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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
   ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

 ٥دته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع للمعلومات أع      
   ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بنغالديش    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
فوضـية  تقارير امل   ويف ،من الدولة املعنية  الواردة  يف ذلك املالحظات والتعليقات       مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

ت اقتراحا  أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء     وال .ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها     ما خبالفمن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        منهجيعلى حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . ردة يف التقرير  الوا
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢( العاملية حلقوق اإلنساناملعاهدات    

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها بعد االستعراضاإلجراءات املتخذة   احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

 االنضمام  أو التصديق
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٧٩( التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  )١٩٩٨(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  )٢٠٠٠(والسياسية 

قية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       اتفا
  )١٩٨٤(ضد املرأة 

  )١٩٩٨(اتفاقية مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات      

  )٢٠٠٠(املسلحة 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة     

طفـال  حقوق الطفل بـشأن بيـع األ      
املـواد    ويف واستغالل األطفال يف البغاء   

 )٢٠٠٠(اإلباحية 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

  )٢٠١١(أسرهم 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

 )٢٠٠٧(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري الثاين   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    

  باحلقوق املدنية والسياسية
ــاري الرب ــول االختي وتوك

  التفاقية مناهضة التعذيب
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

 القسري

ــات  التحفظـــ
ــات و أو /واإلعالن

 التفامهات

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
 ١إعالن، املواد   (واالجتماعية والثقافية   

  )١٩٩٨، ١٣ و١٠ و٨ و٧ و٣ و٢و
ــاحلقوق العهــد الــدويل اخلــاص  ب

-١٤حتفظ، املـادة    (والسياسية   املدنية
، ١١، و ٣-١٠؛ إعالن، املـواد     )د(٣
  )٢٠٠٠، ٦-١٤، و)د(٣-١٤و

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
، )أ(١٣، و٢حتفـظ، املـواد    (ضد املرأة   

ــظ، )و(و) ج(١-١٦و ــحب حتف ؛ س
  )١٩٩٧، )و(١-١٦و) أ(١٣املادتان 

 القـضاء   الربوتوكول االختياري التفاقية  
على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        

  )٢٠٠٠ ،٩ و٨حتفظ، املادتان (
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها بعد االستعراضاإلجراءات املتخذة   احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

حتفظ، املادة  (اتفاقية مناهضة التعذيب    
١٩٩٨، ١-١٤(  

حتفظ، املادتـان   (اتفاقية حقوق الطفل    
 )١٩٩٠، ٢١ و١-١٤

إجراءات الشكاوى  
والتحقيق واإلجـراء   

 )٣(العاجل

اتفاقية مناهـضة التعـذيب، املـادة       
١٩٩٨(٢٠( 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،    

  )٢٠٠٨(٦املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء على    
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤ العنصري، املادة
ــاري  ــول االختي الربوتوك
ــدويل اخلــاص  للعهــد ال
بــاحلقوق االقتــصادية  

  واالجتماعية والثقافية
ــدويل اخلــاص  العهــد ال

لسياسية، باحلقوق املدنية وا  
  ٤١املادة 

ــاري  ــول االختي الربوتوك
األول امللحق بالعهد الدويل    
اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     

  والسياسية
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية القضاء على مجيـع     
أشكال التمييز ضد املـرأة،     

  ٨املادة 
ــاري  ــول االختي الربوتوك

املتعلق التفاقية حقوق الطفل    
  إجراء تقدمي البالغاتب

ة مناهضة التعـذيب،    اتفاقي
  ٢٢ و٢١املادتان 

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق
املهاجرين وأفراد أسـرهم،    

  ٧٧ و٧٦املادتان 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  القسري
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 
احلالة خالل دورة االسـتعراض     

 السابقة
تخـذة بعـد    اإلجراءات امل 
 مل ُيصدق عليها  االستعراض

 االنضمام  أو التصديق
 اخلالفة أو

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

 ١٢ جنيف املؤرخة    اتاتفاقي
ــسطس /آب  ١٩٤٩أغــ

والربوتوكــوالن اإلضــافيان 
  )٤(األول والثاين

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
عدا االتفاقيـة   (العمل الدولية   

 )٥()١٣٨م رق

  )٦(بروتوكول بالريمو
نظام رومـا األساسـي     
  للمحكمة اجلنائية الدولية

 

االتفاقيات املتعلقـة بـالالجئني وعـدميي       
  )٧(اجلنسية

الربوتوكول اإلضايف الثالث امللحق باتفاقيات 
  )٨(١٩٤٩  عامجنيف املعقودة يف

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمـال       
  التعليم

 ١٦٩ة العمل الدوليـة رقـم       اتفاقيتا منظم 
  )٩(١٨٩و

 ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 واللجنة املعنية بالقـضاء     )١٠(، رحبت جلنة حقوق الطفل    ٢٠١١ و ٢٠٠٩يف عامي     -١
 بالتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         ،، على التوايل  )١١(على التمييز ضد املرأة   
  . االختياريااإلعاقة وبروتوكوهل

ت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة             وحث  -٢
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال             
التمييز العنصري، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب، والربوتوكـول            

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكـول      االختياري للعهد الدويل اخلاص ب    
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء    . )١٢(االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

على التمييز ضد املرأة بنغالديش على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع               
التفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز          العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وا    

وكررت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان توصـيتها           . )١٣(العنصري
لبنغالديش بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            

  .)١٤(االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 )١٦( وجلنة حقـوق الطفـل     )١٥(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٣

ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بنغالديش على النظر يف التـصديق علـى              
  اخلاصتني بالالجئني والنظـر يف االنـضمام إىل اتفاقيـة          )١٧(١٩٦٧ و ١٩٥١  عام اتفاقييت
 املتعلقـة خبفـض     ١٩٦١  عام  عدميي اجلنسية واتفاقية    اخلاصة مبركز األشخاص   ١٩٥٤ عام

  .)١٨(حاالت انعدام اجلنسية
وحثت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على النظر يف التصديق على بروتوكول منـع               -٤

وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحـدة            
  .)١٩(رب الوطنيةملكافحة اجلرمية املنظمة َع
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املعنية مبسألة الفقـر املـدقع وحقـوق     واخلبرية املستقلة   وحثت جلنة حقوق الطفل       -٥
 املتعلقة ١٣٨اإلنسان بنغالديش على النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

  .)٢٠(باحلد األدىن لسن االستخدام
بـنغالديش لتحفظاهتـا علـى      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها ملراجعـة           -٦

وأوصت منظمـة   . )٢١(التعجيل هبذه العملية   من االتفاقية، وحثتها على      ٢١و) ١(١٤ املادتني
بنغالديش باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية      ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

 من  ٢١و) ١(١٤تني  إجراء تقدمي البالغات وسحب حتفظاهتا على املاد      املتعلق ب حقوق الطفل   
  . )٢٢(يتناىف مع القانون الديين  الحيث تعترب اليونيسيف أن التبيناتفاقية حقوق الطفل، 

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باستعداد بنغالديش للنظـر يف               -٧
  .)٢٣(من االتفاقية) ج(١-١٦ و٢سحب حتفظاهتا على املادتني 

 غالديش إىل التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم         ودعت اليونسكو بن    -٨
  . )٢٤(١٩٦٠ لعام

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش على مواصلة عمليـة               -٩

