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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  )ب(١٥أعّدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بنغالديش

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلـك            
من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم        املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول املعنية، ويف غري ذلك          

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري . املتحدة
جملس وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها . تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وأُِخذ . وقد ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير            . حقوق اإلنسان 
ويف حال عدم وجـود  .  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات  دوريةبعني االعتبار لدى إعداد التقرير أن       

وملّا كـان  . إن كانت ال تزال صاحلةير والوثائق املتاحة ما  معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقار       
هذا التقرير ال ُيجمِّع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل                  

فاعل أو التعاون   أو إىل تدّني مستوى الت    /التركيز على مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و            
  .مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(اإلنسان  حلقوق

تاريخ التصديق أو االنضمام 
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات 
  املعاهداتاحملددة هليئات 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال   ١٩٧٩يونيه / حزيران١١

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ٧ و ٣ و ٢ و ١املواد  (نعم    ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٥
  )١٣ و١٠ و٨و

 -  

لدويل اخلـاص بـاحلقوق     العهد ا 
  املدنية والسياسية

 من املـادة    ٣الفقرة  (نعم     ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦
١٠(  

الشكاوى املتبادلة بني الدول    
  ال): ٤١املادة (

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
  التمييز ضد املرأة

 والفقـرة   ٢املـادة   (نعم    ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٦
  )١٦من املادة ) ج(١

 -  

وتوكول االختياري التفاقيـة    الرب
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  ضد املرأة

 ٨املادتان  (إجراءات التحقيق       ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦
  ال): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من   
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  أو الالإنسانية أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الدول     )١٤ن املادة  م١الفقرة (نعم  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
): ٢٠املـادة   (إجراء التحقيق   

  نعم
 من املـادة    ١الفقرة  (نعم    ١٩٩٠أغسطس / آب٣  اتفاقية حقوق الطفل

  )٢١ واملادة ١٤
 -  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

  فال يف الرتاعات املسلحةاألط

إعالن ملزم مبوجب املادة      ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦
   سنة١٦/١٧: ٣

 -  

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  املواد اإلباحية

  -   ال  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦

الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            : ديش طرفاً فيها  بنغالاملعاهدات األساسية اليت ليست     
والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة               

لالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا          
، )٢٠٠٧توقيـع فقـط،     (، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         )١٩٩٨توقيع فقط،   (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

 . من االختفاء القسريوالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة    )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال، توقيع فقط  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
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  ال  )٤(بروتوكول بالريمو
  ال  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
نعــم، باســتثناء الربوتوكــول   )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  اإلضايف الثالث 
نعم، باستثناء اتفاقيـة منظمـة        )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ١٣٨رقم العمل الدولية 
  ال  ال التعليماتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جم

 على اإلسـراع باختـاذ قـرار سـحب          ٢٠٠٤حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش يف عام             - ١
 وكررت جلنة حقوق الطفل يف .)٨(من االتفاقية يف غضون إطار زمين حمدد ) ج)(١(١٦ واملادة   ٢التحفظات على املادة    

  .)٩( من االتفاقية٢١ واملادة ١٤ من املادة ١اهتا على الفقرة  توصيتها السابقة بأن تسحب بنغالديش حتفظ٢٠٠٣عام 

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها ألن بنغالديش اختارت عدم التقيُّد بإجراء التحقيق   - ٢
 ،)١٠( من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة             ٩ و ٨الوارد يف املادتني    

 وعلى النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة          .)١١(وشّجعت الدولة على سحب إعالهنا يف هذا الصدد       
 إصدار ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري بنغالديش إىل .)١٢(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم    
 .)١٣(فاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري          من ات  ١٤اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة       

 اخلاصة بوضع الالجـئني وبروتوكوهلـا       ١٩٥١وناشدت جلنة حقوق الطفل بنغالديش أن تنضم إىل اتفاقية عام           
 املتعلقة باحلـد    ١٣٨؛ كما دعتها إىل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            )١٤(١٩٦٧املعتمد يف عام    

األطفال بشأن محاية    والنظر يف االنضمام إىل اتفاقية الهاي        ؛)١٥(االستخدام وعلى تنفيذ تلك االتفاقية    األدىن لسن   
  .)١٦(على الصعيد الدويلالتبّني يف جمال والتعاون 

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

فقاً تاماً مع مجيع مبادئ االتفاقية       ألن التشريع احمللي والقانون العريف ال يتوافقان توا        قلقةًظلّت جلنة حقوق الطفل       -٣
، أعرب املقرر اخلـاص  ٢٠٠٣ ويف عام .)١٧(وأحكامها وألن قوانني تنفيذ االتفاقية قلّما تطبَّق، ال سيما يف املناطق الريفية           

االقتـصادية  املعين باحلق يف الغذاء عن قلقه ألن بنغالديش مل تعتمد بعد تشريعاً متكينياً مينح العهد الدويل اخلاص باحلقوق                   
 عـن   ٢٠٠٤عـام     وأعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف          .)١٨(واالجتماعية والثقافية قوة القانون   

أشكال التمييز ضـد      ودعت بنغالديش إىل أن تبادر دون تأخري بدمج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع             )١٩(شواغل مماثلة 
 بأن تتخذ بـنغالديش     ٢٠٠٨عام   ك أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف        كذل .)٢٠(املرأة يف قانوهنا احمللي   

  .)٢١(خطوات صوب صياغة واعتماد تشريع وطين بشأن الالجئني

  اإلطار املؤسس وحلقوق اإلنسان وهيكلها –جيم 

ء جلنة   باملعلومات اليت قدمها الوفد خبصوص نية احلكومة إنشا        ٢٠٠٣رحبت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ٤
لية وضع آلية مستقلة    وطنية حلقوق اإلنسان وتعيني أمني مظامل، وأوصت بأمور من بينها إسراع بنغالديش يف عم             

كذلك دعا املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف         .)٢٢( ملبادئ باريس يعهد إليها بوالية رصد تنفيذ االتفاقية        وفعالة وفقاً 
ية قوية لرصد وتعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          إىل إنشاء مؤسسة ذات وال     ٢٠٠٣الغذاء يف عام    
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 إىل إنشاء جلنة ٢٠٠٠ودعا املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين يف عام       .)٢٣(والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء      
  .)٢٤(وطنية حلقوق اإلنسان يشارك يف عضويتها غري املسلمني فضالً عن النساء

