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  ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدته مفوض
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) جيم(١٥

  بنغالديش

  

 إىل عملية االسـتعراض الـدوري       )١( من أصحاب املصلحة   ١٧هذا التقرير هو موجز لورقات قدمها         
وال يتضمن التقرير أيـة  .  حقوق اإلنسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس    . الشامل

آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن                  
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مل              . مبطالبات حمّددة 

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز على هـذه            . ة قدر املستطاع  جير تغيري النصوص األصلي   
وتتاح على املوقع الشبكي . املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها      

 االعتبار لدى إعداد    وقد أُخذ يف  . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
  . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

                                                      

  . باألمم املتحدةالتحريرية الترمجة دوائر إىل إرساهلا قبل الوثيقة هذه ُتحرَّر مل  ∗
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   اخللفية واإلطار- أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان أنه ينبغي ) ODHIKAR( التحالف من أجل حقوق اإلنسان ذكر  - ١
تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية لبنغالديش أن تصّدق على اال

 اخلاصة بوضع الالجئني، واتفاقية اليونـسكو       ١٩٥١حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية عام         
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ملكافحة التمييز يف جمال التعليم، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل 

والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام،              
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو               

وذكرت الشبكة اآلسيوية للشعوب    . )٢(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      املهينة، و 
 املتعلقة بالـشعوب    ١٦٩األصلية والقبلية أنه ينبغي لبنغالديش أن تصّدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              

  أن بـنغالديش   ) احملفـل (دوري الشامل   والحظ حمفل حقوق اإلنسان املعين باالستعراض ال      . )٣(األصلية والقبلية 
  .)٤(مل توافق على إجراء البالغات الفردية إال يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان أن طائفة من حقـوق   التحالف من أجل حقوق اإلنسان    وذكر    - ٢
 وحرية التجمع ،)٣٦املادة (، مبا يف ذلك حرية التنقل "الطوارئ"يف سياق حالة اإلنسان األساسية ال تزال معلقة، 

، وحرية العمل   )٣٩املادة  (، وحرية التفكري والوجدان والتعبري      )٣٨املادة  (، وحرية تكوين اجلمعيات     )٣٧املادة  (
  .)٥()٤٢املادة (، وحرية التملك )٤٠املادة (واختيار العمل 

  التشريعي اإلطار الدستوري و–باء 

 وأنـشأ   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١١الحظت منظمة العفو الدولية أن الرئيس أعلن حالة الطوارئ يف             - ٣
 وذلك يف ظل بيئة اّتسمت بتجاذبات سياسية حادة         )٦(احلكومة االنتقالية القائمة حالياً بدعمٍ من القوات املسلحة       
 .ملخاوف من التالعب بنتائج االنتخاباتوبتفشي العنف واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وا

وقال احملفل إنه يتعني إدماج االلتزامات املنبثقة من املعاهدات الدولية يف القوانني الوطنية قبل أن يتسىن   - ٤
 ١٩٧٢والحظ احملفل أن دستور عام . )٧(ما مل حيدث بالنسبة ملعظم املعاهداتذا  وه.تطبيقها بصورة مباشرة
 واسعة النطاق خاصة باحلقوق املدنية والسياسية ويكفل احلق يف احلصول على االنتصاف يشمل ضمانات صرحية

كما الحظ احملفل أن الدستور حيدد املبادئ . يف حالة انتهاكها، وذلك بتقدمي طعن دستوري إىل احملكمة العليا
 عدة حلماية احلقوق االقتصادية احملكمة العليا هذه املبادئ يف حاالتقد طبقت  و.األساسية للسياسة العامة للدولة

  .، رغم أهنا تعترب مبادئ غري خاضعة للمقاضاة حسب األعراف املتبعة)٨(واالجتماعية

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها–جيم 

، فـإن هـذه    ٢٠٠٧ذكر احملفل أنه بالرغم من سّن قانون إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام                 - ٥
وتشكك منظمات حقوق اإلنسان يف قدرة اللجنة املقترحة على أداء مهمتـها          . اشر عملها حىت اليوم   اللجنة مل تب  
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؛ وغياب أي   الختيارهيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلة جلنة ا      مشريةً إىل   رصد حقوق اإلنسان،    فعالة ل كمنظمة  
فيما يتعلق بالتحقيق يف القـضايا      دود  إىل اختصاصها احمل  ؛ و ة يف اللجنة الوطنية   عضويالتدابري خاصة لضمان تنوع     

فيما يتعلق بضمان امتثال    احملدودة  صالحياهتا  إىل  املعروضة أصالً أمام احملاكم أو أمني املظامل أو احملكمة اإلدارية؛ و          
كما أن مكتب أمني املظامل مل ُينشأ بعد، بالرغم من األحكام الدستورية والتشريعية             . الدولة لتوصياهتا وتوجيهاهتا  

  .)٩(لصرحية يف هذا الصددا

  حقوق اإلنسان  ، ومنظمة  يف بنغالديش  وتوصي حركة الدفاع عن حقوق الداليت واجملتمعات املستبعدة         - ٦
Nagorik Uddyog وشبكة التضامن الدولية للداليت بتعيني مقرر خاص معين حبقوق الداليت يف اللجنة الوطنية ،

 إليه القيام بدراسة على الصعيد الوطين عن التمييز على أساس الطبقة حلقوق اإلنسان اليت أنشئت حديثاً، وأن ُيعهد
  .)١٠(نسباالجتماعية والعمل وال

   التدابري السياساتية–دال 

، لضمان أمن غـذائي مـستدام وميكـن         ٢٠٠٦أشار احملفل إىل اعتماد السياسة الوطنية للغذاء يف عام            - ٧
  كما أشار احملفل إىل أن تعديالت هامـة قـد أُدخلـت يف             . االعتماد عليه جلميع األشخاص ويف مجيع األوقات      

ال مـن   ، وذلك يف سياق عملية شديدة الغموض،        ١٩٩٧ على السياسة الوطنية للنهوض باملرأة لعام        ٢٠٠٤عام  
، بل لتعزيز صورة حمددة عن األنوثـة         فحسب يف االقتصاد تها  مشاركمن  املساواة  يف   املرأة   قوقحلّد من ح  أجل ا 

وبعد محالت دعوية طويلة ومتسقة قادهتا مجاعات الدفاع عن حقوق املرأة، أعلنت            .  أيضاً  يف األسرة  ودور املرأة 
، وحظيت هذه السياسة بترحيب     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٨احلكومة احلالية سياسة وطنية جديدة للنهوض باملرأة يف         