االتفاقية يف إطار زمين    مراجعة قوانينها من أجل مواءمة تشريعاهتا احمللية مع التزاماهتا مبوجب           
واضح، وتعزيز إصالح قوانينها من خالل الشراكة والتعاون مع القادة الـدينيني واحملـامني              

  . )٢٥(يف ذلك املنظمات النسوية غري احلكومية  مباومنظمات اجملتمع املدين
 ،مكافحة املواد اإلباحيـة   قانون  شروع  جملس الوزراء مل  والحظت اليونيسيف إقرار      -١٠

  .)٢٦(هسنِّالتعجيل بُينتظر تداوله يف الربملان وسنه؛ وحثت بنغالديش على حيث 
وحثت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على تعريف وإدماج مبدأ املـصاحل الفـضلى               -١١

  .)٢٧(الوطنيةللطفل يف تشريعاهتا 
 وحثت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على إدماج اتفاقية حقوق الطفل يف التـشريعات          -١٢
 وتعريف الطفل على أنه أي شخص يقل        )٢٨(١٩٧٤  لعام ؛ وعلى تنقيح قانون األطفال    احمللية

  .)٢٩( عاما١٨ًعمره عن 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٣٠(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

  )٣١(املركز خالل دورة االستعراض احلالية  رة االستعراض السابقةاملركز خالل دو   الوطنية حلقوق اإلنسانةاملؤسس

  )٢٠١١مايو /أيار(باء   ال ينطبق  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف بنغالديش
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الوطنيـة حلقـوق   اللجنة حثت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على ضمان استقاللية          -١٣
معاجلة قضايا حقوق الطفل؛ وعلى إنشاء      ميكنها من     مبا اإلنسان وتوفري املوارد والقدرات هلا    

حقوق األطفال  بانتهاكات  األطفال كي يعاجل الشكاوى املتعلقة      املعين ب ظامل  املمكتب ألمني   
ويوفر سبل االنتصاف من هذه االنتهاكات؛ وعلى ضمان سـهولة الوصـول إىل آليـات               

  .)٣٢(الشكاوى وضمان أن ُتراعي هذه اآلليات احتياجات األطفال
ت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على النظر يف تعزيز قدرات وزارة شؤون املرأة             وحث  -١٤

خالل توفري املوارد البشرية واملالية وتوضيح أدوار وواليات اجمللس الوطين لتنمية           من  والطفل  
  .)٣٣(املرأة والطفل

 السياسة الوطنية لنماء الطفل   والحظت اليونيسيف تطورات إجيابية متثلت يف اعتماد          -١٥
، والسياسة الوطنية   ٢٠١٠  لعام السياسة الوطنية للقضاء على عمالة األطفال     ، و ٢٠١١ لعام

 وأوصت بتنقيح   .الوطنية حلقوق اإلنسان  اللجنة  للتعليم، وإنشاء جلنة حقوق الطفل يف إطار        
األطفال للنص على مراقبة مستقلة     املعين ب ظامل  املمشروع القانون املتعلق بإنشاء مكتب أمني       

  .)٣٤( الطفلة خصيصاً باألطفال لتنفيذ اتفاقية حقوقمتعلق
عدم إحراز أي   الفقر املدقع وحقوق اإلنسان     مبسألة   ة املعني ة اخلاص ةاملقرروالحظت    -١٦
  .)٣٥(يتعلق بتعيني أمني مظامل وفقاً للدستور  فيماتقدم

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ثانياً  

  )٣٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  عاهدة املهيئة
مالحظات ختاميـة واردة    

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  حالة اإلبالغ  آخر املالحظات اخلتامية االستعراض السابق

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

تأخر تقدمي التقارير الثـاين       -  -  ٢٠٠١مارس /آذار
 عشر إىل الرابع عشر منـذ     

  ٢٠٠٦ عام
جلنة احلقوق االقتصادية   

  واالجتماعية والثقافية
تأخر تقـدمي التقريـر األويل        -  -  -

ــذ    ــاين من ــر الث والتقري
 على  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ عامي
  التوايل

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

 تأخر تقدمي التقرير األويل منذ      -  -  -
  ٢٠٠٢ عام

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

 حيل موعد تقدمي التقرير الثامن      ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ٢٠١٠  ٢٠٠٤وليه ي/متوز
  ٢٠١٥ عام
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  عاهدة املهيئة
مالحظات ختاميـة واردة    

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  حالة اإلبالغ  آخر املالحظات اخلتامية االستعراض السابق

تأخر تقدمي التقارير األول إىل       -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
 ١٩٩٩الرابع منذ األعـوام     

 ٢٠١١ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣و
  على التوايل

  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

  ٢٠٠٧يونيه /يرانحز

حيل موعد تقـدمي التقريـر        ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٧
   ٢٠١٢  عاماخلامس

اتفاقيـــة حقـــوق 
  األشخاص ذوي اإلعاقة

 تأخر تقدمي التقرير األويل منذ      -  -  -
  ٢٠١٠ عام

اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق مجيع العمـال    
  املهاجرين وأفراد أسرهم

 تأخر تقدمي التقرير األويل منذ      -  -  -
  ٢٠١٢ عام

  الردود على طلبات املتابعة احملدَّدة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  يفمقدمة   املوضوع  موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

  -  -  -  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  -  -  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

العنف ضد النـساء والفتيـات؛       ٢٠١٣  لى التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء ع
سحب التحفظات على املادتني    

  )٣٧()ج(١-١٦ و٢

-  

  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
كررت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع توصيتها لبنغالديش بتقدمي تقريرها             -١٧

  .)٣٨(جتماعية والثقافيةاألويل إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال

  )٣٩(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  ةاالستعراض السابقدورة احلالة خالل   
  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة
  )٢٠٠٠( الديين التعصب  الزيارات املضطلع هبا

  )٢٠٠٠(العنف ضد املرأة 
  )٢٠٠٢(احلق يف الغذاء 

ع وحقوق  املاء والصرف الصحي والفقر املدق    
  )٢٠٠٩(اإلنسان، بعثة مشتركة 
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  احلالة الراهنة  ةاالستعراض السابقدورة احلالة خالل   
  )سُيتفَّق على التواريخ(حرية الدين   حرية الدين  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  )٢٠٠٥(السكن الالئق   الزيارات اليت طُِلَب إجراؤها
  )٢٠٠٦(قضايا األقليات 

بـإجراءات    أو اإلعدام خارج القضاء  
  )٢٠٠٦(تعسفاً   أوموجزة

  )٢٠٠٧( القضاة واحملامني استقاللية
  )٢٠٠٨(أشكال الرق املعاصرة 

  )٢٠٠٨(العنصرية 
 بإجراءات مـوجزة    أو اإلعدام خارج القضاء  

  )٢٠٠٩ و٢٠٠٨ كُررت عامي(تعسفاً  أو
  )٢٠١٢(املشردون داخلياً 

 تـذكري يف  (استقاللية القـضاة واحملـامني      
  )٢٠١٢ عام

  )٢٠١٢(التضامن الدويل 
  )٢٠١٢(العنف ضد املرأة 

الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات       
  العاجلة

  . منها٢٧  بالغاً ردَّت احلكومة على٣٠خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسل 

  .)٤٠(الفقر املدقع وحقوق اإلنسان  تقارير وبعثات املتابعة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -ثالثاً  

