفتيان والفتيات يف     

  . املراهقنيإزاء

  املرأة    
 ٥٠يف الربملان الوطين    فُيخصص  . تمكني املرأة ب اً ثابت اًالتزام  احلكومة احلالية  أظهرت  -٩٣

ة وُينتخنب لشغل املقاعد    أن يدخلن غمار املنافسة االنتخابي      أيضاً نساءميكن لل و. نساء لل مقعداً
ـ و الوزراء   ةرئيسومن بني النساء يف املناصب العليا        .ائة املتبقية الثالمث ربملـان   ال رئـيس  ةنائب
ـ   و .يرات املعنيات بوزارات هامة    املعارضة وعدد من الوز    ةوزعيم ،  احمللـي  ميف هيئات احلك

  .]٣٧التوصية [ مباشرة بانتخاباتلشغلها قاعد للنساء ُيخصص ثلث امل
أكثر لـتمكني   بيئة مواتية   هتيئة   إىل   ٢٠١١ وهتدف السياسة الوطنية لتنمية املرأة لعام       -٩٤

) منـع (ويتضمن قـانون    . ء على مجيع أشكال العنف والتمييز ضدها      املرأة وتنميتها والقضا  
 أحكاماً قانونية صارمة حلماية املرأة والطفل من كل       ٢٠١٠لعام  ) واحلماية منه (العنف املرتيل   

 إنتـاج مجيـع     ٢٠١٢ األعمال اإلباحية لعام     مكافحةوحيظر قانون   . أشكال العنف املرتيل  
  .]٢٣ التوصية[ شرها، مع التركيز على محاية املرأة والطفلأشكال املواد اإلباحية وتسويقها ون
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اشتراط قروض بدون   قيمة ال كومة  احل فقد رفعت صاحبات املشاريع،   أما فيما يتعلق ب     -٩٥
لمبيعات يف العاصمة لتعزيز وصول     ل اًكومة مركز احلأنشأت  و.  مليون تاكا  ٢,٥ إىل   ضمانال

مشاركة املرأة املتنامية يف قطـاع العمـل   وشهدت   .إىل األسواق صاحبات املشاريع مباشرة    
ضمان عدم التمييز يف األجور،     اً للرصد من أجل     كومة فرق احلشكلت  و .الرمسي زيادة كبرية  

 أحكام قانون العمل املراعية لالعتبارات اجلنسانية وتنفيذ   ، األمومة استحقاقاتواحلصول على   
تـصل إىل   ل يات احلكوم اتوظفاملميع  جلكومة إجازة األمومة    احل ومددت. ]١٣التوصية  [

وُيشجَّع القطاع اخلاص على أن حيذو حذو احلكومة . ]١٥التوصية [ستة أشهر بأجر كامل     
سـيما    امرأة عاملة، وال   ١٠١ ٢٠٠ت  ، تلق ٢٠١٢-٢٠١١وخالل الفترة   . يف هذا الصدد  

  .املرضعات واحلوامل، استحقاقات األمومة
 للبنغالديشيات املتزوجات من أجانـب      ٢٠٠٩قانون اجلنسية لعام    ) تعديل(ويكفل    -٩٦

جعلت احلكومة إدراج هوية األم يف  ،  ٢٠١٠يف عام   و. إمكانية منح حقوق اجلنسية ألطفاهلن    
  .]١٥التوصية [ مجيع الوثائق املتعلقة بالطفل أمراً إلزامياً

     القـضاء  من اتفاقيـة ٢سحب التحفظ على املادة     وال تزال احلكومة تنظر فعلياً يف         -٩٧
اآلثار املترتبة على سحب التحفظ علـى  يتواصل حبث  وى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،    عل

  .]٣التوصية [ اجلماعات الدينية والعرقية كلبالتشاور مع ) ج(١-١٦املادة 

  العنف ضد املرأة    
وتدير وزارة شؤون   . أولوية لضمان محاية املرأة من العنف     حكومة بنغالديش   تعطي    -٩٨

