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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل واملنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

          ٢ دورته الرابعة خالل الفتـرة مـن   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران١٨ املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان   
لـسة الرابعـة     االستعراض املتعلق ببـنغالديش يف اجل      وأُجري. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣إىل  

الدكتورة ديبـو مـوين،     معايل  ورأست وفد بنغالديش    . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣املعقودة يف   
، اعتمد الفرق العامل    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥ويف اجللسة الثامنة املعقودة يف      . وزيرة اخلارجية 

  .هذا التقرير عن بنغالديش
عة املقررين التاليني   ، اختار جملس حقوق اإلنسان جممو     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    -٢
  .األرجنتني، ومصر، والفلبني: االستعراض املتعلق ببنغالديشعملية لتيسري ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقا للفقرة     -٣

  :املتعلق ببنغالديش
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــا للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/4/BGD/1(؛  
 للفقـرة  للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقـاً      جتميع    )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/4/BGD/2() ب(١٥
) ج(١٥ة حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة         موجز أعدته املفوضية السامي     )ج(  

)A/HRC/WG.6/4/BGD/3.(  
قائمة باألسئلة اليت أعدهتا مـسبقا   الثالثية اجملموعةوأحيلت إىل بنغالديش عن طريق    -٤

اجلمهورية التشيكية، والتفيا، وليختنشتاين، وهولندا، والسويد، واململكة املتحدة، والدامنرك،         
  .وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل. أملانيا

  موجز وقائع عملية االستعراض  - أوالً  

   موضع االستعراضعرض مقدم من الدولة  - ألف  
           ، أدلـت معـايل الـدكتورة      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٥

ويربز وجودها أثناء االستعراض الدوري الشامل      . ديبو موين، وزيرة اخلارجية، ببيان افتتاحي     
ـ          ديثاً مـدى  يف أول زيارة خارجية تقوم هبا بصفتها وزيرة للخارجية يف احلكومة املنتخبة ح

األمهية اليت توليها حكومتها للضمانات املقدمة بعدم إمكانية انتهاك احلقوق األساسية الـيت             
  .ينص عليها دستور بنغالديش
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وأبرزت معايل الوزيرة التطورات املهمة اليت طرأت منذ عرض التقريـر الـوطين،               -٦
وقـد شـهدت    .  البلد وخباصة رفع حالة الطوارئ وعقد انتخابات برملانية حرة وعادلة يف         

غـري حزبيـة    انتقاليـة   حكومة   اليت ُعقدت حتت إشراف      ٢٠٠٨االنتخابات الربملانية لعام    
وللمرة األوىل، ذهب إىل صناديق االقتراع عدد       . مشاركة عدد من الناخبني مل يسبق له مثيل       

ليـة  وأشاد املراقبون من الداخل واخلارج دون حتفظ بالعم       . من النساء أكرب من عدد الرجال     
وقد ُرفعت حالة الطوارئ قبل االنتخابات بأسابيع، ممـا أسـفر عـن             . االنتخابية ونتائجها 

  .االستعادة الكاملة للحقوق األساسية
. ووجهت بنغالديش الشكر إىل اجملتمع الدويل على دعمه للتحول الدميقراطي للبلد            -٧

 أوامي، وكـان بيانـه       االنتخابات هبامش ضخم التحالف الكبري بقيادة ائتالف       فاز يف وقد  
االنتخايب واضحا بشأن قضية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، حيث ذكر أن بنغالديش لن تألو          

  .جهداً لبلوغ هذا اهلدف
 ملشاورات واسعة مع ممثلني عن خمتلـف أصـحاب          نتيجةوقد جاء التقرير الوطين       -٨

إن منطلقاهتا ساعدت على املصلحة، وكانت املشاورات مع اجملتمع املدين مثمرة للغاية، حيث   
  . من القضاياجمموعةتشكيل مواقف احلكومة بشأن 

وأُبرز عدد من اإلصالحات املؤسسية اليت جرت لتعزيز سيادة القـانون واحلكـم               -٩
  .، مبا يف ذلك فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيةالرشيد
، وهي هيئـة    ٢٠٠٨ام  وجرت اإلشارة إىل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف ع           -١٠

 سـيدة   ضويتهاوتضم يف ع  تتألف من ثالثة أعضاء برئاسة القاضي السابق للمحكمة العليا،          
وقد ُمكنت اللجنة مـن تلقـي   . مرموقة من اجملتمع املدين وممثال عن أحد جمتمعات األقليات      

وضع ال، ورصد   بانتهاك حقوق اإلنسان  فيما يتعلق    االدعاءات املوجهة من أي فرد أو مجاعة      
  .، وإصدار التوصيات املالئمةالعام املتعلق حبقوق اإلنسان يف البلد

 إضافةمع   مليون ناخب،    ٨٠وأكملت اللجنة االنتخابية اليت أعيد تشكيلها تسجيل          -١١
. ، وأعيد صوغ النظام الداخلي للجنة مكافحـة الفـساد         صورة وإدراج مسات حتديد اهلوية    

هذه املؤسسات، وسوف تتقيد بتعهداهتا باتفاقيـة       وسوف تضمن بنغالديش االستقالل لسري      
  .، وسوف تقدم الفاسدين إىل العدالةملكافحة الفساداألمم املتحدة 

فالقضاء على الفقر هو    : وأكد الوفد أن للحقوق االقتصادية واالجتماعية أمهية بالغة         -١٢
علقة باحلد من   األولوية القصوى للحكومة، وقد ُخصص أكثر من نصف امليزانية لألنشطة املت          

وجيري التحـدث كـثريا عـن       . ونتيجة هلذه اجلهود، اخنفض الفقر اخنفاضا شديدا      . الفقر
بنغالديش ملا تتبعه من أفضل املمارسات يف برامج شبكة األمان االجتماعي، ولدى احلكومة             
خطط للمضي يف توسيع نطاق شبكة األمان االجتماعي، وخباصة ملكافحة تأثري األزمة املالية             
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وقد تلقى قطاع التعليم أكرب حصة منفردة،       : وأُبرز أيضا تأكيد احلكومة على التعليم     . لعامليةا
  . يف املائة، من امليزانية السنوية١٥حنو 
وأعربت بنغالديش عن تعهدها بتحقيق األمن الغذائي للجميع، مؤكدةً أهنا متكنـت            -١٣

يجيتها الرامية إىل مواصلة خفض أسـعار       من احتواء تأثري أزمة الغذاء العاملية، ومربزةً استرات       
األغذية بزيادة اإلنتاج احمللي، وضمان زيادة فرص الوصول إىل لوازم اإلنتاج الزراعي اليت من              

  .شأهنا حتسني إنتاجية املزارعني ودخلهم
وجيري اختاذ خطـوات  . والحظ الوفد اعتزام احلكومة إجراء إصالح شامل للشرطة     -١٤

وينص مشروع قرار أُعد من خالل التـشاور        . ١٩٦١الشرطة لعام   لتحديث وحتسني قانون    
مع أصحاب املصلحة على مدونات لقواعد السلوك من أجل الشرطة، مع التركيز على حنـو             
خاص على دعم حقوق اإلنسان أثناء االضطالع بواجبات العمل، وعلى مبادئ توجيهيـة             

لتحليـل  دعم الـضحايا، ووحـدة      إنشاء مركز ل  وجيري  . جنسانية ملعاملة النساء واألطفال   
  .ملعلومات اجلنائيةا

ومن بني أهم أهداف احلكومة يف ميدان حقوق اإلنسان، تقدمي مرتكيب أكثر جرائم               -١٥
وقد سبق أن ذكرت الـشيخة      . حقوق اإلنسان قسوة أثناء حرب التحرير الوطين إىل العدالة        

األمم املتحدة على ضـمان     حسينة، رئيسة الوزراء، أن بنغالديش سوف تسعى إىل مساعدة          
تلبية اآلليات املعتمدة للمحاكمات املقترح إخضاع اجلناة هلا للمعايري الدولية وحفاظها على            

وقد أقر الربملان قرارا باإلمجاع لعقد حماكمة للجناة، وللـضحايا أن           . مبادئ العدل األساسية  
قافة اإلفالت من العقاب    وتتعهد بنغالديش بإعادة النظر يف ث     . يتوقعوا احلصول على انتصاف   

وتعتزم احلكومة إحياء اإلجراءات القانونيـة      . اليت نالت من جماالت أخرى من حياهتا الوطنية       
الواجبة، والقضاء على الطرائق واألهداف اخلارجة عن نطاق القضاء، وتعزيـز االنـسجام             

  .السياسي واملصاحلة
 أن النساء يف بـنغالديش يتزايـد        وفيما يتعلق حبالة الفئات احملددة، أشار الوفد إىل         -١٦

تقلدهم لألدوار القيادية على كل من الصعيدين الوطين واحمللي، وأن التركيز الرئيسي ينصب             
على القضاء على التفاوتات بني اجلنسني يف جماالت القانون، واالقتصاديات، والـسياسات،            

 التمييز   مجيع أشكال  القضاء على  اتفاقية    وقد تولت جلنة وزارية تنسيق تنفيذ أحكام        . واألسرة
جامعة ملعاجلة  ، واتُّخذت إجراءات صارمة لوقف العنف ضد املرأة، وأنشئت مراكز           ضد املرأة 
 يف مجيع األقسام الستة من أجل ضحايا العنف، وفرت للضحايا العـالج الطـيب               األزمات

  .العاجل، مساعدة الشرطة، واملساعدة القضائية، ومرافق لإليواء
فوفقا .  الوفد معلومات عن التعديالت اليت أُدخلت مؤخراً على قانون املواطنة          وقدم  -١٧

لألطفال املولودين مـن    اآلن  حيق  أصبح  ،  ٢٠٠٨لعام  ) املعدل(لقانون املواطنة البنغالديشي    
 .امرأة بنغالديشية متزوجة من شخص غري بنغالديشي احلصول على اجلنـسية البنغالديـشية      

لتدابري اخلاصة املتخذة للتصدي لتأنيث الفقر، مبا يف ذلـك برنـامج            وأشار الوفد أيضا إىل ا    
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        امـرأة   ٧٥٠ ٠٠٠قرابـة   البلد، ويغطي   مجيع أحناء    الذي يشمل    الفئات الضعيفة ب النهوض
  .ريفية فقرية

ملكافحـة اإليـذاء    خطة العمل الوطنية    وفيما يتعلق باألطفال، جرت اإلشارة إىل         -١٨
املتعلقة وطنية  الجتماعية  االسياسة  ، وإىل ال  هلم مبا يف ذلك االجتار هبم     اجلنسي لألطفال واستغال  

ومحايتهم، اللتني من شأهنما مواءمة القوانني الوطنية املتعلقـة    البديلة لرعاية األطفال    بالنماذج  
وقد قضت بنغالديش على عمل األطفال يف قطاع . بقضاء األحداث مع اتفاقية حقوق الطفل    

  . وغدا هذا حالة مشهودة ميكن تكرارها على الصعيد العاملياملالبس اجلاهزة،
 األقليات الدينيـة والعرقيـة،      النهوض بفئات ومن بني التدابري احلكومية الرامية إىل         -١٩

وُعهد إليها بدعم . أقاليم تالل تشيتاغونغأنشئت وزارة منفصلة للمجتمعات القبلية املقيمة يف     
  . التاللالثقافية والتعليمية لسكان منطقةاحلقوق االجتماعية واالقتصادية و

 مركـزاً   ٤٦أنـشأت   ف. وأولت بنغالديش العناية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        -٢٠
  .للتنسيق يف الوزارات واإلدارات احلكومية للتصدي لقضايا اإلعاقة

 بدور يف محاية احلقوق األساسـية       وسائط اإلعالم املكتوبة واإللكترونية   واضطلعت    -٢١
 نـصف   ٦٢ جملة وجريدة أسبوعية و    ٣٥٧ جريدة يومية، و   ٥٤٤ويشهد وجود   . طننيللموا