  لتمييزاملساواة وعدم ا  -ألف  
تزال تـشعر بـالقلق إزاء        ال قالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إهنا          -١٨

يف ذلك القوانني املتصلة بالزواج والطالق واجلنسية والوصاية          مبا القوانني واألحكام التمييزية،  
 بنغالديش  ودعت اللجنة . وحقوق احلضانة اليت حترم املرأة من املساواة يف احلقوق مع الرجل          

 ،إىل مواصلة عملية مراجعة قوانينها بغية مواءمة تشريعاهتا احمللية مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية            
  .)٤١(وذلك يف إطار زمين واضح

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش على تصميم وتنفيـذ               -١٩
اخلبرية املستقلة  ودعت  . )٤٢(ارسات التمييزية استراتيجيات للقضاء على القوالب النمطية واملم     

املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف الـصحي               
يتعلق بالفتيات والنـساء،    فيمابنغالديش إىل القضاء على املواقف والقوالب النمطية التمييزية       

يق وصوهلن إىل خـدمات الـصرف       واليت تؤدي إىل إلقاء عبء مجع املياه عليهن أساساً وتع         
  .)٤٣(الصحي املأمونة

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش على توسيع نطـاق               -٢٠
تطبيق ضمانات املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يف الدستور والتشريعات ذات الـصلة              

  .)٤٤(كي تشمل اجملاالت اخلاصة
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عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييـز ضـد             وأعربت اللجنة امل    -٢١
يتعلق باحلصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن          فيما النساء والفتيات خصوصاً  

  .)٤٥(وعلى إمكانية اللجوء إىل القضاء
والحظت اليونيسيف اعتماد اخلطة اخلمسية الـسادسة، وذكـرت أن الفتيـات              -٢٢

يف ذلك أطفال الالجئني، واألطفال ذوو اإلعاقة، وأطفال          مبا  حمددة من األطفال،   وجمموعات
زالوا   مااألقليات اإلثنية والدينية، واألطفال الذين يعيشون يف األحياء الفقرية واملناطق الريفية،          

وأوصت بأن تنفذ بنغالديش محلة وطنية لتثقيف الناس بضرورة         . يواجهون التمييز والتفاوت  
وأعربت جلنة حقوق   . )٤٦(لتمييز، وأن تضمن التنفيذ الكامل للخطة اخلمسية السادسة       عدم ا 

  .)٤٨( وحثت بنغالديش على معاجلة هذه املسائل)٤٧(الطفل عن شواغل مماثلة
 والحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع أن حالة أشد الفئـات ضـعفاً               -٢٣
وأكدت احلاجة إىل معاجلة نشطة . ٢٠٠٩ديسمرب /نون األولكاتتغري كثرياً منذ زيارهتا يف  مل

ملسألة التمييز ضد تلك الفئات وضمان وصوهلا إىل اخلدمات وحصوهلا على محاية اجتماعية             
  .)٤٩(سيما الالجئون الروهنغيا  المالئمة،

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
بة اإلعدام والسجن املؤبد حبـق األطفـال        الحظت اليونيسيف إمكانية إصدار عقو      -٢٤

وحثـت جلنـة    . )٥٠( عاماً دون التمتع باإلفراج املشروط     ١٨ و ١٦الذين تبلغ أعمارهم بني     
حقوق الطفل بنغالديش على عدم إصدار أحكام بالسجن املؤبد على مرتكيب اجلرائم الـذين         

دام على األشخاص   حثتها على وقف تطبيق عقوبة اإلع       كما ؛)٥١( سنة ١٨تقل أعمارهم عن    
  .)٥٢( عاماً وعلى إلغاء عقوبة اإلعدام١٨الذين تقل أعمارهم عن 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االفتقار إىل سياسات ترتكز على الوقاية،               -٢٥
  .)٥٣(وإزاء وجود أوضاع معينة يف بنغالديش تقوض متتع الطفل باحلق يف احلياة والبقاء والنماء

غري الطوعي   أو، ذكر الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري      ٢٠١٢  عام ويف  -٢٦
أنه نقل إىل احلكومة مزاعم تلقاها تفيد بكثرة استخدام االختفاء القسري من جانب وكاالت           

سيما كتيبة التـدخل الـسريع،        ال إنفاذ القانون والقوات شبه العسكرية والقوات املسلحة،      
  .)٥٤(ىت إلعدامهم خارج نطاق القضاءكأداة الحتجاز األشخاص وح

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء احتجاز األطفال يف سـجون الكبـار؛                -٢٧
وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم يف مراكز الشرطة؛ وطول فتـرة احتجـازهم يف مراكـز               

مع والحظت اليونيسيف أن األطفال ُيحتجزون      . )٥٥(الشرطة؛ وعدم وجود حماكم لألحداث    
  .)٥٧( وأوصت بإطالق سراحهم دون إبطاء،)٥٦(الكبار يف السجون بانتظار احملاكمة
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وحثت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على تقصري مدة احتجاز األطفـال الـسابق               -٢٨
للمحاكمة، والفصل بني األطفال احملرومني من حريتهم والكبار؛ وإعـادة النظـر يف قـرار              

عزيز التدابري البديلة لالحتجاز، وإنشاء هيئة مستقلة ملراقبـة  احتجاز األطفال هبدف إلغائه، وت  
  .)٥٨(ظروف االحتجاز

وال تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء العنف ضد النساء                 -٢٩
يف ذلك العنف املرتيل، واالغتصاب، واالعتداء برش األمحاض، والعنـف املتـصل              مبا والفتيات،

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة،    . )٥٩(هور، والعنف املستند إىل الفتاوى    بامل
ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بنغالديش على اعتماد خطة عمل وطنية، وعلى             

اجـه  جترمي العنف ضد النساء والفتيات، وحماكمة مرتكيب هذه األعمال، وإزالة العقبات الـيت تو             
  .)٦٠(النساء يف الوصول إىل العدالة، واعتماد تشريعات تتعلق بالتحرش اجلنسي

والحظت اليونيسيف أنه على الرغم من اخلطوات املتخذة ملكافحة االعتداء علـى              -٣٠
يف ذلك قانون منـع العنـف         مبا األطفال واستغالهلم جنسياً من خالل سن قوانني جديدة،       

يزال االعتداء على األطفـال       ال ،)٢٠١٢(ة االجتار بالبشر    وقانون مكافح ) ٢٠١٠( املرتيل
وأوصت اليونيسيف بأن تكفل بنغالديش التنفيذ الكامل للقوانني        . واستغالهلم جنسياً مستمراً  

وحثت جلنة حقوق . )٦١(وأن تعزز اجلهود الرامية إىل توقيف مرتكيب هذه األعمال ومقاضاهتم  
  املتعلقة باالعتداء على األطفال واستغالهلم جنـسياً،       الطفل بنغالديش على تعزيز التشريعات    

يف ذلك التجرمي واملالحقة القضائية، وتـدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون واملرشـدين             مبا
، وتعزيـز   )٦٢(االجتماعيني والقضاة واملدعني العامني على كيفية التعامل مع الشكاوى بسرية         

هلم على خدمات التعايف واملشورة وغري      دعم األطفال ضحايا االعتداء واإلمهال لضمان حصو      
  .)٦٣(ذلك من أشكال إعادة التأهيل