 خلية مركزية لضمان تنسيق العمل املتعلق مبنع العنف ضد املرأة والطفل وتقدمي             املرأة والطفل 
) ١٠٩٢١(وتتعهد الوزارة حالياً خطاً هاتفياً للمساعدة       . الدعم الضروري إىل ضحايا العنف    

  .إعادة التأهيل واملشورة إىل ضحايا العنفيف جمايل من أجل تقدمي املساعدة القانونية والطبية و
 احملافظات السبع    عواصم ت مراكز جامعة ملعاجلة األزمات يف كل واحدة من        وأنشئ  -٩٩

وأنشئ . لتقدمي اخلدمات الطبية والدعم القانوين واملأوى وإعادة التأهيل للنساء ضحايا العنف          
وطين للمشورة يف جمال الصدمات بغرض تقدمي املشورة النفسية االجتماعيـة إىل        مركز  أيضاً  

وتعمل الوزارة على تطوير املهارات والتدريب يف جمـال املـساعدة           . النساء ضحايا العنف  
  .القانونية من أجل تيسري إعادة تأهيل ضحايا العنف

تضم شرطيات يف مقر الشرطة ويف أربعة خمـافر للـشرطة           ‘ خلية خاصة ‘وأنشئت    -١٠٠
عليا،  لتوجيهات احملكمة ال   وفقاًو .لتلقي الشكاوى ومساعدة النساء واألطفال ضحايا العنف      

 احلكومية واملؤسسات التعليمية وأمـاكن      الدوائر/ يف مجيع الوزارات   للشكوى جلان   أنشئت
وشـكلت  . االدعاءات املتعلقة بالتحرش اجلنسي ضد املرأة والنظر فيها       العمل األخرى لتلقي    

من أجل القيام برصـد فعـال       ‘ خلية معنية برصد قضايا االعتداء باألمحاض     ‘وزارة الداخلية   
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 . املعتدين باألمحاض على النساء والفتيات     مبقاضاةحملرز يف اإلجراءات القانونية املتعلقة      للتقدم ا 
التـصدي   وبغيـة .  ملساعدة ضحايا االعتداءات باألمحاض    اً خاص اًكومة صندوق احلأنشأت  و

للشر االجتماعي املتمثل يف التحرش بالفتيات، وال سيما الطالبات، أدرجته احلكومة كجرمية            
ويقدم .  الذي ينص على إجراء حماكمة موجزة ملرتكبيه       ٢٠٠٩حملاكم املتنقلة لعام    يف قانون ا  

املخترب الوطين لتحليل احلمض النووي اخلدمات إىل ضحايا االغتصاب وغريه مـن اجلـرائم              
  .]٢١و ١٥ تانالتوصي[ العنيفة
ت فيه  دائرة االستئناف يف احملكمة العليا حكماً أعلن      ، أصدرت   ٢٠١١مايو  /أياريف  و  -١٠١

بدأت احلكومة مراجعة قـانون تقييـد   و. عاقبة أي فرد أمر غري مشروعأن إصدار الفتاوى مل 
تقـضي  زواج  المسجلي  وأرسلت احلكومة توجيهات إىل مجيع      . ١٩٢٩الزواج املبكر لعام    

أو بطاقات اهلوية الوطنية لكل الفتيـات أو        / تسجيل امليالد و   شهاداتبإلزامية االطالع على    
ونظراً إىل اإلنفاذ الصارم لقانون حظر املهر املفروض علـى          . ين يزوجون أنفسهم  الفتيان الذ 
، فإن من الصعب احلصول على معلومات عن القـضايا املتعلقـة بـاملهر              ١٩٨٠املرأة لعام   

  .]رفق دالامل[ ]١٦و ١٥ تانالتوصي[

  األقليات الدينية    
ضمن ت و اًمبدأ أساسي اعتبارها  ب العلمانيةإرساء  للدستور  اخلامس عشر   أعاد التعديل     -١٠٢

