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  )١٦٤: اجملموع( بنغالديش التوصيات اليت حتظى بتأييد    

  التعليقات  التوصيات
؛ ٦-١٢٩؛  ٥-١٢٩؛  ٤-١٢٩؛  ٣-١٢٩؛  ٢-١٢٩؛  ١-١٢٩
 ؛١٢-١٢٩؛  ١١-١٢٩؛  ١٠-١٢٩؛  ٩-١٢٩؛  ٨-١٢٩؛  ٧-١٢٩
؛ ١٧-١٢٩؛  ١٦-١٢٩؛  ١٥-١٢٩؛  ١٤-١٢٩؛  ١٣-١٢٩
؛ ٢٢-١٢٩؛  ٢١-١٢٩؛  ٢٠-١٢٩؛  ١٩-١٢٩؛  ١٨-١٢٩
؛ ٢٧-١٢٩؛  ٢٦-١٢٩؛  ٢٥-١٢٩؛  ٢٤-١٢٩؛  ٢٣-١٢٩
؛ ٣٢-١٢٩؛  ٣١-١٢٩؛  ٣٠-١٢٩؛  ٢٩-١٢٩؛  ٢٨-١٢٩
؛ ٣٧-١٢٩؛  ٣٦-١٢٩؛  ٣٥-١٢٩؛  ٣٤-١٢٩؛  ٣٣-١٢٩
؛ ٤٢-١٢٩؛  ٤١-١٢٩؛  ٤٠-١٢٩؛  ٣٩-١٢٩؛  ٣٨-١٢٩
؛ ٤٧-١٢٩؛  ٤٦-١٢٩؛  ٤٥-١٢٩؛  ٤٤-١٢٩؛  ٤٣-١٢٩
؛ ٥٢-١٢٩؛  ٥١-١٢٩ ؛٥٠-١٢٩؛  ٤٩-١٢٩؛  ٤٨-١٢٩
؛ ٥٧-١٢٩؛  ٥٦-١٢٩؛  ٥٥-١٢٩؛  ٥٤-١٢٩؛  ٥٣-١٢٩
؛ ٦٢-١٢٩؛  ٦١-١٢٩؛  ٦٠-١٢٩؛  ٥٩-١٢٩؛  ٥٨-١٢٩
؛ ٦٧-١٢٩؛  ٦٦-١٢٩؛  ٦٥-١٢٩؛  ٦٤-١٢٩؛  ٦٣-١٢٩
؛ ٧٢-١٢٩؛  ٧١-١٢٩؛  ٧٠-١٢٩؛  ٦٩-١٢٩؛  ٦٨-١٢٩
؛ ٧٧-١٢٩؛  ٧٦-١٢٩؛  ٧٥-١٢٩؛  ٧٤-١٢٩؛  ٧٣-١٢٩
؛ ٨٢-١٢٩؛  ٨١-١٢٩؛  ٨٠-١٢٩؛  ٧٩-١٢٩؛  ٧٨-١٢٩
؛ ٨٧-١٢٩؛  ٨٦-١٢٩؛  ٨٥-١٢٩؛  ٨٤-١٢٩؛  ٨٣-١٢٩
؛ ٩٢-١٢٩؛  ٩١-١٢٩؛  ٩٠-١٢٩؛  ٨٩-١٢٩؛  ٨٨-١٢٩
؛ ٩٧-١٢٩؛  ٩٦-١٢٩؛  ٩٥-١٢٩؛  ٩٤-١٢٩؛  ٩٣-١٢٩
  ؛١٠٢-١٢٩؛ ١٠١-١٢٩؛ ١٠٠-١٢٩؛ ٩٩-١٢٩؛ ٩٨-١٢٩
؛ ١٠٧-١٢٩؛  ١٠٦-١٢٩؛  ١٠٥-١٢٩؛  ١٠٤-١٢٩؛  ١٠٣-١٢٩
؛ ١١٢-١٢٩؛  ١١١-١٢٩؛  ١١٠-١٢٩؛  ١٠٩-١٢٩؛  ١٠٨-١٢٩
؛ ١١٧-١٢٩؛  ١١٦-١٢٩؛  ١١٥-١٢٩؛  ١١٤-١٢٩؛  ١١٣-١٢٩
؛ ١٢٢-١٢٩؛  ١٢١-١٢٩؛  ١٢٠-١٢٩؛  ١١٩-١٢٩؛  ١١٨-١٢٩
؛ ١٢٧-١٢٩؛  ١٢٦-١٢٩؛  ١٢٥-١٢٩؛  ١٢٤-١٢٩؛  ١٢٣-١٢٩
؛ ١٣٢-١٢٩؛  ١٣١-١٢٩؛  ١٣٠-١٢٩؛  ١٢٩-١٢٩؛  ١٢٨-١٢٩
؛ ١٣٧-١٢٩؛  ١٣٦-١٢٩؛  ١٣٥-١٢٩؛  ١٣٤-١٢٩؛  ١٣٣-١٢٩
؛ ١٤٢-١٢٩؛  ١٤١-١٢٩؛  ١٤٠-١٢٩؛  ١٣٩-١٢٩؛  ١٣٨-١٢٩
؛ ١٤٧-١٢٩؛  ١٤٦-١٢٩؛  ١٤٥-١٢٩؛  ١٤٤-١٢٩؛  ١٤٣-١٢٩
؛ ١٥٢-١٢٩؛  ١٥١-١٢٩؛  ١٥٠-١٢٩؛  ١٤٩-١٢٩؛  ١٤٨-١٢٩
؛ ١٥٧-١٢٩؛  ١٥٦-١٢٩؛  ١٥٥-١٢٩؛  ١٥٤-١٢٩؛  ١٥٣-١٢٩
؛ ١٦٢-١٢٩؛  ١٦١-١٢٩؛  ١٦٠-١٢٩؛  ١٥٩-١٢٩؛  ١٥٨-١٢٩
   ؛١٦٤-١٢٩؛ ١٦٣-١٢٩

