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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

 مـن   ٥ السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته املفوضية      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بنغالديش    

 إىل عمليـة االسـتعراض      )١( معنيـة  ة جه ٢٧هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف              . الدوري الشامل 

مفوضية جانب  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من            . ١٧/١١٩ مقرره
 بادعـاءات ، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل         )املفوضية (األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر،           ة منهجي بصورةوقد ذُكرت   . حمدَّدة
، ١٦/٢١ لـس اجملوعمالً بقرار   . صلية دون تغيري   على النصوص األ    اإلبقاء اإلمكانقدر   كما مت 

ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة            
 املوقـع   علىوتتاح  . د الكامل مببادئ باريس    على التقي  للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناءً    

يف إعـداد    روعيقد  و. فوضية النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       الشبكي للم 
  .هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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عتمدة املعلومات املقدمة من سائر املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان امل          -أوالً  
  ومن اجلهات املعنية األخرى

  األساسية واإلطاراملعلومات   -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أوصت جلنة احلقوقيني الدولية بنغالديش بالتصديق على الربوتوكولني االختيـاريني            -١

األول والثاين امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، والربوتوكـول             
ادية واالجتماعيـة والثقافيـة،     االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـص        

وأوصـت  . )٢(والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات        
بنغالديش باالنضمام إىل االتفاقية الدوليـة      ) JS6 (٦جلنة احلقوقيني الدولية والورقة املشتركة      

اري التفاقيـة مناهـضة     حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختي       
وأوصت منظمة رصد حقـوق     . )٣(التعذيب، وبإلغاء حتفظاهتا على اتفاقية مناهضة التعذيب      

اإلنسان بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإلغاء التحفظـات           
 ١٠ة  وأوصت الورقة املـشترك   . )٤(على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

)JS10 (     اخلاصة بوضع الالجئني، واالتفاقية الدولية حلماية       ١٩٥١بالتصديق على اتفاقية عام 
مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،           
والربوتوكولني االختياريني األول والثاين امللحقني بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة            

السياسية، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            و
واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، واتفـاقييت          

، وبسحب التحفظات على اتفاقيـة مناهـضة        ١٨٩ ورقم   ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     
قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهـد            التعذيب واتفاقية ال  

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
  .)٥(واالجتماعية والثقافية

 اخلاصة بوضـع    ١٩٥١وأوصى احتاد احلقوق املتساوية بالتصديق على اتفاقية عام           -٢
 امللحق هبا، واالتفاقية اخلاصة مبركز األشـخاص عـدميي          ١٩٦٧توكول عام   الالجئني وبرو 
 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنـسية، وتنفيـذ         ١٩٦١، واتفاقية عام    ١٩٥٤اجلنسية لعام   

  .)٦(الصكوك هذه
واقترحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على             -٣

) JS2 (٢وأوصت الورقة املـشتركة     . رأة واتفاقية حقوق الطفل   مجيع أشكال التمييز ضد امل    
بسحب التحفظات علـى    ) JS4 (٤ورابطة بنغالديش الوطنية للمحاميات والورقة املشتركة       

  .)٧( من اتفاقية حقوق الطفل٢١و) ١(١٤املادتني 



A/HRC/WG.6/16/BGD/3 

3 GE.13-10444 

احلكومة بالتعبري عن تأييـدها إلعـالن األمـم    ) JS1 (١وأوصت الورقة املشتركة      -٤
دة بشأن حقوق الشعوب األصلية دون تأخري، والتصديق على اتفاقية منظمـة العمـل              املتح

  .)٨(١٦٩الدولية رقم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 إدراج التزامـات    ٢اقترحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والورقـة املـشتركة            -٥

اإلنسان بنغالديش بتعزيز   وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق     . )٩(املعاهدات يف القانون احمللي   
آلياهتا الوطنية حلقوق اإلنسان والعمل باستمرار على االرتقاء بقوانينها وسياساهتا ومؤسساهتا           

وأوصت الورقة باستكمال التعـديالت الـيت ينبغـي        . )١٠(يف إطار االمتثال للمعايري الدولية    
  .)١١(الثامنة عشرة لُيعترب طفالً كل من هو دون ١٩٧٤إدخاهلا على قانون الطفل لعام 

ودعت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل إلغاء مجيع األحكام القانونية الـيت حتمـي               -٦
املوظفني العموميني من املالحقة والعقاب، وتنقيح القوانني العـسكرية، وال سـيما قـانون             

مـة  كتائب الشرطة املسلحة، لضمان منح نظام العدالة اجلنائية املدين الوالية القـضائية حملاك        
  .)١٢(أفراد القوات املسلحة على انتهاكات حقوق اإلنسان

 بنغالديش بتجرمي التعذيب، وذلك بأن تعتمـد فـوراً          ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٧
وأوصـى التحـالف    . )١٣(التعذيب واملوت أثناء االحتجاز   ) حظر( بشأن   ٢٠١١قانون عام   

 ٢٠١١امس عشر ومشروع قانون عام  العاملي ملشاركة املواطنني بتغيري التعديل الدستوري اخل      
  .)١٤(بشأن تنظيم التربعات األجنبية

  .)١٥(١٠٧ بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١وأوصت الورقة املشتركة   -٨
 بشأن حقوق الطفل    ٢٠١٠ إىل سن مشروع قانون عام       ٤ودعت الورقة املشتركة      -٩

القانونية يف  " السن"وحد لألحداث و  مع إدخال التعديالت الضرورية ووضع تعريف قانوين م       
وأوصت الورقة أيضاً مبراجعة وتعديل قوانني األحـوال        . مجيع القوانني املتعلقة حبقوق الطفل    

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان     . )١٦(الشخصية التمييزية لضمان املساواة بني اجلنسني     
  .)١٧(أو الطالق أو االنفصالبإصالح قوانني األحوال الشخصية لكفالة املساواة أثناء الزواج 

 باالعتراف يف الدستور هبويـة املـشردين داخليـاً          ١٠وأوصت الورقة املشتركة      -١٠
وسالمتهم، وإنشاء جلنة معنية باألراضي تنظر يف قضاياهم وتفعيل اللجنة املعنية باألراضي يف             

  .)١٨(تالل تشيتاغونغ بعد تعديل القوانني ذات الصلة

  قوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةحل البنية األساسيةو اإلطار املؤسسي  -٣  
طالبت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بزيادة مواردها وموظفيها لتعزيـز مهامهـا              -١١

املؤسسية، وتنقيح قانوهنا، وضمان استقالهلا مالياً وإداريـاً، والـسماح هلـا بـالتحقيق يف         
وأوصت اللجنة بتفعيل األحكـام     . فاذ القوانني االنتهاكات اليت ترتكبها األجهزة املكلفة بإن     
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أمني املظامل، ودعت احلكومة واملعارضـة إىل أداء املهـام          مكتب  الدستورية املتعلقة بإنشاء    
 والورقـة   ١، وقدمت الورقة املشتركة     )١٩(التشريعية والتمثيلية ومهام املساءلة يف هذا الصدد      

وأشارت . )٢٠(وصالحياهتا يف جمال التحقيق توصيات مماثلة بشأن قدرات اللجنة ١٠املشتركة 
 بقلق إىل هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلة جلنة اختيار أعضاء اللجنـة             ٢الورقة املشتركة   

باختصاص حمدود فيما يتعلـق بـالتحقيق يف        الوطنية  الوطنية حلقوق اإلنسان؛ ومتتع اللجنة      
  .)٢١( أو احملكمة اإلداريةالقضايا املعروضة أصالً أمام احملاكم أو أمني املظامل

 باختاذ التدابري الضرورية    ٢وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والورقة املشتركة          -١٢
 وتعديل القـوانني مـع      ، وتوفري سبل االنتصاف   ،أمني للمظامل يعىن باألطفال   مكتب  إلنشاء  

  .)٢٢(ضمان إنفاذها الفعلي
بوضع برامج للتثقيف حبقوق اإلنـسان يف    وأوصت منظمة األبواب املفتوحة الدولية        -١٣

وأوصت املنظمة أيـضاً    . املناهج الدراسية الرمسية، وال سيما لزيادة الوعي يف املناطق الريفية         
أو التحرش  /باختاذ خطوات حامسة ضد أي فعل من أفعال التعصب والتمييز يف اجملال الديين و             

  .)٢٣(باألقليات الدينية والنساء
 باعتماد خطة عمل لتنفيذ السياسة الوطنيـة بـشأن          ١٠ملشتركة  وأوصت الورقة ا    -١٤
  .)٢٥( بإنشاء جلنة وطنية مستقلة لشؤون املرأة٤، بينما أوصت الورقة املشتركة )٢٤(املرأة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
عدم تقيـد احلكومـة     ) JS8 (٨الحظت جلنة احلقوقيني الدولية والورقة املشتركة         -١٥
تقدمي التقارير الدورية إىل هيئات املعاهدات إذ ما زالت التقـارير األوليـة             لالنهائية  واعيد  املب

مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             
 ٨وصت الورقـة املـشتركة      وأ. )٢٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل ُتقدم بعد منذ عقد       

باختاذ تدابري لتنفيـذ توصـيات العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                 أيضاً
  .)٢٧(والثقافية واالجتماعية

احلكومة على االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة بتقـدمي       ) JS7 (٧وحثت الورقة املشتركة      -١٦
 إىل هذه اهليئات معلومـات عـن        التقارير إىل هيئات املعاهدات، وتضمني تقاريرها الدورية      

  .)٢٨(الداليت وبيانات مصنفة استناداً إىل الطبقات
 احلكومة بتقـدمي التقـارير الالزمـة إىل هيئـات           ١٠وأوصت الورقة املشتركة      -١٧

  .)٢٩(املعاهدات
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
ـ           -١٨ ة والورقـة   أوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان وجلنة احلقـوقيني الدولي

وأوصـت  .  بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصـة       ٧ والورقة املشتركة    ١٠ املشتركة
املبادرة بالنظر يف ما تراكم من طلبات سابقة وجديدة تتعلق بزيارات املكلفني بواليـات يف               
إطار اإلجراءات اخلاصة قبل االستعراض الدوري الشامل املقبل لبنغالديش، من أجل ضمان            

 يف املستقبل، على مجيع الطلبات اليت توجهها اإلجراءات اخلاصة لزيـارة بـنغالديش،              الرد،
  .)٣٠(واملوافقة عليها يف أقرب موعد ممكن

 باملوافقة على طلبـات املقـرر       ٧وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية والورقة املشتركة         -١٩
تعسفاً، واملقررة اخلاصة   اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو           

املعنية باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز           
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان             

إلجراء بعثات رمسية يف أقـرب       األقليات،   بقضاياللمشردين داخلياً، واخلبرية املستقلة املعنية      
 بأن املقرر اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب          ١وذكّرت الورقة املشتركة    . )٣١(فرصة ممكنة 

وقـدم التحـالف العـاملي      . )٣٢(األصلية قد قدم طلباً لزيارة البلد، ولكنه مل يتلق رداً إجيابياً          
وأوصـت  . )٣٣(يات مماثلةملشاركة املواطنني واملنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان توص  

هذه املنظمة بأن ُتجرى بعثة مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقـد قبـل                 
  .)٣٤(٢٠١٣انتخابات عام 

قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين       تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حب      -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  مييزاملساواة وعدم الت  -١  
أحاطت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان علماً بالتقدم احملرز يف جمال وضع القـوانني               -٢٠

والسياسات املتصلة حبقوق املرأة، غري أهنا أشارت إىل أن املرأة ال تزال تعاين من التمييز سواًء                
ي واملهـر   والحظت اللجنة استمرار العنف املرتيل واجلنس     . يف احلياة العامة أو يف إطار األسرة      

وأوصت اللجنة بتنفيذ قوانني وسياسات حلماية      . املفروض على املرأة رغم خمالفتهما للقوانني     
  .)٣٥(حقوق املرأة

 إىل وجود أشكال خمتلفة من التمييز اجلنساين يف اجملتمع          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٢١
لقوالب النمطية وأوجه   وما زالت وسائط اإلعالم تعزز ا     . وأماكن العمل واملؤسسات التعليمية   

قانون  بشأن اجلنسية، و   ١٩٧٨وأُعرب يف الورقة عن القلق إزاء قواعد عام         . التحيز اجلنسانية 
قانون  ومل ُتتخذ أي مبادرات لسن       . بتسجيل الزجيات  تسجيل الزواج اهلندوسي الذي ال يلزم     

يف للمـرأة   يـة   ساواة يف حقوق امللك   امل ب  فيما يتعلق   أو ،التحرش اجلنسي مكافحة  توجيهات  ل
  .)٣٦( حقوق الطالق للهندوسياتأو استحداثقوانني املسلمني واهلندوس، 
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 أن االستبعاد السياسي واالقتصادي واالجتماعي مياَرس    ٧والحظت الورقة املشتركة      -٢٢
وأشـارت إىل أن نـساء الـداليت    . على أساس االنتماء الطبقي رغم الضمانات الدستورية     

 من هذه املمارسة إذ يعانني من أشكال متعددة من التمييز، ذلك            يشكلن أكثر الفئات تضرراً   
عدم املساواة   املدرسة أو     يف املائة من الداليت يواجهون التمييز يف القبول يف         ٨٠أن أكثر من    

احلصول على السكن   وال يزال   .  ضدهم ائمرتكب جر عندما تُ يف املعاملة ويف احلماية القانونية      
 إىل  ٧ودعت الورقة املشتركة    . إذ ال ميلك أغلب الداليت أرضاً     ،   واألرض عقبة أخرى   الئقال

 وأوصـت الورقـة   .)٣٧(إنفاذ القانون ووضع خطة عمل وطنية شاملة للقضاء على التمييـز     
 بتخصيص حصص للداليت يف جماالت التعليم العام والعمل والسكن، وجتـرمي            ١٠املشتركة  

  .)٣٨(واملمارسات التمييزية‘ النبذ‘

  فرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق ال  -٢  
شخص ينتظرون تنفيـذ حكـم       ١ ٠٠٠ أن أكثر من  بأفادت منظمة العفو الدولية       -٢٣

غري أن العفو أو ختفيف عقوبة اإلعدام ال ُيحتمل أن يشمل إال عدداً قلـيالً               .  عليهم اإلعدام
حكـم   عدم تنفيذ أي     املتمثل يف جيايب  اإلتطور  باالستفادة من ال   نظمةاملوأوصت  . جداً منهم 

عقوبة اإلعدام، وضمان   وقف تنفيذ تلك األحكام فوراً هبدف إلغاء         ل ٢٠١٢إلعدام يف عام    با
  .)٣٩(ختفيف مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن

حلقوق اإلنسان عن مزاعم باستمرار املوظفني املكلفني بإنفاذ        اللجنة الوطنية   وأبلغت    -٢٤
 .)٤٠(دومنا عقاب  ،قتل خارج نطاق القضاء واالختفاء والتعذيب     الالقانون يف ممارسة أعمال     

 إىل أن أعمال القتل خارج نطاق القضاء قد تواصـلت، وإن            ١٠ت الورقة املشتركة    وأشار
عالمات واضحة  كانت التقارير تفيد بتراجع أعدادها، ولوحظت على جثث بعض الضحايا           

  .)٤١(على التعذيبتدل 
وضـع حـد    ب على الرغم من االلتزامات      أنهإلنسان  وذكرت منظمة رصد حقوق ا      -٢٥

 تقـدمي ، و نيانوإنفاذ الق ب األجهزة املكلفة بل   اإلعدام خارج نطاق القضاء من قِ      أعمالجلميع  
 كتيبة  على يد  شخص   ٢٠٠تل أكثر من    قُ األعمال إىل العدالة،     تلكني عن   املسؤولاملوظفني  

هم أثناء االحتجاز لدى هذه     العديد من م  أُعد،  ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين منذ  التدخل السريع   
ووثقـت املنظمـة، يف      .كانت عالمات التعذيب بادية علـى جثـثهم       كثرياً ما   الكتيبة، و 

عمليات احتجاز غري قانونية وقتل وتعذيب لألشخاص املشتبه         يف   الكتيبة تورط   ،٢٠١١ عام
إىل  نظراًو. ٢٠٠٩م  عاحرس احلدود التابعني لوحدة بنادق بنغالديش يف        يف مترد   يف تورطهم   

  .)٤٢(يف إصالح الكتيبة، دعت املنظمة إىل حلها وتعويضها بقوة مدنيةفشل احلكومة املستمر 
التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملـة       بأن أعمال   أفادت منظمة العفو الدولية     و  -٢٦

بـة   الشرطة وكتي  -مجيع األجهزة األمنية     ترتكبها و ،على نطاق واسع يف بنغالديش    منتشرة  
.  منفردة أو جمتمعة، يف ظل إفالت تـام تقريبـاً مـن العقـاب              -التدخل السريع واجليش    
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بالغ عن  عن اإل  هضحاياوعادة ما حيجم    .  أمر شائع يف بنغالديش    أثناء االحتجاز االغتصاب  و
أو التعرض ملزيـد    ،  مغتصبيهممن إغضاب   أو  على حممل اجلد    من عدم أخذهم     اجلرمية خوفاً 

  .)٤٣(الشرطةاد من أفر التحرش من
 ٧٢ ٠٠٠ إىل أن جمموع عدد السجناء قد بلغ حوايل          ١٠ت الورقة املشتركة    وأشار  -٢٧