يف الوضع واحلقوق على صعيد املمارسة بني اهلندوسية والبوذية واملسيحية واألديان           املساواة  
.  على مستوى الدولة   ُيحتفل هبا  رمسية و   جلميع األديان عطالً   ةالرئيسياألعياد  وُتعترب   .األخرى

قليات الدينية عن طريق صـناديق      وختصص احلكومة اعتمادات من امليزانية لتنمية مجاعات األ       
وتعزز احلكومة احلالية قيمةَ    . استئمانية منفصلة للرعاية الدينية للهندوس والبوذيني واملسيحيني      

  .]٢٩التوصية [‘  للجميعواألعيادلكلٍّ ديُنه، ‘
 لتحديد  ٢٠١٠ املكتسبة لعام    املمتلكاتإعادة  املتعلق ب ) املنقح(القانون  وأقر الربملان     -١٠٣
 أن تعاد إىل أفـراد      اليت ينبغي  املكتسبة   ملمتلكاتإلعداد ونشر قائمة ا   الالزمة  رات الزمنية   الفت

 لتـوفري  ٢٠١٢ لعـام الـزواج اهلندوسـي   تسجيل وسن الربملان قانون    . ة اهلندوسي الطائفة
  .، مبا يف ذلك من خالل تسجيل الزواجللهندوسيات املتزوجاتالضمانات القانونية 

النـهب  االعتـداء و  قضائي يف حـوادث     التحقيق  لل جلنة   ة احلالي احلكومةوأنشأت    -١٠٤
الربملانية نتخابات  اال يف أعقاب  ضد األقليات الدينية     تكبرُتاواالغتصاب واحلرق العمد اليت     

بنـاًء  اإلجراءات القانونية لتقدمي اجلناة إىل العدالة       يف  كومة بالفعل   احلوشرعت  . ٢٠٠١عام  ل
  .]١٧وصية الت[نتائج تقرير اللجنة على 
 ٢٠١٢ نـوفمرب /يف تشرين الثاين  اليت ُنفذت   كومة بأشد العبارات اهلجمات     احل وأدانت  -١٠٥

. كوكس بازار واملناطق اجملـاورة هلـا   مقاطعة مو يفايف رالبوذية  على األسر واملواقع الدينية     
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، من يف املنطقـة   األقوات  ت مزيداً من أفراد     نشرو جلنة حتقيق،     ذلك احلكومة فور وأنشأت  
وقدمت  .املسؤولني املتهاونني واختذت إجراءات ضد    اهلجمات،  القبض على مرتكيب    وألقت  

 واختذت خطوات مبكـرة   ا األسر املتضررة إلعادة تأهيله    إىلكومة املساعدة املالية وغريها     احل
رئيسة الـوزراء   ووفقاً ملا دعت إليه     . مرت خالل اهلجمات  ُداليت  إلعادة بناء األماكن الدينية     

تفادي تكرار تلـك     جلان للحوار بني األديان على املستوى احمللي ل        تكلخة حسينة، شُ  الشي
  .اجلرائم

  األقليات العرقية    
 ألف اليت تنص على أن تتوىل الدولة        ٢٣أدرج التعديل اخلامس عشر للدستور املادة         -١٠٦

يف و.  والعرقيـة  القبليـة مسؤولية محاية وتطوير الثقافات والتقاليد احمللية الفريدة للجماعات         
قانون املؤسسات الثقافية اخلاصـة باألقليـات       ، سنت حكومة بنغالديش      ذلك متابعةسياق  
 من أجل حفظ وتعزيز التراث الثقايف واللغة واملمارسات الدينية وأسلوب           ٢٠١٠ لعام   العرقية