ة يف الشوارع وهددت الناشـطني      واسع يف اجملتمع باستثناء بعض اجلماعات اإلسالمية اليت قادت مظاهرات علني          
ختـالف  "املدافعني عن حقوق املرأة مّدعية أن السياسة املذكورة تضمن املساواة يف حقوق اإلرث، وبالتايل فهي                

والحظ احملفل أن اإلشارة إىل املساواة يف اإلرث وامللكية اليت تضمنتها السياسة األصلية             ]". الكرمي[أحكام القرآن   
كما الحظ احملفل أن املبادرات احلكومية املتعلقـة        . )١١(٢٠٠٨من الصيغة النهائية لعام      قد ُحذفت    ١٩٩٧لعام  

بضمان حقوق املرأة مشلت إجراء حوار هبدف صياغة قانون ملكافحة العنف املرتيل واستعراض املبادئ التوجيهية               
  .)١٢(املتعلقة بنوع اجلنس يف إطار ورقة االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع - نياً ثا
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

 واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنـسان إىل عـدم امتثـال            التحالف من أجل حقوق اإلنسان    أشار    - ٨
فهي مل تقدم . عاهداتبنغالديش لاللتزام باإلبالغ يف سياق املعاهدات عن طريق إرسال تقارير دورية إىل هيئات امل

أي تقرير إىل جلنة مناهضة التعذيب يف دوراهتا األوىل والثانية والثالثة، أو إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان، أو                   
وال يزال التقرير الثالث الذي يتعني تقدميـه يف سـياق           . اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

ووفقاً ملا أورده التحالف واالحتاد، فإن سجل       . للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري معلقاً      االتفاقية الدولية   
كما ذكرا أن بنغالديش مل تنفذ      . بنغالديش على صعيد اتباع توصيات هيئات املعاهدات هو سجل ضعيف جداً          
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مبا يف ذلك سحب التحفظـات      ،  ٢٠٠٤بعد التوصيات اليت أصدرهتا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام             
وكذلك متّ جتاهل توصيات جلنة القضاء علـى التمييـز          . دوتعريف التمييز ضد املرأة واعتماد قانون أسرة موحَّ       

  .)١٣(العنصري وجلنة حقوق الطفل

، فقد ُرفع احلـد األدىن لـسن        ٢٠٠٣والحظ احملفل أنه فيما يتعلق بتوصيات جلنة حقوق الطفل لعام             - ٩
، ولكن مل ُتتخذ أي خطوات حىت اآلن لوضع حد أدىن لسن االستخدام سنوات إىل تسعنائية من سبع املسؤولية اجل

على حنو يتفق مع املعايري املقبولة على الصعيد الدويل، أو لتعديل التشريعات حبيث يتسىن نقل اجلنسية دون متييز                  
 ١٩٥١ لالجئني واالنضمام إىل اتفاقية عام ب البدين، أو اعتماد قانون وطيناعلى أساس نوع اجلنس، أو حلظر العق

  .)١٤(املتعلقة بوضع الالجئني، أو إنشاء نظام شكاوى يراعي احتياجات الطفل

دعوة إىل املقرر اخلاص لألمم املتحدة وجه والحظت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن بنغالديش مل ت  - ١٠
كما ذكرت حركة الدفاع عن حقـوق     . )١٥(وجزة أو تعسفاً  املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات م       

 وشبكة التضامن الدوليـة للـداليت أن   Nagorik Uddyogومنظمة يف بنغالديش الداليت واجملتمعات املستبعدة 
اء                  الزيارات اليت يقوم هبا املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة تتيح للحكومة فرصاً لالخنراط يف حوار بّن

. رباء يف ميدان حقوق اإلنسان بشأن السبل الكفيلة بالتغلب على التحديات والقيود اليت يواجهها هذا البلد               خمع  
وعلى وجه اخلصوص، يستطيع اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات أن يفتح حواراً يتناول منع التمييـز ضـد                  

  .)١٦(، مبا يف ذلك مجاعة الداليت املهمشةاجملتمعات واألقليات

   تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

أشار احملفل إىل أن هناك متييزاً ضد املرأة يف القوانني املستندة إىل الدين يف مـسائل اإلرث والـزواج والطـالق         -١١
كما أن مثة حواجز إضافية تعرقل ممارسة       . اجلنسيةوهناك متييز ضد املرأة أيضاً يف قوانني        . والنفقة وحضانة األطفال والتبين   

املرأة حقوقها بسبب التمييز حبكم الواقع يف فرص التعليم والعمل، فضالً عن الوصول إىل املوارد واخلدمات وخاصـةً يف                   
 احلياة اليومية للعديد وال يزال العنف مسة أساسية يف. وتواجه املرأة متييزاً يف اجملالني العام واخلاص معاً. جمال الرعاية الصحية
  .)١٧(من نساء بنغالديش

 Nagorik Uddyog ومنظمـة يف بـنغالديش  حركة الدفاع عن حقوق الداليت واجملتمعات املستبعدة وذكرت   -١٢
من احلكومة للقضاء على التمييز ضد مجاعة الداليت ومحاية      مل تصدر أي مبادرة فعالة    ن  أوشبكة التضامن الدولية للداليت     

 وليس باستطاعتهن حىت اآلن املشاركة بصورة نشطة        اً مزدوج اًفنساء الداليت يعانني متييز   .  اليت يكفلها هلم القانون    احلقوق
وهناك عدة حتديات وقيود    . يف جماالت احلياة االجتماعية الثقافية واالقتصادية والسياسية على صعيدي اجملتمع والبلد ككل           

وتتمثل أهم هذه .  حصوهلا على فرص متكافئة للتمتع حبقوق اإلنسان األساسيةتؤثر على حقوق جمتمعات الداليت وتعرقل     
التحديات والقيود يف شح فرص التعليم؛ ومشاكل الفقر؛ واملشاكل املتعلقة بالصحة والتعليم واإلسكان؛ وعـدم تكـافؤ              

  .)١٨(فرص العمل؛ والتمييز ضد املرأة؛ والسخرة وعمل األطفال
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ا خارج مناطق   هأو يشيدو مساكن  ث نفسها أنه ال ُيسمح ألفراد الداليت أن يستأجروا           وذكرت املنظمات الثال    -١٣
معينة، وأهنم ُيحرمون على الدوام من دخول املعابد وممارسة األنشطة الدينية لغري الداليت، ومن دخول املقاهي واملطـاعم            