  ساتية التدابري السيا–دال 

رحبت جلنة حقوق الطفل بصياغة خطة العمل الوطنية املنقحة املتعلقة باألطفال، وباعتمـاد الـسياسة                 - ٥
 هبـدف   ٢٠٠٢، وخبطة العمل الوطنية املعتمدة يف عام        خدمات اإلصحاح  وتوفري   باملياه املأمونة الوطنية لإلمداد   

  .)٢٥(مكافحة االعتداء واالستغالل اجلنسيني، مبا يف ذلك االجتار

   أرض الواقع على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها –ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان –ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

 هيئة املعاهدة
آخر تقرير 

 دم ونظر فيهقُ
ات ـر مالحظـآخ

 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

تأخر تقدمي التقارير من الثاين عشر إىل الرابع عشر - ٢٠٠١ مارس/آذار ٢٠٠٠ جلنة القضاء على التمييز العنصري
 ٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٢من عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
 والثقافيةواالجتماعية 

٢٠٠٠تأخر تقدمي التقريرين األويل والثاين من عام         - - -
 ٢٠٠٥إىل عام 

 ٢٠٠١قرير األويل منذ عام تأخر تقدمي الت  - - - اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

تقـارير مـنالحيل موعد تقدمي تقرير موحد يضم        - ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٠٠٢ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 ٢٠٠٩السادس إىل الثامن يف عام 

 التقارير من األول إىل الثالث من عـامتأخر تقدمي  - - - جلنة مناهضة التعذيب 
 ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٩٩

ورد تقرير موحد يضم التقريرين الثالث والرابع يف - ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٣ وق الطفل جلنة حق
  ٢٠٠٩ ومن املقرر النظر فيه يف عام ٢٠٠٧عام 

 الربوتوكـول-جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق بإشراك األطفـال

 يف الرتاعات املسلحة

  ٢٠٠٧التقرير الثاين منذ عام تأخر تقدمي  - ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ٢٠٠٤

 الربوتوكول-جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيـع األطفـال
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال

 يف املواد اإلباحية

 ٢٠٠٩حيل موعد تقدمي التقرير الثاين يف عام  - ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٠٠٥
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توصيات  أن احلكومة مل تتصد مبا يكفي للبعض من أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها ألمور من بينها        - ٦
 ومجـع البيانـات     ات، ال سيما تلك املتعلقة بسحب التحفظات والعنف ضد األطفال واستعراض التشريع           اللجنة

  .)٢٦(وتسجيل الوالدات وعمل األطفال ونظام قضاء األحداث

ه ألن بنغالديش مل تقدم تقارير منتظمة بشأن ، أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن قلق٢٠٠٣ويف عام   -٧
  .)٢٧(والثقافية تنفيذ وإعمال احلقوق املكفولة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

 ال  وجهت دعوة دائمة

؛)٢٨(٢٠٠٠مـايو   / أيار ٢٤-١٥ بالتعصب الديين، زيارة لبنغالديش،      املقرر اخلاص املعين   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
٢٨واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، بعثة إىل بـنغالديش ونيبـال واهلنـد،                

؛ واملقـرر اخلـاص املعـين)٢٩(٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ -أكتوبر  /تشرين األول 
ـ  ٢٣يف الغـذاء، بعثـة إىل بـنغالديش،          باحلق  تـشرين٤ -أكتـوبر   /شرين األول  ت
 .)٣٠(٢٠٠٢ نوفمرب/الثاين

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين  عليها من حيث املبدأاملتفقالزيارات 

؛ واخلبري املـستقل٢٠٠٥املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، زيارة مطلوبة يف عام            عليها بعدُيتفقالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل 
؛ واملقرر اخلاص املعين حبـاالت٢٠٠٦ايا األقليات، زيارة مطلوبة يف عام       املعين بقض 

؛ واملقرر اخلاص املعين باستقالل٢٠٠٦اإلعدام خارج القضاء، زيارة مطلوبة يف عام        
؛ واملقرر اخلاص املعين بأشكال الـرق٢٠٠٧القضاة واحملامني، زيارة مطلوبة يف عام       

 .٢٠٠٨املعاصرة، زيارة مطلوبة يف عام 

           وباإلضـافة إىل  .           رسـالة    ٧٢ُ                                               ُوجه خالل الفترة قيد االستعراض ما جمموعـه         الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
  ٢٠         منـهم      ً   فـرداً      ١٨٧                               جمموعات حمددة، مشلت الرسائل               فيما خيص            الرسائل  

               رسالة، وهو ما  ٦١                                                وخالل الفترة قيد االستعراض، ردت احلكومة على          .      امرأة
  .                           يف املائة من الرسائل املوجهة  ٨٥    على          ً  ميثل ردوداً 

الردود على االستبيانات املتعلقـة مبـسائل
 )٣١(مواضيعية

١٢مل ترد بنغالديش، يف غضون املهل احملددة، على أي استبيان مـن أصـل               
خالل الفترة) ٣٢( اإلجراءات اخلاصة   يف إطار  استبياناً أرسلها املكلفون بواليات   

  .قيد االستعراض

   مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان التعاون- ٣

دريب املوظفني العسكريني مل دورة تدريبية يف آسيا ٢٠٠٤ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام متنظّ  - ٨
نظمت الدورة يف داكا بالتعاون مع معهد بنغالديش للتدريب على عمليـات            قد   و .املشاركني يف عمليات السلم   

  .)٣٣(دعم السلم

   االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان تنفيذ–باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

ظلت جلنة حقوق الطفل منشغلة انشغاالً عميقاً بشأن استمرار املواقف التمييزية إزاء الفتيـات، وهـي                  - ٩
وأعربت جلنة   .)٣٤(يد وصول الفتيات إىل املوارد واخلدمات     قّمواقف راسخة بعمق يف القوالب النمطية التقليدية وتُ       
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وأعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف       .)٣٥(القضاء على التمييز ضد املرأة عن شواغل مماثلة فيما يتعلق حبالة النساء           
 حنافة املواليد واستمرار التمييز االجتماعي ضد املرأة فيما يبدو وكون النساء هن             الصلة بني الغذاء عن قلقه بشأن     
 أن القواعد االجتماعية غالباً ما تثين ٢٠٠٧ تقرير صادر عن اليونيسيف يف عام وجاء يف .)٣٦(آخر وأقل من يأكل