  . املطبوعةوسائط اإلعالم على حيوية  شهرية٩٣شهرية و
واعترفت بنغالديش بأن مسامهة اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف التنميـة              -٢٢

 حقوق اإلنـسان تـستحق       االقتصادية على الصعيد الوطين ويف تعزيز ومحاية       -االجتماعية  
فقد كانت الشراكة بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية عالمة بارزة على ساحة            . اإلشادة

وُنفذت أنشطة منسقة يف جماالت مثل التنميـة الزراعيـة والريفيـة،            . التنمية يف بنغالديش  
دائي والثـانوي،   واهلياكل األساسية املادية، والرعاية الصحية، وتنظيم األسرة، والتعليم االبت        

  .واحلماية البيئية
 يف  الراسـخة والحظت بنغالديش وجود العديد من املمارسات التمييزية والتعسفية           -٢٣

وينبع العديد من هذه النظم والتقاليد من الفقـر         . نظمها االجتماعية وتقاليدها القدمية العهد    
غري أنه سيجري   . زم وقتاً ولعل حلها يستلزم وقتاً، بل إنه سيستل      . وعدم وجود تنمية حقيقية   

وقد بدأت بنغالديش تسري على مسار اإلدماج بالسعي إىل ضـمان احلـق يف              . التصدي هلا 
الغذاء، واحلق يف املعرفة، واحلق يف األمن، واحلق يف التصويت وكذلك احلق يف إهنـاء كـل         

  .شعبهااليت يتعرض هلا أعمال التعسف 
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  ع االستعراضوردود الدولة موضاحلوار التفاعلي   - باء  
وُنشرت علـى الـشبكة اخلارجيـة       .  وفداً ببيانات  ٤٨أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٤
 وفداً مل يتسن اإلدالء هبا أثناء       ٢٦ ل الشامل حني توافرها بيانات إضافية       ستعراض الدوري لال

  .*احلوار نظرا لضيق الوقت
قرير الوطين، مع ما قدمه     وهنأ عدد من الوفود وفد بنغالديش على عرضه الشامل للت           -٢٥

وأكد عدد من الوفود على أن بـنغالديش        . من معلومات مفيدة عن إجنازات البلد وحتدياته      
ورحبت الوفود بإنـشاء    . استعانت بأصحاب املصلحة ذوي الصلة يف إعداد التقرير الوطين        

ـ        ٢٠٠٨اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام        ها تلقـي   ، اليت ُعهد إليها جبملة أمور من بين
قوق اإلنسان، واستعراض احلالة الشاملة حلقـوق       حلبارتكاب انتهاكات   املتعلقة  االدعاءات  

بنغالديش لكوهنا طرفاً يف معظم الصكوك الرئيـسية املتعلقـة          ب كما أُشيد . اإلنسان يف البلد  
  .حبقوق اإلنسان، وملا أعدته من خمططات االئتمان الصغري

         يف عقد انتخابـات برملانيـة حـرة ونزيهـة يف            ورحب عدد من الوفود بالنجاح      -٢٦
، وتشكيل حكومة منتخبة انتخابا دميقراطيا، وقد برهن هذان احلدثان عن إميان            ٢٠٠٨عام  

بنغالديش الثابت بالدميقراطية، وأشادا بعودة سيادة الدميقراطية، وشكال عنصرا أساسيا مـن            
  .عناصر التحول الدميقراطي

فود بالتقدم الكبري احملرز يف جمال التعليم االبتدائي الذي أصـبح           ورحب عدد من الو     -٢٧
 ١٥وبلغت نسبة املخصصات السنوية للتعليم      . كما أن الكتب املدرسية جمانية    . إلزامياً وجمانياً 

يف املائة من امليزانية العامة، مع حتقيق مكاسب هائلة يف معدل االلتحاق الصايف العايل والنسبة               
 اإلمنـائي وأُشيد ببنغالديش لتحقيقها اهلـدف  . اق الفتيات إىل الفتيان بالتعليم اإلجيابية اللتح 

، وخلفض معدالت تـسرب  دائي والثانويت بني اجلنسني يف التعليم االب  بالتكافؤ املتعلقلأللفية  
  .الفتيات من التعليم

ورحب عدد من الوفود بالتقدم احملرز يف ميدان حقوق اإلنسان، على الـرغم مـن              -٢٨
تحديات الكربى اليت تواجهها بنغالديش، وهي واحد من البلدان اليت تتمتع بأعلى كثافـة              ال

  .سكانية، بسبب الصعوبات االقتصادية والبيئية
 جملس حقوق اإلنسان    وأوصت اجلزائر بنغالديش مبواصلة ما تبذله من جهود داخل          -٢٩

د الضخمة املبذولة من أجل والحظت اجلزائر اجلهو. بشأن مسألة تغري املناخ وحقوق اإلنسان   

__________ 

سويسرا، واليمن، والدامنرك، واالحتاد الروسي، واليابان، وبيالروس، وصربيا، ومجهورية كوريـا الـشعبية        *  
غـواي،  والدميقراطية، وجنوب أفريقيا، والكويت، وجامايكا، والتفيـا، وأوزبكـستان، وكنـدا، وأور           

 العربية السورية، وكولومبيا، والسويد، وعمان، وأوكرانيا، وسلوفاكيا، وأفغانستان، وملديف،          واجلمهورية
 .وجيبويت، واألردن، وبوركينا فاسو
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حقوق املرأة، واستفسرت عن التحديات املواَجهة والتدابري املتَّخذة للتغلب على املـصاعب            
وأوصت اجلزائر بأن تواصل بنغالديش، مبـساعدة اجملتمـع         . اليت تقوض إعمال حقوق املرأة    

أة بصفتها شرحية   حقوق املرأة ومتكني املر   الدويل وبالتعاون معه، ما تبذله من جهود إلعمال         
ورحبت اجلزائـر   .  يف تنمية البلد   ميكنها أن تقدم مسامهة كبرية    هامة من شرائح اجملتمع اليت      

وأوصت بـأن   . باجلهود الكربى املبذولة من أجل احلد من الفقر وحتسني املستويات املعيشية          
الرغم مـن   تواصل بنغالديش، مبساعدة اجملتمع الدويل وبالتعاون معه، ما تبذله من جهود، ب           

الفقر املـادي وغـري     ، ملكافحة الفقر، وال سيما بني النساء، مبا يف ذلك           اليت تواجهها القيود  
  ).من حيث االستبعاد (املادي
وأشادت اإلمارات العربية املتحدة باجلهود اليت تبذهلا بـنغالديش لتـوفري اإلطـار               -٣٠

 والقوانني الوطنية، عـن طريـق   التشريعي الالزم حلماية حقوق اإلنسان املتأصلة يف الدستور   
لتعزيز ا اختذته من خطوات     ملبنغالديش  ب أشادتكما  . إيالء االعتبار الكامل للصكوك الدولية    

  .حلق يف التعليم، وطلبت مزيداً من اإليضاحات بشأن مبادرة التعليم غري الرمسيا
ـ             -٣١ ضخمة وشددت كوبا على تعهد بنغالديش اجلاد حبقوق اإلنسان، وعلى اجلهود ال

املبذولة ملكافحة اجلوع والفقر، وتأمني االحتياجات األساسية، وخباصة يف جماالت الغـذاء،            
وأبرزت كوبا األولوية   . واإلسكان، والتعليم، والصحة، وال سيما يف أوقات األزمات املالية        

 املمنوحة حلقوق املرأة، وال سيما فيما يتعلق مبشاركتها يف احليـاة االقتـصادية والـسياسية             
جهودهـا  ) أ(وأوصت بنغالديش مبواصـلة     . واالجتماعية، واألمهية املمنوحة حلقوق الطفل    

جهودها ) ب(، و تعزيز ومحاية احلق يف التعليم، مبا يف ذلك تعليم الفتيات         الرامية إىل   اإلجيابية  
  .اإلجيابية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة

نشطة العديدة اجلديدة اليت جتريها احلكومـة       وأشادت اململكة العربية السعودية باأل      -٣٢
وذكرت أن  . إلصالح الدستور ومراجعة القوانني الوطنية جلعلها متوائمة مع الصكوك الدولية         
وأوصـت  . محالت التلقيح قد جرت بنجاح، مما قلص معدالت وفيات األطفال والرضـع           

 للقضاء على ٢٠٠٥ا يف عام تنفيذ خطتها االستراتيجية اليت اعتمدهتبأن تواصل ) أ(بنغالديش 
بأن ) ب(، و الفوارق االجتماعية واالقتصادية بغية احلد من الفقر، وخباصة يف املناطق املعزولة          

العمل مع األطراف املعنية على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة لتحـسني احلالـة             تواصل  
  .اية بعد الوالدةالصحية، وال سيما تعزيز صحة املرأة أثناء احلمل ويف فترة الرع

 مليون نسمة يعيشون حتـت خـط الفقـر يف           ٦٠والحظت فرتويال أن أكثر من        -٣٣
أال تـدخر   وشجعت بنغالديش على    . بنغالديش، واعترفت باجلهود املبذولة للحد من الفقر      

جهداً يف سبيل تعزيز برامج احلماية واملساعدة االجتماعيتني، وخباصة برامج حتويل الغـذاء،             
اإلمنائية لصاحل الفئات الضعيفة، وخباصة النساء الفقـريات، وبـرامج االئتمانـات            والربامج  

وطلبت فرتويال مزيداً من    . الصغرية اليت أدت إىل نتائج إجيابية لصاحل هذه الشرحية من اجملتمع          
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، اليت ينبغي أن تأخـذ  يف املناطق النائية يف بنغالديشاملعلومات عن استراتيجية احلد من الفقر    
  .حلسبان تأثري األزمتني والغذائية واملالية الدوليتنييف ا
واعترفت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بأن بنغالديش أحرزت تقدماً كـبرياً يف              -٣٤

    وأوصت بـنغالديش  . ميدان حقوق اإلنسان، ومشل ذلك األمن القومي، والتنمية، والتعليم        
بـأن  ) ب(، و ر املرأة يف القيادات الوطنيـة     تعزز وتواصل تبادل اخلربات وتعزيز دو     بأن  ) أ(

 ة االقتصادي - ة االجتماعي التنميةتنهض بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان األساسية وفقاً ملستوى         
  .الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان عن طريق املواءمة مع للبلد
ـ            -٣٥ ب وهنأت نيكاراغوا بنغالديش على إصرارها الشديد على الوفاء بالتزاماهتا مبوج

لتعهدات الطوعية اليت قطعتها على نفسها أمـام        لالصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، وامتثاهلا      
 إبـداء نت اإلدارة احلكومية من     وقد جرت إصالحات مؤسسية مكّ    . جملس حقوق اإلنسان  

واستفسرت عما إذا كان اجمللس الوطين حلقوق       . املزيد من الفعالية يف تعزيز حقوق اإلنسان      
بادئ باريس، وأوصت، إن مل يكن األمر كـذلك، بـأن تـضع             مل وفقاًنشئ  اإلنسان قد أ  

          بنغالديش هذه املبادئ يف اعتبارها لدى إنشاء اللجنة، بغيـة ضـمان اسـتقالهلا التـام يف                
  .مباشرة وظائفها

. وذكرت سنغافورة أن احلكومة اجلديدة تتعهد مبواصلة تعزيـز حقـوق اإلنـسان      -٣٦
. أو تعديل للتشريعات احملليـة ذات الـصلة       /ا جرى مؤخرا من سن و     وأشادت سنغافورة مب  

وقالت إن بنغالديش كانت حمقة يف التركيز على التخفيف من حدة الفقر والقـضاء عليـه،       
وأوصت سنغافورة بأن تواصل احلكومة التركيز على هذه        . وعلى متكني املرأة وحقوق الطفل    

 به العديد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة           وأشادت بالدور القيم الذي يضطلع    . اجملاالت
  .واملشاريع االجتماعية املبتكرة يف املسامهة يف حتسني حياة املاليني من الناس