 يف احملافل االجتماعية واحلفـالت املوسـيقية        ودور السينما واملقابر، ومن املشاركة    ومناطق اللعب   ومساكن غري الداليت    
ويف بعض األحيان يواجه أفراد الداليت أشكاالً شنيعة من انتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك                 . واملناسبات الثقافية 

  .)١٩(االختطاف واالغتصاب والتعذيب وتدمري املساكن وانتزاع األراضي والطرد منها وممارسات التهديد والتخويف

 من الدستور التمييز على أسـاس       ٢٨وذكرت مؤسسة ميثاق الشعوب األصلية يف آسيا أنه يف حني حتظر املادة               -١٤
. )٢٠(الد، فإن السكان األصليني يتعرضون للتمييز االجتماعي والعنصري والديين والثقايف واللغوي          يالعرق والدين ومكان امل   

أيضاً العنـف   يعانني  يعانني القمع واإلمهال فحسب، وإمنا      ال  يش  والحظت املؤسسة أن نساء السكان األصليني يف بنغالد       
وال حتدث هذه االنتهاكات املتفشية حلقوق املرأة يف املرتل أو يف األماكن العامة فقط              . االغتصاب واالختطاف والقتل  مثل  

  .)٢١(وإمنا حتدث أثناء احتجازهن يف مراكز الشرطة أيضاً

إىل ما تواجهه نساء جمتمعات األقليات من خماطر        ) يف أونتاريو (البوذية املسيحية   وأشار جملس الوحدة اهلندوسية       -١٥
وقد دأبت احلكومات املتعاقبة    . فال تزال هناك قوانني عديدة متيز ضد املرأة       . مزدوجة وانتهاكات جسيمة حلقوقهن املدنية    

ب وحبس قسري وإكـراه علـى تغـيري         على التغافل عما تتعرض له نساء األقليات من اعتداءات جنسية وأفعال اغتصا           
 كفاية الضمانات القانونية وعدم تعاون سـلطات        وتعاين الضحايا من النساء عدمَ    . ديانتهن، ال سيما النساء اهلندوسيات    

  .)٢٢(الشرطة، بل واختاذها موقفاً عدائياً يف كثري من األحيان عندما يسعني لالنتصاف

أن اجملتمع البيهاري يواجـه مـشاكل       ) AYGUSC( الناطقة باألوردية    والحظت مجعية شباب اجملتمعات احمللية      -١٦
إضافية جراء عمليات الطرد من األراضي والتعدي وقطع التيار الكهربائي عن مساكنهم بني احلني واآلخر، عالوة على أن               

ت اجلمعية أن املـشاكل  كما الحظ. )٢٣(نقص الفرص التعليمية ومرافق الرعاية الصحية يقف عائقاً دون تنمية هذا اجملتمع          
توفري مرافـق   إىل  وهناك حاجة ملحة    . اليت يواجهها هذا اجملتمع احمللي يف جمال الرعاية الصحية ترتبط بالتمييز االجتماعي           

  طبية للمجتمع البيهاري نظراً لظروف املعيشة غري الصحية وضعف التثقيف يف جمـال الرعايـة الـصحية بـني أفـراد                     
  .)٢٤(هذا اجملتمع

  كقـانون التخلـف العقلـي      (الحظ احملفل أنه ال تزال هناك شواغل بشأن استمرار تطبيق القوانني التمييزية             و  -١٧
، والذي أسفر عن انتهاكات جسيمة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية واألشخاص املصابني بأمراض              ١٩١٢لعام  
ىل توفري اخلدمات وتغيري املفاهيم واملواقـف جتـاه ذوي          وبشأن عدم إنفاذ القوانني واآلليات القائمة اليت هتدف إ        ) عقلية

كما الحظ احملفل أن عدم وجود بيانات وطنية دقيقة بشأن جمموع األشخاص ذوي اإلعاقة وخمتلف جمـاالت                 . اإلعاقات
  .)٢٥(التمييز على أساس اإلعاقة حيول دون إجراء حتليل معمق وختطيط هادف يف هذا اجملال

   واحلرية واألمان على شخصه حق الفرد يف احلياة- ٢

فأفراد ". ة التدخل السريعكتيب"أشار املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان إىل القلق البالغ الذي تثريه ممارسات   - ١٨
اإلعـدام  " ملكافحة اجلرمية يتحملون املسؤولية عن تفشي عمليات ٢٠٠٢مارس /ة اليت أنشئت يف آذار كتيبهذه ال 

يف تبادل إطـالق    "وهي العمليات اليت ُيطلق عليها ختفيفاً وصف حوادث القتل          بصورة منهجية،   " خارج القضاء 
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  كما أن التعذيب ممارسة روتينية     .  يف ما ُيدعى بتبادل إطالق النار      ٢٠٠٧ شخصاً يف عام     ١٨٤وقد قُتل   ". النار
  .)٢٦(يف بنغالديش

ود تقارير بشأن أعمال القتل خارج      وقال احملفل إنه يف فتريت ما قبل حالة الطوارئ وما بعدها استمر ور              - ١٩
القضاء اليت ترتكبها عناصر من وكاالت إنفاذ القانون، وحوادث الوفاة والتعذيب، مبا يف ذلك االغتصاب، أثناء                

ويف الغالبية العظمى من احلاالت     . االحتجاز لدى الشرطة، ما ُيظهر هشاشة حق املواطنني البنغالديشيني يف احلياة          
 معلومات تتعلق باإلجراءات اليت اختذهتا للتحقيق يف حوادث القتل هذه ومقاضاة املـسؤولني              مل تنشر الدولة أي   

كما أن االعتداءات العنيفة، اليت ُيقال إن مجاعات دينية متطرفة ما فتئت تتزعمها منذ سـنوات       . عنها ومعاقبتهم 
 .)٢٧(ة واألمان على شخصهمعديدة دون أن يطاهلا العقاب، قد قّيدت بشدة حق األفراد يف احلياة واحلري

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه يتعني على بنغالديش أن تتصدى ألصناف انتهاكات حقوق اإلنسان،                - ٢٠
ومنها حوادث الوفاة أثناء االحتجاز، والتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة، وعمليات اإلعـدام خـارج                