املـرأة  والحظت اليونيسيف أن الدستور، والقانون اجلنائي، وقانون منع اضـطهاد             -٣١
بيد أن العنف حبق األطفـال      . ، وقانون األطفال حتظر العقاب البدين يف مجيع البيئات        والطفل

املـدارس ومؤسـسات      ويف دين يف البيئات اُألسرية واجملتمعية    واملمارسة الواسعة للعقاب الب   
وشجعت اليونيسيف وجلنـة حقـوق الطفـل        . زالت مستمرة   ما قضاء األحداث الرعاية و 

  .)٦٤(القوانني احلالية حلظر وإلغاء العقاب البدين يف املدارسإنفاذ بنغالديش على 
أة اعتماد خطـة عمـل شـاملة        وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر         -٣٢

وكررت جلنة حقوق الطفل    . )٦٥(ملكافحة االجتار واالستغالل اجلنسي وضمان تنفيذها الفعلي      
يعملـون يف املراكـز       أو اإلعراب عن قلقها إزاء العدد املتزايد من األطفال الذين يعيـشون          

. )٦٦(جتار باألطفال احلضرية ألن هؤالء األطفال أهداف رئيسية للعصابات املنظَّمة يف جمال اال          
ورحبت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بالعمل اجلاري على وضع قـانون             
 جديد ملكافحة االجتار، بيد أهنا الحظت أن النساء وأطفـال الروهنغيـا غـري املـسجلني               

 .)٦٧()٢٠٠٣  عـام  ، املعدَّل ٢٠٠٠(يستفيدوا فعلياً من قانون منع اضطهاد املرأة والطفل          مل
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بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إىل احلكومـة      منظمة العمل الدولية املعنية     وطلبت جلنة خرباء    
اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز آليات إنفاذ القانون من أجل التحقيق الفعلي يف حاالت االجتـار               

  .)٦٨( ومالحقة مرتكيب هذه احلاالت،باألشخاص الستغالهلم جنسياً واستغالهلم يف العمل
وكررت جلنة حقوق الطفل توصيتها مبكافحة بيع األطفال واالجتار هبم، وحثـت              -٣٣

اجلهات املعنية لتقدمي خدمات وبرامج التعايف وإعادة       مجيع  بنغالديش على تعزيز شراكاهتا مع      
  . )٦٩(ضحاياالاإلدماج االجتماعي لألطفال 

السن الدنيا للتجنيد   وأوصت جلنة حقوق الطفل بعدم جتنيد أي طفل يقل عمره عن              -٣٤
 ، وأن يستند التجنيد يف السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر إىل قرار مستنري             ،يف اجليش 

  .)٧٠(من الوصي القانوين  أومبوافقة مسبقة من الوالدين  إالحيدث ذلك وأال
يف ذلك عمل األطفال، منتـشر       مبا والحظت اليونيسيف أن االستغالل االقتصادي،      -٣٥

ارتفاع عدد األطفال العـاملني      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء      . )٧١(ديشيف بنغال 
يف مخسة من أسوأ األشكال املختارة لعمل األطفال، وإزاء عدم وجود آليات إلنفاذ قـوانني               

وأعربت جلنة حقوق الطفـل واللجنـة املعنيـة         . )٧٢(حمددة من أجل محاية األطفال العاملني     
 ضد املرأة عن قلقهما من أن الفتيات اللوايت يعملن خادمات يف املنـازل      بالقضاء على التمييز  

  .)٧٣(أكثر عرضة للعنف واالستغالل من الفتيان

  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  مباإقامة العدل،  -جيم  
تمرار تطبيق  ال تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء اس              -٣٦

السلوك غـري   "احمللية ملعاقبة   جمالس الوساطة    إىل أحكام تصدرها     عقوبات غري قانونية استناداً   
وحثت اللجنة بنغالديش على ضـمان أال تـؤدي هـذه           . )٧٤("االجتماعي وغري األخالقي  

  .)٧٥(األحكام إىل عقوبات خارج نطاق القضاء
لألحداث يف مجيع املقاطعات وأفرقة     ة  قضائيهيئة  /ونوهت اليونيسيف بإنشاء حمكمة     -٣٧

عمل وطنية وبلدية لضمان عدم إيداع األطفال يف سجون الكبار وإطالق سراح األطفـال              
وسوف يضمن املشروع اجلديد لقانون األطفال، الذي وافقت عليـه          . احملتجزين فيها أصالً  

 ىل احلرمان من احلريـة    ُينتظَر مناقشته يف الربملان وسنُّه، عدم اللجوء إ       و ٢٠١٠  عام احلكومة
وحيظر هذا املشروع أيضاً عقوبة اإلعدام والـسجن املؤبـد دون التمتـع             . كخيار أخري  إال

وأوصت جلنة حقوق الطفل مبواءمة نظام قضاء األحداث مع أحكام          . )٧٦(باإلفراج املشروط 
يـة  وأعربت جلنة حقوق الطفل واليونيسيف عن قلقهما من أن الـسن القانون           . )٧٧(االتفاقية

 وحثت بنغالديش على رفع هـذه       )٧٨(تزال متدنية وهي تسع سنوات      ال للمسؤولية اجلنائية 
  .)٧٩( عاماً على األقل١٢السن إىل 
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 بـإجراءات مـوجزة     أو اإلعدام خارج القضاء  حباالت  وأعرب املقرر اخلاص املعين       -٣٨
ما إزاء حكم باإلعـدام     القضاة واحملامني عن قلقه    تعسفاً واملقررة اخلاصة املعنية باستقالل     أو

 أنه بالنظر إىل األمهية     اأصدرته حمكمة اجلرائم الدولية ببنغالديش، بعد حماكمة غيابية، والحظ        
التارخيية هلذه احملاكمات وإىل التطبيق احملتمل لعقوبة اإلعدام، فإنه من األمهية مبكان متكـني              

 عرب عن القلـق أيـضاً إزاء      وأُ. مجيع املتهمني من التمتع مبحاكمة عادلة أمام هذه احملكمة        
م  االدعاء العام يف احملكمة، فضالً عن استقالهل       ودوائرأثري من مسائل تتعلق برتاهة القضاة        ما
، ٢٠١٠مارس /آذار، اليت أُنشئت يف ببنغالديشوحمكمة اجلرائم الدولية .  السلطة التنفيذيةعن

تتمكَّن مبوجبهما من حماكمـة     هي يف احلقيقة حمكمة حملية تتمتع بوالية قضائية واختصاص          
جـرائم ضـد      أو جرائم حرب   أو  مجاعية ومعاقبة أي شخص متهم بارتكاب جرائم إبادة      

يف ذلك خالل حرب التحرير اليت شـهدها          مبا غريها من الفظائع يف بنغالديش،      أو اإلنسانية
  .)٨٠(١٩٧١  عامالبلد

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
تزال تـشعر بـالقلق ألن        ال  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إهنا        قالت  -٣٩

بعد مضي   إالميكنه التقدم بطلب للحصول على اجلنسية  الالزوج األجنيب للمرأة البنغالديشية  
مخس سنوات على إقامته يف البلد، بينما تستطيع املرأة األجنبية املتزوجة من رجل بنغالديشي              

 وحثّت بنغالديش على تعديل تـشريعاهتا       .)٨١(هبذا الطلب بعد سنتني فقط من اإلقامة      التقدُّم  
 وأوصت جلنة حقوق الطفل باالعتراف باألطفال الذين حيمـل أحـد            .)٨٢(املتعلِّقة باجلنسية 