وسألت عمـا   . ورحبت فرنسا برفع حالة الطوارئ، وباإلصالحات البناءة اجلارية         -٣٧
           وتنفيـذها؛  مىت تعتزم بنغالديش االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة بوضـع الالجـئني          ) أ: (يلي
ما هي التدابري املعتزمة لتنفيذ الصكوك القانونية املتعلقة حبقوق املرأة بفعالية، وال سيما             ) ب(و

القوانني املتصلة مبنع العنف، والزواج دون سن الزواج، وممارسة املوت حرقا بسبب املهـر؛              
 خطة العمل الوطنيـة ذات      ما هي التدابري اجلاري اختاذها إللغاء عمل األطفال وتنفيذ        ) ج(و

بدعوة بنغالديش إىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية        ) أ(وقامت فرنسا   . الصلة
 هذا القرار،   بالتشجيع بشدة على إلغاء عقوبة اإلعدام، وحلني اختاذ       ) ب(مناهضة التعذيب؛ و  

التحفظات علـى  بالتوصية بسحب كافة  ) ج( و ؛ لتنفيذ عقوبة اإلعدام   وقف اختياري اعتماد  
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وسلمت الربازيل بأمهية املبادرات الرامية إىل محاية األطفال والنساء، واإلجـراءات             -٣٨
وقـد كـان    . اإلجيابية املتخذة لضمان وصول األقليات العرقية إىل التعليم والتعيني احلكومي         

هنج شامل  وطلبت الربازيل معلومات عن اعتماد      . لبنغالديشالتخفيف من حدة الفقر أولوية      
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، وعن التدابري اليت تكفل األمن لألقليات واجملتمعـات احملليـة     يف التصدي للعنف ضد النساء    
أهـداف  " املعنـون    ٩/١٢مبراعاة قرار جملس حقوق اإلنسان      ) أ(وأوصت الربازيل   . العرقية

مبراعاة ) ب( اخلاصة بوضع الالجئني؛ و    ١٩٥١، والتصديق على اتفاقية سنة      "حقوق اإلنسان 
، بغية إلغاء    عقوبة اإلعدام  لتوقيعاعتماد وقف اختياري     بشأن   ٦٢/١٤٩قرار اجلمعية العامة    

مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل، واختاذ املزيد من التدابري ملنح مجيـع     ) ج(هذه العقوبة؛ و  
           بدنية، ورفع سـن املـسؤولية اجلنائيـة؛        أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة ال        

  .النظر بإجيابية يف طلب الزيادة املقدم من املقرر اخلاص املعين باإلعدام بإجراءات موجزة) د(و
والحظت ماليزيا إصالح اللجنة االنتخابية، وفصل السلطة القضائية عـن الـسلطة              -٣٩

         وقامـت ماليزيـا   .  يف الغذاء ومكافحة الفقـر   التنفيذية، والتقدم املهم احملرز يف إعمال احلق      
بتوصية بنغالديش بتقاسم خرباهتا وأفضل ممارساهتا يف هذا اجملال مـع البلـدان الناميـة               ) أ(

وأثنت ماليزيا على اجلهود املبذولة لتحقيق النمو االقتصادي والتقدم االجتمـاعي،           . األخرى
أوصـت  ) ب( و عنف ضد النـساء واألطفـال؛     الوشجعتها اجلهود اجلادة املبذولة ملكافحة      

ة عن طريـق    وخباصبنغالديش مبضاعفة جهودها وختصيص املزيد من املوارد يف هذا اجملال،           
من والرصد  زيادة اليقظة   ب، والتثقيف والتدريب، وكذلك     اجلماهريتوعية  زيادة متكني املرأة، و   

  .املختصةجانب السلطات 
 تتضمن االلتزام بالتعدديـة،     تمع البنغالديشي  اجمل وقالت باكستان إن نقاط القوة يف       -٤٠

وأضافت أن بنغالديش تستحق التقـدير      .  بني اجلنسني، ومتكني املرأة    واملساواةوالدميقراطية،  
وقد . على سياستها الوطنية للنهوض باملرأة، ووسائط اإلعالم واجملتمع املدين املفعمني باحليوية          

ورحبت باكستان بـاإلجراءات    . حقوق اإلنسان ال  جمأدى جهازها القضائي دورا مهما يف       
املهمة املتخذة من أجل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وذكرت أن رؤية احلكومة املنتخبة             

  .حديثاً تستلزم دعما دوليا، وخباصة يف سبيل مكافحة اآلثار السلبية لتغري املناخ
وذكـرت أن   . إلنسانورحبت شيلي باجلهود اليت تبذهلا بنغالديش لتعزيز حقوق ا          -٤١

 بالعهـد الـدويل     نيامللحقبنغالديش مل تصدق على الربوتوكولني االختياريني األول والثاين         
، وال على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة          اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

 الدولية  واالتفاقية،  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       التعذيب، و 
توصية ) أ(وقدمت شيلي إىل بنغالديش     . حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

وسألت شيلي عن متابعة النداء الذي أطلقته جلنة القضاء على مجيـع            . بالنظر يف القيام بذلك   
. أشكال التمييز ضد املرأة العتماد هنج شامل جتاه مكافحة العنف ضد املرأة والقضاء عليـه              

احلكم بالسجن املؤبد علـى     والحظت شيلي أن جلنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها بشأن           
وأوصت .  وتطبيق عقوبة اإلعدام على أطفال يف سن السادسة عشرة         ،أطفال يف سن السابعة   

          ؛ تعتمد وقفاً اختيارياً لعقوبة اإلعـدام، كخطـوة أوىل حنـو إلغائهـا            بأن  ) ب(بنغالديش  
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 من القانون اجلنائي، اليت جترِّم اجلنس الذي يتعارض مع          ٣٧٧ر يف إلغاء املادة     تنظبأن  ) ج(و
  ."نظام الطبيعة"

وأعربت إندونيسيا عن تقديرها لالسـتراتيجيات الراميـة إىل حتقيـق األهـداف               -٤٢
والحظت املبادرات املتخذة يف    . الدميقراطية وإىل التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان       

 التعليم والرعاية الصحية، والنتائج املشجعة احملققة يف احلـد مـن وفيـات الرضـع                ميداين
. وسألت بنغالديش عن االستراتيجيات الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية         . واألمهات

 تعزيز إعمال حقـوق الطفـل   الرامية إىل جهودها  وأوصت إندونيسيا بأن تواصل بنغالديش      
وأعربت عن أملها يف أن يقدم اجملتمع الدويل الدعم إىل بنغالديش           . اصة به وإنفاذ القوانني اخل  

  .فيما تبذله من جهود
وذكرت البحرين أنه قد مت وضع خطط ومشاريع وطنية ملكافحة الفقر وزيادة دخل               -٤٣
 كانت هتدف إىل توفري الرعايـة الـصحية         ٢٠٠٠وأضافت أن السياسة الوطنية لعام      . الفرد

وقد اعُتمدت استراتيجية وطنية لتقدمي رعاية األمومة والطفل، واحلد من          . ييزاألساسية دون مت  
         وأشادت البحرين باعتماد سياسة غذائية وطنية، وأوصـت بـنغالديش          . معدالت الوفيات 

؛ وضع خطة وطنية إلتاحة الرعاية الصحية للجميع دون متييز        مبواصلة ما تبذله من جهود ل     ) أ(
             مل وإتاحـة خـدمات اجتماعيـة ملواجهـة التحـديات اإلمنائيـة            إجياد فرص ع  ) ب(و

  .ومكافحة الفقر
والحظت مصر أن احلكومة واجملتمع املدين ينفذان برامج التخفيف من حدة الفقـر               -٤٤

واستفسرت مصر عن مجلة أمور مـن بينـها         . وتوليد الدخل للفقراء واحملرومني   والتوظيف  
ديش للتصدي للتحديات املتعددة األبعاد يف الوفاء بتعهداهتا يف جمـال           اجلهود اليت تبذهلا بنغال   

حقوق اإلنسان، واحتياجاهتا احملددة من حيث املساعدة التقنية وبناء القدرات والتـدريب،            
وكيفية متكن اجملتمع الدولية واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان مـن املـساعدة يف تنفيـذ               

تواصل بذل جهودها   ) أ(وأوصت مصر بنغالديش بأن     . اإلنساناستراتيجيتها املتعلقة حبقوق    
 وأن تستمر يف تطوير قوانينها وسياساهتا ومؤسساهتا        ،لتعزيز اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان    
بـذل جهودهـا لتطـوير عمـل      أن تواصل   ) ب(؛ و يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

تبين، أن ) ج(؛ وقبة فعالة حلقوق اإلنسان مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان، بوصفها هيئة مرا      
مبساعدة دولية، القدرات الوطنية على الوفاء بالتزاماهتا يف إعداد التقارير املقدمة إىل هيئـات              

تواصل بذل جهودها لضمان االتساق بني القوانني الوطنية واالتفاقـات          أن  ) د(؛ و املعاهدات
  .الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها

ثنت زمبابوي على بنغالديش لتركيزها على إعمال كافة حقوق اإلنـسان عـن             وأ  -٤٥
ورحبت باإلجنازات . طريق احلكم الدميقراطي، والتعزيز املؤسسي، والسياسات املواتية للفقراء       

تنفيـذ التـدابري واخلطـط      احملققة يف القضاء على الفقر، وأوصت بأن تواصل بـنغالديش           
  . الفقرالقضاء علىساساً على والسياسات احملددة اليت تركز أ
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والحظت ميامنار بإعجاب أن بنغالديش اعتمدت حتوال دميقراطيا سلميا وناجحا يف             -٤٦
وقالت ميامنار إنه ينبغـي     . ، وأشادت جبهودها املتواصلة يف جمال حقوق اإلنسان       ٢٠٠٨عام  

  . بنغالديشللمجتمع الدويل أن يقدم دعمه اخلالص للنهوض باحلقوق األساسية لكافة مواطين
ورحبت تايلند بالتأكيد اخلاص على التخفيف من حدة الفقر؛ واخلطوات امللموسة             -٤٧

املتخذة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ والتدابري املتخذة للتصدي لتأنيث الفقر؛ واملبادرات           
يش علـى   وحثت تايلند بـنغالد   . تنمية الفئات الضعيفة  الرامية إىل متكني املرأة مثل برنامج       

التنفيذ الكامل والفعال للقوانني والسياسات احلالية املتعلقة حبقوق النساء واألطفـال،           ضمان  
  .بغية محاية هذه احلقوق والقضاء على مجيع أشكال التمييز

وأعربت سري النكا عن غبطتها بالتقدم احملرز مؤخرا يف سـبيل مواصـلة تعزيـز              -٤٨
القانون، ورحبت مببادرات اإلصالح املؤسسي املتخذة      الدميقراطية، واحلكم الرشيد، وسيادة     

ورحبت بالنُهج الشمولية واملتعددة اجلوانب اجلاري تنفيذها للتخفيف من         . يف اآلونة األخرية  
ورحبت بالتقدم املشجع يف سبيل حتقيق التنمية البـشرية         . حدة الفقر وتعزيز حقوق اإلنسان    

نكا عن سرورها لرؤية املرأة وهي تتقلد املزيـد         وأعربت سري ال  . واألهداف اإلمنائية لأللفية  
من األدوار القيادية، وطلبت املزيد من املعلومات وسألت عن أفضل املمارسات فيما يتعلـق              

  .باجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال
 ".إدارة احملاكم اخلالية مـن الرشـوة      "ورحبت تركيا باخلطة املعلنة لألخذ مبفهوم         -٤٩

وشجعت بنغالديش على مواصلة برنامج اإلصالح الرامي إىل تعزيـز اسـتقالل القـضاء،              
. ومكافحة اإلفالت من العقاب، وتلبية االحتياجات األساسية يف السجون املكتظة بـالرتالء           