ـ  .احلياة التقليدي لكل اجلماعات العرقية اليت تعيش يف املقاطعات التلية والسهول           صَّص وُتخ
كمـا  .  يف املائة للمرشحني من األقليات العرقية لتوظيفهم يف القطاع العـام ٥حصة نسبتها   

وقـد  .  مقعداً للطالب املنتمني إىل أقليات عرقية يف مؤسسات التعليم العـايل           ٣٢٥خيصص  
. جلماعـات العرقيـة  ختلـف ا  اللغات األم مل  ب تدابري لتوفري التعليم االبتدائي      اختذت احلكومة 

 الـوزراء الـشيخة     ةرئيسل‘ ميدالية التنوع الثقايف  ‘اليونسكو   ت هلذه املبادرات، منح   اًتقديرو
  .٢٠١٢حسينة يف عام 

 الـسكان  بشأن   ١٠٧بنغالديش دولة طرف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          و  -١٠٧
 اتفاقية منظمـة العمـل      حولكومة يف املشاورات    وتشارك احل . ني القبلي ني والسكان األصلي
  .١٩٨٩لعام  بشأن الشعوب األصلية والقبلية ١٦٩  رقموليةالد

  تنفيذ اتفاق تالل تشيتاغونغ    

عـت  وقّبغية إحالل السالم واالستقرار وحتقيق التنمية يف املقاطعات التلية الثالث،             -١٠٨
تالل تـشيتاغونغ    رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، خالل فترة واليتها السابقة، اتفاق           حكومة

 Parbottyo Chottogram)حـزب الـشعب املتحـد لـتالل شـيتاغونغ       مع ١٩٩٧عام ل

Jonosonghoti Shomity)احلكومـة احلاليـة   وتظل  .، اليت متثل مجيع مواطين تالل تشيتاغونغ
أعيد تشكيل اللجنـة املعنيـة      وقد  .  تنفيذ االتفاق  وتريةتسريع  التزاماً راسخاً مبواصلة    ملتزمة  

ويعمل كل من .  برئاسة نائبة رئيس الربملان٢٠٠٩ونغ يف عام برصد تنفيذ اتفاق تالل تشيتاغ
اجمللس اإلقليمي لتالل تشيتاغونغ وجمالس املقاطعات التلية الثالث وجملـس تنميـة تـالل              

  .تشيتاغونغ معاً من أجل تنسيق خمتلف األنشطة اإلمنائية يف املنطقة
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 بنـداً بتنفيـذ     ١٥حظي   ، بينما ٧٢من أصل   بنداً من االتفاق     ٤٨حىت اآلن   وُنفذ    -١٠٩
مـن  )  إدارة ٢٣ ما يناهز  ( ثلثا اإلدارات  حىت اآلن وُنقل   . بنود قيد التنفيذ   ٩جزئي وال تزال    

 اً معـسكر  ٢٣٨ بالفعل   وأُخلي. ة مفوضة إىل جمالس املقاطعات التلية الثالث      إدار ٣٢أصل  
املعنية  اللجنة   نونقاواختذت احلكومة احلالية مبادرة ملواصلة استعراض وتعديل        . لجيشتابعاً ل 

لـتالل  بالتشاور مع اجمللـس اإلقليمـي       ،  ٢٠٠١بتسوية املنازعات املتعلقة باألراضي لعام      
    ويتجاوز معدل اإلنفاق اإلمنائي للفرد الواحـد حاليـاً يف تـالل تـشيتاغونغ              . تشيتاغونغ

 ، تلقت الوزارة املعنيـة بـشؤون تـالل        ١٩٩٧ومنذ عام   . املتوسط الوطين مبثلني ونصف   
 مركز يف   ٣ ٥٠٠وأنشئ  .  مليون تاكا يف إطار برنامج التنمية السنوي       ١٦ ٤٧٠تشيتاغونغ  

األحياء لتوفري التعليم وتقدمي خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي، حـىت يف املنـاطق             
  .]٣٤التوصية [ ]املرفق هاء بشأن حالة تنفيذ اتفاق تالل تشيتاغونغ[النائية والوعرة 

