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   السياق القطري-  أوالً

   متعدد األحزاب، له شكل موحد للحكم وبرملان مـن غرفـة واحـدة               دميقراطياً تتبىن بنغالديش نظاماً    - ١
 خمصصة للمرأة يـتم   مقعدا٤٥ًائة، هناك وباإلضافة هلذه املقاعد الثالمث.  مباشراًنتخاباًإ عضو منتخبني    ٣٠٠ميثله  

 انتخابات ١٩٩١وقد أُجريت منذ عام . شغلها باالنتخاب بنظام التمثيل النسيب من بني األحزاب املمثلة يف الربملان
قـد   للسلطة من خالل ع     سلمياً برملانية متتابعة بإشراف حكومة غري حزبية لتصريف األعمال، مما يضمن انتقاالً          

  . وعادلة وموثوقةانتخابات حرة

وقد نشأت فكرة احلكومة احملايدة املعنية بتصريف األعمال استجابة للمطالبة بسبل سلمية لتغيري احلكومة       - ٢
 لتصريف األعمال   ةويف هناية فترة احلكومة الربملانية تنتقل املسؤولية إىل حكومة حمايد         . من خالل انتخابات حمايدة   

وقد تولت آخر حكومـة لتـصريف األعمـال         . )٢(قرر من املستشارين   وعدد م  )١(تتكون من كبري مستشارين   
  . عندما أعلن رئيس الدولة حالة الطوارئ يف أعقاب قالقل سياسية٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٢مسؤوليتها يف 

وبعد تويل حكومة تصريف األعمال السلطة، اختذت جمموعة من مبادرات اإلصالح الدسـتوري الـيت                 - ٣
نت فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية؛ وإعادة تشكيل جلنة مكافحة الفساد وجلنـة              تضمنت فيما تضم  

 عن احلكومة؛ وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان؛ وعـدم تـسييس إدارة             االنتخابات جلعلهما مستقلتني وظيفياً   
على احلوكمة اجليدة وحقـوق     وكانت هذه املبادرات اإلصالحية، ذات التأثري املباشر        . الشرطة والشؤون املدنية  

وقد ٌترمجت هذه املبادرات إىل عمل يف فترة والية         . اإلنسان والتنمية، قد مرت بعملية ختطيط على مدى سنوات        
وظهر اآلن يف بنغالديش منوذج جديد للحوكمة يستهدف تعزيز إطار العمل الـدميقراطي للبلـد               . هذه احلكومة 

واألهم من ذلك أن اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية .  واالستغالللضمان خالصه من كارثة الفساد والتمييز
  كانا شريكني نشطني حلكومة تصريف األعمال يف هذه املبادرات اإلصالحية، بأسـلوب مل ُيعهـد مـن قبـل                   

  .يف بنغالديش

والعدالـة بـني    التزام بنغالديش بقيم التعددية، والدميقراطية، واحلوكمة اجليدة، وحقوق اإلنسان،          إن  و  - ٤
وكان من مثار هذه اجلهود     . إىل حتقيق حتول اجتماعي ملموس يف العقود األخرية       قد أدى   اجلنسني، ومتكني املرأة،    

وكان لتنفيذ سياسات عملية وإصالحات استراتيجية .  للنجاح يف ختفيف وطأة الفقرأن أصبحت بنغالديش منوذجاً
ين، ومتكني املرأة، واالكتفاء الذايت يف الغذاء، وتقليل االعتماد على          يف جماالت النمو االقتصادي، والتنظيم السكا     

املساعدة اخلارجية، وتعزيز املنظمات غري احلكومية، واالنتخابات الدميقراطية، وقبل كل ذلك اجملتمع املدين املفعم              
  .ية متوسطةمكانة بني البلدان اليت حققت تنمية بشروُّء باحليوية، دور يف مساعدة بنغالديش على تب

ويف إطار السعي لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، جنحت بنغالديش يف حتقيق معدل شديد االرتفـاع يف                  - ٥
كما غطت  . التحاق األطفال باملدارس االبتدائية والثانوية، ويف إزالة التفاوت بني اجلنسني يف االلتحاق باملدارس            

واخنفضت معدالت وفيات األمهات والرُّضع واألطفال . ٢٠٠٦عام منهم يف يف املائة  ٨٧,٢برامج تطعيم األطفال 
كما تواصل بنغالديش السري حنو     . العمر املتوقع ، مع ارتفاع مؤشر متوسط       كبرياً دون اخلامسة من العمر اخنفاضاً    

  .بلوغ سائر األهداف اإلمنائية لأللفية
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 ٤٠ش، ال يزال الفقر يثري القلق، إذ إن حنو وبرغم ما حتقق من تقدم مشجع يف التنمية البشرية يف بنغالدي  - ٦
 إذ شهدت   -   بكون بنغالديش عادة عرضة للكوارث     الفقر، مقروناً إن  و. )٣( من السكان هم من الفقراء     يف املائة 