 . سجيناً ٣٠ ٦٣٠بينما ال تتجاوز القدرة االستيعابية للسجون       ،  ٢٠١٢مايو  / أيار يفسجني  
انتـشار  إىل  الرعاية الطبيـة     وغياب   صحيةالظروف غري   الاالكتظاظ وسوء التغذية و   ويؤدي  
أوصـت  و.  شـائع  أمرن  وموظفي السج االعتداء اجلسدي واجلنسي من     و. ض املعدية األمرا

  حقوق اإلنسان للـسجناء     من انتهاكات  غريهلوأثناء االحتجاز،   وضع حد للتعذيب    الورقة ب 
إلغـاء قـانون    و،  هلـا  رصد منهجي    ، مبا يشمل إجراء   نو السج تعزيز إصالح و ؛واحملتجزين

  .)٤٤(حسب االقتضاءرى أخإصالحات إجراء السلطات اخلاصة، و
 مبا  ، العنف ضد النساء والفتيات     استمرار  إىل ت منظمة رصد حقوق اإلنسان    وأشار  -٢٨

 وم عليهن باسـتعمال األمحـاض،     واهلج ،ملهرواالعتداء عليهن بسبب ا   ،  ناغتصاهبيف ذلك   
 أن إنفـاذ   الحظت املنظمـة   و . قوانني األحوال الشخصية    مبوجب  متييزية ن معاملة ومعاملته

م العقوبات غري القانونية باس   أن  ، و هذه االنتهاكات ال يزال ضعيفاً    على  وانني ذات الصلة    الق
  .)٤٥( ال تزال مستمرةالتحرش اجلنسيأعمال و" الفتاوى"

إىل أن العقوبـة    ملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال         ا تأشارو  -٢٩
وإن كان  ،  ٢٠١١  الصادر يف عام    حكم احملكمة العليا    مبوجب ةالبدنية يف املدارس غري قانوني    

املـرتل ويف  ليست حمظـورة يف  غري أن هذه املمارسة ، هلا اً صرحياً حظر التشريع مل يسن بعد   
أن األمر   لرؤية العاملية الدولية ل نظمة  املوالحظت املبادرة و  .  العقوبات ومؤسسات الرعاية   نظام

، وال سيما   )شاليش (اطةلوسالريفية ل اجملالس التقليدية   ى  لد شائع أيضاً  ة البدني بإيقاع العقوبة 
قانونية حلماية األطفال مـن     تعزيز وإنفاذ الصكوك ال    املنظمة ب  أوصتو. ضد الفتيات والنساء  

اعتماد خطة عمـل    على  حلكومة  قوق اإلنسان ا   اللجنة الوطنية حل   توحث. )٤٦(ة البدني وبةالعق
  .)٤٧( وزواج األطفالة البدنيةبوإلهناء العق

والغالبية العظمى  .  املنتشرة عمل األطفال  ةرورة وضع حد ملمارس   وأبرزت اللجنة ض    -٣٠
السالمة تدابري واملهنية  حيث الصحة إطار العمل غري الرمسي   يف  يشتغلون  من األطفال العاملني    

  .)٤٨(واألجور واحلماية القانونية واالجتماعية إما منعدمة أو غري مالئمة

  مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل،   -٣  
يف سلك القضاء األعلى ما زال مسألة       ن تعيني القضاة     أ ٦الحظت الورقة املشتركة      -٣١

 وهناك نقص خطري يف     ،القضاء باالستقالل وال يتمتع جهاز     .خاضعة للسياسة إىل حد بعيد    
لـة  متنقاكم  حم تن احلكومة احلالية نشر    إىل أ   أيضاً ت الورقة أشارو. لكفاءة يف هذا اجملال   ا

 خـالل اإلضـرابات     ‘الفوضى‘، من أجل منع     ٢٠٠٩  لعام مبوجب قانون احملاكم املتنقلة   
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إىل اعتقال األشـخاص     ، السلطة التنفيذية  أمتر بأوامر احملاكم املتنقلة، اليت ت   وعمدت  . العامة
فتوحة الدولية والورقة   منظمة األبواب امل  أوصت  و. )٤٩(موجزةواحلكم عليهم بعد حماكمات     

مؤســسات العدالـة اجلنائيــة املختلـة وضــمان   إصـالح   بــنغالديش ب٦املـشتركة  
  .)٥٠(القضاء استقالل

 املـستقلة لجنـة   الإنشاء أمانة مستقلة للعمل مع      ب الدولية   جلنة احلقوقيني أوصت  و  -٣٢
إدريس الرمحن   يف قضية  ٢٠٠٩  عام يفالصادر  تنفيذ قرار احملكمة العليا     و؛  للخدمة القضائية 

  .)٥١( من الدستور٩٥، وتعديل املادة  بنغالديشضد
إذ احملاكمـات اجلماعيـة،     وأبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن شواغل إزاء           -٣٣

اكمـات  يف قاعة حمكمة واحدة، وأوصت بوقـف احمل       و  يف وقت واحد    متهم ٨٠٠حوكم  
  .)٥٢(٢٠٠٩عام ق بنغالديش يف د حرس احلدود التابعني لوحدة بناداجلماعية للمتهمني يف متر

ر مـنح العفـو الرئاسـي       اكـر القلق من أن ت   عن   الدولية   جلنة احلقوقيني  توأعرب  -٣٤
 يف   الـضحايا  حيول دون إعمال حـق    يعوق أو   لألشخاص املدانني بارتكاب جرائم خطرية      

  .)٥٣(القانونية الفعالة والتعويضاتاحلصول على سبل االنتصاف 
ة حلقوق اإلنسان العمل املضطلع به من أجل تقـدمي مجيـع            ودعمت اللجنة الوطني    -٣٥

  .)٥٤(املسؤولني املتورطني يف أعمال القتل خارج نطاق القضاء إىل العدالة
اعتماد تدابري ملكافحة اإلفالت مـن      مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان ب    أوصت  و  -٣٦

املوظفون املكلفون بإنفـاذ   ذلك ما يرتكبه  يفا املدنيني، مب  مضايقةلتعذيب و العقاب وأعمال ا  
تنفـذ  يف واقـع األمـر       أن كتيبة التدخل السريع      ٦وذكرت الورقة املشتركة     .)٥٥(القوانني

الـسنوات  ومل تشهد    .باحلصانة من التحقيقات  عملياهتا خارج إطار القانون وتتمتع بالفعل       
ـ              األربع   ورطهم يف  األخرية فرض أية عقوبة واضحة على أي من أفراد الكتيبة ممن ُيـدعى ت

 ، واالحتجـاز غـري القـانوين      ، واالختفـاء القـسري    ،قضايا القتل خارج نطاق القضاء    
إنشاء فرقة عمل مـستقلة للتحقيـق       بأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان      و. )٥٦(والتعذيب

 يف مجيع ادعاءات الوفيات غري القانونية والتعذيب وسوء املعاملة          بدقة املقاضاة، بغية التحقيق  و
مبالحقـة  عند االقتـضاء،    القيام،  ، و ٢٠٠٩ املشتبه يف مشاركتهم يف مترد عام        مما تعرض له  

انتهاكات حقـوق   كفالة إجراء حتقيق سريع وشامل يف مجيع        واملسؤولني عن تلك األعمال؛     
  .)٥٧(ومالحقة املذنبني، ن فيهم أفراد الكتيبةن اليت يرتكبها أفراد قوات األمن، مباإلنسا
 اجلديد بشأن ٢٠١٢يتضمن قانون عام  نية حلقوق اإلنسان أن      الوط ت اللجنة اقترحو  -٣٧

احلد األدىن لسن أن يرفع  و، من العمر  الثامنة عشرة  دون   اً شخص اعتبارهلطفل ب ل اً تعريف الطفل
  .)٥٨( سنة١٢إىل سنوات  ٩املسؤولية اجلنائية من 

 توأشار. ٢٠١٠بنغالديش يف عام    بالدولية  اجلرائم  حمكمة  إنشاء  برحبت اللجنة   و  -٣٨
أثنـاء  اليت ارُتكبـت    د اإلنسانية    املسؤولني عن اجلرائم ض    تقدميلهذه اهليئة أداة هامة     إىل أن   
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 علـى تلـك    ثقافة اإلفالت من العقـاب        إىل العدالة وإهناء   ١٩٧١ يف عام حرب التحرير   
املعـايري   تـستويف اكمة ال   احمل أن عملية    الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان    و. )٥٩(اجلرائم
منتـصف  احملكمة يف   ة للمحاكمة العادلة، على الرغم من إدخال تعديالت على قانون           الدولي
 لضمان مطابقـة   ونقانهذا ال ، وأوصت بتعديل    تلك ملعاجلة بعض أوجه القصور      ٢٠١١عام  
أن هذا الوضع    ورأت منظمة العفو الدولية   . )٦٠(لمعايري الدولية فيه ل جلرائم املذكورة   ا اريفتع