مة على نوع اجلنس، وممارسات إساءة استعمال السلطة من قبل القضاء، واالغتصاب وغريه من أشكال العنف القائ
واّدعت الشبكة اآلسيوية للشعوب القبلية واألصلية أن     . )٢٨(عناصر وكاالت إنفاذ القانون دون أن يطاهلم العقاب       

استمرار وجود القواعد العسكرية وتوسعها يساهم يف استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عمليـات                
وهناك تقارير عن تعرض أشخاص عديدين للتعذيب حىت املوت يف          . قتل خارج القضاء يف مرتفعات شيتاغونغ     ال

  .)٢٩(احلجز العسكري بعد توقيفهم

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن بنغالديش مل تف بالتزاماهتا الدولية يف جمال احلق يف احلياة                   - ٢١
. إلعدام خارج القضاء والتعذيب واملعاملة القاسية والالإنـسانية واملهينـة         ويف توفري محاية فعالة لألشخاص من ا      

فالتعذيب ممارسة روتينية يف سياق التحقيقات اجلنائية، كما يشيع استخدامه من قبل موظفي إنفاذ القانون البتزاز 
  .)٣٠(املال من األفراد احملتجزين

ستخدم البتزاز األموال وإرغام األشخاص علـى       وزعم املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن التعذيب يُ       
وُيزعم أن مجيع وكـاالت     . كاذبة وقمع الفقراء واألشخاص املعارضني للسلطة أو من يساندهم         توقيع اعترافات 

  إنفاذ القانون واالستخبارات تدير غرف تعذيب ُيخـضع األفـراد فيهـا للتعـذيب يف إطـار مـا ُيـسّمى                     
  .)٣١(بعمليات االستجواب

شار احملفل إىل استمرار حدوث أعمال التوقيف واالحتجاز التعسفيني فضالً عن ورود تقارير بـشأن               وأ  - ٢٢
ومينح نظام سلطات حالة الطوارئ وكاالت إنفاذ القانون سلطة توقيف األشخاص، ". التوقيف اجلماعي"عمليات 

الة يف حالة ارتكاب جرمية تقع      حىت بدون مذكرة توقيف، ويفرض قيوداً على احلق يف اإلفراج عن احملتجزين بكف            
وقد أّدى ذلك إىل التضييق بشدة على احلق يف احلرية وأثّر بشكل غري متناسـب علـى              . ضمن نطاق هذا النظام   

والحظـت  . )٣٢(الفقراء واملهمشني العاجزين عن احلصول على إجراءات انتصاف وجرب سريعة يف احملاكم العليا            
ثر من  نتقالية استمرت يف استخدام قوانني احلبس الوقائي حلرمان أشخاص كُ         منظمة العفو الدولية أن احلكومة اال     

 بذلك حظر احلرمان التعسفي من احلرية الذي ينّص عليه القانون الدويل والدستور البنغالديشي              حرياهتم، منتهكةً 
شخاص الذين   يسمح باحتجاز األ   ١٩٧٤وذكرت منظمة العفو الدولية أن قانون السلطات اخلاصة لعام          . )٣٣(معاً
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 مبصاحل الدولة ومينح صالحيات واسعة للسلطة التنفيذية كي حتتجز األشخاص بصورة    "ةضّرمأفعاالً  "قد يرتكبون   
كما أشارت منظمة العفو الدولية إىل حرمان       . )٣٤(تعسفية دون أن يتعني عليها تربير أفعاهلا أمام احملاكم القانونية         

ين أمام اجمللس االستشاري غري القضائي الذي يتعني على احلكومة عقـده يف             احملتجزين من احلق يف التمثيل القانو     
شاري أن يوصي ستوميكن للمجلس اال.  يوماً من توقيف أي شخص مبوجب قانون السلطات اخلاصة١٢٠غضون 

بسحب أي أمر احتجاز صادر مبوجب هذا القانون أو بتمديد فترة االحتجاز ألجل غري مسمى لفترات متعاقبـة                  
  .)٣٥( كل منها ستة أشهرمدة

والحظ املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن الشخص الذي جيري توقيفه نادراً ما ُيطلع على مذكرات                 - ٢٣
ن على مشورة قانونية بعد     وونادراً ما حيصل األشخاص املوقوف    . التوقيف واملعلومات املتعلقة بالتهم املوجهة ضده     

 الشرطة أو املعسكرات على مدى أيام أو أسابيع أو حىت أشهر دون فتح أي               وُيحتجز األفراد يف مراكز   . توقيفهم
  .)٣٦(سجالت رمسية بشأهنم أو تقدميهم للمحاكمة

 واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان أن عدد األشـخاص          وذكر التحالف من أجل حقوق اإلنسان       - ٢٤
ة حدة أثناء عمليات التوقيف اجلماعي املتكررة،       وتزداد املشكل . احملتجزين يف السجون يفوق سعتها مرات عديدة      

وتذكر التقارير أن السجون اليت يبلغ . دون مراعاة حلقوق السجناءببساطة ميع املوقوفني يف السجن  زجُّ جب حيث يُ 
. سجيناً ٢٧ ٣٦٨ث مرات من سعتها البالغة  نزيالً، أي أكثر بثال٨٧ ٥٧٩ سجناً يف بنغالديش تأوي ٦٨عددها 

   إىل حرمان السجناء من احتياجاهتم األساسـية يف جمـال الغـذاء والـصحة والنظافـة والترفيـه                   ويؤدي ذلك 
  .)٣٧(وإعادة التأهيل

ذكر التحالف واالحتاد أن ممارسات العنف ضد املرأة تتخذ أشكاالً عديدة من بينها االغتصاب والضرب و  - ٢٥
رتبط هذه املمارسات بالسلطة األبوية والعقلية الطبقية       وت. والتعذيب والقتل، سواء يف املرتل أو يف األماكن العامة        

وأشار التحالف واالحتاد إىل أن ضحايا االغتصاب أو أقارهبم يلزمون . )٣٨(والقمعية ووضع املرأة يف األسرة واجملتمع
نسية وجاء عن مبادرة احلقوق اجل. )٣٩(الصمت يف معظم احلاالت إما خشية الوصم االجتماعي أو خوفاً من الفاعل

هم األكثر تعرضـاً لالختطـاف      " املخنثني"وغريهم من الذكور    ) كوثي(أو املثليني   ) هجرا(أن املتحولني جنسياً    
وعمليات التوقيف التعسفي واالحتجاز والضرب واالغتصاب اجلماعي من قبل وكاالت إنفاذ القانون وقطـاع              