  .غالديشية كمواطنني بنغالديشينيبنوالديهم اجلنسية ال
إضـفاء الـصفة   "هلوية من أجـل  وأعربت اليونيسيف عن قلقها إزاء تزوير وثائق ا     -٤٠

لتشغيل األطفال يف البغاء، الذي ُيعَترب نشاطاً قانونياً للبالغني   أوعلى الزجيات املبكِّرة" القانونية
 وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتأكُّد من أن كـل طفـل      .)٨٣(احلائزين على رخص حكومية   

املعنية مبسألة الفقر املدقع    قلة  اخلبرية املست حيمل شهادة ميالد صحيحة، وهو أمر شّددت عليه         
املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف           واخلبرية املستقلة   

  .)٨٤(أوصت اللجنة حبماية األطفال من الزواج املبكِّر والقسري  كماالصحي،
ماً على  عا١٨ و٢١والحظت اليونيسيف أن السن الدنيا لزواج الرجال والنساء هي   -٤١

 وحثّت جلنـة    .)٨٥(التوايل لكنها الحظت أيضاً أن زواج األطفال مستمٌر رغم حظره قانوناً          
يف ذلك   مبابنغالديش على حظر الزواج املبكِّر والقسري واملمارسات التقليدية،حقوق الطفل   

ـ              .)٨٦(املهور دٍّ  وحثّت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش على وضع ح
  .)٨٧(لزواج األطفال الذي ُيماَرس يف املناطق الريفية بوجه خاص

ورحَّبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باستعداد بـنغالديش لوضـع               -٤٢
لألسرة يلغي التمييز بني املسلمني واهلندوس واملسيحيني وغريهم من اجملموعات          قانون موحَّد   
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يتعلَّق بالزواج والطالق واإلرث وتوزيـع        فيما حة وغري متييزية  الدينية، وإلرساء أحكام واض   
  .)٨٨(يتماشى مع االتفاقية  مباامللكية وحضانة األطفال،

تتعلَّق بالرعاية البديلـة لألطفـال      والحظت اليونيسيف عدم وجود سياسة وطنية         -٤٣
  .)٨٩(يةاحملرومني من رعاية والديهم ألن التّبين ُيعَترب خمالفاً للقوانني الدين

املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمُّـع الـسلمي           أو الدينحرية    -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

على الرغم من اعتماد التعديل الرابع عشر على الدستور، الذي يزيد عدد املقاعـد                -٤٤
  وزيرات ٦ وعلى الرغم من تعيني      ، مقعداً ٤٥  مقعداً إىل  ٣٠املخصصة للمرأة يف الربملان من      

تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء ضـعف               ال ،٢٠٠٩ عام
 وحثّت بنغالديش علـى تبّنـي قـوانني         .)٩٠(متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية واملهنية      
  .)٩١(صنع القرار مناصبوسياسات هتدف إىل تعزيز مشاركة املرأة يف 

 وال تزال املقرِّرة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان تـشعر بـالقلق إزاء               -٤٥
ُيرتكـب مـن      ما  وإزاء ،يبلّغ عنه من قيود تعيق حرية الرأي والتعبري وتكوين اجلمعيات          ما

ق أعمال عنف وسوء معاملة وختويف هتدد السالمة اجلسدية والنفسية للمدافعني عن حقـو            
املقرِّر اخلاص املعين حبرية التعبري واملقرِّرة      أحال  ،  ٢٠١١ عام  ويف .)٩٢(اإلنسان يف بنغالديش  

 حلقوق  ةتعلَّق مبزاعم منها تعرُّض منظم    ت بالغاتاخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان       
م بسبب عمله أخرى  اإلنسان وأفراد يدافعون عن حقوق اإلنسان لتهديدات وأعمال ختويف          

 دولية غري حكومية حلقـوق      ةالذي ينطوي على تعاون مع منظومة األمم املتحدة ومع منظم         
 والحظت اليونسكو وجود آليات للتنظـيم الـذايت يف وسـائط اإلعـالم يف         .)٩٣(اإلنسان

مديرهتا العامة مقتل الصحفي ساغار ساراوار والصحفية مهرون راين يف          وأدانت  . بنغالديش
وأشارت اليونسكو إىل . ٢٠١٢يونيه /صحفي مجال الدين يف حزيران وال٢٠١٢فرباير /شباط

يزال عمالً خطرياً بسبب كثـرة املـضايقات          ال أن عمل املراسلني الصحفيني يف بنغالديش     
وشجَّعت بـنغالديش علـى أن      . واهلجمات على الصحفيني وعلى وسائط اإلعالم الرئيسية      

صحفيني ومنفذي اهلجمات على وسـائط      تكفل بيئة آمنة لعمل الصحفيني؛ وحتاكم قتلة ال       
  .)٩٤(اإلعالم؛ وترتع الصفة اجلرمية عن التشهري يف القانون، ومن مثَّ تدرجه يف القانون املدين

تعـديل قـانون      أو ودعت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل اختاذ تدابري إللغاء           -٤٦
ن على األشخاص الذين    السلطات اخلاصة، والذي ينّص على إمكانية فرض عقوبات بالسج        

 املوافقة املسبقة علـى بعـض املنـشورات   وخيالفون أوامر الرقابة   أوينشرون تقارير متحيِّزة  
والحظت أن عقوبات السجن ميكن أن تنطوي على        . حلِّ بعض اجلمعيات    أو أوامر تعليق  أو

   .)٩٥(إلزام املدان بأعمال معينة يف السجن
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  بشروط عمل عادلة ومواتيةالتمتُّع   ويفاحلق يف العمل  -واو  
املعنية مبسألة الفقر املدقع بأن تكفل بنغالديش احترام معايري         اخلبرية املستقلة   أوصت    -٤٧

 لتضمن امتثالـه    ٢٠٠٦  لعام يف ذلك قانون العمل     مبا العمالة وتنقِّح تشريعاهتا ذات الصلة،    
ز، على حنـو ملمـوس،      للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مضيفة أنه ينبغي للحكومة أن تعزِّ         

معايري العمل، وأن تزيد اجلهود الرامية إىل منع عمالة األطفال والتـصدِّي هلـا،              إنفاذ  آليات  
 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         .)٩٦(خصوصاً أسوأ أشكال هذه العمالة    

أعربت عن األسـف ألن       كما عن قلقها إزاء التمييز الذي تتعرَّض له املرأة يف سوق العمل،          
يشمل العاملني يف القطاع غري النظامي، وهو قطاع تعمل فيـه             ال ٢٠٠٦  لعام قانون العمالة 

وحثَّت اللجنة بنغالديش على تطبيق مبدأ املساواة يف األجر واملساواة         . أعداد كبرية من النساء   
  .)٩٧(يف فرص العمل

الـة األطفـال الـذين تقـل        على حظر عم  بنغالديش   حقوق الطفل    وحثَّت جلنةُ   -٤٨
 عاماً يف األعمال اخلطرة وعلى النظر يف إقرار السياسة الوطنيـة لعمالـة              ١٨ عن أعمارهم
والحظت اليونيسيف أنه على الرغم من أن السن الدنيا للعمالة على           . )٩٨()٢٠٠٨(األطفال  