مـن العقـاب علـى       من اإلفـالت      عاماً ٤٠أكثر من   ميكن أن ُتنهي    فرصة تارخيية   يتيح  
 هذه  إجراء أوجه القصور يف     املنظمة الحظتو.  حلقوق اإلنسان  واسعة النطاق االنتهاكات ال 

. لطعن يف اختـصاص احملكمـة     حمامي الدفاع يف ا   ق  حل اً دستوري اًحظريشمل   مبا   ،احملاكمات
 الطرف إىل العدالة بغض النظر عن      تلك اجلرائم  ضمان تقدمي مجيع مرتكيب   ب أوصت احلكومةَ و

كفالة إزالة العائق الدستوري أمـام       و  آنذاك؛  السياسي ئهمانتماعن   أو   ونهيؤيدكانوا  الذي  
  .)٦١(الديشغبناجلرائم الدولية بحمكمة الطعن يف اختصاص 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
مراقبة ز  حتظر التحرش اجلنسي، وتعز   اليت  توجيهات  ال  إىل ٢ت الورقة املشتركة    أشار  -٣٩

 هاأو بطاقات اهلوية الوطنية خالل تسجيل الزواج ملنع الزواج املبكر، ولكن          /امليالد و  شهادات
  .)٦٢( عن القلق إزاء ضعف تنفيذ هذه التوجيهاتتأعرب
للدفاع عن  واملنظمة العاملية ١٠والورقة املشتركة ) JS3 (٣الورقة املشتركة أوصت و  -٤٠

 من قانون العقوبات،    ٣٧٧إلغاء املادة   حقوق اإلنسان ومبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان ب      
جترمي املمارسة اجلنسية بالتراضـي بـني        إلغاء" و ‘املنايف للطبيعة ‘السلوك اجلنسي   م  جّراليت تُ 

. واختاذ تدابري إضافية لتعزيز التسامح يف هـذا الـصدد         ،  "شخصني بالغني من نفس اجلنس    
 واجلنـسية   انيةاجلنـس األقليـات   أن   إىل   ١٠ املشتركة    والورقة ٣ت الورقة املشتركة    وأشار

االجتماعي، وأوصتا باالعتراف هبذه    التهميش  حتظى باالعتراف واحلماية القانونيني وتواجه       ال
  .)٦٣(األقليات والقبول بوجودها

قـانون   من   ٣٧٥ملادة  اتعديل   املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان ب       أوصتو  -٤١
  .)٦٤(دومنا إشارة إىل جنس بعينهف جرمية االغتصاب عرَّ ُتحبيثالعقوبات، 

 واحلـق يف    ، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي       ،حرية الدين أو املعتقد     -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ينـاير  /كـانون الثـاين   بني  يف الفترة ما      التحالف العاملي ملشاركة املواطنني،    سجل  -٤٢
جلنائية، اليت   من قانون اإلجراءات ا    ١٤٤املادة  طُبقت فيها    ة حال ٧٨،  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولو

 حظـر االحتجاجـات     ظلو. عامةشخاص أو أكثر، وعقد اجتماعات      جتمع مخسة أ  حتظر  
بذريعـة   ٢٠١٠ عن شرطة العاصمة دكا يف عام        ة يف مناطق معينة من دكا، الصادر      الطالبي

  جديدنقانوعن   حالياًةاحلكوموتدافع . ٢٠١١طوال عام نافذاً ، شواغل متعلقة حبركة السري
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ويل من مصادر دولية مما يعـزز       حلصول على مت  على ا  اجملتمع املدين    جمموعاتللحد من قدرة    
ت أثارو. شؤون املنظمات غري احلكومية   املعين ب  التقديرية للمكتب    الصالحيات كبري   إىل حد 

  .)٦٥(منظمة رصد حقوق اإلنسان شواغل مماثلة
 أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ما زالوا يعملـون يف           ٦الحظت الورقة املشتركة    و  -٤٣

العـاملي ملـشاركة املـواطنني والورقـة         وأعرب كل من التحـالف     .)٦٦(بيئة صعبة للغاية  
تمع املدين واملدافعني عن عن شواغل إزاء التحرش بنشطاء اجمل ١٩املادة  منظمة   و ١٠ املشتركة

لـيني  الـصحفيني احمل   عن مزاعم تعـذيب      فضالًحقوق اإلنسان وهتديهم واالعتداء عليهم،      
  .)٦٧( واختفائهم السياسينيشطاءوأعضاء املعارضة والن

ومع ذلك ،  اإلعالمةأن الدستور يكفل حري إىل  مراسلون بال حدود  ت منظمة وأشار  -٤٤
واعترب . )٦٨( وسائل اإلعالم  مراقبةن احلكومة من    متكّاليت  ارمة   من القوانني الص   هناك جمموعة 

 ة مسؤول كتيبة التدخل السريعمراسلون بال حدودومنظمة   العاملي ملشاركة املواطنني   التحالف
منظمة العفو الدوليـة أن الـصحفيني الـذين         والحظت  . )٦٩( الصحفيني بعن أعمال ترهي  

 أعمـال  وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        يكتبون عن الفساد واملخالفات القضائية،    
 من أشـكال العنـف     ذلك ، وغري أثناء االحتجاز ، واالغتصاب   ضاءاإلعدام خارج نطاق الق   

بل الـشرطة أو األجهـزة األمنيـة،        ملضايقات من قِ  اجلنساين، معرضون بوجه خاص خلطر ا     
أوصـت  و. املعاملةلتعذيب أو غريه من ضروب سوء       ، وا بتهم ذات دوافع سياسية   واالعتقال  

عبري عن آرائهم بشكل سلمي      الت حبريةمجيع الصحفيني واحملررين    بضمان متتع   نظمة احلكومة   امل
  .)٧٠(دون خوفو

بـأن الفتـرة     ١٩املادة  منظمة  و ١٠ والورقة املشتركة    ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٤٥
، ١٨٨ علـى  عتداءواال،  ٢٤٠وهتديد  ،   صحفياً ١١قتل  املشمولة باالستعراض قد شهدت     

، )٧١(٨٠ مقاضـاة ، و ٧٥، واعتقال مخسة، واختطاف ثالثة، واهلجوم علـى         ٤٩٧وجرح  
حماكمة ثالثة أشخاص فقط وإدانة شخص واحد فحسب مـن           ١٩ املادة   ت منظمة الحظو

إىل أن  ملـشاركة املـواطنني     التحـالف العـاملي     وأشار  . )٧٢(مرتكيب اجلرائم ضد هذه الفئة    
 الصحفيني الذين   ضايقةمباحلزب احلاكم   د  قوات األمن وأفرا  م  قيا زيادة يف     سجل ٢٠١١ عام
 .)٧٣(أو ينحازون للمعارضة، أو باعتقاهلم أو االعتداء علـيهم        /رى أهنم ينتقدون احلكومة و    ُي
بسرعة واختاذ إجراءات    االستجابة   ء إىل القضاو مراسلون بال حدود السلطات      ت منظمة دعو

 واإلفراج عن مجيـع     ،ل لاللتزام حبماية حرية اإلعالم    ، واالمتثا أعمال العنف واملضايقة  لوقف  
بإجراء  ١٩املادة  أوصى التحالف العاملي ومنظمة      و .)٧٤(الصحفيني واملواطنني احملتجزين حالياً   

على نشطاء اجملتمع املدين والصحفيني ومضايقتهم       اهلجوم    وفعال يف مجيع حاالت    نزيهحتقيق  
  .)٧٥( العدالةتقدمي اجلناة إىلو ئهم،اختفا وهمترهيبو

 أي  لغاءتعبري والرأي على اإلنترنت وإ    رية ال حبالتمسك  على   ١٩ املادة   ت منظمة وحث  -٤٦
  .)٧٦(لمعايري الدوليةميتثل ل ال حكم
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، وقانون  ١٩٧٤ إىل أن قانون السلطات اخلاصة لعام        ١٠الورقة املشتركة    توأشار  -٤٧
ـ    ٥٤، واملادة   ٢٠٠٩مكافحة اإلرهاب لعام     ، اسـُتخدمت   راءات اجلنائيـة   من قانون اإلج

 دون   كثري من املنظمات غري احلكوميـة      احلكومة تسجيل وألغت  .  النقابيني النشطاء حتجازال
، ومـع    وسائل اإلعالم تتمتع حبرية أكثر نسبياً      أنالحظت الورقة   و. عملية شفافة اللجوء إىل   

امج قيود على بـر   فرض  ، و تلفزيونيةحمطات  بث   و لنشر صحف حظر  ذلك ُسجلت حاالت    
بـث  ل  ي وتعط ،عالم االجتماعية مبا يف ذلك وسائل اإل    مراقبة اإلنترنت،   ، و تلفزيونيةحوارية  