أمـام    رئيـسياً  يشكل حتدياً  -   عن تغري املناخ بسبب انبعاث غازات الدفيئة       تزايد عدد الكوارث النامجة أساساً    
فالفقراء عادة ما يعجزون عن التصدي ملظاهر اجلور والتمتـع بكامـل            . ة وحقوق اإلنسان هناك   مبادرات التنمي 

 ألن الوضع االقتصادي هو أحد األسباب اجلذريـة النتـهاك           ونظراً. حقوقهم بسبب ضعف وضعهم االقتصادي    
 ومتعددة اجلوانـب  العديد من حقوق اإلنسان األساسية وعدم الوفاء هبا، فقد اعتمدت بنغالديش أساليب مشولية          

  . اإلنسان ملواطنيها من جهة أخرىتستهدف ختفيف وطأة الفقر من جهة وضمان حقوق

  املنهجية -  ثانياً

، )٤( الدوري الشامل بالتشاور مع مجاعات اجملتمع املدين، واملنظمات غـري احلكوميـة            عراضت االس أُعد  - ٧
ن األطراف الفاعلة املعنية، واملقابالت مع مقدمي      وبصرف النظر عن املدخالت اخلطية م     . والوزارات، والوكاالت 

من وثائق حقوق اإلنسان،  نخبة  املعلومات الرئيسيني من داخل احلكومة وخارجها على السواء، أُجريت مراجعة ل          
  . الضرورة، الستكمال املعلومات املقدمة وإجراء تقييم مستنري لسيناريو حقوق اإلنسانحيثما دعت

  وين والقضائيطار القان اإل-  ثالثاً
وال جيوز للسلطات التنفيذية أو اهليئات النظامية سـن أي          . ُيعد دستور بنغالديش القانون األعلى للبلد       - ٨

هذه التشريعات  . قوانني من هذا القبيل، ولكن جيوز هلا سن قوانني حملية يف حدود ما تسمح به السلطة التشريعية                
  .القانون األصليأحكام ة، قابلة للنفاذ يف احملاكم، ما مل ختالف الفرعية، املشار إليها باسم القواعد واألنظم

هذا النظام إرساء وبرغم .  السمات األساسية للنظام القضائي يف بنغالديشىحدإ يالقانون هسيادة إن و  - ٩
 وتفـسرها   قوانني نظامية تسنها السلطة التشريعية    يلقواعد القانون العام الربيطاين، إال أن معظم القوانني ه        وفقاً  

وختتص احملكمة العليا، اليت تشمل احملكمة األعلى درجة وحماكم االستئناف، بتفسري القوانني الـيت              . احملاكم العليا 
ل احملكمة األعلـى    وُتخوَّ. حلقوق األساسية اليت يكفلها الدستور    باهلا  الخإيضعها الربملان وإعالن بطالهنا إذا تبني       

ناف واملراجعة احملالة من احملاكم األدىن درجة، وإصدار األوامر والتوجيهات من درجة سلطة النظر يف قضايا االستئ
ل هذه احملكمة سلطة منح سـبل االنتـصاف         كما ُتخوَّ . خالل أوامر قضائية إلنفاذ احلقوق املقررة يف الدستور       

وى املرفوعـة ضـد     ل حمكمة االستئناف سلطة النظر يف الـدعا       وُتخوَّ. األخرى املتاحة مبوجب الوالية القضائية    
  .لى درجة أو أي هيئة نظامية أخرىالقرارات املتخذة من احملكمة األع

 أمام حماكم مدنية يترأسها قاض مساعد ُترفع والدعاوى املتعلقة باملال واملمتلكات والتعويض وما إىل ذلك  - ١٠
ئم فُتقدم ألقسام الشرطة أو     أما الشكاوى املتعلقة بارتكاب جرا    . أو قاض جزئي إضايف حبسب القيمة املطالب هبا       

  .إضافة إىل ذلك، هناك حماكم استئناف عمالية خمتصة حبل املنازعات العمالية. للمحاكم اجلنائية اليت يترأسها قاض

وأُنشئت حماكم خاصـة    . لنظر يف دعاوى الفساد ضد املوظفني العموميني      يتولون ا وهناك قضاة خاصون      - ١١
وتنظر يف املنازعات   . رأة والطفل، مبا يف ذلك العنف املنطوي على إلقاء األمحاض         للنظر يف اجلرائم املرتكبة ضد امل     

أما شؤون األسرة فيفصل فيها قضاة     .  تتكون من موظفني قضائيني    تاملتعلقة باالنتخابات حماكم خاصة باالنتخابا    
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احمللية يف املناطق احلضرية،    وُتمنح حماكم القرى يف املناطق الريفية، وجمالس التوفيق         . مساعدون يف حماكم األسرة   
وُينظر يف اجلرائم اليت يرتكبها أفراد القوات املـسلحة أمـام           . سلطة الفصل يف احلاالت املدنية واجلنائية البسيطة      