  عاقةاألشخاص ذوو اإل    
      أولت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أولوية خاصة حلمايـة ورعايـة األشـخاص              -١١٠

التوحـد وغـري ذلـك مـن        طيف  اضطرابات  بذوي اإلعاقة، مبن فيهم األطفال املصابون       
ـ  لدراسة االستقـصائية   وأجرت احلكومة ا   .اضطرابات النمو واإلعاقات ذات الصلة      ة الوطني

مركـزاً   ٣٥ مشلـت إنـشاء   بادرات  جمموعة من امل   ، ونفذت ٢٠١١يف عام    إلعاقةبشأن ا 
وُيتوقع أن ُيعتمـد قريبـاً       .واخلدمات خالل السنوات الثالث املاضية    مساعدة  متخصصاً لل 

حـىت اآلن   وأمكن   .محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     بشأن   ٢٠١٢قانون عام   مشروع  
. رسـة متخصـصة    مد ٥٥يف  من ذوي اإلعاقـة      طالب   ١٣ ٠٠٠وإعادة تأهيل   تدريب  

من الدرجة األوىل  يف املائة من مجيع اخلدمات احلكومية ١ حصة نسبتها ألول مرةوُخصصت 
واعتمدت احلكومة، عن طريق إدارة اخلدمات االجتماعية، قرضـاً  . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
     تاكا لألشخاص ذوي اإلعاقـة العـاملني يف مهـن           ٢٥ ٠٠٠إىل   بدون فائدة تصل قيمته   

 ماليني فقري من ذوي اإلعاقـة  ٣، قُدمت معاشات إىل     ٢٠١٢-٢٠٠٩ل الفترة   وخال. حرة
قرار لبناء جممع وطـين     واتُّخذ   . طالب من ذوي اإلعاقة إعانة مالية شهرية       ٢٠ ٠٠٠وُمنح  

اعُتمـد  املناطق النائيـة،    وبغية دعم هذه الفئة يف      . ذوي اإلعاقة لتوفري دعم متعدد اجلوانب ل    
  .]٨التوصية [ تنقللعالج امللبرنامج 
وضعت و ،مجيع العيادات اجملتمعية  يف  التوحد  املصابني ب  فحص   يفشرعت احلكومة   و  -١١١

لتنمية قـدرات   افتتحت املؤسسة الوطنية    و. وإعاقات النمو لتوحد  بشأن ا خطة عمل وطنية    
 مدرسـة   ٤٨مرجعياً خاصاً بشأن التوحد، وهي تدير حاليـاً          اً مركز )JPUF (ذوي اإلعاقة 
وأطلقت بنغالديش  .  مدارس شاملة للجميع   ٧صابني باضطرابات يف النمو، منها      لألطفال امل 

املبادرة العاملية األوىل للصحة العامة بشأن التوحد، وقدمت أول قرار إىل اجلمعية العامة لألمم              
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، وهو القرار الذي اعُتمـد      ٢٠١٢املتحدة بشأن التوحد وغريه من اضطرابات النمو يف عام          
  .بتوافق اآلراء

  املسنون    
 متزايداً حلماية املسنني ورعايتهم، وال سـيما الفقـراء           احلكومة احلالية اهتماماً   تويل  -١١٢

 مليـون   ٨٩,١٠ وحدها، خصصت احلكومة     ٢٠١٢-٢٠١١ففي السنة املالية    . واملعوزين
وُتعطـى  ).  عاماً فما فوق   ٦٥( ماليني مستفيد    ٤,٧٦تاكا كإعانات للشيخوخة استهدفت     

شردين ومن ال ميلك أرضاً واألرامل واملطلقات ومن ختلت         اقني بدنياً وذهنياً وامل   األولوية للمع 
 يف املائة من األموال توزيعاً ناجحـاً علـى املـستفيدين            ٩٩,٥وقد ُوزعت   . عنهم أسرهم 