  .)٤١("الذكر للذكر"جود قوانني تعاقب اغتصاب أشارت مبادرة احلقوق اجلنسية إىل عدم وو. )٤٠(الطرق احملليني

 ١٨ و١٤وذكر احملفل أن القوانني السارية تنّص على أن احلّد األدىن لسن عمل األطفال يتـراوح بـني                   - ٢٦
فعلى أرض الواقع هناك طفل عامل بـني كـل مثانيـة أطفـال يف     . عاماً، غري أن هذه القوانني غري مطبقة فعلياً      

 مخس األطفال املنحدرين من األحياء الفقرية واملناطق القبلية ُيستخدمون كأطفال عاملني            ن حوايل مث إ . بنغالديش
 ماليني طفـل    ٦,٦وهناك قرابة   . لإلنفاق على أنفسهم وأسرهم، وربع األطفال العاملني غري ملتحقني باملدارس         

  .)٤٢( عاماً ُيستخدمون كأيٍد عاملة يف البلد١٤ أعوام و٥تتراوح أعمارهم بني 
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   إقامة العدل وسيادة القانون، مبا يف ذلك التصدي لإلفالت من العقاب- ٣

أفاد املركز اآلسيوي للموارد القانونية بأن نظام القضاء، ابتداًء من احملكمة العليا فما دوهنا، قد تضعضع                  - ٢٧
قضاء على حنو خيدم    جراء التعيينات ذات الطابع السياسي اليت أجرهتا أنظمة احلكم املتعاقبة كي تضمن تصرف ال             

 واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان وذكر التحالف من أجل حقوق اإلنسان. )٤٣(مصلحة املمسكني بالسلطة
ويؤدي هذا . أن نظام القضاء يعاين أزمة عميقة رغم استقالله الرمسي، وذلك بسبب التدخالت احلكومية املستمرة

والحظ احملفل أن . )٤٤( التفريط بإقامة العدل وانتهاكات حقوق اإلنسانه نظام القضاء إىل إدامةيالضعف الذي يعان
  .)٤٥(صالحيات احملكمة العليا قد تقلصت كثرياً حبكم القانون والواقع معاً يف ظل نظام سلطات حالة الطوارئ

ح وذكرت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن عمل الشرطة يف بنغالديش ال يزال يفتقر إىل اإلصـال                 - ٢٨
جهاز الشرطة بضعف أدائه عند التعامل مع االضطرابات االجتماعية والسياسية أو سم سويّت. وحتكمه قوانني بائدة

املتخلـف  تردية والتدريب   املعمل  الفهذا اجلهاز يعاين ظروف     . اإلرهاب أو االبتزاز أو اجلرائم املرتكبة ضد املرأة       
. )٤٦(ة واإلفالت من العقاب والتدخالت السياسية اخلارجيـة       والسمعة املوصومة بالفساد وإساءة استعمال السلط     

 أُجنز مشروع قانون حيل ٢٠٠٧ويف عام . ٢٠٠٦وأشارت املبادرة إىل الشروع يف برنامج إلصالح الشرطة يف عام 
وبعـد أن   . حمل قانون الشرطة الذي يرجع إىل احلقبة االستعمارية وفُتح أمام اجملتمع املدين كي يدلو فيه بـدلوه                

ُجمعت البيانات من االستبيانات املوزعة على املواطنني، أصبح القانون اآلن أمام وزارة الداخلية اليت ستدمج فيه                
وأشار املركز اآلسيوي للمـوارد     . )٤٧(زه لعرضه على احلكومة االنتقالية إلقراره     جهِّستمث  البيانات اليت مت مجعها     

ات مشتركة جديدة تتألف من عناصر االستخبارات العـسكرية         القانونية إىل عسكرة إنفاذ القانون عن طريق قو       
  .)٤٨(وأفراد الشرطة، وأصبحت احملاكم تعاين املراقبة والتدخل العسكريني

وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن اإلفالت من العقوبة مشكلة مؤسسية وقانونية ألن مسؤويل إنفاذ               - ٢٩
قاضاة مبوجب إطار قانوين متخلف ال ينسجم مع املعايري القانونية          القانون وأفراد القوات املسلحة حمصنون من امل      

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن االلتزام باإلصالح الذي أعربت عنه احلكومة االنتقاليـة  . )٤٩(الدولية احلالية 
كومة مل تنجح يف بيد أن هذه احل. ميثل فرصة للتصدي للعراقيل الطويلة األمد اليت حتول دون محاية حقوق اإلنسان

وضع حد حلالة اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق إجراء إصالحات مؤسسية شاملة                
لتعزيز سيادة القانون ومحاية إجراءات التحقيق واملقاضاة والقضاء اليت تتناول انتهاكات حقوق اإلنـسان مـن                

عوب القبلية واألصلية أنه بالرغم من إخضاع الناشطني يف     وذكرت الشبكة اآلسيوية للش   . )٥٠(التدخالت السياسية 
ميدان حقوق اإلنسان للمراقبة بشكل عام، فإن املدافعني عن حقوق اإلنسان املنـتمني إىل جمتمعـات الـسكان              

ويتعـرض  . األصليني واألقليات أو الذين يعملون مع هذه اجملتمعات ُيستهدفون بشكل خاص بال رادع أو عقاب        
  .)٥١(ن حقوق السكان األصليني إىل مثل هذا االستهداف بصورة غري متناسبةاملدافعون ع

   احلق يف اخلصوصية الشخصية ويف الزواج واحلياة األسرية- ٤

املنـايف  " من قانون العقوبات جتّرم السلوك اجلنـسي         ٣٧٧ىل أن املادة    أشارت مبادرة احلقوق اجلنسية إ      - ٣٠
. وتتضمن عقوبات اجلرائم املرتكبة يف إطار هذه املادة الغرامة والسجن ملدة تصل إىل عـشرة أعـوام                ". للطبيعة

ت إنفاذ  والحظت املبادرة عدم إجراء أي حماكمة أو تسجيل أي قضية يف إطار هذه املادة، ولكن ُيقال إن وكاال                 
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  القانون تتذرع هبا ملضايقة جمتمعات اهلجرا والكوثي وفئـة املثليـات واملثلـيني ومزدوجـي امليـول اجلنـسية                   
  .)٥٢(واملتحولني جنسياً

   حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وإنشاء اجلمعيات والتجمع- ٥
   العامة ويف احلياة السياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة السلمي،

أشار صندوق بيكيت إىل معاناة األمحديني الشديدة على يد اجلماعات اإلسالمية املتطرفة اليت تستهدفهم                - ٣١
أتباع األمحدية، الذين يعتـربون أنفـسهم       أن   بعض املسلمني    ىوير. بالضرب والقتل وتدمري مساجدهم وبيوهتم    

 للحكم القضائي بعدم إنفـاذ مقتـرح        وال تزال احلكومة تذعن   . يف بعض جوانب معتقداهتم   ُمبتدعون  مسلمني،  
 حلظر منشورات األمحدية، كما اختذت خطوات حلماية اجملتمع األمحدي بتوفري غطاء ٢٠٠٤حكومي صدر يف عام 

  بيد أن ممارسات العنف والتمييز ضد أتباع األمحدية ال تزال مثار قلق على صعيد احلريـة الدينيـة                  . أمين أكرب له  
  .)٥٣(يف بنغالديش

الشبكة اآلسيوية للشعوب القبلية واألصلية بأن الرهبان البوذيني كثرياً ما يتعرضون للمضايقات            ادت  وأف  - ٣٢
  .)٥٤(واالعتداءات، وكثرياً ما تتعرض معابدهم للنهب والتدمري

 اخلاص بسلطات حالة ٢٠٠٧أن نظام عام ) يف أونتاريو(وذكر جملس الوحدة اهلندوسية البوذية املسيحية   - ٣٣
الـيت أُجلـت    (ال يزال ساري املفعول وأن من املستبعد وقف العمل به قبل االنتخابات الوطنية املقبلة               الطوارئ  

وأشار احملفل إىل أن هذا النظام يتضمن أحكاماً واسـعة           .)٥٥()٢٠٠٨ديسمرب  /وُينتظر إجراؤها يف كانون األول    
 التهديدات املبطنة قد أّدى إىل ممارسة رقابـة         وأفادت تقارير بأن جلوء احلكومة إىل     . النطاق حتّد من حرية التعبري    

كما يسمح النظام املذكور مبراقبة االتصاالت علـى        . ذاتية واسعة يف وسائط اإلعالم املطبوعة واملسموعة واملرئية       
وأشارت منظمة مراسلون   . )٥٦(٢٠٠٦لعام  ) املعّدل(غرار القانون السابق املسمى قانون االتصاالت البنغالدشي        

فقـد اسـتدعت    . احلكومة واجليش ُيحكمان سيطرهتما على وسائط اإلعالم يف أوقات األزمة          إىل أن    بال حدود 
عناصر االستخبارات رؤساء حترير وهددت بإخضاعهم إلجراءات جنائية صارمة مبا يف ذلك إجراءات مبوجـب               

  .)٥٧( من أنظمة حالة الطوارئ٥املادة 

احلكومية ال تزال تتلقى هتديدات يف ظل حالة الطوارئ، يف حني وذكر احملفل أن العديد من املنظمات غري   - ٣٤
 ألعضاء تواجه منظمات أخرى تدخالً مباشراً يأخذ شكل عمليات توقيف واحتجاز تعسفية أو هتديدات بالتوقيف

ء جلـو أن  يف كثري من األحيان، و بهستخفُّياحلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات   أن  كما أشار احملفل إىل     . إدارهتا
وقد أّدى احلظر الصريح .  أمر ليس بغريب  لقمع االحتجاجات العمالية  الترويع  وكاالت إنفاذ القانون إىل العنف و     

مـن  حالة الطوارئ إىل تفاقم جو قمعي أصالً        أنظمة  لالجتماعات والتظاهرات العامة واألنشطة النقابية مبوجب       
  .)٥٨(إنفاذ حقوق العمالأجل 

قوق اإلنسان بأن الناشطني يف ميدان حقوق اإلنسان خيضعون للمراقبة عموماً،           وأفاد املركز اآلسيوي حل     - ٣٥
ولكن املدافعني عن حقوق جمتمعات السكان األصليني واألقليات أو الذين يعملون مع هذه اجملتمعات يتعرضـون                

  .)٥٩(للمضايقة بشكل خاص
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  ويف ظروف عمل عادلة ومواتية احلق يف العمل - ٦

النتهاكات األكثر شيوعاً يف قطاع العمل تشمل عدم تقدمي خطابات توظيـف رمسيـة،              ذكر احملفل أن ا     - ٣٦
والتأخر يف دفع األجور، واالمتناع عن دفع أجر ساعات العمل اإلضافية، وعدم توفري إجازة أمومة ومرافق مالئمة 

   العمـل خـالل     وقد أفضى إمهال أرباب العمل إىل العديد من اإلصابات والوفيـات يف مكـان             . لرعاية الطفل 
  .)٦٠(السنوات األخرية

شباب اجملتمعات احمللية الناطقة باألوردية أن أصعب ما يواجهه أفراد اجملتمع البيهاري يف             رابطة  وذكرت    - ٣٧
فهؤالء ال ُيحرمون من مجيع املناصب . الوقت احلاضر هو احلرمان من حق املساواة يف احلصول على فرص التوظيف

حد الشواغل الرئيسية اليت ما زالوا يواجهوهنا هو التمييز األوسع نطاقاً يف سوق العمل              احلكومية فحسب بل إن أ    
  .)٦١(بسبب إقامتهم يف املخيمات ووضعهم غري احملدد

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق - ٧

 Nagorik Uddyog ومنظمة يف بنغالديشحركة الدفاع عن حقوق الداليت واجملتمعات املستبعدة ذكرت   - ٣٨
وشبكة التضامن الدولية للداليت أن العملية األوىل لوضع ورقة االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر قد تطرقت إىل 

وجمتمع املوايل  ؛  )احلطابون أو ساكنو الغابات   " (الباوايل"جمتمع  : اجملتمعات احمللية اليت تواجه اإلقصاء وهي التالية      
صائدو السمك يف   (يمال  امل؛ وجمتمع   )الكناسون ومنظفو اجملاري والزبالون   (وجمتمع الداليت    ؛)مستخرجو العسل (

إطـالق عنـان   "بيد أن الورقة النهائية املعنونـة  ). اإلسكافيون وصانعو األحذية(؛ وجمتمع املوشي   )الكتل املائية 
ضع ورقة استراتيجية احلد من الفقر أما عملية و. ال تشري صراحةً إىل الداليت بأي شكل من األشكال "اإلمكانات