  .)٧٧(ها املعارضةنظمتاملسريات اليت 
إنفاذ  عن االستعانة، على حنو روتيين، باملوظفني املكلفني ب٦وأبلغت الورقة املشتركة     -٤٨

تعلـن   واسع قبل أي برامج سياسية    نطاق على واحتجاز املعارضني السياسيني     لوقفالقانون  
  شخـصاً  ٧٦٤تل  قُ،  لوثائق منظمة بنغالديش حلقوق اإلنسان     ووفقاً. عنها أحزاب املعارضة  

  .)٧٨(يةنف السياسي يف ظل احلكومة احلالالعأعمال يف أشخاص  ٥٥ ٩٠٦رح وُج

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
 ٢٠١١-٢٠١٠الفترة   ومنظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن        ١٠كة  ت الورقة املشتر  أشار  -٤٩

االضطرابات العمالية يف قطاع املالبس اجلاهزة حول األجـور وظـروف           شهدت استمرار   
يعانون عادة من سوء ظروف العمل واخنفاض األجور         العمال   أفادت املنظمة بأن  و. )٧٩(العمل

ألحكـام   االمتثـال  إلنفاذواصلة ومتباختاذ إجراءات فورية وكثرة ساعات العمل، وأوصت   
  .)٨٠()٢٠٠٦(قانون العمل 

جممـوع  ئة من   ا يف امل  ٨٠ أن حنو    ١٠ والورقة املشتركة    ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠
وال يتمتعون باحلماية القانونية، ويتعرضون لإليـذاء        يف القطاع غري الرمسي،      العمال يشتغلون 

ـ ي أجور منخفضة، و   علىون  حيصلوالتمييز، وليس لديهم عمل منتظم، و       لـساعات   ونعمل
خـدم  حقـوق   أحكاماً بشأن     الساري حالياً  ٢٠٠٦وال يتضمن قانون العمل لعام      . طويلة

وأوصت  .)٨١(املنازل والعمال الزراعيني، وُتفرض قيود على املشاركة يف النقابات يف املصانع          
عمال غري الرمسيني يف قوانني     الرفاه خدم املنازل، وإدراج     اعتماد سياسة    ب ١٠الورقة املشتركة   

  .)٨٢(إنفاذ القوانني بفعاليةالعمل، و

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 إىل أن حالة األمن الغذائي ال تزال غري مرضية رغم التزام            ٨ت الورقة املشتركة    أشار  -٥١
ر قانوين  باعتماد إطا الورقة   وأوصت   .)٨٣( ملواطنيها الراسخ بتوفري احتياطي غذائي   ش  يالدبنغ

 وحتديث وتنفيذ سياسـة اسـتخدام       ؛السياسة الزراعية الوطنية   بشأن احلق يف الغذاء وتنقيح    
 قائمة  اجتماعية برامج محاية    اجتماعي أو بشأن شبكة أمان    األراضي واعتماد سياسة موحدة     

 كـل البعـد عـن       استنتجت الورقة أن االستثمار يف الزراعـة بعيـد        و .)٨٤(على احلقوق 
  .)٨٥(االحتياجات تلبية
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ألمان االجتماعي  لشبكة  بشأن  وطنية  سياسة  اعتماد   ب ١٠الورقة املشتركة   أوصت  و  -٥٢
 الـضمان االجتمـاعي     لـربامج  ، من الناتج احمللي اإلمجايل     يف املائة  ٣ال يقل عن    ما   ريتوفل

  .)٨٦(اءلةاألساسية وتعزيز التوزيع والتنسيق لضمان االنفتاح واإلنصاف واملس
وضع أحكام قانونية من خالل      ب ت مؤسسة حبوث السياسات للبدائل اإلمنائية     أوصو  -٥٣

يف احلـصول علـى أغذيـة كافيـة          سن قوانني ولوائح مناسبة لضمان حق األشـخاص       
  .)٨٧(ومغذية وآمنة
ة لتوفري السكن الالئق لـسكان       عدم اعتماد أي خط    ١٠والحظت الورقة املشتركة      -٥٤

وتواصـلت   . ماليني شخص يف العاصمة    ٣ و ٢,٣األحياء الفقرية الذين يتراوح عددهم بني       
عمليات اإلخالء القسري رغم أن احملكمة العليا أصدرت مبادئ توجيهية تنص على الشروع             

  .)٨٨(إعادة إسكان سكان األحياء الفقرية/أوالً يف تأهيل

  احلق يف الصحة  -٨  
زال يشار سوء التغذية يف بنغالديش ال       انتإىل أن معدل     منظمة الرؤية العاملية   تأشار  -٥٥

ة من النـاتج احمللـي       يف املائ  ٣,٢نفق حنو   في املتوسط، يُ  ف. من بني أعلى املعدالت يف العامل     
 يف جمال الصحة والسكان والتغذية، علماً أن القطاع العام خيصص من تلك النـسبة             اإلمجايل  
املخصـصة  امليزانيـة  وأوصت املنظمة بزيادة  . من الناتج احمللي اإلمجايل تقريباً  يف املائة  اًواحد

  .)٨٩(للفقراء واملستبعدين، وخاصة الطفلوتغذية  صحة خلدمات
 يف املائة من األطفال الذين يولـدون        ٢٢أن أكثر من     ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٥٦

 ٣٦ وحوايل ؛ اخنفاض الوزن عند الوالدةن منيعانو) ٢٠١٠ إىل عام  ٢٠٠٦من عام    (سنوياً
 يف املائة منهم يعـانون  ٤٦ وتوقف النمو؛ دون سن اخلامسة يعانون من يف املائة من األطفال   

أوصت و .ومل يستفد أضعف األطفال حىت اآلن من التطور يف جمال الصحة          . من نقص الوزن  
  .)٩٠( جماناًاسيةاألسزيادة فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية الورقة ب

قـد  معدالت وفيات األمهـات واألطفـال        إىل أن    ١٠ت الورقة املشتركة    وأشار  -٥٧
 ومع ذلـك،    .وإن كانت معدالت وفيات األمهات ال تزال مرتفعة       ،   كبرياً اخنفاضاًاخنفضت  

واللـوائح  قـوانني   ُتنفـذ ال  ال  و.  إىل حد كبري   غري متاحة تزال اخلدمات الصحية العامة      ال
ويعاين النظام الصحي من انتشار سوء االستخدام       . تنفيذاً موحداً الصحة   املتعلقة ب  والسياسات

وال سـيما يف    ،   ومعرفة اجلمهور هبا حمـدودة     املرافق الصحية تظل  و. وسوء اإلدارة والفساد  
وأوردت الورقة توصـيات مـن   .  الكافيةخدمات الصحة اإلجنابية ال ُتقدَّم    و .املناطق الريفية 

يها، وإنشاء جممعات صحية    ، وضمان املساءلة ف   يةاجملتمعاخلدمات الصحية   اق  نطوسيع  تبينها  
  .)٩١(يف املناطق الريفية
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  احلق يف التعليم  -٩  
حتقيـق   حنـو     كـبرياً  أن بنغالديش قد أحرزت تقدماً     ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٥٨
واة بني اجلنسني   ساتوفري التعليم للجميع من حيث امل     لفية و اإلمنائية لأل  من األهداف    ٢ فداهل

.  التعليم ني على طلب املواطن تلبية  وليس هناك التزام دستوري ب    . التعليم االبتدائي بوااللتحاق  
احلـق يف   وجبـه   مبُيكفل   ٢٠١٣ياغة قانون التعليم املتكامل حبلول عام       الورقة بص أوصت  و

  .)٩٢(١٩٩٠التعليم االبتدائي اإللزامي لعام قانون  وتعديل ،التعليم االبتدائي
يف  إحـصاءات التعلـيم  معلومـات و   أن مكتب     إىل ١٠ت الورقة املشتركة    وأشار  -٥٩

لبيـة  غأأن  مفاده  عن التعليم االبتدائي      أصدرا تقريراً   املرأة والطفل   ووزارة شؤون  بنغالديش
من اجملتمعات  املنحدرين   أو   شردينامل أو   الريفية املعزولة األطفال الذين يعيشون يف اجملتمعات      

التعليم االبتـدائي   وال ُيعترف ب  . التعليم الفرص املناسبة للحصول على      فتقرون إىل  ي ،املهمشة
بسن قانون بشأن احلق يف التعليم لـضمان        الورقة  وأوصت  .  التعليم نقانويف مشروع   كحق  

احلوافز لألسر الفقرية إلرسـال أطفاهلـا إىل        تقدمي   مبا يف ذلك      على التعليم،  حصول اجلميع 
  .)٩٣(يكفي من هياكل أساسية وموارد بشرية يف جمال التعليم، وإتاحة ما املدارس

  احلقوق الثقافية  -١٠  
ق تـالل    اتفـا  تنفيـذ  تقدم يف    أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل إحراز        -٦٠