النساء عن اخلروج أو تقيد تنقلهن خارج البيت وأن القيود املفروضة على تنقل النساء ميكن أن حتد من وصـول           
 أو الـصيدليات    األطفال إىل الرعاية الصحية املستعجلة بسبب منع النساء من الذهاب مبفـردهن إىل احملـالت              

  .)٣٧( األطباءفيهماملستشفيات وتقييد تواصلهن مع الغرباء من الذكور، مبن   أو

 بشأن تدين مكانة نساء بنغالديش داخل       قلقهاوأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن            - ١٠
وأعربت عـن   . ضانة والنفقة واملرياث  األسرة مقارنة بالرجال، ال سيما يف األمور املتصلة بالزواج والطالق واحل          

 على التمييز ضد املرأة ال تزال مطبقة يف البلد تنطويقلقها ألن قوانني األحوال الشخصية املستمدة من تعاليم دينية 
كما شدد املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين على هذه . )٣٨(ألسرةقانون موحد بشأن اوألن بنغالديش تفتقر إىل 

وتناول يف تقريره ما ُيّدعى من أن عدم االعتراف للنساء بأي حق يف املرياث فيما يتصل مبمتلكـات                   )٣٩(املسألة
وأن وضع النساء اهلنديات يبدو معقداً بصفة خاصة؛  ؛)٤٠( ممارسة متييزية تشجع تقاليد املطالبة باملهر يشكلاألبوين

كذلك حثت جلنة القضاء على التمييز       .)٤١( واملرياث وأن من الالزم منح النساء اهلنديات احلق القانوين يف الطالق         
أن وحكام االتفاقية   ألمتثل بالكامل   يلسرة  األ قانون موحداً بشأن  ضد املرأة بنغالديش على أن تعتمد دون تأخري         

  .)٤٢(ألسرةقانون موحد بشأن اأمور من بينها أمهية اعتماد ب فيما يتعلقتكثف جهودها يف جمال التوعية والتدريب 

 لـشؤون   الـسامية  واملفوضية   )٤٤( وجلنة حقوق الطفل   )٤٣(وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        - ١١
. )٤٦( عن قلقها ألن النساء مازلن غري قادرات على نقل جنسيتهن إىل أزواجهن األجانب وأطفـاهلن             )٤٥(الالجئني

ن تأخري إىل اعتماد قانون جنسية جديد هبدف وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش على املبادرة دو
  .)٤٧(إلغاء مجيع األحكام اليت متيِّز ضد املرأة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق بشأن حالة أطفال أقـاليم تـالل تـشيتاغونغ وغريهـم                    - ١٢
ات مهمشة، وبشأن عـدم     من جمموع ذلك  األقليات الدينية والوطنية واإلثنية أو اجلماعات القبلية أو ما شابه             من

. )٤٨( احلقوق يف الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والبقاء والتنميـة والتمتـع بثقافتـهم             فيهااحترام حقوقهم مبا    
كما جاء يف تقرير صادر . )٤٩(٢٠٠٦ بواعث القلق تلك يف تقرير صادر يف عام  اإلعراب عناليونيسيف  وكررت

ن اهلنود ما زالوا يلقون معاملة غري متساوية مع غريهم من املـواطنني              أ ٢٠٠٧عن منظمة العمل الدولية يف عام       
وأوصى املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين بأمور       . )٥٠(زال استخدامهم منحصراً يف الوظائف متدنية املهارة        وما

فيمـا  )  من الدستور  )ب(٢٩وهي تدابري معترف هبا وفقاً للمادة       (من بينها اختاذ احلكومة تدابري للتمييز اإلجيايب        
كما أوصى  . )٥١(يتعلق بتوظيف أفراد األقليات واجلماعات اإلثنية وترقيتهم ال سيما يف صفوف الشرطة واجليش            

بأن تنقح بنغالديش كتبها ومقرراهتا الدراسية يف التعليم االبتدائي، حبيث يتجلى التنوع الديين واإلثين الذي تتسم                
  .)٥٢( متثيالً موضوعياً، وبغية النهوض بقيم التسامح وعدم التمييزبه بنغالديش على حنو ميثل كل دين

 ٣٠٠  ٠٠٠وخبصوص التقدم احملرز صوب وضع حد الستمرار حالة انعدام اجلنسية اليت يعانيهـا حنـو                  - ١٣
 ٢٠٠٨لشؤون الالجئني يف عام     املفوضية السامية   ، الحظت   )٥٣() باألوردو الناطقونوهم غري البنغاليني    (بيهاري  
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باألوردو يف البلد من ممارسـة      الناطقة  /الطائفة البيهارية أفراد   عملت بنشاط على ضمان متكني        قد  بنغالديش أن
  .)٥٤(١٩٧٢الصادر يف عام ) أحكام مؤقتة( من مواطين بنغالديش وفقاً ألمر جنسية بنغالديش همبوصفحقوقهم 

ا األطفال املعوقون وأطفال الـشوارع  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن التمييز ضد فئات منه   - ١٤
وأوصت جلنة حقـوق    . )٥٥(الفئات الضعيفة أطفال   من   همواألطفال ضحايا االعتداء واالستغالل اجلنسيني وغري     

الطفل بأن تتخذ بنغالديش تدابري من بينها تنظيم محلة توعية لتعريف اجلمهور حبقوق األطفال املعوقني واحتياجاهتم 
  .)٥٦(م عند الوالدةاخلاصة وضمان تسجيله

   يف احلياة واحلرية واألمن على شخصهالفرد حق - ٢

، ٢٠٠٦أعرب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عن قلقه، يف عام                    -١٥
 بنغالديش، مثـل كتيبـة       اجملرمني املشتبه هبم يف تبادل إطالق النار أثناء احتجازهم لدى قوات أمن            بشأن ظاهرة مصرع  

 بتلقيـه   ٢٠٠٧، وأعلم املقرر اخلاص احلكومة يف عـام         )٥٧(التدخل السريع والشرطة ووحديت تشيتا وكوبرا التابعتني هلا       
. معلومات عن استمرار أعمال القتل بال هوادة على أيدي أعضاء كتيبة التدخل السريع مبا يف ذلك القتل أثناء االحتجـاز               