حتظى هذه التوصـيات    
  بتأييد بنغالديش١٦٤  ال
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   )٢٧( أيضاً بنغالديش وردود بنغالديش عليها التوصيات اليت نظرت فيها    
  التعليقات  التوصيات

١-١٣٠-  
٢-١٣٠-  

 طرفاً يف أي صك مـن،تعتقد بنغالديش أنه ينبغي، قبل أن تصبح الدولة       
 يف مدى قدرة هذه الدولة على الوفاء بالتزاماهتـاالصكوك الدولية النظر  

وميكن تيسري اختاذ قرار يف هذا اخلصوص رهناً بتقدمي. مبوجب هذا الصك  
تقرير بنغالديش الدوري إىل هيئة املعاهدات املعنية وهو ما تأمل بنغالديش

  .القيام به يف املستقبل القريب
االتفاقية الدولية للقضاءانضمامها إىل    هبذه التوصية ب   قبلت بنغالديش جزئياً    -٣-١٣٠

  .١٩٧٩ هيولي/ متوز١١ يف على مجيع أشكال التمييز العنصري
وسيتسّنى لبنغالديش النظر يف التصديق على الربوتوكـوالت االختياريـة  

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بعد تقـدمي بـنغالديش
يفوهو ما يتوقّع القيـام بـه        ،  املعنيةات  تقريرها الدوري إىل هيئة املعاهد    

  .املستقبل القريب
حتتاج مسألة احتمال التصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع  -٤-١٣٠

ياق نظـام العدالـةاألشخاص من االختفاء القسري إىل النظر فيها يف س        
أو" االختطـاف "  باجلنائية املتعلقـة    واحلاالت  .  لبنغالديش اجلنائية احلايل 

قانون عقوبات بنغالديش وُتعامل جّيد يف     ُمعّرفة بشكلٍ  "إخفاء الشخص "
  .أمر من احملكمة تقتضي تدخل الشرطة دون على أّنها

٥-١٣٠-  
٦-١٣٠-  
١٢-١٣٠- 

وضع نظر بنغالديش يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـةينبغي  
ل اخلامسقد ضم التعدي  و. ه يف إطار النص الدستوري     يف سياق  ١٦٩رقم  

 حكماً يقضي بأن تتوىل الدولة مـسؤولية٢٠١١عشر للدستور يف عام     
.محاية وتطوير الثقافات والتقاليد احمللية الفريدة للجماعات القبلية والعرقية        

ة للجماعات العرقيـة الـصغريةوقد سّن الربملان قانون املؤسسات الثقافي     
لغـة واملمارسـات من أجل حفظ وتعزيز التراث الثقايف وال       ٢٠١٠ لعام

الدينية وأسلوب احلياة التقليدي جلميع اجلماعات العرقية الـيت تعـيش يف
  .املقاطعات اجلبلية والسهول

يف الوقت نفسه تواصل احلكومة، إىل جانب شركائها االجتماعيني، تنفيذو
 والـيت تـشكل١٠٧التزاماهتا مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