وأضافت أن هيئات املعاهدات ومنظمة العمل الدولية أعربت عن قلقها إزاء انتـشار عمـل              
تكفـل  ) أ(وأوصت تركيا بنغالديش بـأن    . غالل اجلنسي لألطفال  األطفال، وحاالت االست  
، وهذا أمر رحبت بـه؛       تنفيذ السياسة الوطنية لتشغيل األطفال     تراقبوضع آلية متابعة فعالة     

الفعال خلطة العمل الوطنية ملقاومـة      اختاذ التدابري الرامية إىل حتقيق التنفيذ       تواصل  أن  ) ب(و
ورحبت تركيا بالتقدم الكـبري     . غالهلم مبا يف ذلك االجتار هبم      اجلنسي لألطفال واست   االنتهاك

احملرز يف جمال احلد من الفقر، مربزةً التركيز املنصب على الفئات احملرومة، وإنشاء شـبكات               
  .األمن االجتماعي

ورحبت بوتان بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، مما سـيعزز احلكـم               -٥٠
عملها تواصل  ) أ(وأوصت بوتان بنغالديش بأن     . ن، والنظام القضائي  الرشيد، وسيادة القانو  

تواصل بذل جهودهـا، بـدعم      ) ب(؛ و احملمود من أجل زيادة تعزيز نظام القضاء يف البلد        
ومساعدة دوليني، يف سبيل تأمني احتياجات السكان األساسية، وال سيما يف جماالت الغذاء             

 وتعزز جهودها، بدعم وتعاون دوليني، للتخفيف من        تواصل) ج(؛ و وامللجأ والتعليم وامللبس  
  .األثر السليب لتغري املناخ، وكذلك برامج إدارة الكوارث
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واعترفت السنغال باجلهود الضخمة اليت بذلتها بنغالديش لتعزيز هيكلها املؤسـسي             -٥١
قة، وقد أحرز تقدم كبري يف مجلة جماالت من بينها مساعدة األشخاص ذوي اإلعا            . والقانوين

وشجعت السنغال بنغالديش على التمـسك مبـسار تنميتـها        . والقضاء على الفقر واجلوع   
كاء الوعي والتعليم،   طريق تعزيز اجلهود الرامية إىل إذ     االقتصادية واالجتماعية، وال سيما عن      

مع إيالء اهتمام خاص لسكان املناطق الريفية، وعن طريق تقدمي تقاريرها الدورية بانتظام إىل              
  .ات املعاهداتهيئ
. والحظت هولندا أن إنشاء وتعزيز املؤسسات الرئيسية يشكالن إجنازين مهمـني            -٥٢

واجلهود املبذولة للتصدي لإلفالت من العقاب والفساد تستحق اإلشادة، ولكن ال يزال يتعني    
بأن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة       ) أ(وأوصت هولندا احلكومة    . عمل الكثري 

حة التعذيب، وتتخذ تدابري حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم الصحفيون،            مكاف
القضاء وإىل نطاق تتصدى للمشاكل النامجة عن جلوء قوات األمن إىل عمليات القتل خارج و

زيادة تعزيز اللجنـة الوطنيـة      ل أن تتخذ خطوات  ) ب(؛ و التعذيب، وحتسن حالة السجون   
؛ الفساد لضمان قدرهتما على األداء بصورة مستقلة وفعالـة        افحة  مكحلقوق اإلنسان وجلنة    

تضع خطة عمل وطنية    وتكفل محاية حقوق املرأة، بالتنفيذ الفعال للقوانني القائمة،         أن  ) ج(و
 وتعتمد قانون لألسرة يتماشى مع أحكام اتفاقية القـضاء          ،شاملة ملكافحة العنف ضد املرأة    

األطفال بالـشروع باختـاذ     عمل  تقضي على   أن  ) د(؛ و ةعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأ     
خطة العمل الوطنية للقضاء علـى      وبتنفيذ  تدابري إلمتام وضع السياسة الوطنية لعمل األطفال        

  .األطفالعمل أسوأ أشكال 
ورحبت أستراليا بتحسن اجتاهات حقوق اإلنسان يف ظل احلكومة االنتقالية واخلطط   -٥٣

بأن تتخذ ) أ(وأوصت أستراليا بنغالديش . ذ معاهدات حقوق اإلنسانالرامية إىل مواصلة تنفي 
تـدابري  أن تتخـذ    ) ب(؛ و تدابري حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم الصحفيون        

املوت حرقا  قانون الزواج املبكر وقانون مثللتأمني محاية حقوق املرأة بتنفيذ القوانني القائمة،   
 األطفال كإمتام وضع السياسة الوطنية      عملذ تدابري للقضاء على     تتخأن  ) ج(بسبب املهر؛ و  
أن تتخـذ   ) د(؛ و األطفالعمل  خطة العمل للقضاء على أسوأ أشكال       وتنفيذ  لعمل األطفال   

خطوات حلماية احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألقليات والالجئني واملـشردين،          
  ؛قاليم تـالل تـشيتاتونغ    نفيذ اتفاق السالم أل   تتخذ خطوات لت  ) ه(وأوصت بنغالديش بأن    

لثقافة إفالت مؤسسات إنفاذ القانون من العقـاب علـى          أن تتخذ خطوات للتصدي     ) و(و
ومع الترحيب باجلهود املبذولة لفصل السلطة القضائية عن السلطة         . انتهاكها حقوق اإلنسان  

 لكفالـة اسـتقالل الـسلطة       تدابريتتخذ اآلن   ) ز(التنفيذية، أوصت أستراليا احلكومة بأن      
  .، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وجلنة مكافحة الفسادالقضائية

والحظت فييت نام مع التقدير اإلصالحات التشريعية والتنفيذية يف جمـاالت مثـل         -٥٤
الصحة، واألمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، وحقوق املرأة والطفل والفئات الضعيفة            
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فييت نام بنغالديش على دورها النشط كعضو يف جملس حقوق اإلنـسان،           وحيت  . األخرى
وطلبت . وأصت بنغالديش مبواصلة جهودها الرامية إىل ضمان احلق يف الغذاء جلميع املواطنني        

املساعدة التقنية  احلصول على   لطلب بنغالديش بناء القدرات و    إىل اجملتمع املدين أن يستجيب      
  .يات اليت يواجهها البلدالصعوبات والتحدللتغلب على 

والحظت أذربيجان مستوى التعاون بني احلكومة واجملتمع املدين واإلصالحات اليت            -٥٥
وحيت أذربيجان بنغالديش على عزمها األكيـد علـى         . سامهت يف حتسني اإلطار القانوين    

ـ               . رضمان حقوق الفئات الضعيفة، مؤكدةً التقدم احملرز يف الرعاية الصحية واحلد مـن الفق
بذل جهودها الرامية إىل حتسني حالة حقـوق        بأن تواصل   ) أ(وأوصت أذربيجان بنغالديش    

         ؛ ، باحلصول على املساعدة التقنية واملالية مـن اجملتمـع الـدويل           على أرض الواقع  اإلنسان  
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين         أن تنظر يف التصديق على      ) ب(و

؛ توعية عامة الـسكان حبقـوق اإلنـسان       أن تتخذ خطوات إضافية ل    ) ج(؛ و  أُسرهم وأفراد
  .وتواصل ما تبذله من جهود ملكافحة الفساد

والحظت نيبال أن بنغالديش اعتمدت قوانني وآليات عديـدة للوفـاء بالتزاماهتـا        -٥٦
لقبائل يف  وأبرزت تعهد بنغالديش بإدماج األقليات الدينية وسكان ا       . ولدعم حقوق اإلنسان  

 -وذكرت أن اجلهود اليت تبذهلا بنغالديش من أجل التنمية االجتماعيـة            . التيار العام الوطين  
والحظت نيبال اجلهود الضخمة املبذولة من أجل التخفيف من         . االقتصادية جديرة باإلشادة  

يف حدة الفقر، ومن أجل الصحة ومتكني املرأة، وشبكات األمن االجتماعي، والتقدم احملـرز              
وذكرت أن احلكومة املنتخبة تعمـل علـى تـدعيم          . سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

  .اإلجنازات الدميقراطية مع اجملتمع املدين املفعم باحليوية ووسائط اإلعالم احلرة
تدابري لإلصالح من أجل مساعدة القطاع اخلاص، وقيادة     بوالحظت السودان األخذ      -٥٧

وأوصـت الـسودان    . وفري شبكات األمن االجتماعي للفئات الضعيفة     التنمية الصناعية، وت  
ماية وتعزيز حقوق اإلنسان وفقـاً للمعـايري        بأن تواصل ما تبذله من جهود حل      ) أ(احلكومة  
أن تتقاسم مع السودان وغريها من أقل البلدان منوا والبلدان الناميـة أفـضل      ) ب(؛ و الدولية

وطلبـت إىل اجملتمـع املـدين أن    . جتماعي والتمكنياملمارسات يف جمايل شبكات األمن اال 
يساعد بنغالديش يف التغلب على التحديات املذكورة يف تقريرها الوطين، وال سيما التخفيف             

لتصدي جلميع املعوقات البيئيـة الـيت       ا و لشعبها،وحتسني األوضاع املعيشية    من حدة الفقر،    
حثت السودان اجملتمع الدويل على مساعدة      و. تشكل حتدياً حلقوق اإلنسان واجلهود اإلمنائية     

  .املساعدة التقنيةوعن طريق خمتلف برامج بناء القدرات بنغالديش 
وذكرت الوزيرة أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف بنغالديش منظمـة مـستقلة               -٥٨

وقد حددت بنغالديش بعض اجملاالت اليت حتتـاج إىل معاجلـة           . بدأت تباشر أعماهلا بالفعل   
وحتدثت عن استعداد احلكومة لتقدمي كل املساعدة، . واصلة تعزيزها مبا يتفق ومبادئ باريس مل
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تقنيةً كانت أم مالية أم غريها، جلعلها مؤسسة قوية مكرسة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان               
  .لشعب بنغالديش

ولفتت الوزيرة االنتباه إىل التقرير الوطين الذي أسهب يف احلـديث عـن تعهـد                 -٥٩
وذكرت أن بنغالديش   . غالديش وعن التدابري املتخذة للتصدي للعنف ضد النساء واألطفال        بن

مر، امتثاالً اللتزاماهتا الوطنية والدولية، يف العمل على هذه القضية املهمة جداً يف شراكة  تستس
د مع املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، مشريةً إىل عدة قوانني تتناول العنف ض

والحظت أيضا وجود حمكمة منفصلة للبت يف قضايا العنف         . النساء واألطفال يف بنغالديش   
وعالوة على ذلك، ذكرت أن بنغالديش سوف تبذل قصاراها مـن           . ضد النساء واألطفال  

أجل التنفيذ الكامل للقوانني واملبادرات القائمة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان              
  .للنساء واألطفال

.  األطفـال بطريقـة شـاملة      رة بأن بنغالديش تتصدى لقضية عمل     وأفادت الوزي   -٦٠
والحظت اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة بشأن األطفال، مبا فيها القـضاء علـى عمـل               
األطفال، وضمان احلق يف الصحة، واحلق يف التغذية، واحلق يف التعلـيم، واحلـق يف امليـاه              

ح بنغالديش يف القضاء على عمل األطفـال يف قطـاع           وأشارت إىل جنا  . والصرف الصحي 
وبنغالديش حتاول التصدي لعمل    . املالبس، وإىل التقدم اجلاري إحرازه يف القطاعات األخرى       

األطفال يف القطاعات غري الرمسية عن طريق توفري التعليم االبتدائي والثانوي باجملـان، مـن               
نغالديش ملتزمة أيضا بتنفيذ أهداف خطة      وذكرت أن ب  . خالل برامج النقد من أجل التعليم     

  .العمل العاملية املعدة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل
وأشارت الوزيرة إىل عدد من التدابري احلكومية الرامية إىل الترويج لتنميـة فئـات                -٦١