ويرى املقرر اخلاص أن تواتر التجاوزات      . ضحايا يتعرضون للتعذيب أو اإلعدام خارج نطاق القضاء       وادعت املصادر أن ال   
 دليل على املناخ الذي ُيسمح ألعضاء تلك الكتيبة العمل فيه والذي تـسود               هو املزعومة من جانب كتيبة التدخل السريع     

عن إدانة عضو واحد من أعضاء الكتيبة إدانةً جنائيـةً          سمع حىت اليوم    ومل يُ .  ظاهرة اإلفالت من العقاب    ، فيما يبدو  ،فيه
  .)٥٨(بسبب قيامه بتعذيب شخص مشتبه به أو قتله

وتناولت الرسائل اليت وجهتها آليات اإلجراءات اخلاصة إىل احلكومة فيما يتصل حبرية التعبري مسائل من                 - ١٦
ِقَبل عصابات إجرامية وسياسيني والشرطة      وهتديد بالقتل من     واعتداءاتبينها ما يتعرض له الصحفيون من حترش        

مثل القائمني (وتناولت الرسائل أيضاً ما يتعرض له املدافعون عن حقوق اإلنسان . )٥٩()مثل كتيبة التدخل السريع(
 اعتداءاتمن ) على احلمالت املتعلقة باألقليات والتخفيف من الفقر والسكان احملرومني من األراضي يف بنغالديش

  .)٦٠(توقيف تعسفيوهتديدات و

يعانيه السكان القبليون وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً عن قلقها بشأن التقارير املتعلقة مبا   - ١٧
من انتهاكات حلقوق اإلنسان على أيدي قوات األمن املوجودة يف أقاليم تالل تشيتاغونغ، مبا يف ذلك التقارير املتعلقة 

وكانت حالة أفراد اجملتمعات األصلية يف أقاليم تالل تشيتاغونغ . )٦١(تعسفيني وبإساءة املعاملة بالتوقيف واالحتجاز ال  
 يف توجيهها عدة مكلفني بواليات يف       موضوع رسائل متعددة تشارك   ) أي جمتمعات املارما واملرو واجلوما والغارو     (

. سان وباحلريات األساسية للشعوب األصـلية   إلجراءات اخلاصة واملقررون اخلاصون املعنيون حبالة حقوق اإلن       اإطار  
أي اجليش وكتيبة التدخل الـسريع      ( توقيف قوات الشرطة أو القوات املشتركة        ، بصفة خاصة،  تناولت االدعاءات و

 لنشطاء وزعماء سياسيني ومجاعات مـن الـشعوب األصـلية           )٦٢()ووحدة بنادق بنغالديش والشرطة واملخابرات    
  .)٦٣(املستوطنني على تلك اجلماعات مبوافقة قوات األمنهجومها عليهم، أو هجمات   أو

 املتعلق ٢٠٠٠ باعتماد قانون عام )٦٥( وجلنة حقوق الطفل)٦٤(ورحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة  - ١٨
 املتعلق مبكافحـة    ٢٠٠٢ املتعلق بتحديد األمحاض، وقانون عام       ٢٠٠٢مبنع قمع النساء واألطفال، وقانون عام       
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وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن اعتماد تلك القوانني مل مينع               . األمحاضاستخدام  جرائم  
األمحاض والعنف املتصل بـاملهور     واالعتداء برش   استمرار العنف ضد املرأة، مبا يشمل العنف املرتيل واالغتصاب          

وحثت جلنة القضاء على التمييـز ضـد املـرأة    . )٦٦(والعنف املستند إىل فتاوى التحرش اجلنسي يف مكان العمل      
كما شجعت . بنغالديش على أن هتتم من باب األولوية باعتماد هنج شامل يف التصدي للعنف ضد النساء والفتيات

كذلك أعربت جلنة حقوق الطفل . )٦٧(بنغالديش على اختاذ تدابري فعالة حلماية النساء من العنف املستند إىل فتاوى
إنسانية ومهينة، وتزايد حوادث اهلجوم على النساء        إزاء فرض جمالس القرى التقليدية عقوبات ال      لبالغ  قلقها ا عن  

  .)٦٩(كما أعرب املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة عن شواغل مماثلة. )٦٨(األمحاضاستخدام والفتيات ب

يتعرض له األطفال من إساءة معاملة وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن ما يردها من تقارير عما   - ١٩
وعنف يف املؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك ممارسات موظفي إنفاذ القانون، وبشأن احتجاز السجناء األحـداث                

 وما أبلغ عنه من عنف ضد األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الـشوارع،               )٧٠(واألطفال يف احلبس االنفرادي   
وأعربت جلنة . )٧١( الشرطة على هؤالء األطفالأفرادنف اجلسدي اللذين ميارسهما يشمل االعتداء اجلنسي والع  مبا

إزاء تفشي العقوبة اجلسدية يف املدارس وألن العقوبة اجلسدية ال تـزال قانونيـة              قلقها البالغ   حقوق الطفل عن    
  .)٧٢( األسرةالنظام القانوين ويف املؤسسات التعليمية ومؤسسات أخرى وداخليف ومطبقة على نطاق واسع 

كذلك أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تفشي حوادث االعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي،                  - ٢٠
ورغم التدابري املتخذة ملنع االجتار بالنساء واألطفال، أعربت        . )٧٣(وعدم وجود تدابري فعالة ملكافحة هذه الظاهرة      

 بشأن املـشكلة    ها عن قلق  ٢٠٠٤لى التمييز ضد املرأة يف عام        وجلنة القضاء ع   ٢٠٠٧جلنة حقوق الطفل يف عام      
وشجعت جلنة خرباء تابعة ملنظمـة العمـل        . اخلطرية املتمثلة يف استغالل النساء واألطفال جنسياً ألغراض جتارية        

 على مضاعفة جهودها من أجل القضاء على االجتار باألطفال دون سن الثامنـة              ٢٠٠٨الدولية احلكومة يف عام     
  .)٧٤(ة ألغراض االستغالل يف العمل واالستغالل اجلنسيعشر

 منشغلة انـشغاالً عميقـاً إزاء تفـشي عمـل األطفـال يف              ٢٠٠٣وظلت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ٢١
  .)٧٥(بنغالديش