  .]٣٠التوصية [

  حقوق العمال    
. لرمسـي حلماية ورفاه العاملني يف القطاعني الرمسي وغـري ا األولوية حلكومة   ا تعطي  -١١٣

 قطاعاً  ٣٨حتديد أجور العمال يف     حكومة بنغالديش   أعادت  ،  ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة  خالل  و
     املالبـس اجلـاهزة  وُرفع، على وجه اخلصوص، احلد األدىن لألجر يف قطاع         . صناعياً خاصاً 

  . تاكا يف الشهر٣ ٠٠٠إىل 
يف الـصناعية   ات   بشأن رابطة رعاية العمال والعالق     ٢٠١٠قانون عام   وسن الربملان     -١١٤

، ٢٠٠٦ ووفقاً لقانون العمل لعام   . لضمان رفاه العمال يف تلك املناطق     مناطق جتهيز الصادرات    
ليس هناك ما مينع من إنشاء نقابات يف قطاع املالبس اجلاهزة، وتظل احلكومة ملتزمة بتعزيز               

  .ا القطاع نقابة مسجلة يف هذ١٣٦وتوجد حالياً حنو . األنشطة النقابية يف هذا القطاع
 تنفيذ املرحلة التحـضريية     يفاحلكومة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،       وشرعت    -١١٥
حرية تكوين   خطة عمل وطنية يف إطار برنامج لتعزيز         تضعوُو". برنامج العمل األفضل  "من  

وصاغ اجمللس الـوطين للـصحة      . اجلمعيات والتفاوض اجلماعي يف قطاع املالبس اجلاهزة      
لصناعية سياسة عامة بشأن السالمة والصحة املهنية ما زالت يف مرحلـة اإلقـرار      والسالمة ا 

. السالمة من احلرائق يف أمـاكن العمـل        بشأن   ثالثيتزام  على بيان ال   مؤخراًقع  ُو و .النهائية
وتعمل دائرة املطافئ والدفاع املدين بشكل وثيق مع قطاع املالبس اجلاهزة على وضع مبادئ              

  .للتفتيش وتدريب مديري املصانع على السالمة من احلرائقتوجيهية متكاملة 

  العمال املهاجرون    
ملا كانت بنغالديش بلداً رائداً من بني بلدان منشأ العمال املهاجرين، فقد جعلـت                -١١٦

احلكومة من محاية حقوق هذه الفئة أولوية يف جمال السياسة العامة خالل السنوات األربـع               
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 ٢,٠٤، تضاعف عدد العمال املهاجرين العاملني يف اخلـارج إىل           ٢٠٠٩ومنذ عام   . األخرية
وسـن  .  بليون دوالر تسهم يف التنمية االجتماعية االقتصادية       ٤٨ وبلغت حتويالهتم    ،مليون

قروضاً  صرفاملغتربني، حيث يقدم امل    بشأن املصرف املعين برعاية      ٢٠١٠الربملان قانون عام    
ني يف اهلجرة من أجل العمل وكـذلك إىل املغتـربني            إىل الراغب  ضمانسهلة دون اشتراط ال   

  .والعائدين لالستثمار ومزاولة املهن احلرة
حكومة بنغالديش مع بلدان املقصد على خفض تكاليف اهلجرة مع التركيز           وتعمل    -١١٧

ظروف عمل  وضمان ، مستويات احلد األدىن لألجوررفعبوجه خاص على منع االستغالل، و
 أنشأت، ٢٠١٢يف عام و. لعمال املهاجرين يف اخلارج، وال سيما النساء      آمنة وكرمية ل  وعيش  

ذوي بنغالديش مع ماليزيا آلية للتواصل بني احلكومتني معنية بـاهلجرة القانونيـة للعمـال               
 وجيري  .ُتبّين احلد األدىن لألجور وتنص على أحكام بشأن اهلجرة اآلمنة         املهارات املنخفضة   