األقليات، مشريةً إىل خمتلف صناديق تقدمي الرعاية لألشخاص املنتمني إىل اهلندوسية والبوذية            
وأشارت كذلك إىل جملس لالنسجام بني األديان، يعمل فيه معاً زعمـاء            . ديانة املسيحية وال

نمية كالوقاية من فـريوس نقـص املناعـة         دينيون من كافة اجملتمعات احمللية على قضايا الت       
. ، والصحة اإلجنابية، والتعلـيم االبتـدائي      )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

والحظت كذلك ما تبذله احلكومة من جهود لضمان متثيل األقليات الدينية والعرقية علـى              
  .كافة مستويات الدوائر احلكومية، والربملان، واحلياة العامة

والحظت الوزيرة أن السلطة القضائية تتحرى احلذر البـالغ يف إصـدار أحكـام                -٦٢
وأشـارت  . ومل يصدر احلكم باإلعدام إال كعقوبة رادعة يف حالة أشنع اجلـرائم           . اإلعدام

الوزيرة إىل احلق يف الطعن يف احلكم باإلعدام، وسلطة الرئيس يف حتويل أحكام اإلعـدام إىل                
  .أشكال أخرى من العقاب

 اخلاصـة بوضـع   ١٩٥١وفيما يتعلق باالنضمام إىل اتفاقية األمم املتحـدة لعـام             -٦٣
الالجئني، الحظت الوزيرة أن االتفاقية تتضمن أوجه ضعف أصيلة معينة تقلل من أمهيتها يف              
احلاالت الراهنة املتصلة حبركة الالجئني، ويشمل ذلك انعدام آليات منع التدفقات الكبرية، أو    
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عباء، أو تقدمي املساعدة السريعة ألكثر الناس احتياجـاً، أو االسـتخدام األمثـل              تقاسم األ 
  .للموارد املتاحة

تـدابري إضـافية للتـصدي      تعتمد  ) أ(وأوصت اجلمهورية التشيكية بنغالديش بأن        -٦٤
 إنفـاذ    عـن  سؤولنيذلك امل يشمل  وانتهاكات حقوق اإلنسان،    على  لإلفالت من العقاب    

إىل ) ج(ضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب و        االن) ب(؛ و القانون
وسألت عما إذا كان سيتسىن إجراء الزيـارات        .  اخلاصة بوضع الالجئني   ١٩٥١اتفاقية عام   

بتوجيه وتنفيـذ   ) د(املعلقة للمقررين اخلاصني، وعن اإلطار الزمين هلا، وأوصت بنغالديش          
تعيـد النظـر يف     بأن  ) ه(وأوصت بنغالديش كذلك    . املقررين اخلاصني دعوة دائمة جلميع    

تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية ملواءمتها مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق الطفل، وخباصـة             
نظـام قـضاء    ‘ ٢‘محاية األطفال من االختطاف واالجتار هبـم، و       ‘ ١‘: فيما يتعلق مبا يلي   

 مـن أجـل األحـداث احملتجـزين أو          األحداث، بطرق منها إتاحة مرافق منفصلة مناسبة      
ويف سؤال عما   . املسجونني، وأن تعتمد تدابري حمددة حلماية حقوق اإلنسان هلؤالء األحداث         

إذا كان بإمكان النساء املتزوجات بأجانب نقل جنسيتهن إىل أبنائهن، أوصت بنغالديش مبا             
ب على حقوق اإلنـسان     التدريوتوفري  ) ز(تعديل األحكام القانونية ذات الصلة؛ و     ) و: (يلي

ملوظفي إنفاذ القانون والعاملني يف جمال القضاء، مع التركيز خباصة على محاية حقوق النساء              
اعتماد تدابري إضـافية    ) ح( و غري املعتادة؛ واألطفال وذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسية        
ارسة اجلـنس بـني     جترمي مم إلغاء  ) ط( و ؛لكفالة محاية هؤالء األشخاص من العنف واإليذاء      

  .تدابري إضافية لتعزيز التسامح يف هذا الصددواختاذ ، برضاهماملثليني جنسياً من البالغني 
. والحظت فلسطني أن احلكومة تعمل على توفري احلماية لفئـات ضـعيفة معينـة               -٦٥

وشجعت فلسطني بنغالديش على الشروع يف اختاذ تدابري مالئمة للقضاء على الفوارق بـني              
سني، وبلوغ املساواة عن طريق التنمية املستدامة، ودعم الالجئني بنشاط، واعتماد خطة            اجلن

وأوصـت فلـسطني بـنغالديش      . عمل للقضاء على عمل األطفال بتعزيز التعليم األساسي       
 أثر الكوارث   دراج التنمية البيئية املستدامة يف سياساهتا، مراعيةً      مبواصلة ما تبذله من جهود إل     

  .هور املوارد الطبيعية يف حقوق اإلنسان رغم مجيع التحديات القائمةالطبيعية وتد
ورحب املغرب بأهداف بنغالديش، مبا فيها ما يرمي إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة               -٦٦

لأللفية، وخباصة مكافحة الفقر املدقع، وذلك مثال عن طريق استراتيجية للحد من الفقـر يف               
وطلب املغرب  .  االجتماعية، وصندوق توفري املأوى للمشردين     املناطق النائية، وبرامج احلماية   

  .املزيد من املعلومات عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
. وذكرت قطر أن بنغالديش تسعى إىل إعمال حقوق اإلنـسان بطريقـة شـاملة               -٦٧

والسياسات املعتمدة متصلة جبملة أمور منها احلكم الرشيد، وحقوق اإلنـسان، والتنميـة             
. قتصادية واالجتماعية، ومكافحة الفقر، وتعزيز حقوق املرأة، وإقامة جمتمع نشط ومسؤولاال

وذكرت قطر أن الفقر ال يزال مشكلة رئيسية يف بنغالديش، ودعت املفوضية السامية حلقوق              
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              اإلنسان إىل تقدمي املساعدة للحكومة بغيـة مواجهـة التحـديات الـيت تعرقـل تنميـة                 
  .إلنسانحقوق ا

والحظت املكسيك أنه قد أُفيد عن وجود ثقافة لإلفالت من العقاب يف بنغالديش،               -٦٨
وأوصـت  . وحاالت إعدام خارج نطاق القضاء، وممارسة للتعذيب واملعـامالت املهينـة          

هذه برناجماً وطنياً حلقوق اإلنسان يعطي زمخاً جديداً اللتزامها مبعاجلة          بأن تعد   ) أ(بنغالديش  
آليات حقـوق   إىل  دعوة دائمة   أن توجه   ) ب( و الوطنية وعزمها على القيام بذلك،     املشاكل
كما أوصت بـنغالديش  . دعم اجلهود الوطنية املبذولة يف هذه اجملاالت    زيارة البلد و  لاإلنسان  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        ) ج(بالنظر بإجيابية يف االنضمام إىل      
 ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ) ه(، و اتفاقية االختفاء القسري  ) د(، و موأفراد أسره 

 اخلاصة بوضع   ١٩٥١بشأن الشعوب األصلية والقبلية؛ وبالنظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام           
  .الالجئني، واختاذ التدابري الكفيلة بتوفري احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين

ويف . اين بالتدابري املتخذة لزيادة معدالت حمو أمية الفتيات والنساء        ورحبت ليختنشت   -٦٩
التمييز ضـد   مجيع أشكال   القضاء على   املعنية ب  إشارة إىل املخاوف اليت أعربت عنها اللجنة      

أوصـت ليختنـشتاين    ) أ( بشأن وجود ممارسات تقليدية ضارة،       حقوق الطفل وجلنة  املرأة  
ومـع  . إىل محاية األطفال من الزواج املبكر والقـسري       بنغالديش بتكثيف جهودها الرامية     

التشديد على خماوف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة جتاه استمرار العنف              
العنف املرتيل واالغتصاب واالعتداء برش األمحاض والعنف املتـصل         ضد املرأة، مبا يف ذلك      

، أوصت ليختنـشتاين    ش اجلنسي يف مكان العمل    التحروفتاوى  الباملهور والعنف املستند إىل     
يع أشكال العنـف ضـد النـساء        تعتمد استراتيجية شاملة ملكافحة مج    بأن  ) ب(بنغالديش  

  .بأن تنضم إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب) ج(كما أوصتها . فتياتوال
مؤخراً لتعزيز الدميقراطيـة،  وهنأت اهلند بنغالديش على اخلطوات املهمة اليت اختذهتا      -٧٠

كمـا  . ونوهت اهلند بسن قانون احلق يف املعلومـات       . وزيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
  .أثنت اهلند على خمتلف اإلجنازات اليت حتققت يف التعليم االبتدائي

وأشادت كولومبيا باجلهود املبذولة إلجراء إصالحات للشرطة واحلكم احمللـي، إىل             -٧١
وتضمنت اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر األخـذ بـشبكات          . حات أخرى جانب إصال 

.  يـوم عمـل    ١٠٠جديدة لألمن االجتماعي مثل برنامج التحويل النقدي، وبرنامج توليد          
وأوصت كمبوديـا   . وأعربت كولومبيا عن رغبتها يف أن تواصل بنغالديش هذين الربناجمني         

  .شط من اجملتمع الدويلبدعم نبان تواصل بنغالديش التصدي للفقر 
وقالت الصني إن بنغالديش اختذت تدابري فعالة ملكافحة الفساد، وتعزيز الدميقراطية،             -٧٢

وقد حتققـت   . وإصالح مؤسسات الدولة ونظام الشرطة، وتعزيز التنمية االقتصادية الوطنية        
 االجتـار   نتائج رائعة يف النهوض بوضع املرأة، ومحاية حقوق ومصاحل األقليات، ومكافحـة           

ودعت الصني اجملتمع املدين إىل مواصلة تقدمي املساعدة االقتصادية والتقنيـة إىل           . باألشخاص
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بنغالديش وإىل زيادهتا، من أجل مساعدهتا على تعزيز بناء القدرات لرفع مستوى احلقـوق              
 تعزيز التعلـيم غـري     الصني احلكومة بأن تواصل      وأوصت. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .زيد من التقدم يف االرتقاء مبستوى تعليم السكاناملالنظامي بغية حتقيق 
. وسألت أملانيا عن التدابري املزمع اختاذها للتصدي ملشكلة انعدام األمـن الغـذائي              -٧٣

والحظت دواعي القلق البالغة اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل بشأن أمور من بينها سوء               
وسألت أملانيا عن   . د األطفال، وقضاء األحداث، وعمل األطفال     معاملة األطفال والعنف ض   

التدابري املتخذة حلماية األطفال، واخلطط الرامية إىل زيادة عدد حاالت تسجيل املواليد، وعما   
وأوصت بنغالديش  . إذا كانت بنغالديش تنظر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل          

 قوانني فعالة وتنفيذ هـذه      بسن والفتياتعنف ضد النساء    مكافحة التمييز وال  تواصل  ) أ(بأن  
 موحداً بشأن األسرة ميتثل بالكامـل       اًدون تأخري قانون  تعتمد  ) ب(والقوانني على حنو فعال،     

تكـافح اإلفـالت مـن    ) ج(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و     ألحكام اتفاقية   
ذين يتصرفون بامسهم عن أعمـال تعـذيب        ل مجيع املوظفني واألشخاص ال    ساِئوُتالعقاب،  
  .ومضايقتهماملدنيني 

والحظت نيجرييا اجلهود املبذولة يف جمال حقوق املرأة ومتكني املرأة، فـضال عـن                -٧٤
ودعـت اجملتمـع    . التقدم احملرز يف جمال حقوق الطفل ورعايتهم، والتعليم، والرعاية األولية         

تفي بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان ولكـي        الدويل إىل تقدمي الدعم إىل بنغالديش لكي        
وهنأت نيجرييا بنغالديش وشجعتها على مواصلة حتسني . حتقق إمجايل أهدافها اإلمنائية لأللفية