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون- ٣

ة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باستقالل         أعرب املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبال        - ٢٢
. )٧٦(أحناء البلـد  شىت  اليت يتعرض هلا اجلهاز القضائي يف       عتداءات   إزاء التهديدات واال   قلقهاالقضاة واحملامني عن    

اً للقوانني  وأفادت تقارير بأن اجلهاز القضائي مستهدف بغية إجبار القضاة على الفصل يف الدعاوى القضائية وفق              
وأُعرب عن قلق بشأن سالمة القضاة واحملامني يف بنغالديش وبشأن حريتهم يف القيام بعملهم القانوين               . اإلسالمية

  .)٧٧(دون ضغوط أو هتديدات أو تدخل

 يعوقان أيـضاً  التدبري بأن ضعف اإلدارة وسوء      ٢٠٠٣وأفاد املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء يف عام            - ٢٣
وُيزعم على نطاق واسع يف بنغالديش ومن قبل منظمات دولية غري حكومية خمتلفـة أن               . حلق يف الغذاء  إعمال ا 

وقدم املقرر اخلاص توصيات من أجل حتسني املساءلة وصرح         . )٧٨(الفساد متفشٍ يف بعض املؤسسات والسلطات     
  .)٧٩(سانبوجوب بذل جهود يف سبيل احلد من اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلن
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 لكنـها   ،، أقرت جلنة حقوق الطفل باجلهود املبذولة من أجل حتسني نظام قضاء األحـداث             ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٤
 يف سن السابعة وتطبيق عقوبة اإلعدام على األطفـال          يفاحلكم بالسجن املؤبد على األطفال      : أعربت عن قلقها بشأن   

 التقديرية  السلطاتبعض أحناء بنغالديش؛ وسعة نطاق      سن السادسة عشرة؛ وعدم وجود حماكم وقضاة لألحداث يف          
للشرطة، وهو ما يؤدي حسب ما ُزعم إىل حبس أطفال الشوارع والبغايا األطفال؛ واسـتخدام الـضرب بالعـصي                   
والسياط ملعاقبة اجملرمني األحداث؛ وعدم ضمان االحترام الكامل للحق يف حماكمة عادلة، مبا يشمل املساعدة القانونية                

  .)٨٠(سيئةرمني املزعومني وطول مدد االحتجاز رهن احملاكمة؛ واحتجاز األطفال مع البالغني يف ظروف جد للمج

  سريةاألياة احل احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف - ٤

أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تبادر بنغالديش إىل اختاذ تدابري لزيادة فرص الرعاية البديلة املتاحة لألطفال   - ٢٥
  .)٨١( تدابري فعالة ملنع التخلي عن األطفالواختاذ

 عن صندوق األمم املتحدة للسكان أن متوسط سن زواج النساء هو ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صادر يف عام   - ٢٦
، قدم املقرر اخلـاص املعـين       ٢٠٠٠ويف عام   . )٨٢(اخلامسة عشرة، وهو أدىن من ذلك يف املناطق الريفية الفقرية         

 ودعا إىل بذل جهود،     )٨٣( عن اآلثار الضارة املزعومة الناجتة عن عدم تسجيل الزجيات         بالتعصب الديين معلومات  
سيما يف املناطق الريفية، من أجل مكافحة التقاليد الدينية أو التقاليد املنسوبة إىل الدين اليت تؤبد ممارسات من                    ال

 وجلنة )٨٥(٢٠٠٣ة حقوق الطفل يف عام كذلك أعربت جلن. )٨٤(بينها خمالفة القانون بإجبار األحداث على الزواج
 بشأن وجود ممارسات تقليدية ضـارة مثـل زواج          هما عن قلق  )٨٦(٢٠٠٤القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام        

 بأن تكثف بنغالديش جهودها من أجل محاية األطفال من          ٢٠٠٧األطفال، وأوصت جلنة حقوق الطفل يف عام        
 عن قلقها بشأن تزوير وثائق اهلويـة  ٢٠٠٧بت جلنة حقوق الطفل يف عام     كما أعر . )٨٧(الزواج املبكر والقسري  

 تعجيـل ، وأوصت بإجراءات من بينها      )٨٨(هبدف إضفاء الشرعية على الزواج املبكر أو إشراك األطفال يف البغاء          
وجاء يف تقريـر صـادر عـن        . )٨٩(٢٠٠٤قانون تسجيل الوالدات والوفيات املعتمد يف عام        بتنفيذ  بنغالديش  

 أن معدالت تسجيل الوالدات جد متدنية بسبب االفتقار إىل ُنظُم فعالـة لتـسجيل               ٢٠٠٨اليونيسيف يف عام    
  .)٩٠( يف املائة١٠الوالدات، وأن نسبة تسجيل الوالدات ال تساوي إال 

 أن املخنـثني والرجـال الـذين       ٢٠٠٤وجاء يف تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام              - ٢٧
  .)٩١(تمييز خطري بسبب ميوهلم اجلنسيةلرسون اجلنس مع الرجال يتعرضون فيما ُيزعم ميا

اجلمعيـات والتجمـع    وتشكيل   حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري        - ٥
  السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

، ٢٠٠٠قب زيارته لبنغالديش يف عـام       أفاد املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين، يف تقريره الصادر ع           - ٢٨
بأمور من بينها أن الدولة تبدو عاجزة، أو على األقل ضعيفة، يف جهودها من أجل مكافحة التطرف الديين، وذلك 

وهكذا يعيش األمحديون واألقليات الدينية والنساء علـى اخـتالف          . على حساب املسلمني واألقليات والنساء    
م األمن، بسبب هجمات متفرقة لكنها مريعة استهدفت املؤسسات األمحدية وغري           عقائدهن يف مناخ يتسم بانعدا    

 أصول مصادرة، أو حماوالت  )ال سيما أراضي اهلنود   (؛ واالستيالء على األراضي     )ال سيما أماكن العبادة   (املسلمة  
هذا الصدد، أشاد املقرر ويف . بصورة غري قانونية؛ والتهديدات املوجهة ضد النساء؛ والفتاوى املعلنة ضد املسلمني
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 باهتمام احلكومة مبشكلة الفتاوى يف سياق خطة عملها الوطنية من أجل النهوض باملرأة،              ٢٠٠٠اخلاص يف عام    
  .)٩٢(الفتاوىممارسة إصدار وشجع احلكومة على تنفيذ توصيته الرامية إىل مكافحة 