. ال اخلطـرة   عاماً لألعم  ١٨ عاماً لألعمال اخلفيفة و    ١٢ عاماً فإهنا    ١٤الصعيد الوطين هي    
  .)٩٩(وأوصت بإعادة النظر يف هذه األعمار وفقاً للمعايري املقبولة دولياً

  التمتُّع مبستوى معيشي الئق  ويفاحلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  
املعنية حبق اإلنـسان    واخلبرية املستقلة   املعنية مبسألة الفقر املدقع     اخلبرية املستقلة   رأت    -٤٩

رب املأمونة وخدمات الـصرف الـصحي أن معاجلـة املـسائل            يف احلصول على مياه الش    
االقتصادية واالجتماعية على حنو منفصل يف الدستور تعكس سوء فهم مفـاده أن احلقـوق               

لذلك من آثار خطرية      ما ، مع وإنفاذهاميكن املطالبة هبا      ال االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .)١٠٠(ل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةعلى التمتُّع الكام

املعنية مبسألة الفقر املدقع انتشار الفقر وتزايـد التفـاوت          اخلبرية املستقلة   والحظت    -٥٠
. االجتماعي واالقتصادي على الرغم من التحسُّن يف املؤشرات االقتـصادية واالجتماعيـة           

 يف املائة على األقل من هؤالء الفقـراء         ٢٥  يف املائة من السكان فقراء، ويعاين      ٤٠زال   فما
يزال غالبية السكان الذين يعانون الفقر غري مشمولني بأية تدابري مـساعدة              وال الفقر املدقع، 
بـرامج  بامليزانية احملدودة لبنغالديش، والحظت بقلق تراجع متويل        اخلبرية  وأقّرت  . اجتماعية

جتماعيـة  االحماية  شاملة طويلة األجل لل   جية  وأوصت باعتماد استراتي  . املساعدة االجتماعية 
بني خمتلف أصحاب املصلحة؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إيالء            فيما وتعزيز التنسيق 

  .)١٠١(األولوية لدعم أفقر السكان؛ وتعزيز جهود مكافحة الفساد
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ض النـساء   وأبدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقهـا إزاء تعـرُّ              -٥١
لصعوبات يف الوصول إىل اجليل الثاين من التمويل املتناهي الصغر وإزاء الفـرص احملـدودة               
املتاحة أمامهن للحصول على األراضي وغريها من املمتلكات بـسبب األفكـار النمطيـة              

 وحثَّت بنغالديش على تنفيذ برامج للحدِّ من الفقـر          .)١٠٢ (املستمدة من األعراف والتقاليد   
مج إمنائية تراعي الفروق بني اجلنسني، وعلى تعديل القوانني التمييزية اليت حتدُّ من فرص              وبرا

، وعلى وضع إطار تشريعي حلماية حقـوق املـرأة يف اإلرث وملكيـة      )١٠٣(املرأة يف امللكية  
اليت تعيق متتُّع املرأة حبقهـا يف       السلبية  األرض؛ والقضاء على األعراف واملمارسات التقليدية       

   .)١٠٤(لكيةامل
يعانيه األطفال من فقر وعدم مساواة،        ما وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء        -٥٢

وحثَّت بنغالديش على تنفيذ التشريعات وخطط العمل الرامية إىل احلدِّ من فقـر األطفـال               
 وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ضعف آليات املراقبـة          .)١٠٥(معيشة األطفال مستوى  وحتسني  

  .)١٠٦(ساءلة املتعلِّقة بنفقات امليزانية على خمتلف مستويات اإلدارةوامل
املعنيـة حبـق   واخلبرية املـستقلة   املعنية مبسألة الفقر املدقع  اخلبرية املستقلة وأشارت    -٥٣

اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي إىل مشكلة خطرية             
إىل تقديرات تبيِّن أن أكثر من مليون شخص يواجهون خطـر           ارتا  شوأتتمثَّل يف نوعية املاء،     

املعنيـة حبـق    اخلـبرية    وأوصت   .)١٠٧(املوت بسبب تعرُّضهم ملادة الزرنيخ لعقود من الزمن       
اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي بـإجراء اختبـار              

يف ذلك إجراء اختبارات   مباجية ودورية ومنّسقة،لنوعية املياه على الصعيد الوطين بطريقة منه 
  .)١٠٨(تتعلَّق بامللوِّثات، إضافة إىل الزرنيخ؛ وتنفيذ خطط الستخدام موارد مائية بديلة

  احلق يف الصحة  -حاء  
يساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء تفاقم عدم املساواة يف الوصول إىل اخلـدمات                -٥٤

وأعربت اللجنة عن قلقهـا مـن أن   . ملاحنني لشراء اللقاحاتالصحية واالعتماد على أموال ا 
 يف املائة من الوالدات ٨٥ يف املائة من اخلدمات الصحية وأن ٤٠يقدِّم سوى     ال القطاع العام 

وحثَّت اللجنة بنغالديش علـى زيـادة       . )١٠٩(تتّم يف املرتل دون االستعانة بقابالت ماهرات      
  .)١١٠(ولية جماناًفرص الوصول إىل اخلدمات الصحية األ

وحثَّت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش على حتسني فرص وصول               -٥٥
 .)١١١(املرأة إىل مرافق الرعاية الصحية واخلدمات الصحية وعلى خفض معدَّالت وفيات األمومـة            

وارتفاع معدَّل سـوء    يد  املوالتزال جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدَّل وفيات            وال
املعنية اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة الفقر املدقع واخلبرية املستقلة         وتشعر  . )١١٢(التغذية بني األطفال  

حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي باالنزعـاج مـن               
 طفل ميوتون   ٥١ ٢٠٠وألن  ) حية ة والد ١ ٠٠٠ رضيعاً لكل    ٤٣(ارتفاع معدَّل وفيات الرضَّع     
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سنوياً، حسبما تذكر التقارير، نتيجة اإلسهال الناجم، يف الكثري من احلاالت، عن عـدم تـوفر                
  .)١١٣(خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب املأمونة

املـؤثِّرة  وحثَّت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على وضع سياسة شاملة عن املسائل              -٥٦
وعلى توفري مرافق صرف صحي مالئمة ومنفصلة لكل من املـراهقني           حقوق املراهقني   على  

  .)١١٤(واملراهقات
وحثَّت اللجنة بنغالديش على تعزيز اجلهود الوقائية من خالل إذكاء الوعي بفريوس              -٥٧

اإليدز واستخدام وسائل منع احلمل، وعلى وضع مبادئ توجيهية ملنـع           /ةنقص املناعة البشري  
اإليدز من أحد األبوين إىل الطفـل، وتـوفري         /ةنقص املناعة البشري  انتقال العدوى بفريوس    

  .)١١٥(، والرعاية خالل عملية الوالدة، والرضاعة، والعناية باألطفالالسابقة للوالدةالرعاية 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء تنامي تعـاطي املخـدرات، وحثـت                -٥٨

  .)١١٦(فال ووضع حد لهبنغالديش على منع تعاطي املخدرات بني األط

  احلق يف التعليم  -طاء  
  .)١١٧( احلق يف التعليم يف دستورهاتكريسدعت اليونسكو بنغالديش إىل   -٥٩
وحثت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على النظر يف متديد فترة التعلـيم اإللزامـي؛                -٦٠