 ،قاتاملعوَّسياساهتا وبراجمها الرامية إىل النهوض بوضع النساء والفتيات واألطفال، مبا يف ذلك 
احلقـوق  واحلقـوق املدنيـة والـسياسية       كل من   وحالة حقوق اإلنسان عامة، يف التمتع ب      

  .االجتماعية واالقتصادية والثقافية
والحظ الكرسي الرسويل التدابري املتخذة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا            -٧٥

والحظت عددا من احلاالت اليت     . فيها إنشاء مؤسسات تتصدى للعنف ضد النساء واألطفال       
، ويـشمل ذلـك     األقليات الدينيـة  التمييز، وخباصة نساء    يعاين فيها السكان من العنف و     

الشكاوى املتعلقة بالتمييز ضد أفـراد      وأوصت بأن حتقق بنغالديش يف      . اهلندوسية واملسيحية 
 تتصدى هلذه االنتهاكات يف جمال حقوق       للتثقيف والتوعية األقليات الدينية، وأن تضع برامج      

  .ا ملواجهة احملنة اليت مير هبا السكان األصليونوسألت عن التدابري املزمع اختاذه. اإلنسان
تنظر، كخطوة أوىل، يف تعديل تشريعها املتعلـق        ) أ(وأوصت إيطاليا بنغالديش بأن       -٧٦

الدوليـة املتعلقـة   بعقوبة اإلعدام بغية تقييد نطاقه وتكييفه على حنو يتمشى مع املعايري الدنيا   
ى يف تمع الدويل هبذه املسألة، على حنو ما يتجل   يف ضوء تعزيز وعي اجمل     )ب(، و بعقوبة اإلعدام 

، أن تنظر يف اعتماد وقـف       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧دق عليها يف عامي     قرارات اجلمعية العامة املص   
وذكرت إيطاليا أن املقرر اخلـاص املعـين        . ئهااختياري للجوء إىل عقوبة اإلعدام بغية إلغا      

           ملفروضة علـى حريـة األديـان،        وجود بعض القيود ا    ٢٠٠٠باحلرية الدينية الحظ يف عام      
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وأوصت بنغالديش بـأن    . وال سيما على أنشطة الطائفة األمحدية، وأن الوضع مل يتغري بعدُ          
. تنظر يف تعزيز محاية احلرية الدينية باعتماد تدابري تشريعية وتنظـيم محـالت توعيـة              ) ج(

ابري املتخذة، مبا فيها بصفة     وأعربت إيطاليا عن قلقها بشأن حقوق األطفال، وسألت عن التد         
وأوصت بنغالديش بـأن    . خاصة التدابري املتعلقة حبماية الفتيات من الزواج املبكر والقسري        

تكثف جهودها لإلسراع بتنفيذ القوانني القائمة املتعلقة حبماية حقوق الطفل، مبا فيهـا             ) د(
  . املتعلق بتسجيل الوالدات والوفيات٢٠٠٤ سنةقانون 
بـإيالء  ) أ(لنرويج باجلهود املبذولة لتعزيز حالة حقوق اإلنسان، وأوصت         وأقرت ا   -٧٧

. ، وبوضع إطار زمين لتنفيذه بالكامـل      أقاليم تالل تشيتاغونغ  األولوية للتنفيذ الكامل التفاق     
ويف إشارة إىل أن بنغالديش قبلت إجراء الشكاوى الفردية مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع              

إجراءات الشكاوى  بالنظر يف التصديق على     ) ب(رأة، أوصت النرويج    أشكال التمييز ضد امل   
   وأوصت النرويج بـنغالديش بـأن      . الفردية األخرى مبوجب املعاهدات اليت هي طرف فيها       

 القضاء علـى مجيـع       موحداً بشأن األسرة ميتثل بالكامل ألحكام اتفاقية       اًقانونتعتمد  ) ج(
 إىل خماوف اللجنة املعنية بالقضاء على مجيـع أشـكال   ويف إشارة. أشكال التمييز ضد املرأة   

باعتماد خطة عمل شاملة للتصدي النعدام املـساواة        ) د(التمييز ضد املرأة، أوصت النرويج      
 وأوصت بـنغالديش   . يف األجور، وإتاحة إجازة األمومة يف كافة الوظائف العامة واخلاصة         

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      ) ج)(١(١٦ واملادة   ٢بسحب حتفظاهتا على املادة     ) ه(
  .التمييز ضد املرأة

وذكرت مجهورية إيران اإلسالمية أن بنغالديش أحرزت تقدما اقتصاديا هائال له أثر              -٧٨
ورحبت مبا مت مؤخرا من سن أو تعـديل للتـشريعات           . إجيايب على التمتع حبقوق اإلنسان    

تخذة لكفالة اإلنفاذ على املـستوى الـوطين        املتعلقة حبقوق اإلنسان، وسألت عن التدابري امل      
  .لالتفاقيات اليت متثل بنغالديش طرفا فيها

ورحبت اململكة املتحدة باإلصالحات، مبا فيها تلك الراميـة إىل فـصل الـسلطة                -٧٩
وذكرت . القضائية عن السلطة التنفيذية، وإعادة تشكيل جلنيت مكافحة الفساد واالنتخابات         

كما أنه أُفيد عن وقوع حـاالت       . ى التحفظات على بعض املعاهدات    أن بنغالديش تبقي عل   
كما أن السجون مكتظة    . من القتل خارج نطاق القضاء، واملوت أثناء االحتجاز، والتعذيب        

وال جيري دائما إنفاذ حظر عمل األطفال يف القطـاع غـري            . وال يزال العنف املرتيل منتشرا    
فال ذوي اإلعاقة على فرص الوصول إىل التعلـيم         الرمسي، وال حتصل نسبة مرتفعة من األط      

لوضع استراتيجية وطنية إلقامة    تتخذ بنغالديش خطوات    ) أ(وأوصت بأن   . االبتدائي العادي 
ختـوَّل اللجنـة    ) ب(؛ و العدل، تشمل الشرطة والسلطة القضائية واجملتمع املدين واحلكومة       

على حنو فعال وفقاً ملبادئ     نسان  اإلمحاية حقوق   الوطنية حلقوق اإلنسان سلطات متكنها من       
؛ اجلماعات الـضعيفة  للتصدي للتمييز ضد    تتخذ بنغالديش خطوات إضافية     ) ج(؛ و باريس

  .اجملتمع املدين مشاركة كاملة يف متابعة هذا االستعراضيشارك ) د(و
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والحظت مجهورية كوريا بارتياح إرادة احلكومة القوية يف إعمال كافـة حقـوق               -٨٠
وذكرت أنه على الرغم من أن بنغالديش اعتمـدت         . ريق احلكم الدميقراطي  اإلنسان عن ط  

، وقانون الرقابة على األمحاض، فإن العنف ضـد         نع قمع النساء واألطفال   القانون القاضي مب  
وأوصت بنغالديش باعتماد هنج شامل     . النساء والفتيات، مبا فيه رش األمحاض، ال يزال قائما        

  .ء والفتيات، واختاذ تدابري فعالة حلمايتهنجتاه التصدي للعنف ضد النسا
وأكدت تونس أن بنغالديش بذلت جهودا كبرية لكفالة حقوق اإلنـسان، وأهنـا               -٨١

وأضافت . ظلت تسعى دائما إىل إشراك مجيع مكونات اجملتمع يف احلياة السياسية واالقتصادية         
 يف تقـدمي دعمهـا لاللتحـاق    واحلكومة مستمرة. أن املرأة تتقلد املزيد من األدوار القيادية    

وطلبت تونس معلومات عن تنفيـذ هـذه        . باملدارس بتقدمي مساعدات مالية لألسر الفقرية     
  .الربامج وعن تأثريها االجتماعي

وأوصت سلوفينيا بنغالديش بأن تعيد النظر يف موقفهـا مـن التحفظـات علـى                 -٨٢
نضمام إىل املعاهدات الدولية اليت     املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ودعت بنغالديش إىل اال       

االعتـداء  وال تزال سلوفينيا تشعر بقلق عميق إزاء التقارير اليت تفيد عن            . ليست طرفا فيها  
وسـألت  . ، وعدم إمكانية التحاقهن باملدارس     اللذين تتعرض هلما الفتيات    ةواإلساءة اجلنسي 

رير جلنة حقوق الطفل، واللجنة     بنغالديش عن اخلطوات امللموسة املزمع اختاذها للرد على تقا        
املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واليونيسيف، وغريها، ولتنفيذ توصـياهتا           

  .املتعلقة بقضية التمييز
وأكـدت أن   . وردت الوزيرة على األسئلة اليت طُرحت والتعليقات الـيت أُبـديت            -٨٣

  .ختياري التفاقية مناهضة التعذيببنغالديش تنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول اال
وذكرت الوزيرة أن بنغالديش منفتحة بصدق على استضافة املكلفـني بواليـات              -٨٤

مبوجب اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة بسياقاهتا، وأعلنت أن بنغالديش سوف تدعو قريبـا             
  .عددا من املقررين اخلاصني

ا من برامج التدريب املعتـادة  وذكرت الوزيرة أن محاية حقوق اإلنسان تشكل جزء         -٨٥
املصممة من أجل املسؤولني عن إنفاذ القوانني واملسؤولني القضائيني وملوظفني اخلدمة املدنية            

وأشارت إىل مشروع إصالح الشرطة الذي يدعمه الربنامج اإلمنـائي وشـركاء            . اآلخرين
. رق بـني اجلنـسني    آخرون يف التنمية، والذي ُتعقد يف إطاره برامج تدريب للتوعية بالفوا          

وأشارت أيضا إىل التدريب على حقوق اإلنسان الذي يقدمه الشركاء يف التنمية إىل بعـض               
وأعربت عن أملها يف    . كتيبة التدخل السريع  القوات اخلاصة املكلفة بإنفاذ القوانني، مبا فيها        

ني بإنفـاذ   املكلفكاء الوعي بني    ية حلقوق اإلنسان بدور حاسم يف إذ      أن تضطلع اللجنة الوطن   
 واملسؤولني القضائيني من حيث اإللزام باحترام حقوق اإلنسان جلميع املتـهمني يف             القانون

  .أثناء عملهم الرمسي
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وذكرت الوزيرة أن بنغالديش أحرزت تقدما هائال يف التصدي ملـشكلة االجتـار               -٨٦
عنية رفعـا عـدد     بالنساء واألطفال، مشريةً إىل أن محالت التوعية وتزايد يقظة الوكاالت امل          

  .االعتقاالت واحملاكمات ملرتكيب االجتار باألشخاص
 يف املسائل املتعلقـة     عدم التهاون مطلقاً  وأفادت الوزيرة بأن بنغالديش تتبع سياسة         -٨٧

كما أفادت بأن   . بالقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وحوادث الوفاة يف أثناء االحتجاز         
جملرمي احلرب الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية يف أثناء بنغالديش تعمل على بدء حماكمات 

  .١٩٧١حرب التحرير لعام 
وذكرت الوزيرة أن بنغالديش تتعهد بضمان حريـة وسـائط اإلعـالم ومحايـة                -٨٨

الصحفيني، مؤكدة أن الشراكة بني املنظمات غري احلكومية واحلكومة أدت دورا حامسـا يف              
  .ربة عن اعتزامها مواصلة تعزيز هذه الشراكةحتسني املؤشرات االجتماعية، ومع

وذكر املمثل الدائم لبنغالديش أن أهم طريقة لتناول حقوق اإلنسان يف بـنغالديش               -٨٩
وذكر أن النهج املتبع للنمو االقتصادي يف بنغالديش يركز علـى           . هي ضمان احلق يف العمل    

ما يف جمال الزراعـة وتطـوير       اجملاالت اليت ميكن أن حيصل فيها الفقراء على عمل، وال سي          
وأشـار إىل أن تنميـة      . اهلياكل األساسية، فضال عن األنشطة غري الرمسية واألنشطة الريفية        

             قدرات الفقراء استلزم التركيز الشديد على التعليم، فحصل قطاع التعلـيم بـذلك علـى              
  .دفعة قوية