  . هابنغالديش طرفاً في
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على الرغم من أن بنغالديش ليست طرفاً يف االتفاقيـة اخلاصـة بوضـع  -٧-١٣٠
 وال يف االتفاقيـة١٩٦٧ وال يف بروتوكوهلا لعـام       ١٩٥١الالجئني لعام   

التزمت دائمـاً باملبـادئاملتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، فإهنا قد        
.م اإلعادة القـسرية   األساسية لنظام احلماية الدولية، مبا يف ذلك مبدأ عد        

وتواصل بنغالديش استضافة الجئي ميامنار يف إحـدى أطـول حـاالت
اً يف العامل وهي تواصل العمل مع مفوضية األمـم املتحـدةالالجئني أمد 

السامية لشؤون الالجئني ومع الشركاء من أجل حتسني احلماية واملساعدة
االتفاقيتني املعنيتنيى  وحتتاج مسألة النظر يف التصديق عل     . هلؤالء الالجئني 

إىل تناوهلا يف ضوء الواقع القائم على األرض وكذلك يف السياق اإلقليمي
  . العام

٨-١٣٠-  
٩-١٣٠-  

ما زالت مسألة اعتماد قانون موحد بشأن األسرة قيـد النظـر الفعلـي
 اليت تقوم يف هذا الصدد باستعراض قوانني األحوال الشخصية،للحكومة

  . املختلفة وإجراء مشاورات بشأهنااألسرية لألديان 
وأجرت جلنة القوانني يف بنغالديش استعراضاً إلمكانية سحب حتفظاهتـا

من اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال) ج(١-١٦ واملادة   ٢على املادة   
، وقّدمت توصياهتا إىل احلكومـة، والـيت٢٠١٢التمييز ضد املرأة لعام     

  . تبحثها حالياً الوزارات املعنية
الوقاية واحلماية من العنـف(وتويل احلكومة األولوية الواجبة لتنفيذ قانون       

  .٢٠١٠، لعام )املرتيل
ال يوجد لدى بنغالديش أي حتفظ على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق -١٠-١٣٠

  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
١١-١٣٠- 
١٣-١٣٠- 

حكام نظام روما األساسـي،تتماشى التشريعات الوطنية لبنغالديش مع أ     
وتسمح قوانني بنغالديش بإجراء. بقدر ما ال يتعارض ذلك مع دستورها      

حماكمات بشأن جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واإلبـادة
وما زالـت. اجلماعية وذلك يف احملاكم احمللية عمالً بنظام روما األساسي        

الت الضرورية، كلما ومىت كـانالتشريعات قيد املراجعة إلدخال التعدي    
  .ذلك ضرورياً

تتخذ احلكومة جمموعة من التدابري امللموسة والتطلعية من أجـل التنفيـذ -١٤-١٣٠
  .٢٠١١التدرجيي للسياسة الوطنية املتعلقة بالنهوض باملرأة، لعام 

١٦-١٣٠- 
١٧-١٣٠- 

وقد زار. ما فتئت بنغالديش تتعاون بشكل كامل مع اإلجراءات اخلاصة        
وال تزال بـضعة. بعض املُقررين اخلاصني بنغالديش يف السنوات األخرية      
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وال تزال احلكومة بصدد حتديد مواعيد تالئم. طلبات يف انتظار الرد عليها     -١٨-١٣٠
  . الطرفني من أجل قيام بعض املُقررين اخلاصني بزيارهتا

الطريقـة الوحيـدةهي  وتشعر بنغالديش بأن توجيه دعوة دائمة ليست        
وباإلضافة إىل ذلـك، ال. اإلجراءات اخلاصة لضمان التعاون الكامل مع     

تستطيع احلكومة أن تلتزم بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجـراءات اخلاصـة
  .بالنظر إىل أن هذا العام هو عام انتخابات

عمليـات"و" االختفاء القسري "ال تسمح قوانني بنغالديش مبسائل مثل        -٢٠-١٣٠
وجيب التعامل يف حدود القانون مـع أي". إلعدام خارج نطاق القضاء   ا

حادث يتعلق باملوت، أو أي شكل من أشكال خرق حقـوق اإلنـسان
وميتلك نظام العدالـة اجلنائيـة. حيدث على أيدي وكاالت إنفاذ القانون     

والية قضائية مطلقة على أفراد وكاالت إنفاذ القانون بشأن أيـة جرميـة
وال يوجد أي نـص قـانوين. عاة وأي انتهاك حلقوق اإلنسان    جنائية مدّ 