وقد تتيح هذه املشاركة توسـيع      . احلالية فهي أكثر منهجيةً وتضمن للمجتمع املدين قدراً من املشاركة احلقيقية          
والحظت الشبكة اآلسيوية للشعوب القبليـة واألصـلية أن الـسكان       . )٦٢(قائمة الفئات املستبعدة يف بنغالديش    

  .)٦٣(دون من املشاركة يف عمليات التخطيط وُيحرمون من املسامهة يف صنع القراراألصليني ما زالوا ُيستبع

عن قلقها إزاء الوضع املفزع     ) UBINIG" (األحباث السياساتية يف جمال البدائل اإلمنائية     "وأعربت منظمة     - ٣٩
والحظـت املنظمـة أن   . )٦٤(فشل احلكومة يف ضمان حق املواطن يف الغذاء والتغذية الكافينيفيما خيص   املتفاقم  

الوضع اإلنساين يف بنغالديش بات مفزعاً على هذا الصعيد ويوشك أن تترتب عليه عواقب وخيمة، فليس هناك يف 
كما . )٦٥(بنغالديش أي نظام قانوين أو سياسة عامة أو آلية أو مؤسسة مهمتها التصدي للحق يف الغذاء والتغذية                

ذية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـالعهود الدوليـة األخـرى املعنيـة بالبيئـة              الحظت املنظمة أن احلق يف الغذاء والتغ      
  .)٦٦(واإليكولوجيا والتنوع البيولوجي واملوارد اجلينية

والحظت مبادرة احلقوق اجلنسية أن ممارسة طقوس اإلخصاء الشائعة بني أفراد جمتمع اهلجرا تنطوي على   - ٤٠
  .)٦٧( من قبل ممارسني تقليديني يف ظروف تفتقر بشدة إىل النظافةخماطر صحية ألهنا ال تزال ُتمارس يف اخلفاء

منع عمليات اإلخـالء  اليت تنص على وذكر احملفل أنه بالرغم من االلتزامات الدستورية والدولية القائمة          - ٤١
وتـدابري  القسري، وبالرغم من األحكام الصادرة عن احملكمة العليا لتوجيه احلكومة إىل ضرورة توفري مهلة زمنية       

  .)٦٨(إعادة تأهيل مالئمة قبل عمليات اإلخالء، هناك أعمال هدم متكررة لألحياء الفقرية كل عام



A/HRC/WG.6/4/BGD/3 
Page 11 

وزعمت مجعية شباب اجملتمعات احمللية الناطقة باألوردية أن احلكومة ال تعترف بأفراد اجملتمـع احمللـي                  - ٤٢
ومل ُيدرج قاطنو خميمات البيهـاري يف ورقـة         . البيهاري الناطق باألوردية كمواطنني بنغالديشيني وكفئة أقلية      

  .)٦٩(االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر

  يف حياة اجملتمع الثقافية احلق يف التعليم ويف املشاركة - ٨

مجعية شباب اجملتمعات احمللية الناطقة باألوردية أنه بالرغم من عدم وجود قيود رمسية متنع الوصول ذكرت   - ٤٣
الذين يسعون لاللتحاق " البيهاري"مية فإن اإلقامة يف املخيمات تسبب مشاكل ألطفال اجملتمع إىل املدارس احلكو

ورغم أن مثة تغريات على هذا الصعيد كما يبدو، فإن القواعد تتفاوت بني املؤسسات التعليمية ويتوقف . باملدارس
كما الحظت اجلمعية أن مثة . نهاالسماح بالتحاق هؤالء األطفال باملدارس على مواقف األشخاص املسؤولني ع

وذكرت . )٧٠(حواجز دستورية حتول دون توفري فرص التعليم باللغة األوردية أو املشاركة يف الثقافة األوردية
 وشبكة التضامن Nagorik Uddyog  ومنظمة يف بنغالديشحركة الدفاع عن حقوق الداليت واجملتمعات املستبعدة

  .)٧١( الداليت ال حيصلون على تعليم رمسيالدولية للداليت أن معظم أفراد

  .  يف املائة من األطفال املعوقني بنقص فرص التعليم االبتدائي النظامي٩٦وأشار احملفل إىل تأثر حوايل   - ٤٤
  .)٧٢(وال يزال نقص املباين التعليمية ميثل مشكلة جسيمة بسبب عدم االلتزام بالقوانني القائمة

نسية أن معظم األشخاص امللتحقني باملدارس من فئيت اهلجرا والكوثي يشريون وذكرت مبادرة احلقوق اجل  - ٤٥
وتفيد التقارير بأن . إىل املضايقات باعتبارها أحد األسباب الرئيسية لتسرهبم من املدارس االبتدائية اليت متوهلا الدولة

  .)٧٣(كثريين منهم أصبحوا ذوي نزعات انتحارية ويعانون أزمات نفسية حادة

  األقليات والشعوب األصلية - ٩

الشبكة اآلسيوية للشعوب القبلية واألصلية إىل عدم اعتراف الدستور بالـسكان األصـليني يف              أشارت    - ٤٦
 جمموعة من السكان األصليني ٤٥والحظت مؤسسة ميثاق الشعوب األصلية يف آسيا أن هناك حنو . )٧٤(بنغالديش

صليون يف بنغالديش هم تارخيياً من أكثر الفئات حرماناً يف العديد           والسكان األ . تعيش يف خمتلف أحناء بنغالديش    
. )٧٥(من جوانب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، ويرجع ذلك أساساً إىل وضعهم كأقلية إثنية

غالديش وزعمت الشبكة أن انتزاع أراضي السكان األصليني واألقليات يشكل سياسة من سياسات الدولة يف بن              
وأن احلكومة تسمح للتيار الرئيسي من السكان البنغاليني بانتزاع هذه األراضي باستخدام أساليب خمتلفة منـها                

إىل أن انتزاع األراضي كذلك أشارت الشبكة و. )٧٦(تزوير املستندات وطرد السكان األصليني كرهاً من أراضيهم
اجليش جيدد مساعيه لتوطني املستوطنني املسلمني منذ أن        وما فتئ   . يشكل ممارسة منهجية يف مرتفعات شيتاغونغ     