صوى من احلوار، حيث إنه هيأ      وسلمت الوزيرة بأن بنغالديش استفادت استفادة ق        -٩٠
وبنغالديش فخـورة بكـون     . فرصة لتبادل اآلراء بشأن حالة حقوق اإلنسان يف بنغالديش        

العديد من مبادراهتا وأفكارها، مثل االئتمان الصغري والتعليم غري النظامي، اعُتـربت علـى              
ا يعتريها مـن    ، ولكنها ال تزال تدرك حبرص م      "أفضل املمارسات "الصعيد العاملي أمثلة على     

  .أوجه قصور
والحظت الوزيرة أن القضاء على الفقر وضمان سبل العيش األساسـية ال يـزاالن      -٩١

والحظت أيضا أن بنغالديش تعاين دون جريرة من أخطار         . بالتايل يف بؤرة مبادراهتا اإلمنائية    
 االقتـصادية   - وتؤثر كافة هذه املعوقات تأثريا خطريا على التنمية االجتماعيـة         . تغري املناخ 

  .لشعب بنغالديش، ومن شأهنا بدورها أن تؤثر بالسلب على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان
وأعربت الوزيرة عن أملها يف التوصل إىل فهم أفضل للحاجة إىل تناول املخـاوف                -٩٢

 وأكدت. اإلمنائية اليت تواجهها بنغالديش، وإىل تلقي الدعم من اجملتمع الدويل يف هذا الشأن            
أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يشكل واحدا من الشروط املـسبقة الـضرورية لتمتـع               

  .نغالديشيني الكامل حبقوق اإلنسانباملواطنني ال
وأعلنت الوزيرة أن بنغالديش ستويل اهتماما خاصا جلميع التوصيات اليت تتفق مـع        -٩٣

  .آمال الشعب البنغالديشي
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 لتوصياتأو ا/االستنتاجات و  -ثانياً   

  :يف أثناء النقاش، قُدمت التوصيات التالية إىل بنغالديش  -٩٤
: أن تنظر يف التصديق علـى الـصكوك التاليـة أو االنـضمام إليهـا              -١

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          
؛ الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة   )شيلي(املدنية والسياسية،  

؛ )فرنسا، هولندا، شيلي، اجلمهورية التشيكية، ليختنـشتاين      (عذيب  الت
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم          

شيلي، (؛ اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة      )شيلي، أذربيجان، املكسيك  (
؛ إجراءات الشكاوى الفردية األخرى مبوجب املعاهدات اليت        )املكسيك

؛ الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد      )النرويج(فيها  هي طرف   
؛ االتفاقيات الدوليـة    )شيلي(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

  ). سلوفينيا(األساسية األخرى اليت هي ليست طرفاً فيها 
: أن تنظر يف التصديق على االتفاقيات التاليـة أو يف االنـضمام إليهـا               -٢

الربازيـل، شـيلي،     (١٩٥١اصة بوضع الالجئني لعـام      االتفاقية اخل 
، مع مراعاة قرار جملس حقوق اإلنسان       )اجلمهورية التشيكية، املكسيك  

؛ )الربازيـل ( بشأن األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان         ٩/١٢
 املتعلقة بالـشعوب األصـلية      ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

  ).املكسيك(والقبلية 
؛ أن تـسحب    )سـلوفينيا (يد النظر يف مواقفها بشأن التحفظات       أن تع   -٣

حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة             
 مـن هـذه     ١٦من املـادة    ) ج)(١( والفقرة   ٢، وعلى املادة    )فرنسا(

  ).النرويج(االتفاقية 
فقـاً  أن تواصل بذل جهودها الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان و            -٤

؛ أن تنهض بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان        )السودان(للمعايري الدولية   
 االقتصادي للبلـد عمـالً   -األساسية وفقاً ملستوى التطور االجتماعي    
مجهوريـة الو الدميقراطيـة     (بأحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

 ؛ أن تواصل بذل جهودها لضمان االتساق بني القوانني الوطنية         )الشعبية
  ).مصر(واالتفاقات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها 

أن تواصل بذل جهودها لتعزيز اآلليات الوطنية حلقوق اإلنـسان وأن             -٥
تستمر يف تطوير قوانينها وسياساهتا ومؤسساهتا يف جمال تعزيز ومحايـة           

  ). مصر(حقوق اإلنسان 
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 حلقوق اإلنسان، أن تواصل بذل جهودها لتطوير عمل مؤسستها الوطنية     -٦
؛ أن متكن املؤسـسة     )مصر(بوصفها هيئة مراقبة فعالة حلقوق اإلنسان       

الوطنية حلقوق اإلنسان من محاية هذه احلقوق على حنو فعال وفقاً ملبادئ     
  ).اململكة املتحدة(باريس 

أن تتخذ تدابري تكفل زيادة تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجلنة             -٧
ضمان قدرهتما على األداء بصورة مـستقلة وفعالـة         مناهضة الفساد ل  

  ).هولندا، أستراليا(
أن تواصل حتسني سياساهتا وبراجمها الرامية إىل تطوير أوضاع النـساء             -٨

مبا يشمل املعوقات وحالة حقوق اإلنسان عامة، يف         والبنات واألطفال، 
التمتع سواًء باحلقوق املدنيـة والـسياسية أو بـاحلقوق االجتماعيـة            

  ).نيجرييا(واالقتصادية والثقافية 
        أن تتخذ تدابري أخرى ترمـي إىل توعيـة عامـة الـسكان حبقـوق                -٩

  ). أذربيجان(اإلنسان 
أن تطور برناجماً وطنياً حلقوق اإلنسان يعطي زمخاً جديداً اللتزامها مبعاجلة   -١٠

املشاكل الوطنية وعزمها على القيام بذلك، مثل ثقافة اإلفـالت مـن            
العقاب، واإلعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء وممارسـة التعـذيب          

  ).املكسيك(واملعاملة املهينة 
أن تتخذ تدابري لوضع استراتيجية وطنية إلقامة العدل، تشمل الـشرطة             -١١

  ).اململكة املتحدة(والسلطة القضائية واجملتمع املدين واحلكومة 
فني بواليات يف إطار اإلجراءات     أن تصدر وتنفذ دعوة دائمة جلميع املكل        -١٢

؛ أن تَوجِّه دعوة دائمة ملمثلـي آليـات         )اجلمهورية التشيكية (اخلاصة  
حقوق اإلنسان إىل زيارة البلد وتدعم اجلهود الوطنية املبذولة يف هـذه            

؛ أن تنظر بعني املوافقة يف طلب الزيارة الذي تقدم          )املكسيك(اجملاالت  
            اإلعـدام بـإجراءات مـوجزة أو       به املقرر اخلاص املعـين حبـاالت      

  ). الربازيل(تعسفاً 
أن تضمن التنفيذ الكامل والفعال للقوانني والسياسات احلالية املتعلقـة            -١٣

حبقوق النساء واألطفال، بغية محاية هذه احلقوق والقضاء علـى مجيـع            
؛ أن تواصل التشديد على التخفيف من حـدة         )تايلند(أشكال التمييز   

 والقضاء عليه، وكذلك التشديد على متكني املرأة وعلى حقـوق         الفقر  
  ).سنغافورة(الطفل 
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أن تواصل بذل جهودها اإلجيابية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املـرأة              -١٤
؛ أن تعزز وتواصل تبادل اخلربات وتعزيز دور املرأة يف القيادات           )كوبا(

  ).مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(الوطنية 
أن تتخذ تدابري لتأمني محاية حقوق املرأة بتنفيذ القوانني القائمة، من قبيل              -١٥

؛ أن تواصل مكافحة التمييز     )أستراليا(قانون الزواج املبكر وقانون املهر      
والعنف ضد النساء والبنات بوضع قوانني فعالة وتنفيذ هذه القـوانني           

ن موحد لألسرة ميتثل    قانو) أملانيا(على حنو فعال، وأن تبادر إىل اعتماد        
بصورة كاملة ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد            

؛ أن تكفل محاية حقوق املرأة، بالتنفيذ الفعال للقـوانني          )النرويج(املرأة  
القائمة، أن تضع خطة عمل وطنية شاملة ملكافحة العنف ضـد املـرأة             

قضاء علـى مجيـع     وتعتمد قانون لألسرة يتماشى مع أحكام اتفاقية ال       
؛ أن تكثف جهودها يف سبيل محايـة        )هولندا(أشكال التمييز ضد املرأة     

؛ أن تعـدل، عنـد      )ليختنشتاين(األطفال من الزواج املبكر والقسري      
االقتضاء، األحكام القانونية التمييزية ذات الـصلة املتعلقـة بتحويـل           

؛ أن  )تشيكيةاجلمهورية ال (اجلنسية إىل أطفال النساء املتزوجات بأجانب       
تعتمد خطة عمل شاملة للتصدي ألوجه احليف يف األجور وإتاحة إجازة           

  ).النرويج(األمومة يف مجيع فرص العمل العامة واخلاصة 
أن تتخذ تدابري إضافية، يف إطار مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفـل،              -١٦

حلظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا فيه العنف اجلسدي ورفـع            
 ؛ أن تعيـد النظـر يف      )الربازيـل (د األدىن لسن املسؤولية اجلنائية      احل

تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية ملواءمتها مع التزاماهتا الدوليـة يف جمـال           
محايـة األطفـال مـن    ‘ ١‘: حقوق الطفل، وخباصة فيما يتعلق مبا يلي 

نظام قضاء األحداث، بطرق منها إتاحة      ‘ ٢‘االختطاف واالجتار هبم، و   
افق منفصلة مناسبة من أجل األحداث احملتجزين أو املسجونني، وأن          مر

اجلمهورية (تعتمد تدابري حمددة حلماية حقوق اإلنسان هلؤالء األحداث         
؛ أن تواصل بذل جهودها قصد تعزيز إعمال حقوق الطفـل           )التشيكية

؛ أن تكثف جهودهـا لإلسـراع       )إندونيسيا(وإنفاذ القوانني اخلاصة به     
      وانني القائمة املتعلقة حبماية حقوق الطفل، مبـا فيهـا قـانون      بتنفيذ الق 

  ). إيطاليا( املتعلق بتسجيل الوالدات والوفيات ٢٠٠٤عام 
أن حتقق يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز ضد أفراد األقليات الدينية، وأن              -١٧

تضع برامج تثقيفية وتوعوية تتصدى هلذه االنتهاكات يف جمال حقـوق           
  ).الكرسي الرسويل(ن اإلنسا
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اململكة (أن تتخذ تدابري إضافية للتصدي للتمييز ضد اجلماعات الضعيفة     -١٨
؛ أن تتخذ تدابري لضمان محاية حقوق اإلنسان لالجئني محايـةً           )املتحدة
  ).املكسيك(فعالة 

ُتَشجَّع بقوة على إلغاء عقوبة اإلعدام، وريثما تتخذ هـذا القـرار، أن               -١٩
؛ أن تعتمد، يف إطـار  )فرنسا(تيارياً لتنفيذ عقوبة اإلعدام تعتمد وقفاً اخ  

، وقفاً اختيارياً لتنفيذ عقوبـة      ٦٢/١٤٩التذكري بقرار اجلمعية العامة     
؛ أن تعتمد وقفاً اختياريـاً      )الربازيل(اإلعدام، هبدف إلغاء هذه العقوبة      

؛ أن تنظر، كخطـوة     )شيلي(لعقوبة اإلعدام، كخطوة أوىل حنو إلغائها       
، يف تعديل تشريعها املتعلق بعقوبة اإلعدام بغية تقييد نطاقه وتكييفه           أوىل

على حنو يتمشى مع املعايري الدنيا الدولية املتعلقة بعقوبة اإلعـدام؛ ويف            
ضوء تعزيز وعي اجملتمع الدويل هبذه املسألة، على حنو مـا يتجلـى يف              