ن حقوق اإلنسان بأن اإلطار القانوين يف بنغالديش وأفاد املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني ع  - ٢٩
ويف سياق ما ُيّدعى .  القوانني واألحكام املطبقة على عمل املدافعني عن حقوق اإلنسانمن حيثإطار جد تقييدي 

استقطاب سياسي متجذر، ُيزعم أن احلكومة تعترب املدافعني عن حقوق اإلنسان، الذين ينددون أكثر من وجود من 
وأعرب املمثـل  . انتهاكات حقوق اإلنسان، مرتبطني باملعارضة وترفض من مث تقبُّل انتقاداهتم ومطالباهتم غريهم ب 

جسدية، العتداءات ويتعرضون بالقتل اخلاص عن قلقه ألن املدافعني عن حقوق اإلنسان ما زالوا يتلقون هتديدات 
قدون السلطات وأعضاء األحزاب احلاكمة فيمـا     مبا يف ذلك االغتياالت، وأن أكثرهم تعرضاً لالنتقام هم من ينت          

صالت بني سياسيني والشرطة وعصابات مـسلحة       وجود  يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان؛ ومن يكشفون عن        
إجرامية؛ ومن مييطون اللثام عن الفساد يف اإلدارة احلاكمة ويف جهاز إنفاذ القانون؛ ومن يعملون من أجل تعزيز                  

  .)٩٣(دون انتهاكات األحزاب اإلسالمية حلقوق اإلنسانحقوق األقليات؛ ومن ينتق

 مقعداً حمجوزاً للنساء ٤٥ بإضافة ٢٠٠٨ألمم املتحدة يف عام التابعة لحصاءات اإلوأفاد مصدر يف شعبة   - ٣٠
 ٥٢؛ وكان للنساء    ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ُحل الربملان يف    قد  و. ٢٠٠٤إىل عدد مقاعد الربملان يف عام       

 بالتدابري املتخـذة    ٢٠٠٤ورحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام          . )٩٤( الربملان املنتهية مدته   مقعداً يف 
، لكنها أوصت بنغالديش باختاذ تدابري من بينها اعتماد تشريع ينص على            )٩٥(لزيادة عدد النساء يف الربملان الوطين     

  .)٩٦(ختيارهن من قبل أعضاء الربملانانتخاب النساء مباشرة يف الربملان الوطين بدالً من ا

  شروط عمل عادلة ومالئمةالتمتع ب احلق يف العمل ويف - ٦

أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ما تعانيه النساء من تدنٍّ يف شروط العمـل يف                - ٣١
 بشأن اسـتمرار فـوارق      ةخاصقلقها بصفة   وأعربت عن   . على حد سواء  الرمسي  وغري  الرمسي  االقتصاد  قطاعي  

 وطلبت جلنة خرباء تابعـة      .)٩٧(األمهات العامالت أطفال  األجور بني النساء والرجال وعدم وجود مرافق لرعاية         
 تقدمي معلومات عن أي تدابري ترمي إىل التصدي لفوارق األجور ٢٠٠٧ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة يف عام 

كذلك أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        . )٩٨(احلد من الفقر  للتعجيل ب تيجية الوطنية   هبدف تنفيذ االسترا  
من خالل سن قانون    خصوصاً  بأن تكفل بنغالديش منح إجازة األمومة يف مجيع وظائف القطاعني العام واخلاص،             

  .)٩٩(ألمهات العامالتطفال اوزيادة عدد دور احلضانة املتاحة أليف هذا الشأن 

ويف حني رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة برفع احلظر املفروض على توظيف العامالت املرتليات   - ٣٢
يف اخلارج، فقد أعربت عن قلقها بشأن ضعف العامالت املهاجرات البنغالديشيات الاليت ال حيظني حبماية كافية                

نساين فيما يتعلق باهلجرة وبإبرام اتفاقات ثنائيـة        وأوصت باعتماد سياسة شاملة تراعي الُبعد اجل      . )١٠٠(حلقوقهن
وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش على ضمان وعي النساء . ومتعددة األطراف مع بلدان املقصد

  .)١٠١(الراغبات يف اهلجرة وعياً كامالً حبقوقهن وباملخاطر املمكنة املقترنة بذلك العمل
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  ستوى معيشة مالئمالتمتع مبتماعي ويف  احلق يف الضمان االج- ٧

، )١٠٢( يف إعمال احلق يف الغذاء     التراجعأعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن قلقه إزاء عالمات              - ٣٣
 بالنسبة إىل املاليني من املعوزين يف بنغالديش، مبن فيهم مزارعـون             حقيقة واقعة  وألن انعدام األمن الغذائي يبقى    

وأوصى املقرر اخلاص بأمور من بينها استعراض التشريع القائم بشأن مسائل األراضـي             . )١٠٣(راضوعمال بال أ  
وتنقيحه وتنسيقه هبدف حتسني محاية حقوق أفقر الناس واألقليات والنساء فيما يتصل باألرض، مبا يشمل حتسني                

نفوذ لألراضي بـصورة غـري       والتصدي لظاهرة حيازة ذوي ال     )اخلاص(الوصول إىل األراضي التابعة للحكومة      
وينبغي أن يشمل االستعراض قانون استصالح األراضي فيما يتعلق مبمارسات التأجري واقتسام احملاصيل،             . قانونية

 زيادة موثوقية وشفافية ومساءلة نظام تسجيل األراضـي         أيضاًوينبغي  . هبدف حتسني حالة املزارعني املستأجرين    
أو حمكمة مستقلة معنية باألراضي     قضائية  وميكن إنشاء هيئة    . رة األراضي وترسيمها، ووضعه حتت مسؤولية وزا    

  .)١٠٤(تسوية املنازعات املتعلقة باألراضيحتسن عملية بغية 

 أن اجلزر وغريها من أراضي الدلتا ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام   - ٣٤
 مليون نسمة من أضعف الناس، ويعـيش هـؤالء          ٢,٥ تؤوي ما يزيد عن      -  املعروفة باسم الشارز     - املنخفضة  
 فقر مـدقع كمـا أن        حالة  يف املائة منهم يف    ٨٠ فيضانات متواترة بينما يعيش أكثر من         حدوث طرمهّددين خب 