ة التعليم؛ واالهتمام   وزيادة اعتمادات امليزانية املخصصة لتوسيع النظام التعليمي وحتسني نوعي        
بنماء الطفولة املبكرة؛ وزيادة نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية؛ ومنع التوقف عن الدراسة؛            

ألقليات والشعوب األصلية؛ وزيادة معـدل      ألطفال ا والنظر يف توفري التعليم املتعدد اللغات       
يتعلق بالوصول إىل النظام     ا فيم الوصول إىل املرحلة الثانوية؛ والقضاء على التفاوتات القائمة       

التعليمي وبنوعية التعليم؛ وجتهيز املدارس على حنو أفضل باملواد التعليمية ومرافق الـصرف             
  .)١١٨(الصحي املالئمة

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش على ضمان الوصول              -٦١
يف املناطق الريفيـة، إىل مجيـع مـستويات    الفعلي للفتيات والنساء، خصوصاً اللوايت يعشن  

وميادين التعليم؛ واختاذ خطوات لإلبقاء على الفتيات يف املدارس؛ وهتيئة بيئة تعليمية آمنـة              
  .)١١٩(وخالية من التمييز والعنف

وأعربت اليونيسيف عن تقديرها العتماد سياسة التعليم الوطنية اليت يتعثر تنفيـذها              -٦٢
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل للبلـد        ٢,٥د الكافية ألن أقل من      بسبب عدم توفر املوار   

وأعربت اليونيسيف عن تقديرها للتقدم املُحَرز يف زيادة نسبة االلتحاق          . ُيصَرف على التعليم  
خفض نسبة التوقف عن الدراسة يف املرحلة االبتدائية؛ وحتقيق التكافؤ بـني              ويف باملدارس؛

بيد أن أوجه التفاوت موجودة يف معـدالت إمتـام          . االبتدائي والثانوي اجلنسني يف التعليم    
  .)١٢٠(مرحلة التعليم االبتدائي على الرغم من زيادة عدد املستفيدين من برنامج املنح
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ودعت اليونسكو بنغالديش إىل اعتماد تدابري ملكافحة التمييز يف التعلـيم؛ ومحايـة              -٦٣
  .)١٢١( وتشجيع املساواة بني اجلنسنيجمموعات األقليات؛ ومكافحة األمية؛

وشجعت اليونيسيف احلكومة على اختاذ التدابري املالئمة لتوفري تعلـيم اللغـة األم               -٦٤
  .)١٢٢(لألطفال الذين يتكلمون لغة غري اللغة البنغالية

املعنيـة حبـق    واخلبرية املـستقلة    املعنية مبسألة الفقر املدقع     اخلبرية املستقلة   ورحبت    -٦٥
سان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي بزيـادة التحـاق              اإلن

 األطفال باملدارس، لكنهما أعربتا عن القلق إزاء ارتفاع النسبة اإلمجالية للتوقف عن الدراسة،            
ينـهون الـصف      ال تقريبـاً تشري البيانات الرمسية إىل أن نصف تالميذ املرحلة االبتدائية           إذ

ال الفقراء أكثر عرضة للتوقف عن الدراسة، وتزيد نسبة الفتيـات اللـوايت             أطفو. اخلامس
  .)١٢٣(يتوقفن عن الدراسة يف بداية فترة املراهقة

  احلقوق الثقافية  -ياء  
الحظت اليونسكو عدم وجود سياسات متسقة لضمان وإدارة التراث الثقايف املادي             -٦٦

  .)١٢٤(وغري املادي

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
الحظت اليونيسيف التطورات اليت حدثت، ومنها مشروع قانون حقوق األشخاص            -٦٧

ذوي اإلعاقة، وشجعت احلكومة على اعتماد تدابري فعالة تـضمن تعلـيم األطفـال ذوي               
  .)١٢٥(اإلعاقة
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من أن األطفال ذوي اإلعاقـة، خـصوصاً                -٦٨

  .)١٢٦(طوال مرحلة منوهماجملحفة ومن املعاملة الفتيات، يعانون من التمييز 
املعنية حبق اإلنسان   واخلبرية املستقلة   املعنية مبسألة الفقر املدقع     اخلبرية املستقلة   وقالت    -٦٩

يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي إن األشخاص الذين يعانون             
وشجعتا احلكومة . ر يزيد العوامل املسببة لإلعاقةمن الفقر املدقع أكثر عرضة لإلعاقة ألن الفق       

على املكافحة النشطة للتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وعلـى ضـمان وصـوهلم إىل               
  . )١٢٧(اخلدمات األساسية تدرجيياً

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
ل الحظت اليونيسيف أن أطفال األقليات والشعوب األصلية الذين يعيشون يف تـال             -٧٠

تشيتاغونغ ومنطقة شار النائيتني يفتقرون، يف الكثري من األحيان، إىل اخلـدمات األساسـية              
وأوصت اليونيسيف بأن تعتمد بنغالديش تدابري حمددة ملكافحة التمييز وعـدم           . واملتخصصة
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املساواة، وأن تضمن توفري اخلدمات األساسية واملتخصصة ألطفـال الـشعوب األصـلية             
حثت جلنة حقوق الطفل بنغالديش على ضمان عدم التمييز ضد أطفـال            و. )١٢٨(واألقليات

األقليات والشعوب األصلية يف التمتع حبقهم يف احلصول على اخلدمات الصحية األساسـية             
  .)١٢٩(واملتخصصة

املعنية حبق اإلنسان واخلبرية املستقلة املعنية مبسألة الفقر املدقع اخلبرية املستقلة   وأُبلغت    -٧١
ول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي بأن الداليت يعـانون مـن       يف احلص 

ويعيش أكثـرهم   . يف ذلك التمييز يف احلصول على السكن        مبا التمييز يف مجيع مناحي احلياة،    
تتوفر هلم فرص احلصول علـى    والحتت خط الفقر؛ ويكسبون أقل من احلد األدىن لألجور؛  

من األمراض؛ ويفتقرون إىل مياه الـشرب املأمونـة والـصرف           التعليم؛ ويعانون من الكثري     
اخلـبرية  وأوصـت   . )١٣٠(الصحي؛ ويواجهون التمييز يف الوصول إىل مرافق الصحة العامة        

املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي            املستقلة  
لة الداليت، وبالقـضاء علـى التمييـز        بنغالديش باعتماد سياسة واضحة يف التعامل مع حا       

ضدهم، وحتسني وضع الزّبالني من خالل ضمان محاية صحتهم أثناء العمل وضمان وصوهلم             
  .)١٣١(إىل مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي يف املنازل

والحظت اخلبريتان املستقلتان أن اجملتمعات احمللية اليت تتكلم األوردو، وتعـيش يف              -٧٢
يف داكّا، وُيشار إليها أحياناً باسم البيهاريني، تعاين من ظـروف صـعبة             الفقري  حي مريبور   

للغاية، حيث يعيش أفرادها يف مساكن غري مالئمة، ويعانون من عدم كفاية نظم الـتخلص               
 وهي مشكالت تتفاقم خالل موسـم       -من مياه الصرف الصحي والتخلص من الفضالت        

 الذي يعترف   ٢٠٠٨  عام بقرار احملكمة العليا  ستقلتان  اخلبريتان امل ورحبت  . )١٣٢(الفيضانات
مبتكلمي األوردو كمواطنني بنغالديشيني، لكنهما أعربتا عن القلق إزاء عدم تنفيذ هذا القرار             