حيّصن موظفي إنفاذ القانون من احملاكمة ومن العقاب يف حـال إدانتـه
  . بارتكاب جتاوزات ختالف مدونات قواعد السلوك وضوابط العمل

وجيب أن خيضع أي حادث يتعلق باستخدام القوة أو األسلحة النارية أثناء
 القانون عملها للتحقيق واملقاضاة واختاذ اإلجـراءاتأداء وكاالت إنفاذ  

؛١٩١٢القانونية والتأديبية وفق ما تنص عليه أنظمة شرطة البنغال، لعـام       
؛ وقـانون١٩٧٦ومرسوم األحكام اخلاصة املتعلقة بأفراد الشرطة، لعام        

وعمـالً بأحكـام قـانون. ١٩٨٥الفصل من اخلدمة عند اإلدانة، لعام       
، ال ميكن أن يلجأ العاملون يف وكـاالت إنفـاذ١٨٦٠العقوبات لعام   

القانون إىل استخدام القوة أو األسلحة النارية إال ملواجهة هتديـد خطـري
.للحياة العامة واملمتلكات يف معرض استخدام حقهم يف الدفاع عن النفس  
وجيب على وكاالت إنفاذ القانون تربير استخدام القوة أو األسلحة النارية

  . أخريكمالذ 
وقد اختـذت احلكومـة. حتظى هذه التوصية بالتأييد من بنغالديش جزئياً       -٢١-١٣٠

بالفعل إجراءات من أجل محاية حقوق ورفاه العمال يف قطاع املالبـس
اجلاهزة عن طريق اختاذ جمموعة من التدابري القانونية واإلدارية، اعُتمـدت

  .  الدوليةأثناء مشاورات ثالثية بالتعاون مع منظمة العمل
العمـل يف بـنغالديش) تعديل (قانونوسّن الربملان الوطين يف بنغالديش      

 الذي يهدف إىل محاية مصاحل٢٠١٣يوليه  / متوز ١٥ املؤرخ   ٢٠١٣ لعام
العمال وحقوقهم مع التركيز على حقوق التفاوض اجلمـاعي وضـمان



A/HRC/24/12/Add.1 

GE.13-15742 6 

  . الصحة والسالمة املهنيتني، وخاصة يف قطاعات املالبس اجلاهزة
فيما يتعلق بالعمل يف قطاع األعمال احلرفية اليدوية، ستستمر احلكومة يفو

  .ضمان دفع أجور منصفة وتوفري محاية اجتماعية
 يقضي٥٦٨٤/٢٠١٠ بشأن االلتماس رقم اًوأصدرت احملكمة العليا حكم   -١٩-١٣٠

املؤسـساتاالبتدائية و الدراسة  حبظر مجيع أشكال العقاب يف مؤسسات       
إصدار تعميم،عن طريق   ووفقاً لذلك، حظرت احلكومة،      .فةالتعليمية كا 

  .مجيع أشكال العقاب البدين يف مجيع املؤسسات التعليمية
وستواصل احلكومة العمل من أجل زيادة الوعي بشأن اآلثـار الـضارة

العقاب البـدينبيد أن حظر    . لعقاب البدين يف مجيع احلاالت    املترتبة على ا  
واسـعة  ثقافية -اجتماعية  إىل مبادرات تعليمية    حيتاج  احلاالت  مجيع  يف  

  . ومناسبةالنطاق
١٥-١٣٠- 
٢٢-١٣٠- 
٢٣-١٣٠- 
٢٤-١٣٠- 

حتظى هذه التوصيات بتأييد بنغالديش جزئياً عند انسجامها مع السياسات
ويكفل دستور بنغالديش حقوقاً وحريـات متـساوية. والقوانني الوطنية 

  . وضاع الفئات الضعيفةعلى حتسني أجلميع املواطنني، ويركّز 
وقد بذلت احلكومة جهوداً متواصلة لضمان محاية األقليات الدينية واإلثنية

  .واللغوية والفئات املهمشة األخرى يف البلد
واختذت احلكومة مبادرات ترمي إىل محاية شىت الفئات احملرومة من التمييز

جتمـاعيوأُدرجت هذه الفئات يف برامج شبكات األمـان اال        . والوْصم
وقد ُزوِّد بعضها حبصص حمفوظـة مـن. والسكن اجملاين للفئات الضعيفة   