 ٢٠١٠بنغالديش قانون عـام     اعتمدت  و.  يف الفترة املشمولة بالتقرير    )١٩٩٧(تشيتاغونغ  
  .)٩٤(ة باألقليات اإلثنيةالثقافية اخلاصاملؤسسات بشأن 
 دون استـشارة الـشعوب       أن هذا القانون قد ُسـن      ١والحظت الورقة املشتركة      -٦١

، مستبعداً إياها بذلك من     ٥٤من أصل أكثر من     " أقلية إثنية " ٢٧    بإال  عترف  ال ي األصلية، و 
 رفاهنية ب املعشعبة الشؤون اخلاصة     ومن مرافق التنمية اليت توفرها       ٢٠١١تعداد السكان لعام    

  .)٩٥(سهولاليف اليت تعيش الشعوب األصلية 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
قـوق  معين خـصوصاً حب    قانون   إىل عدم وجود   )JS9 (٩أشارت الورقة املشتركة      -٦٢

احلكوميـة  ضمان إمكانية الوصول إىل املبـاين       ب  وأوصت احلكومةَ  ،األشخاص ذوي اإلعاقة  
واحلصول على املعلومات مبا يتماشى مع       ووسائل النقل،    والعامة واهلياكل األساسية والطرق   

الورقـة  أوصت  و. ٢٠٠٨عام  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون البناء اجلديد        اتفاقية  
 وتعديلها  ةلا وقوانني العم  ذلك قوانني العمل وقوانني العقود     القوانني، مبا يف     أيضاً بتنقيح مجيع  

وينبغي تـوفري مقاعـد   . عاقة يف العمل والتعليم  لضمان عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإل      
 ات؛النتخابلوطنية ل خمصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع اهليئات االنتخابية يف اللجان ا          

  .)٩٦( يف االنتخابات األشخاص ذوي اإلعاقة مجيعكفالة مشاركةخطوات لاختاذ و
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ـ اكل مالية، اإلعاقة يواجهون مش أن السكان األصليني ذوي وذكرت الورقة   -٦٣ نعهم مت
الفقر والبطالـة  و .ال يستفيدون من التدريب يف اجملال اإلمنائي  جتاري، و  الشروع يف عمل  من  

  الورقـة بتقـدمي    أوصتو. ذوي اإلعاقة من مشاكل السكان األصليني      تان رئيسي مشكلتان
ني إتاحة موظفني معنيصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، و    اخلدمات اخلا  ها مبا في  ،اخلدمات الصحية 

تـوفري  صول على التعليم، و   فرص احل ومتكينهم من   بذوي اإلعاقة وعيادات إلعادة تأهيلهم،      
إتاحـة   و هلم، القروض التجاريةوفري وتهم،دخلزيادة دعم و، ميكنهم استخدامهانقل  وسائل  

  .)٩٧(فرص تعلم لغة اإلشارات للصم من ذوي اإلعاقة

  األقليات والشعوب األصلية  -١٢  
أن اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية قد واصلت         ١ة املشتركة   الحظت الورق   -٦٤

االغتـصاب واالعتـداء    االنتهاكات   هذه   تمشلو. ة األصلي شعوبلل  حقوق اإلنسان  انتهاك
واالعتقال غري القانوين  ألراضيا واالستيالء على  والقتل واحلرق اجلنسي ضد النساء واألطفال   
  .)٩٨(والديين ونوع اجلنس  اإلثين على أساس االنتماءبنيويوالتعذيب وأشكال التمييز ال

بعـض التحـسينات   وسلمت املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان بإدخـال     -٦٥
 يف  غـري أن املنظمـة أجـرت      . )٩٩(األقليـة اهلندوسـية   بالقانونية واإلدارية فيما يتعلـق      

طاق استهدفت قرى   حتقيقات يف هجمات منظمة ومتعددة واسعة الن       ٢٠١٢-٢٠١١ الفترة
 وتـدمري   اء واحلرق والنهب   االعتد مشلت،  )نو السكان األصلي  ن فيهم مب (نيوالبوذياهلندوس  

جراء  اهلجمات يف كثري من األحيان من وتأججت تلك. املعابد واالعتداء اجلنسي على النساء
رطة ، ووقوف الش  تورط سياسيني تفيد ب  ادعاءات   ووردت. ب الكراهية االدعاية املتطرفة وخط  

  .)١٠٠(مراراً موقف املتفرج أو اختاذها إجراءات خاطئة
 .٢٠١٢-٢٠١١ يف الفترة تالل تشيتاغونغ   مجاعة جوما يف     ضد    باطراد تصاعد العنف و  -٦٦

، يف الوقـت     أراضي أجدادهم  نياألصليوما زال املستوطنون البنغاليون ينتزعون من السكان        
  .ني أولئك املستوطننيالذي حتمي فيه األجهزة املكلفة بإنفاذ القوان

لشعوب يف الدستور بااالعتراف وأوصت املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان ب  -٦٧
تـسجيل  وسن قـانون    إعادة املمتلكات املكتسبة،    تنفيذ قانون   ل وإجراء رصد وثيق  األصلية  

ع ونـز يف تالل تـشيتاغونغ،     ؤقتة  العسكرية امل خيمات  املتفكيك مجيع   و؛  الزواج اهلندوسي 
  .)١٠١( حقوق اإلنسانانتهاكاتاء حتقيقات قضائية مستقلة يف  وإجر؛املنطقةمن سالح ال

من الدستور لالعتراف باألقليات،    ) ٢(٦ املادة   بتعديل ١٠الورقة املشتركة   أوصت  و  -٦٨
  .)١٠٢(وضمان إعادة إدماج وتأهيل األقليات الناطقة باألوردية مبا يكفل هلا الكرامة

بطة شباب اجملتمعات احمللية الناطقة باألوردية وجملس األقليـات أن     وذكر كل من را     -٦٩
يف " لغـة ال"إدراج كلمـة    سكان خميم البيهاري ال ُيعاَملون باعتبارهم أقلية لغوية، وأوصيا ب         

حداً لعمليات اإلخالء يف خميمات البيهاري، احلكومة ينبغي أن تضع  و؛ من الدستور٢٨ املادة
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) JS5 (٥أفادت الورقة املـشتركة     و. )١٠٣(عليم واخلدمات العامة  يف الت وختصص هلؤالء حصة    
 ال يستفيدون من التعليم والرعاية الصحية والتنميـة االقتـصادية          بأن سكان خميم البيهاري   

 املياه والصرف الـصحي     ييت أن قض  ورأت الورقة . الدولةالذي متارسه   بسبب الفقر والتمييز    
 وفقاًم بنغالديشيون   بيهاري ه الورقة أن ال  وذكرت   .)١٠٤(متثالن مشكلة من مشاكل كل خميم     

وال تـزال   . د من األحكام القـضائية    دستور بنغالديش وعد  وفقاً ل لقانون اجلنسية وكذلك    
العنوان الـذي يـربط هـؤالء      بسبب  أساسياً  املساواة يف فرص احلصول على العمل شاغالً        

ى نطاق واسع يف سوق     األشخاص مبخيمهم وبسبب عدم حتديد وضعهم والتمييز ضدهم عل        
 الوصول إىل املدارس     أطفال البيهاري من   نعمتقيود رمسية   عدم وجود   على الرغم من    و. العمل

ملن يسعى منهم لاللتحاق باملـدارس، وإن  مشاكل فعالً سبب ت اتخيماملعناوين فاحلكومية،  
ئف العامة  الوظايف التعليم و  حصص  لبيهاري  ل  ُتخصص الو .كان هذا االجتاه يتغري فيما يبدو     

اعتبـار  االمتناع عن   ينبغي للحكومة واجملتمع املدين     و. أخرىشعوب أصلية   أقليات و كأفراد  
. باكستانيني تقطعت هبم الـسبل    حمليني أو غري بنغاليني أو      غري  سكاناً  بيهاري  أفراد مجاعة ال  

  .)١٠٥(إىل جانب اللغة البنغاليةدراسة بلغتهم األم الينبغي تشجيعهم على  بل
ما يناسـب   اختاذ  بغري املمثلة   منظمة األمم والشعوب     و ٨وصت الورقة املشتركة    وأ  -٧٠

االعتراف و شعوب األصلية مان حقوق األراضي لل   سياسات لض طوات قانونية وإدارية و   من خ 
أوصت منظمة العفـو    و. )١٠٦(غريها من مناطق األحراج    أو   يضا التقليدية يف األر   احبقوقههلا  
ن األراضي بـني الـسكا    املتعلقة ب عات  زانملعاجلة ا ود آلية فعالة مل    وج بكفالةدولية احلكومة   ال

انسحاب بغري املمثلة   منظمة األمم والشعوب    أوصت  و. )١٠٧(نياألصليني واملستوطنني البنغالي  
ليقـدَّم إىل العدالـة      التدابري الالزمة    اختاذو املسؤولني العسكريني    مقاضاةاجليش من املنطقة و   