   .)١٠٥(يف البلداملؤشرات من أسوأ هي مؤشرات التغذية ووفيات األطفال والصحة العامة بالنسبة إليهم 

 )١٠٧( وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      )١٠٦( التدابري املتخذة، أعرب كل من جلنة حقوق الطفل        ورغم  - ٣٥
لشرب والري  غراض ا واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن القلق إزاء مشكلة تسمم املياه اجلوفية املستعملة أل              

زيز جهودها الرامية إىل احلد مـن تـسمم         وحثت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على مواصلة وتع       . مبادة الزرنيخ 
بامليـاه  وتلوث اهلواء واملاء وإىل حتسني مرافق اإلصحاح بطرق من بينها تدعيم تنفيذ السياسة الوطنية لإلمـداد                 

  .)١٠٨(يف هذا الصددالتثقيفية كما حثتها على تكثيف محالت التوعية والربامج  خدمات اإلصحاح؛ وتوفرياملأمونة 

 بشأن التفاوت بني اجلنسني يف التغذية وتفشي سوء         قلقهرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن        وأعرب املق   - ٣٦
 آخر  أن يكنّ سيما يف املناطق الريفية، وأوصى بالتصدي ألمناط التمييز اليت تفرض على النساء              تغذية األمهات ال  

 من  بأن ذلك ينبغي أن يعترب ضرباًيضاًأ، وصّرح  من الطعامسيما حيثما اقترن ذلك بتناول حصة أقل ، اليأكل  من
 أن صحة األمهات تشكل     ٢٠٠٨ عام   يفوجاء يف تقرير صادر عن البنك الدويل        . )١٠٩(ضروب العنف ضد املرأة   

وبينما نّوهت جلنـة حقـوق الطفـل    . )١١٠( وأكرب حاجز أمام بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية    اًمبعث قلق رئيسي  
 عن قلقها بشأن مسائل ذات صلة وبشأن االفتقار إىل البنية األساسية اليت       أيضاًعربت  حتقق من إجنازات، فقد أ      مبا

 وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تيسر بنغالديش وصوالً .)١١١(سيما يف املناطق الريفية تتيح إىل املرافق الصحية، ال
الوقاية من سوء التغذية ومكافحته،     أكرب إىل خدمات الصحة األساسية اجملانية يف مجيع أحناء البلد وأن تعمل على              

، وأن تعزز برامج التعليم     )١١٢( برعاية األطفال وأمهاهتم قبل الوالدة وبعدها       خاصاً وأن هتتم يف اآلن ذاته اهتماماً     
  .)١١٤(اإليدز/البشري وتتخذ تدابري مالئمة للوقاية من فريوس نقص املناعة )١١٣(الصحي يف املدارس
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   املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية احلق يف التعليم ويف- ٨

 وجلنة القضاء علـى التمييـز ضـد         )١١٦( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    )١١٥(سكورّحب كل من اليون     - ٣٧
غري أن جلنة حقـوق     . سيما فيما يتعلق بالفتيات     وجلنة حقوق الطفل بالتقدم احملرز يف جمال التعليم، ال         )١١٧(املرأة

 املدرسـي   التسربألن التعليم اإلجباري اجملاين ينتهي بعد الصف اخلامس، وألن معدل            قلقهاالطفل أعربت عن    
اللذين تتعرض هلما الفتيات بصفة خاصة، واإلساءة اجلنسيني ومشلت بواعث القلق األخرى تقارير االعتداء . مرتفع

كما جاء يف تقرير     .)١١٨( اإلصحاح وسوء استخدام املوارد املخصصة      خدمات وتعذّر الوصول إىل املدارس وتدين    
 التعلـيم   مرحلـة  الصفوف يفوالرسوب يفدخول املدارس يف تأخر ال أن ٢٠٠٧صادر عن البنك الدويل يف عام    

  .)١١٩( حيّدان من فرص االلتحاق بالتعليم الثانوي وإكماله يف املناطق الريفية من بنغالديشاالبتدائي

، )١٢٠(ها بشأن ضيق حمتوى التعليم يف املدارس القرآنية عن قلق٢٠٠٤وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام   - ٣٨
 أيـضاً  عن انشغاهلا الحتمال خضوع تالميذ املدارس القرآنية غري املسجلة، املعروفة            ٢٠٠٦كما أعربت يف عام     

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأمور من بينها مـضي         . )١٢١(باملدارس القومية، لتدريب عسكري منذ حداثة سنهم      
كذلك أوصى املقرر   . )١٢٢(ترشيد التعليم يف املدارس القرآنية لضمان توافقه مع التعليم العام الرمسي          بنغالديش يف   

اخلاص املعين بالتعصب الديين بأن تتخذ الدولة التدابري الالزمة حلماية املساجد واملدارس القرآنية من مجيع جهود                
  .)١٢٣(املتطرفني الرامية إىل التلقني املذهيب

   والشعوب األصلية األقليات- ٩

 أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن التقدم البطيء يف تنفيذ اتفاق               ٢٠٠١يف عام     - ٣٩
كذلك صـّرح املقـرر   . )١٢٤(سالم أقاليم تالل تشيتاتونغ وحثت بنغالديش على تكثيف جهودها يف هذا الصدد         

ثنية إل أساسي لبقاء اجلماعات ا١٩٩٧ق السالم املربم يف عام  بأن اتفا٢٠٠٠اخلاص املعين بالتعصب الديين يف عام 
 اخلـاص   بعث املقرر٢٠٠٨ ويف عام .)١٢٥(ألقاليم تالل تشيتاتونغ واحملافظة على هويتها اإلثنية والدينية والثقافية 

 ما يّدعى من  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية رسالة وّجه فيها اهتمام احلكومة إىلةاملعين حبال
وأعرب عـن قلـق إزاء      .  تالل تشيتاتونغ  أقاليممصادرة غري قانونية لألراضي التقليدية للمجتمعات األصلية يف         

 من محلة منهجية لدعم استيطان أسر غري أصلية يف أقاليم تالل تـشيتانونغ،  احتمال أن تكون هذه احلاالت جزءاً    
  .)١٢٦(ل يف هناية املطاف إىل تشريد اجملتمع األصليمبساعدة نشطة من جانب قوات األمن بغية التوص