 .الشرق األوسـط  املقصد يف    بلدان مع بعض    إنفاذآليات   يتضمن يمنوذجعقد عمل   وضع  
لعمـال  إىل ا  املـساعدة القانونيـة      الرعاية وخدمات يف اخلارج   بنغالديش  سفارات  وتقدم  

مرجعي للنساء الراغبات يف اهلجـرة      مركز  أول  وقد أنشأت احلكومة    . املهاجرين يف اخلارج  
  .ملساعدهتن على احلصول على املعلومات املناسبة

كومة، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة، على          وتعمل احل   -١١٨
بنغالديش بنـشاط يف    وتشارك  . يف عملية التنمية الوطنية   اهلجرة  مسألة   مواصلة تعميم مراعاة  

منتـدى إقليمـي    وهي   كولومبو،   عمليةَوترأُس حالياً   اهلجرة والتنمية،   ب املعيناملنتدى العاملي   
وستشارك بنغالديش مع سويـسرا، يف      . اآلسيوية الرئيسية من حيث مصدر العمالة      لبلدانل

، يف استضافة اجتماع مائدة مستديرة عاملي بشأن ديناميات الـسكان يف            ٢٠١٣مارس  /آذار
  .]٤١و ٣٩و ٣٨و ٣٦ اتالتوصي[ ٢٠١٥سياق الربنامج اإلمنائي ملا بعد عام 

  الفئات املهمشة اجتماعياً    
ماية خمتلـف   حل مبادرات   ،٢٠١٢-٢٠٠٩، خالل الفترة    ومة بنغالديش اختذت حك   -١١٩

 ةوقد أوعز مكتب رئيس   .  من التمييز والوصم   ) واهلارجيان الداليت(املهمشة  السكانية  شرائح  ال
 يف املائة لتوظيف أفراد تلك الفئات       ٨٠بتخصيص حصة أدناها     املعنية   سلطاتالإىل  الوزراء  

االت املستقلة واخلاصة، وحصة خاصة يف املؤسـسات        يف وظائف خاصة يف احلكومة والوك     
وأُدرجت هذه الفئة أيضاً يف برامج شبكة األمان االجتماعي وخمططات الـسكن            . التعليمية

  .]١٨التوصية [اجملاين اليت تشمل الفئات الضعيفة 
 لـوزارة    مليون تاكا  ١٦٧,٥ ، خصصت احلكومة  ٢٠١٣-٢٠١٢يف السنة املالية    و  -١٢٠

 والغجـر   ]٢٧التوصـية   [ مغايري اهلوية اجلنسية   رعايةتعزيز  من أجل   ماعية  الرعاية االجت 
وواصلت احلكومة تنفيذ وتركيز برنامج التدخل للوقاية من فريوس نقص املناعـة            . وغريهم
اإليدز يف أوساط العاملني يف جتارة اجلنس والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال           /البشرية
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 وتعمل احلكومة مع منظمات غري حكومية من أجل توعية أكرب           .ومتعاطي املخدرات باحلقن  
  .عدد من السكان حبقوق الفئات املهمشة اجتماعياً

  الالجئون    
وبروتوكوهلا  اخلاصة بوضع الالجئني،     ١٩٥١عام   يف اتفاقية    بنغالديش ليست طرفاً    -١٢١
ثالثة املاضـية، يف    تستضيف الالجئني من ميامنار طيلة العقود ال      فإهنا  مع ذلك   ، و ١٩٦٧لعام  

مفوضية األمم املتحـدة الـسامية      مبوجب اتفاق مع    و. احلماية الدولية ظل احترام تام لنظام     
مقاطعـة   الجئ يف خميمني لالجـئني يف        ٢٩ ٠٠٠حوايل   كومةلشؤون الالجئني، تستضيف احل   