مليات اإلخـالء القـسري     ع متثلت يف  ب جرائم ضد السكان احملليني    اجلناة املتهمون بارتكا  
لنظر يف احترام حرية    على ا  بنغالديش   سلطاتاملنظمة   توحث.  واالغتصاب واالعتداء والقتل 

وال سيما للمدافعني عن حقوق اإلنـسان،       ،  وماوالتجمع السلمي لشعب ج   والكالم  التعبري  
. )١٠٨( والتصديق عليه  دة بشأن حقوق الشعوب األصلية    إعالن األمم املتح  والقيام رمسياً بتأييد    

 ٣٥ و ٢١ و ١٧ االستعراض الـدوري الـشامل       ات توصي أشارت منظمة شبكة جوما إىل    و
قدمت جمموعة من التوصيات تـشمل      ، و  يف تالل تشيتاغونغ   األصليةجوما  شعوب  باملتعلقة  

تاغونغ تنفيـذاً تامـاً     اتفاق تالل تشي  لتنفيذ  حمدد  ذات إطار زمين    خريطة طريق   اإلعالن عن   
بتواطـؤ  ثقافة اإلفالت من العقاب فيمـا يتعلـق         خالل والية احلكومة احلالية ووضع حد ل      

  .)١٠٩( انتهاكات حقوق اإلنسانسائرواالضطهاد الديين واملسؤولني يف أعمال االغتصاب 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  
 علـى  ٢٠١٢ رد احلكومة يف عام   إزاء  خماوف ت منظمة رصد حقوق اإلنسان    أبرز  -٧١

ا الفارين من العنف الطائفي يف والية أراكان يف ميامنار، مبا يف ذلك             غيتدفق الالجئني الروهين  
واليـة   العـودة إىل     اليت تتهددهم لدى   احلدود، بغض النظر عن املخاطر       عندا  غي الروهين صد

ملساعدة اإلنـسانية   امدة طويلة من    سكان الروهينغيا املقيمني يف البلد منذ       أراكان، وحرمان   
  .)١١٠(ن الدخولعيف حماولة لردع الالجئني اآلخرين بالغة األمهية ال
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 الجئ مـسجل حاليـاً مـن        ٢٩ ٠٠٠وجود حنو    والحظ احتاد احلقوق املتساوية     -٧٢
ـ غـري   مـن   مشمول باهتمام خاص     شخص   ٣٠٠ ٠٠٠روهينغيا وأكثر من    ال  ،نيسجلامل
احترام ومحاية وإعمال   إىل  بنغالديش  ى االحتاد بدعوة    أوصو .كافيةحيصلون على احلماية ال    ال

رد مجيع الالجئني    واالمتناع عن     اخلاضعني لواليتها  عدميي اجلنسية لروهينغيا  حقوق اإلنسان ل  
االحتاد أثار  و. )١١١(وملتمسي اللجوء واألشخاص املشمولني باهتمام خاص، أو إعادهتم قسراً        

إتاحة الفرص هلم للحصول علـى      وعدم  لة أولئك األشخاص،    شواغل، وال سيما إزاء معام    
واحلماية، وإمكانية تعرضهم لالحتجاز التعسفي     الشخصي  وضع قانوين، وعدم متتعهم باألمن      

األشخاص الذين وصلوا إىل البلد منذ أحـداث        دم حصول   اصة ع خب و ،واالستغالل يف العمل  
  .)١١٢( اإلنسانيةدةلى احلماية واملساعع ٢٠١٢يونيه /العنف اليت جرت يف ميامنار يف حزيران

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -١٤
 التنميـة   أمام  رئيسياً بأن الفساد يشكل عائقاً   حلقوق اإلنسان    اللجنة الوطنية    أفادت  -٧٣

ويؤدي فساد التنفيـذ  . وضع إطار سياسايت وتشريعي فعال وإعمال حقوق اإلنسان ويقوض     
 احلكومية،  لى اخلدمات عصول  احل الفسادويعوق   .إعاقة ذلك اإلطار  وعدم فعاليته أيضاً إىل     

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     قواحل أمام إعمال     كبرياً ميكن أن يشكل حاجزاً    من مث و
التـصدي للفـساد     و . حتديداً وال سيما عندما تكون اخلدمات موجهة إىل الفئات الضعيفة        

  .)١١٣( تنفيذاً سليماً والتعليمالرعاية الصحيةتقدمي  ودتسجيل املواليإجراءات تنفيذ بسمح سي
ـ  ن أن السكان احملليني، مب    وخلصت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل       -٧٤  األسـر   يهم ف

 يف تلوثاًاملواقع احلضرية وهي من أكثر    (يف دكا هازاريباغ املهترئة   أحياء  الفقرية اليت تعيش يف     
اختاذ إجـراءات فوريـة    بنظمةاملأوصت و. لصحية من املشاكل ا من جمموعةعانون، ي )العامل

ولقانون ،  )٢٠٠٦(حكام قانون العمل    ألال مجيع املدابغ يف هازاريباغ      ومتواصلة لفرض امتث  
 تعمل بـدون شـهادة   اليتإغالق املدابغ  وأوصت املنظمة أيضاً ب .الديشغبن يف   العملالبيئة و 
  .)١١٤(لبيئة والعمللقانون ا تاماً متثاالًاال متتثل  البيئية والسالمة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٥  
قانون مكافحة اإلرهـاب     أقرت أن احلكومة احلالية      إىل ٦أشارت الورقة املشتركة      -٧٥
، ٢٠١٢فرباير /شباط ١٦يف و. عامةمشاورات أي إجراء ، دون   ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٩ يف

عدام ق العقوبات باملوافقة على عقوبة اإل      نطا  وسع  هلذا القانون   بنغالديش تعديالً  ناعتمد برملا 
لعبارة غامض  التعريف  وال. متويل األنشطة اإلرهابية  املفروضة على   باعتبارها العقوبة القصوى    

 مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب يفسح اجملال أمام إساءة          املنصوص عليه  ‘األنشطة اإلرهابية ‘
األصـوات  ورضني السياسيني والصحفيني    لقمع املعا االستعمال، وُتبني الوثائق أنه ُيستخدم      

  .)١١٥( األخرىاملعارضة
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   CIVICUS  World Alliance for Citizen Participation, JHB, South Africa; 
   ERT   The Equal Rights Trust, London, UK; 
   GHRD   Global Human Rights Defence, The Hague, the Netherlands; 
   GIEACPC  Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children,  

     London, UK; 
   HRW   Human Rights Watch, Geneva, Switzerland; 
   ICJ   International Commission of Jurists, Geneva-Switzerland; 
   JN   Jumma Net, Tokyo, Japan; 
   JS1   Kapaeeng Foundation, Coalition of Indigenous Peoples Organisations, 

     Dhaka- Bangladesh; 
   JS2   Child Rights Governance Assembly (CRGA), a civil society advocacy 

     network of 17 organizations; 
   JS3   Band of Boys the Sexual Rights Initiative (SRI) and Creating  

     Resources through Empowerment and Action (CREA) and Sexual 
     Rights Initiative, New Delhi-India; 

   JS4   Bangladesh National Woman Lawyers Association (BNWLA) &100 
     members in Coalition focusing on the woman and child rights issues, 
     Dhaka, Bangladesh; 

   JS5   Association of Young Generation of Urdu Speaking community 
     (AYGUSC) and Council of minorities, Bangladesh; 

   JS6   ODHIKAR, and Asian Legal Resource Centre (ALRC), Hongkong, 
     China; 

   JS7   International Dalit Solidarity Network (IDSN), Bangladesh Dalit and 
     Excluded Rights Movement (BDERM), Bangladesh Dalit and  
     Excluded Women Federation (BDEWF) and Nagorik Uddyog  
     (Citizen’s Initiative) Dhaka- Bangladesh; 

   JS8   Oxfam GB in Bangladesh and Campaign for Sustainable Rural 
     Livelihood (CSRL)-an alliance of 250 local-national-international 
     development and civil society organizations-, Dhaka- Bangladesh; 

   JS9   Action for Disability and Development International in collaboration 
     with Disabled Peoples International and the International Disability 
     Alliance, networks of organizations of persons with disabilities, 
     Dhaka- Bangladesh; 

   JS10   Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and  
     development organizations,  Bangladesh; 

   ODI   Open Doors International, Harderwijk - The Netherlands; 
   RWB   Reporters without Borders, Geneva, Switzerland; 
   UNPO   Unrepresented Nations and Peoples Organizations, The Hague, 

     Netherlands; 
   UBINIG  Policy Research for Development Alternative, Dhaka- Bangladesh; 
   WV   World Vision International, Châtelaine, Switzerland. 
 2 International Commission of Jurists (ICJ), P. 4. 
 3 ODHIKAR AND Asian Legal Resource Centre (JS6), p.11. 
 4 Human Rights Watch (HRW), p.5. 
 5 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p. 26. 
 6 The Equal Rights Trust (ERT), p.7. 