وحثتا احلكومة على وضع وتنفيذ برنامج شامل إلدماج البيهـاريني يف اجملتمـع             . تنفيذاً تاماً 
ن متاشي برامج احلد مـن الفقـر مـع وضـعهم            يف ذلك من خالل ضما      مبا البنغالديشي،

  . )١٣٣(اخلاص
عدم وصول أطفـال      أو وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء صعوبة وصول          -٧٣

ونوهت مفوضية األمم املتحدة السامية     . )١٣٤(الالجئني كالبيهاريني إىل اخلدمات يف بنغالديش     
علق بالبيهاريني وألقت الضوء يف الوقت       املت ٢٠٠٨  لعام لشؤون الالجئني بقرار احملكمة العليا    

متكلمي لغة األوردو استفادة كاملة من      استفادة  نفسه على العقبات اإلدارية اليت حتول دون        
يف ذلك حصوهلم على جـوازات        مبا حقوقهم ومستحقاهتم بصفتهم مواطنني بنغالديشيني،    

  .)١٣٥(سفر
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
 مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني باستضافة بنغالديش للروهينغيا        نوهت    -٧٤
لكـن اليونيـسيف    . )١٣٦(٣٠ ٠٠٠سيما الالجئون املسجلون منهم والبالغ عددهم حوايل         ال

تتـاح    وال .الحظت أن حركتهم مقيدة، وأن حصوهلم على التعليم واخلدمات الصحية حمدود          
الوصول إىل إجراءات حتديد مركز الالجئ، وهم يتعرضـون         لالجئني خارج املخيمات فرصة     

وأوصت جلنةُ حقوق الطفل    . )١٣٧(حيق لالجئني تسجيل والدة أطفاهلم      وال .للتوقيف والترحيل 
 روهينغياً بينهم أطفال،    ٢٠٠ ٠٠٠ إىل   ١٠٠ ٠٠٠من  يقرب    ما بأن تعاجل بنغالديش شواغل   

م على األقل وضعاً قانونياً وتتيح هلم تسجيل        غري مسجلني كالجئني يف بنغالديش، وبأن توفر هل       
وسـلَّمت  . )١٣٨(الوالدات، وتوفر هلم األمن والوصول إىل التعليم وخدمات الرعاية الـصحية          

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني حبصول عدد من التطورات اإلجيابية منـذ أول              
فية تعامل بنغالديش مـع أزمـة       ، لكنها الحظت بقلق كي    ٢٠٠٩  عام استعراض دوري شامل  

اليت دفعت عدة آالف من األشخاص إىل حماولة اهلرب          (٢٠١٢يونيه  /حزيرانوالية راخني يف    
 شخص إىل بلد جماور حـىت       ٤ ٠٠٠أغلقت حدودها وأعادت حوايل       إذ ،)إىل والية راخني  

لوصول وأكدت املفوضية ضرورة أن تكفل احلكومة حرية ا       . )١٣٩(٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
ألشخاص احملتاجني إىل محاية دولية؛ وأن متتثل امتثاالً تاماً ملبـدأ عـدم اإلعـادة               لإىل إقليمها   

أو لفترة غري حمـددة للروهينغيـا غـري         /القسرية، وأن تتخذ تدابري ملنع االحتجاز التعسفي و       
  . )١٤٠(الذين قضوا مدة عقوبتهم" األشخاص املفرج عنهم"املسجلني، خصوصاً 

ت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بـأن تـضع بـنغالديش             وأوص  -٧٥
وكررت جلنة حقوق الطفل توصـيتها بوضـع        . )١٤١(تشريعات خاصة بالالجئني وتعتمدها   

تشريعات وإجراءات إلتاحة فرص الوصول إىل إجراءات حتديد مركز الالجئ جلميع أطفال            
  .)١٤٢(الالجئني وأسرهم

منع وخفض حـاالت    وطنية توّجه عملية    دم وجود تشريعات    والحظت املفوضية ع    -٧٦
  . )١٤٣(محاية األشخاص عدميي اجلنسية  أوانعدام اجلنسية

املعنيـة حبـق    واخلبرية املستقلة   املعنية مبسألة الفقر املدقع     اخلبرية املستقلة   والحظت    -٧٧
 الرغم من   اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي أنه على           

 كامالً حبرية احلركة، وباحلق يف      يتمتع الالجئون املسجلون متتعاً     ال حتسني ظروف املخيمات،  
ودعـت  . )١٤٤(جيعلهم معرضني بشدة لالعتداء واالسـتغالل       مما احلق يف التعليم،    أو العمل

ع الالجئني  املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع بنغالديش إىل إيالء األولوية لتحسني وض           
الروهينغيا؛ واالنتهاء من وضع سياستها املتعلقة بالالجئني، واختاذ تدابري إلعادة العمل بربنامج          

قوق حلإعادة التوطني، وشجعت احلكومة على التماس خيارات إلعادة التوطني تويل أولوية            
  .)١٤٥( وحتميهاالالجئني ومصاحلهم
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ملعنيون بالصحة واملهـاجرين والغـذاء      ، أرسل املقررون اخلاصون ا    ٢٠١٠  عام ويف  -٧٨
والعنصرية بالغاً مشتركاً إىل احلكومة يلفتون فيه انتباهها إىل مزاعم تلقوها تتعلـق بوضـع               

وتفيد التقارير الـواردة    . ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين غري املسجلني من الروهينغيا       
مح هلم باحلصول على مواد     ُيس  مل  شخص غري مسجل من الروهينغيا     ٢٢٠ ٠٠٠بأن حوايل   

اإلغاثة الرمسية وتعرضوا، حسبما قيل، ألعمال عنف وحملاوالت ترحيلهم من جانب جهات            
  . )١٤٦(فاعلة حكومية وغري حكومية

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -نون  
، حث املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بشأن الـسكن         ٢٠١٢  عام يف  -٧٩

لفقر املدقع، والغذاء، وحرية التعبري، والشعوب األصلية، وحرية التجمع الـسلمي           الالئق، وا 
وتكوين اجلمعيات، واملاء والصرف الصحي احلكومة على ضمان اقتران أية سياسة تتعلـق             

والحظـوا أن   . باستخراج الفحم من حفر مفتوحة بضمانات قوية حلماية حقوق اإلنـسان          
إذا ُسمح بالعمل فيه،    و .التوقعات، يف أضرار هائلة   منجم فولباري للفحم سيتسبب، حسب      

  .)١٤٧(األشخاصمن نزوح مئات آالف وهو من النوع املذكور، ميكن أن يؤدي إىل 
املعنيـة حبـق    واخلبرية املستقلة   املعنية مبسألة الفقر املدقع     اخلبرية املستقلة   والحظت    -٨٠

صرف الصحي أن بنغالديش تعترب     اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات ال        
. )١٤٨(أكثر بلدان العامل تعرضاً لألعاصري املدارية، وهي سادس أكثر بلد تعرضاً للفيـضانات            

آلثار تغري املناخ على أفقر فئات اجملتمع وتوفري     خاص  ودعتا احلكومة إىل مواصلة إيالء اهتمام       
  .)١٤٩(تدابري محاية اجتماعية لتخفيف حدة الضرر الالحق هبا
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