وسيـصدر قريبـاً. حيث العمل يف القطاع العام ويف املؤسسات التعليمية       
ز، سيجّرم أي متييز قانوين أو اجتماعي ضـد هـذهيقانون ملكافحة التمي  

  . الفئات الضعيفة وسيتيح محاية أكرب هلا
 بنغالديش، أقليات من الشعوب األصـلية، أوحسب دستور وال توجد،   

فجميع مواطين البلد أصـليون يف هـذه. يف بنغالديش ‘ مجاعات عرقية ‘
  . األرض

تتمتع املنظمات غري احلكومية حبرية الوصول لغرض العمل مـع سـكان -٢٥-١٣٠
األقلية املسلمة من والية راخني يف ميامنار الـذين يعيـشون يف مقاطعـة

لك مبوجب القواعد واألنظمة املنطبقـة علـى مجيـعكوكس بازار وذ  
  .املنظمات غري احلكومية العاملة يف بنغالديش

سكاننطاق محايتها ومساعدهتا لالجئني من      وسعت بنغالديش دائماً من      -٢٧-١٣٠
يف احلماية الدولية و   لنظامطبقاً  األقلية املسلمة يف والية راخني يف ميامنار،        



A/HRC/24/12/Add.1 

7 GE.13-15742 

حتسني الوضع العام هلـؤالءوجيري  .  اإلنسانية مقهاالحترام التام حلقو  ظل  
لـشؤونالـسامية   الالجئني باستمرار بدعمٍ من مفوضية األمم املتحـدة         

ضرورة إجيـادموقفها القائل ب  وتؤكد احلكومة   . الالجئني وشركاٍء آخرين  
ـ بأنّ  شامل، ووول دائمة جلميع الالجئني على حن  حل ةإعادة التوطني اجلزئي

هذاوضع الالجئني   وصاحلة ملقتضيات    ةفّعالإجابة  كون  تال   قد   ةواالنتقائي
  .الذي طال أمده

حتظى هذه التوصية بتأييد جزئي من بنغالديش نظراً إىل أهنا قـد ظلـت -٢٦-١٣٠
تسمح لوكاالت اإلغاثة بتقدمي املساعدة اإلنـسانية إىل سـكان األقليـة

معات املـضيفة يفاملسلمة من والية راخني يف ميامنار وكذلك أفراد اجملت        
بيد أن احلكومة غري قادرة على منح إمكانية العبـور إىل. املناطق احلدودية 

  .اجلانب اآلخر من احلدود بني بنغالديش وميامنار
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 بتأييـد بـنغالديش      حتـظ  أو جزء من التوصيات الـيت مل      /التوصيات    
  )٥: اجملموع(

  التعليقات  التوصيات 
١-١٣١-  
٣-١٣١-  
٤-١٣١-  
٥-١٣١-  

ري اإلبقاء يف بنغالديش على األحكام القانونية اليت تسمح بعقوبـةجي
ويتعامـل. اإلعدام لتطبيقها فقط كعقوبة منوذجية على اجلرائم الشنيعة       

كل من القضاء واإلدارة مع حاالت عقوبة اإلعدام هذه مبنتهى احلـذر
والشفقة، وهي عقوبة ال تصدر إال يف القضايا الشديدة اخلطورة الـيت

ومعدل تنفيذ عقوبات. لق بانتهاك جسيم للحقوق اإلنسانية للضحايا     تتع
  .اإلعدام تلك منخفض جداً يف بنغالديش

وتتيح اآللية القانونية القائمة كذلك عدة سبل للطعن القانوين يف احلكم
يف احملكمة العليا، اليت تؤيـدالعالية العقوبة عن طريق دائرة احملكمة   هبذه  

؛ أو عن طريق دائرةابتدائيةدام الصادر عن حمكمة أو ترفض احلكم باإلع 
االستئناف يف احملكمة العليا، اليت جيوز للمدعى عليه أن يستأنف أمامها

الذي جيوز لهاجلمهورية احلكم باإلعدام؛ أو عن طريق التوجه إىل رئيس 
أيـضاًوالعفو املشروط مسموح به      .أن يصدر عفواً عن الشخص املعين     

  .اإلعدامحالة عقوبة يف 
مطابقة للمعايري والقـيمالبلد ينبغي أن تكون     ترى بنغالديش أنّ قوانني       -٢-١٣١

واألنشطة اخلاضعة للمادة ذات. الثقافية السائدة يف البلد    -االجتماعية  
  .معياراً مقبوالً بشكلٍ عام يف البلدالعقوبات ليست الصلة يف قانون 

        