 أن  ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧قرارات اجلمعية العامة املصادق عليها يف عـامي         
تنظر يف اعتماد وقف اختياري للجوء إىل عقوبة اإلعدام بغية إلغاء هذه            

  ). إيطاليا(العقوبة يف تشريعاهتا الوطنية 
أن تتصدى للمشاكل النامجة عن جلوء قوات األمن إىل عمليات القتـل              -٢٠

  ).هولندا(خارج إطار القضاء وإىل التعذيب، وأن حتسن حالة السجون 
ا وختصص موارد إضافية للتصدي ملشكلة العنـف        أن تضاعف جهوده    -٢١

ضد النساء واألطفال يف هذا اجملال، وخباصة عن طريق زيـادة متكـني             
املرأة، والتوعية العامة، والتثقيف والتدريب، وكذلك بزيـادة اليقظـة          

؛ أن تعتمـد اسـتراتيجية      )ماليزيا(واملتابعة من جانب السلطات املعنية      
؛ )ليختنشتاين(العنف ضد النساء والبنات     شاملة ملكافحة مجيع أشكال     

أن تعتمد هنجاً شامالً للتصدي للعنف ضد النساء والبنات وأن تتخـذ            
  ). مجهورية كوريا(تدابري فعالة حلمايتهن 

أن تتخذ تدابري للقضاء على تشغيل األطفال كإمتام وضـع الـسياسة              -٢٢
 أشـكال   الوطنية لعمل األطفال وإجناز خطة العمل للقضاء على أسـوأ         

؛ أن تكفل وضع آلية متابعة فعالة تشرف على )أستراليا(تشغيل األطفال 
؛ أن تقضي على تشغيل     )تركيا(تنفيذ السياسة الوطنية لتشغيل األطفال      

 وضع السياسة الوطنيـة لعمـل       األطفال بالشروع باختاذ تدابري إلمتام    
يل األطفال وإجناز خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال تـشغ          

  ).هولندا(األطفال 
أن تواصل العمل على اإلجناز الفعال خلطة العمـل الوطنيـة ملقاومـة               -٢٣

  ).تركيا(االنتهاك اجلنسي لألطفال واستغالهلم مبا يف ذلك االجتار هبم 
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  ).أذربيجان(أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة الفساد   -٢٤
 نظام القـضاء يف البلـد       أن تواصل عملها احملمود من أجل زيادة تعزيز         -٢٥

  ).أستراليا(؛ أن تتخذ تدابري لكفالة استقالل السلطة القضائية )بوتان(
أن تعمل على التصدي لثقافة إفالت مؤسسات إنفاذ القانون من العقاب             -٢٦

؛ أن تعتمـد تـدابري إضـافية        )أستراليا(على انتهاكها حقوق اإلنسان     
  حقوق اإلنـسان، مبـا     للتصدي لإلفالت من العقاب مقابل انتهاكات     

؛ أن تتـصدي    )اجلمهوريـة التـشيكية   (يشمل مسؤويل إنفاذ القانون     
لإلفالت من العقاب وتسائل مجيع املوظفني واألشخاص الذين يتصرفون         

  ).أملانيا(بامسهم عن أعمال تعذيب املدنيني ومضايقتهم 
 يف  أن تتيح التدريب على حقوق اإلنسان ملوظفي إنفاذ القانون والعاملني           -٢٧

جمال القضاء، مع التركيز خباصة على محاية حقوق النـساء واألطفـال            
وذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسية الشاذة، واعتماد تدابري إضافية          

اجلمهوريـة  (لكفالة محاية هؤالء األشخاص مـن العنـف واإليـذاء           
رِّم  من القانون اجلنائي، اليت جت     ٣٧٧؛ أن تنظر يف إلغاء املادة       )التشيكية

؛ أن تلغي جترمي ممارسة     )شيلي" (نظام الطبيعة "اجلنس الذي يتعارض مع     
اجلنس بني املثليني جنسياً من البالغني مبوافقتهم، وأن تتخذ تدابري إضافية         

  ).اجلمهورية التشيكية(لتعزيز التسامح يف هذا الصدد 
أن تتخذ تدابري حلماية املدافعني عن حقـوق اإلنـسان، مبـن فـيهم                -٢٨

  ).أستراليا، هولندا(صحفيون ال
أن تنظر يف تعزيز محاية احلرية الدينية باعتماد تدابري تـشريعية وتنظـيم               -٢٩

  ).إيطاليا(محالت توعية 
 ٢٠٠٥أن تواصل تنفيذ خطتها االستراتيجية اليت اعتمـدهتا يف عـام              -٣٠

للقضاء على الفوارق االجتماعية واالقتصادية بغية احلد مـن الفقـر،           
؛ أال تدخر جهداً    )اململكة العربية السعودية  ( املناطق املعزولة    وخباصة يف 

يف سبيل تعزيز برامج احلماية واملساعدة االجتماعيتني، وخباصة بـرامج          
حتويل الغذاء، والربامج اإلمنائية لصاحل الفئات الضعيفة، وخباصة النساء         

ية لصاحل  الفقريات، وبرامج االئتمانات الصغرية اليت أدت إىل نتائج إجياب        
؛ أن تواصل تنفيذ التدابري واخلطـط       )فرتويال(هذه الشرحية من اجملتمع     

والسياسات احملددة اليت تركز أساساً على استئـصال شـأفة الفقـر             
؛ أن تعمل على إجياد فرص عمل وإتاحة خدمات اجتماعيـة           )زمبابوي(

  ).البحرين(ملواجهة التحديات اإلمنائية ومكافحة الفقر 
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  ).فييت نام(بذل جهود لضمان حق املواطنني يف الغذاء أن تواصل   -٣١
أن تواصل العمل مع األطراف املعنية على تنفيذ استراتيجيتها الوطنيـة             -٣٢

الشاملة لتحسني احلالة الصحية، وال سيما تعزيز صحة املرأة أثناء احلمل           
؛ أن تواصـل    )اململكة العربية السعودية  (ويف فترة الرعاية بعد الوالدة      

 جهودها يف سبيل وضع خطة وطنية إلتاحة الرعاية الصحية للجميع   بذل
  ).البحرين(دون متييز 

أن تواصل جهودها اإلجيابية لتعزيز ومحاية احلق يف التعليم، مبا يف ذلـك               -٣٣
؛ أن تواصل تعزيز التعليم غري النظامي بغية حتقيق         )كوبا(تعليم الفتيات   

  ).الصني(السكان  ليممزيد من التقدم يف االرتقاء مبستوى تع
 علـى سـبيل   Chittagong Hill Tractsأن تنفذ بصورة كاملة اتفـاق    -٣٤

ــامالً  ــذاًَ ك ــذه تنفي ــاً لتنفي ــاراً زمني ــّدد إط ــة، وأن حت              األولوي
  ).سترالياالنرويج، أ(

أن تشاطر البلدان النامية األخرى خربَتها وأفضل ممارسـاهتا يف جمـال              -٣٥
 لغذاء والتصدي للفقر، وخباصـة يف جمـال االئتمـان          إعمال احلق يف ا   

  ).ماليزيا(الصغري 
أن تواصل، رغم العوائق، ومبساعدة وتعاون اجملتمع الدويل، جهودها يف            -٣٦

سبيل مكافحة الفقر، وال سيما يف أوساط النساء، مبا فيه الفقر املـادي             
هودهـا،  ؛ أن تواصل بذل ج    )اجلزائر) (يف جمال االستبعاد  (وغري املادي   

  بدعم ومساعدة دوليني، يف سبيل تأمني احتياجات السكان األساسـية،         
؛ أن تواصل )بوتان(وال سيما يف جماالت الغذاء واللباس وامللجأ والتعليم 

؛ أن تـسعى    )كمبوديـا (التصدي للفقر بدعم نشط من اجملتمع الدويل        
ر للحصول على مساعدة اجملتمع الدويل للتصدي جلميع التحديات املشا        

إليها يف تقريرها الوطين، وخباصة احلد من الفقر وحتـسني األوضـاع            
جمال شبكات األمـان االجتمـاعي      املعيشية لسكاهنا وللتصدي جلميع     

  ).السودان(والتمكني 
أن تواصل جهودها مبساعدة وتعاون اجملتمع الدويل، إلعمـال حقـوق             -٣٧

تمع اليت تـسهم    املرأة ومتكني املرأة بصفتها شرحية هامة من شرائح اجمل        
  ).اجلزائر(بصفة هامة يف تنمية البلد 

أن تواصل بذل جهودها الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان ميدانياً،             -٣٨
  ).أذربيجان(باحلصول على املساعدة التقنية واملالية من اجملتمع الدويل 
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 أن تدعو اجملتمع الدويل إىل االستجابة لطلب بنغالديش بناء القـدرات            -٣٩
واملساعدة التقنية لتخطّي الصعوبات والتحديات اليت يواجههـا البلـد          

  ).فييت نام(
أن تبين، مبساعدة دولية، القدرات الوطنية على الوفـاء بالتزاماهتـا يف              -٤٠

  ).مصر(إعداد التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات 
 تغري أن تواصل بذل جهودها يف إطار جملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة           -٤١

؛ أن تواصل وتعزز جهودهـا، بـدعم        )اجلزائر(املناخ وحقوق اإلنسان    
وتعاون دوليني، للتخفيف من األثر السليب لتغري املناخ، وكذلك برامج          

؛ أن تواصل بذل جهودهـا يف إدراج التنميـة          )بوتان(إدارة الكوارث   
 البيئية املستدامة يف سياساهتا، مراعية أثر الكوارث الطبيعيـة وتـدهور          

           املــوارد الطبيعيــة يف حقــوق اإلنــسان رغــم مجيــع التحــديات 
  ).فلسطني(القائمة 

أن تضمن مشاركة اجملتمع املدين مـشاركة كاملـة يف متابعـة هـذا                -٤٢
  ).اململكة املتحدة(االستعراض 

وسُيدرج رد بنغالديش على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الـذي سـيعتمده               -٩٥
  .سان يف دورته احلادية عشرةجملس حقوق اإلن

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير َتُنّم عن موقف الدولة /ومجيع االستنتاجات و  -٩٦
وال ينبغي تأويـل    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قّدمتها و  ) الدول(

  .هذه االستنتاجات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل برمَّته
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 املرفق

   الوفدةتشكيل    
 The delegation of Bangladesh was headed by H.E. Dr Dipu Moni, Minister for 

Foreign Affairs, and composed of 14 members: 

Ms. Munira Khan, Member National Human Rights Commission; 

Mr. Mahbubey Alam, Attorney General; 

His Excellency Dr. Debapriya Bhattacharya, Ambassador and Permanent 
Representative, Bangladesh Permanent Mission, Geneva; 

Mr. Md. Zulfiqur Rahman, Director General (United Nations), Ministry of 
Foreign Affairs; 

Mr. Maksumul Hakim Chaudhury, Joint Secretary (Political), Ministry of 
Home Affairs; 

Mr. Md. Mustafizur Rahman, Minister, Bangladesh Permanent Mission, 
Geneva; 

Ms. Sumaiya Khair, Professor, Department of Law, University of Dhaka; 

Mr. Muhammed Enayet Mowla, Counsellor, Bangladesh Permanent Mission, 
Geneva; 

Mr. Khondker M Talha, Counsellor, Bangladesh Permanent Mission, Geneva; 

Mr. Md. Nazrul Islam, Director (Foreign Minister’s Office), Ministry of 
Foreign Affairs; 

Ms. Nahida Sobhan, Director (United Nations), Ministry of Foreign Affairs; 

Mr. Sharif Mostafa Karim, Deputy Secretary (Administration), Ministry of 
Law, Justice and Parliamentary Affairs; 

Mr. Faiyaz Murshid Kazi, First Secretary, Bangladesh Permanent Mission, 
Geneva; 

Ms. Shanchita Haque, Senior Assistant Secretary (UN-1), Ministry of Foreign 
Affairs. 

       