A/HRC/WG.6/16/BGD/3 

GE.13-10444 18 

 7 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.2 and Child Rights Governance 
Assembly (CRGA), a civil society advocacy network of 17 organizations (JS2), p.3 and Bangladesh 
National Woman Lawyers’ Association (BNWLA) and various Grass root level coalition members 
(JS4), p.10. 

 8 Kapaeeng Foundation and 16 other members of a Coalition of Indigenous Peoples Organisations 
(JS1), p. 11. 

 9 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.2. 
 10 Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), p. 4, 5. 
 11 Child Rights Governance Assembly (CRGA), a civil society advocacy network of 17 organizations 

(JS2), p.2, 5. 
 12 Human Rights Watch (HRW), p.5. 
 13 ODHIKAR AND Asian Legal Resource Centre (JS6), p.11. 
 14 World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS), p.7,8. 
 15 Kapaeeng Foundation and 16 other members of a Coalition of Indigenous Peoples Organisations 

(JS1), p. 11. 
 16 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p. 10,11,16. 
 17 Human Rights Watch (HRW), p.5. 
 18 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p. 22. 
 19 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.1. 
 20 Kapaeeng Foundation and 16 other members of a Coalition of Indigenous Peoples Organisations 

(JS1), p. 11 and Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development 
organizations (JS10), p. 13. 

 21 Child Rights Governance Assembly (CRGA), a civil society advocacy network of 17 organizations 
(JS2), p.3. 

 22 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.3.Child Rights Governance 
Assembly (CRGA), a civil society advocacy network of 17 organizations (JS2), p.5,6,7. 

 23 Open Doors International, (OD), p. 3. 
 24 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p. 16. 
 25 Bangladesh National Woman Lawyers’ Association (BNWLA) and various Grass root level 

coalition members (JS4), p.1,5,6. 
 26 International Commission of Jurists (ICJ), P.3,4. 
 27 Oxfam and a national alliance (Campaign for Sustainable Rural Livelihood) in Bangladesh (JS8), p.10,11. 
 28 Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement, Bangladesh Dalit and Excluded Women 

Federation, Nagorik Uddyog (Citizen’s Initiative) in association with the International Dalit 
Solidarity Network (JS7), p.4. 

 29 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p. 26. 
 30 Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), p. 2 and Human Rights Forum, a coalition of 19 

human rights and development organizations (JS10), p. 26. 
 31 International Commission of Jurists (ICJ), P.3,4. 
 32 Kapaeeng Foundation and 16 other members of a Coalition of Indigenous Peoples Organisations 

(JS1), p. 2. 
 33 World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS), p.7,8 and Global Human Rights Defence 

(GHRD), p.7. 
 34 Global Human Rights Defence (GHRD), p.7. 
 35 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.3. 
 36 Bangladesh National Woman Lawyers’ Association (BNWLA) and various Grass root level 

coalition members (JS4), p.1,5,6. 
 37 Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement, Bangladesh Dalit and Excluded Women 

Federation, Nagorik Uddyog (Citizen’s Initiative) in association with the International Dalit 
Solidarity Network (JS7), p.3,4. 

 38 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p. 24. 
 39 Amnesty International (AI), p. 2. 
 40 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.5. 
 41 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p. 8. 
 42 Human Rights Watch (HRW), p.1. 
 43 Amnesty International (AI), p. 1, 2. 
 44 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p. 9. 
 45 Human Rights Watch (HRW), p.4. 



A/HRC/WG.6/16/BGD/3 

19 GE.13-10444 

 46 Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (GIEACPC), London, United 
Kingdom, p. 2,3 and World Vision (WV), p.2. 

 47 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.3. 
 48 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.3. 
 49 ODHIKAR AND Asian Legal Resource Centre (JS6), p.5,11. 
 50 Open Doors International, (OD), p. 3. 
 51 International Commission of Jurists (ICJ), P.2,4. 
 52 Human Rights Watch (HRW), p.3. 
 53 International Commission of Jurists (ICJ), P.2,4. 
 54 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.2. 
 55 Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), p. 4. 
 56 ODHIKAR AND Asian Legal Resource Centre (JS6), p.7. 
 57 Human Rights Watch (HRW), p.5. 
 58 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.3. 
 59 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.4. 
 60 Human Rights Watch (HRW), p.3. 
 61 Amnesty International (AI), p. 3,4. 
 62 Child Rights Governance Assembly (CRGA), a civil society advocacy network of 17 organizations 

(JS2), p. 4. 
 63 Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), p. 6 and Boys of Bangladesh, Creating Resources 

through Empowerment and Action, Sexual Rights Initiative (JS3), p. 3, 8, 9. 
 64 Global Human Rights Defence (GHRD), p.8. 
 65 Human Rights Watch (HRW), p.2. 
 66 ODHIKAR AND Asian Legal Resource Centre (JS6), p.7,8. 
 67 World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS), p.1,2, Article 19, p. 1 and Human Rights 

Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.15. 
 68 Reporters without Borders, (RWB), p.1,6. 
 69 World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS), p.7,8. 
 70 Amnesty International (AI), p. 4. 
 71 ODHIKAR AND Asian Legal Resource Centre (JS6), p.7 and Human Rights Forum, a coalition of 

19 human rights and development organizations (JS10), p.10-12. 
 72 Article 19, p. 1. 
 73 World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS), p.5. 
 74 Reporters without Borders, (RWB), p.1,6. 
 75 World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS), p.7,8. 
 76 Article 19, p. 4. 
 77 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.10-12. 
 78 ODHIKAR AND Asian Legal Resource Centre (JS6), p.8,9. 
 79 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.10, 18. 
 80 Human Rights Watch (HRW), p.2. 
 81 Bangladesh National Woman Lawyers’ Association (BNWLA) and various Grass root level 

coalition members (JS4), p.9. Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and 
development organizations (JS10), p.10-12,19. 

 82 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.10-12,19.  
 83 Oxfam and a national alliance (Campaign for Sustainable Rural Livelihood) in Bangladesh (JS8), p.3. 
 84 Oxfam and a national alliance (Campaign for Sustainable Rural Livelihood) in Bangladesh (JS8), p.10,11. 
 85 Oxfam and a national alliance (Campaign for Sustainable Rural Livelihood) in Bangladesh (JS8), p.4, 6. 
 86 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.4. 
 87 UBINIG, p.5. 
 88 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.5. 
 89 World Vision (WV), p. 2-5. 
 90 Child Rights Governance Assembly (CRGA), a civil society advocacy network of 17 organizations 

(JS2), p.7,8. 
 91 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.3,4, 5. 
 92 Child Rights Governance Assembly (CRGA), a civil society advocacy network of 17 organizations 

(JS2), p.7,8. 
 93 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.5. 
 94 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.4. 



A/HRC/WG.6/16/BGD/3 

GE.13-10444 20 

 95 Kapaeeng Foundation and 16 other members of a Coalition of Indigenous Peoples Organisations 
(JS1), p. 7. 

 96 Action for Disability and Development International office in collaboration with Disabled Peoples 
International and the International Disability Alliance and others (JS9), p. 1-6,7. 

 97 Action for Disability and Development International office in collaboration with Disabled Peoples 
International and the International Disability Alliance and others (JS9), p.7. 

 98 Kapaeeng Foundation and 16 other members of a Coalition of Indigenous Peoples Organisations 
(JS1), p. 5. 

 99 Global Human Rights Defence (GHRD), p.1. 
 100 Global Human Rights Defence (GHRD), p.7. 
 101 Global Human Rights Defence (GHRD), p.7. 
 102 Human Rights Forum, a coalition of 19 human rights and development organizations (JS10), p.25. 
 103 Association of Young Generation of Urdu Speaking Community & Council of Minorities 

(AYGUSC&CM), p.1-6. 
 104 Association of Young Generation of Urdu Speaking Community & Council of Minorities (JS5), p. 2,3. 
 105 Association of Young Generation of Urdu Speaking Community & Council of Minorities (JS5), p. 3-6. 
 106 Oxfam and a national alliance (Campaign for Sustainable Rural Livelihood) in Bangladesh (JS8), p.10,11. 
 107 Amnesty International (AI), p. 2. 
 108 Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), p.5. 
 109 Jumma Net (JN), p. 1-3, 6. 
 110 Human Rights Watch (HRW), p.3. 
 111 The Equal Rights Trust (ERT), p.7. 
 112 The Equal Rights Trust (ERT), p.1. 
 113 National Human Rights Commission of Bangladesh (NHRC), p.2. 
 114 Human Rights Watch (HRW), p.4. 
 115 ODHIKAR AND Asian Legal Resource Centre (JS6), p.3. 

    