  .)٧٧(فُرضت حالة الطوارئ يف البلد

وأشارت منظمة األمم والبلدان غري املمثلة إىل أن توقيع االتفاق املتعلق مبرتفعات شيتاغونغ كان خطوة                 - ٤٧
. )٧٨( العدالة لسكان جوما األصـليني     هامة حنو حتقيق السلم واألمن الدائمني، وجتسيداً للرغبة السياسية يف كفالة          

والحظت مؤسسة ميثاق الشعوب األصلية يف آسيا أن االتفاق املتعلق مبرتفعات شيتاغونغ قد نّص على إنشاء جلنة 
معنية باألراضي لتسوية املنازعات الطويلة األمد حول أراضي شيتاغونغ وفقاً للقانون واألعـراف واملمارسـات               
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ر تسوية أي من املنازعات املتعلقة      جتبيد أن هذه اللجنة مل تباشر أعماهلا بعد، ومن مث مل            . السائدة يف هذه املنطقة   
  .)٧٩( عاماً من توقيع االتفاق املذكور١١باألراضي بعد حنو 

  والحظ املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن األقليات اهلندوسية ال تزال مستهدفة وأن حرياهتـا الدينيـة         - ٤٨
 يف املائة من األسر اهلندوسية البـالغ        ٤٤ مليون هندوسي أو حوايل      ١,٢ وتفيد تقارير بأن حنو      .ال تزال ُتنتهك  

 وقـانون   ١٩٦٥ مليون أسرة هندوسية يف بنغالديش، قد تأثرت جراء قانون ممتلكات العدو لعـام               ٢,٧عددها  
  مث االسـتيالء   ، اللذين يبيحان تعريـف اهلنـدوس كأعـداء للدولـة ومـن              ١٩٧٤املمتلكات املكتسبة لعام    

  .)٨٠(على ممتلكاهتم

   املشردون داخلياً- ١٠

الحظت الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية أن األشخاص املشردين داخلياً ال يزالون متركزين يف   - ٤٩
وعدد املشردين داخلياً من مجاعة جوما غـري معـروف يف الوقـت             . منطقة مرتفعات شيتاغونغ بشكل أساسي    

ذكرت الشبكة أنه يف حني مل ُتوفر للمشردين داخلياً من هذه اجلماعة أي خدمات إعادة تأهيل أو                 و. )٨١(احلاضر
مساعدات غذائية أو مرافق تعليمية أو خدمات رعاية صحية أو خدمات صرف صحي أو مياه شرب مأمونة ، فإن 

  دماتيـة أخـرى منـذ      احلكومة توفر لألسر املستوطنة بصورة غري مشروعة حصصاً غذائية جمانـاً ومرافـق خ             
 شخص ٢٥ ٠٠٠وزعمت الشبكة أن احلكومات املتعاقبة قد سعت إىل تدمري الغابة وتشريد حنو . )٨٢(١٩٧٨عام 

من مجاعيت السكان األصليني غارو وكوش يف منطقة مودبور الغابية يف حمافظة تانغيل، وذلك حبجة إنشاء احلديقة                 
  .)٨٣( السكان األصليني الذين عارضوا إنشاء احلديقة اإليكولوجيةوقد قتلت قوات األمن الكثري من. اإليكولوجية

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١١

واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان أن قـانون مكافحـة          ذكر التحالف من أجل حقوق اإلنسان         - ٥٠
فهو .  املتعلقة حبقوق اإلنسان دون إجراء أي مناقشة عامة بشأنه يزيد من الشواغل٢٠٠٨اإلرهاب الذي ُسّن عام 

يعّرف اإلرهاب تعريفاً واسعاً يغطي األفعال الرامية إىل اإلضرار بوحدة بنغالديش وانسجامها وأمنها وسـيادهتا،              
املعّرفة تعريفاً فضفاضاً جملـرد     " اإلرهابية"وميكن اهتام أي شخص بارتكاب األنشطة       . وينّص على عقوبة اإلعدام   

  .)٨٤(حكمة أن تفرج عن هؤالء األشخاص بكفالة بعد توقيفهموال ميكن للم. الشبهة

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-ثالثاً 
أشارت مجعية شباب اجملتمعات احمللية الناطقة باألوردية إىل إعالن جلنة االنتخابات أن مجيع سكان املخيمات هم                 -٥١

ُيدرجون يف سجل حاملي بطاقة اهلوية الوطنية والناخبني باعتبـار          س وأهنم مجيعاً    بنغالديشيون مبوجب حكم احملكمة العليا    
وبالفعل فإن معظم سكان املخيمات باتوا مدرجني يف عملية تسجيل حاملي بطاقـات  . هذا اإلعالن إجنازاً وممارسة جيدة 

  .)٨٥(املخيماتبيد أن تسجيل الناخبني مل يكتمل بعد بالنسبة لسكان . اهلوية الوطنية والناخبني
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السياسة الوطنية للنهوض "حققته احلكومة بوضع إجيابياً ذكرت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن مثة تطوراً    -٥٢
، واليت تتضمن ختصيص ثلث مقاعد األحزاب السياسية للمرأة، فضالً عن سـّن قـوانني               ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان " باملرأة

  .)٨٦(ة من أجل ضمان تكافؤ الفرص ومتكني املرأة من السيطرة على ممتلكاهتاجديدة وزيادة احلصص املخصصة للمرأ

 ٤٦والحظ احملفل أن تدابري هامة قد اُتخذت لالعتراف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلـك إنـشاء                     -٥٣
عاقة والتنمية لتـصبح هيئـة      معنياًً بقضايا اإلعاقة، وإعادة هيكلة املنظمة الوطنية لإل       اإلدارات  مركز تنسيق يف الوزارات و    

  .)٨٧(مستقلة بذاهتا، ووضع إجراءات منفصلة لتحديد هوية األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق االنتخابات

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-رابعاً 
  ).ال ينطبق(

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-خامساً 
 Nagorik Uddyog ومنظمـة يف بـنغالديش   الداليت واجملتمعات املـستبعدة  حركة الدفاع عن حقوقأوصت   -٥٤

ين يف مناطق عدة لتنفيذ تدابري احلماية الدستورية وسّن تشريعات حمـددة            تقوشبكة التضامن الدولية للداليت بتقدمي دعم       
  .)٨٨(لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جملتمع الداليت وفقاً للمعايري الدولية

شبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية بالنظر يف توفري التعاون التقين إلنشاء جلنة وطنيـة معنيـة                الوأوصت    -٥٥
  .)٨٩(حبقوق الشعوب األصلية
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