مة وتوصلت احلكو  . مليون دوالر سنوياً   ٤٧,٥كوكس بازار، مبا يكلف نفقات قدرها اإلمجايل        
 ٢٥٠ ٠٠٠ ، وبدعم من املفوضية، إىل عـودة       بتشاور وثيق مع حكومة ميامنار     ،يف وقت سابق  

، ٢٠١٢-٢٠٠٩الفتـرة   خـالل   و. ٢٠٠٥-١٩٩١الفترة  إىل ميامنار خالل    طوعاً  الجئ  
 من  من املبادرات لتعميق احلوار مع حكومة ميامنار لترتيب عودة        اختذت احلكومة احلالية عدداً   

ويصعب على بنغالديش قبول أي تدفق إضـايف        . ]١٨التوصية  [ طوعاًتبقى من الالجئني    
حتديات اجتماعية اقتصادية وبيئية    ما تواجهه من    بسبب  للروهينغيا الوافدين إليها من ميامنار،      

  .ودميوغرافية

  التحديات اهليكلية  -ثالث عشر
ت اهليكلية الـيت    التحديامن بعض   ،  أقل البلدان منواً  أحد  باعتبارها  تعاين بنغالديش،     -١٢٢

وتشمل . جبميع حقوق اإلنسانسكاهنا كافة متتعاً تاماً     ضمان متتع   أمام  تشكل عوائق مستمرة    
القيود املفروضـة علـى     و ؛الفقر وعدم املساواة يف الدخل    : بعض التحديات الرئيسية ما يلي    

آثـار  ؛ و الوطنية وسياسات اجلهات املاحنة   الفجوة بني األولويات    وعجز القدرات؛   واملوارد؛  
محاية نقص  و؛ وعدم الوعي حبقوق اإلنسان السائدة؛عقلية االجتماعية والثقافيةوالتغري املناخ؛ 

  .الثغرات يف إنفاذ القوانني و؛لعمال املهاجرينا
شراكة مع املنظمات غري احلكومية احملليـة       دؤوبة، ب احلكومة جهودها ال  وستواصل    -١٢٣

  التحديات وحتقيق تطلعات شعبها    تلكيل، للتغلب على    ومنظمات اجملتمع املدين واجملتمع الدو    
  .٢٠٢١، كما هو منصوص عليه يف رؤيتها لعام تدرجيياً يف جمال حقوق اإلنسان

  تعهدات املستقبل  -رابع عشر 
سعياً للوفاء بالتزامها املقطوع يف عملية االستعراض الـدوري الـشامل، سـتقوم               -١٢٤

  :بنغالديش مبا يلي
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 وطنية لتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف          مواصلة سن تشريعات   •
 فيها؛

 إىل  ة واآلليات، والنظر يف توجيـه دعـوات       مواصلة التعاون مع اإلجراءات اخلاص     •
 املقررين اخلاصني؛

مواصلة إيالء اهتمام خاص لتمكني النساء واألطفال وشرائح الـسكان الـضعيفة             •
 األخرى؛

زز حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلوكمة اجليـدة       مواصلة متتني املؤسسات اليت تع     •
 وسيادة القانون؛

تعزيز برامج التدريب والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان للربملانيني والقضاة واملوظفني            •
 املدنيني واملكلفني بإنفاذ القوانني واحملامني والصحفيني؛

غري قابل للتصرف،   السعي بوجه خاص لتعزيز إعمال احلق يف التنمية، باعتباره حقاً            •
 ودعم اجلهود اجلارية ملواصلة تطوير هذا املفهوم وحتقيقه على صعيد املمارسة؛

االستمرار يف متابعة مسألة حقوق اإلنسان وتغري املناخ علـى املـستويني الـوطين               •
 والدويل؛

مواصلة إشراك املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص            •
الدوري الشامل ويف تعزيز حقوق اإلنـسان        يف متابعة هذا االستعراض      إشراكاً تاماً 
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