 تلقى املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين معلومات بشأن حاالت امتالك مزعومـة يف              ٢٠٠٢ويف عام     - ٤٠
 ودعا إىل أمور من بينها إعـادة ممتلكـات الطائفـة اهلنديـة وقبائـل                )١٢٧(إطار قانون حقوق امللكية املكتسبة    

 برد املمتلكـات    إىل أصحاهبا بالكامل، وذلك حتديداً    ) وهي املتضررة األوىل من هذا القانون     (أوروان  /الكوروخ
  .)١٢٨(املسلوبة وتعويض املتضررين

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

 لشؤون  السامية إىل جانب املفوضية     )١٣٠( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )١٢٩(أعربت جلنة حقوق الطفل     - ٤١
 وهم سكان والية    - عدميي اجلنسية   من   الجئ   ٢٨ ٠٠٠وخباصة حالة   الالجئني عن قلق خاص بشأن حالة الالجئني،        

وجاء يف تقرير صـادر عـن       . )١٣١("الروهينجيا"راكهني الشمالية مبيامنار ودينهم اإلسالم وعادة ما يشار إليهم باسم           
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 مصرة على أن احلل الـدائم الوحيـد   ال تزال  بنغالديش    أن حكومة  ٢٠٠٧ لشؤون الالجئني يف عام      الساميةاملفوضية  
وذكرت املفوضية . )١٣٢(املتاح هلؤالء الالجئني من ميامنار املقيمني يف خميمني يف بنغالديش هو العودة الطوعية إىل ميامنار      

دون أن   من الروهينجيا يعيشون يف بـنغالديش        ١٠٠ ٠٠٠ بأن حوايل    ، عالوة على ذلك   ،أن تقديرات احلكومة تفيد   
  . )١٣٣(يعترف هبم كالجئني

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والعوائق– ثالثاً
 يف إعمال احلق يف الغذاء  مهماًأحرزت تقدماًقد استنتج املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن بنغالديش   - ٤٢

  . )١٣٤(م على ماضيه وأن البلد متكن من التغلب على شبح اجملاعة الذي خّي تدرجيياًإعماالً

عناصر فاعلة رئيسية يف التنمية هي أن املنظمات غري احلكومية الغذاء  باحلق يفوالحظ املقرر اخلاص املعين   - ٤٣
الوطنية، مبا يف ذلك جلنة بنغالديش للتنمية الريفية ومنظمة بروشيكا ومصرف غرامني، وأن أنشطة العديد من هذه 

وهّنأت املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان مـصرف غـرامني يف            .)١٣٥(لغ الصغر املنظمات تقوم على االئتمان با    
 ورّحبت بالوعي الدويل املتزايـد      ٢٠٠٦ائزة نوبل للسالم يف عام      جب الفوزبنغالديش ومؤسسه حممد يونس على      

  . )١٣٦(بالترابط بني مكافحة الفقر واحترام احلريات األساسية

 ضد املرأة ببنغالديش لبلوغ التكافؤ بني اجلنسني يف التسجيل املدرسي           وأشادت جلنة القضاء على التمييز      - ٤٤
كما أعربت عن تقديرها للجهود املوفّقة من أجل        .  الفتيات تسّرببالتعليم االبتدائي والثانوي ولتراجع معدالت      

  . )١٣٧( بالقراءة والكتابة الفتيات والنساءإملامزيادة معّدالت 

ـ     إىل   ٢٠٠٧امج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام        وأشار تقرير صادر عن برن     - ٤٥  اًأن بنغالديش قد وضعت نظام
 والتعايف من ، مبا يشمل تطوير نظم اإلنذار املبكر واحلماية اجملتمعية من الفيضانات،متزايد الفعالية إلدارة الكوارث

  .)١٣٨(الفيضاناتآثار 

 حالت دون تنفيذ االتفاقية تنفيذاً    املتكررة قد   ة  واعترفت جلنة حقوق الطفل بأن الفقر والكوارث الطبيعي         - ٤٦
  .)١٣٩(كامالً

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية– رابعاً
  تعهدات الدولة -ألف

 بأمور من بينها تشديد مكافحتها للفساد واإلرهاب؛ وزيادة دمج تعزيز ٢٠٠٦تعّهدت بنغالديش يف عام   - ٤٧
األساسية ومحايتها يف سياساهتا الوطنية مبا يف ذلك سياسة التنمية والقضاء على الفقر،             حقوق اإلنسان واحلريات    

وبذل جهود خاصة يف جمال حقوق املرأة والطفل واألقليات واملعوقني؛ ومواصلة العمل على تعزيز وتدعيم اهلياكل 
  .)١٤٠(ن والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانواحلكم الرشيداملؤسسية اليت تشجع 
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   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

، بأمور من بينها محاية الـدين       )١٤١(أوصى املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين، عقب زيارته لبنغالديش          - ٤٨
، وضـمان أمـن األقليـات       )١٤٢(مجيع أشكال االستغالل السياسي، مبا يف ذلك استغالله من قبل املتطرفني            من

  . )١٤٣(ثنيةإلواجلماعات ا

 بالغذاء، يف أعقاب بعثته، بأمور من بينها قيـام بـنغالديش        باحلق يف الغذاء   وأوصى املقرر اخلاص املعين     - ٤٩
احلفـاظ  ) ب(صدي ملشاكل اجلوع اهليكلي؛ و حصول أفقر الناس على الغذاء والت    إتاحة بزيادة تركيزها على    )أ(

حلاالت الكـوارث  ارئ بغية االستجابة على الفور  من الغذاء أو النقد حلاالت الطو خمزونو أ على احتياطي  دائماً
  . )١٤٤(اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي ملشكلة الزرنيخ) ج(املتواترة؛ و

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس بنغالديش مساعدة تقنية من جهـات مـن بينـها اليونيـسيف                    - ٥٠

 لشؤون الالجئني   الساميةوأفادت املفوضية   . )١٤٥(املختصة فيما يتعلق بتسجيل الوالدات    واملنظمات غري احلكومية    
بأهنا على استعداد لتقدمي املساعدة التقنية يف صياغة تشريع وطين يتعلق بالالجئني واملساعدة يف بنـاء القـدرات                  

  .)١٤٦(الجئنيحتديد وضع الإجراءات  احلدود واملعامالت علىاملؤسسية الالزمة لوضع إجراءات 

Notes  
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be found in 
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