  .احملاكم العسكرية

 القانوين الرئيسي يف احلكومة، ويعاونه فريق من النواب العموميني املساعدين            العام املوظفَ  وُيعد النائبُ   - ١٢
 حمامي الدولة، الذي يعاونه حمـامون آخـرون         ىلتووي .والنائبني عنه، وهم مجيعا ميثلون الدولة يف احملكمة العليا        

 املـدعي   ىلتووي. الدولة يف احملاكم املدنية الفرعية يف املناطق، ويباشر إجراءات الدعاوى املدنية          متثيل  مساعدون،  
لة يف األمور اجلنائية أمام احملاكم اجلنائية وسائر احملاكم املناظرة هلا الدومتثيل العام واملدعون العموميون املساعدون 

وحتافظ إدارة الـشرطة    . ويباشر ضباط الشرطة اإلجراءات القانونية نيابة عن الدولة يف حماكم القضاة          . يف املنطقة 
  .على القانون والنظام يف البلد حتت الرقابة املباشرة لوزارة الداخلية

   حلماية حقوق اإلنسانالتشريعايتر  اإلطا-  رابعاً
احلقوق األساسية املنشودة يف دستور بنغالديش حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف القـانون             تجلى يف   ت  - ١٣

 واحلـق يف    )٥(الدستور، ُيعد احلق يف املساواة أمام القـانون       يف  ومن بني احلقوق الواردة     . الدويل حلقوق اإلنسان  
كما ُيحظر التمييز القائم على العرق أو الدين أو . )٦(نون من احلقوق ذات األمهية اخلاصةبالقا احلماية يف املساواة
.  يف حياته أو حريته أو جسمه أو مسعته أو ممتلكاته           ضاراً أو اجلنس، وال جيوز أن يتأثر أحد تأثراً       الطائفية  الطبقة  

  .ويضمن الدستور كذلك تكافؤ الفرص يف التعيني يف الوظائف العامة

أمور، من  مجلة  الدولة بضمان   هذه املبادئ   م  لزِ وتُ . املبادئ األساسية لسياسة الدولة    وحيدد الدستور أيضاً    - ١٤
بينها مشاركة املرأة يف احلياة الوطنية، والتعليم اجملاين واإللزامي، والصحة العامة، وتكافؤ الفرص، والعمل بوصفه               

وقد دعمت احملكمة العليا    . حلكم احمللي، واحترام القانون الدويل    ، والتنمية الريفية وتعزيز مؤسسات ا      وواجباً حقاً
  .يف عدة مناسبات هذه املبادئ األساسية واحلقوق االجتماعية للمواطنني

يف انضمامها ملعظم الصكوك     قد جتلت    رؤية بنغالديش اجلادة لقضية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       إن  و  - ١٥
  :وتشمل هذه الصكوك. نسان أو تصديقها عليهاالدولية الرئيسية املعنية حبقوق اإل

  ؛١٩٦٥،  التمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال  )أ(  

  ؛١٩٧٣، واملعاقبة عليها االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري  )ب(  

  ؛٢٠٠٠ختياري، ، وبروتوكوهلا اال١٩٧٩، املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  )ج(  

  ؛١٩٥٣، والربوتوكول املعدل هلا، ١٩٢٦، االتفاقية اخلاصة بالرق  )د(  

  ؛١٩٥٦، والنظم والعادات املشاهبة للرق  الرق وجتارة الرقإللغاءاالتفاقية التكميلية   )ه(

  ؛١٩٤٩، الغري جتار باألشخاص واستغالل بغاءإلاتفاقية قمع ا  )و(
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  ؛٢٠٠١بروتوكوالها االختياريان، ، و١٩٨٩، اتفاقية حقوق الطفل  )ز(  

  ؛١٩٦٦، واالجتماعية والثقافية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  )ح(  

  ؛١٩٤٨، عليها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة  )ط(  

  ؛١٩٥٢، للمرأة اتفاقية احلقوق السياسية  )ي(  

  ؛١٩٦٢،  وتسجيل عقود الزواج،زواجال  واحلد األدىن لسن،الرضا بالزواجاتفاقية   )ك(  

  أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو     اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة   )ل(  
  ؛١٩٨٤، املهينة

  ، وبروتوكوهلا االختياري؛١٩٩٦، اإلعاقة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  )م(  

  .٢٠٠٣اتفاقية مكافحة الفساد،   )ن(

 طرف يف عدد من االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية، الوثيقة الصلة حبقـوق              كما أن بنغالديش    - ١٦
  :وتشمل هذه االتفاقيات. اإلنسان

  ؛١٩٣٠لعام ) ٢٩رقم (اتفاقية إلغاء السخرة   )أ(

  ؛١٩٢١لعام ) ١١١رقم ) (يف جمال الزراعة(االتفاقية املعنية حبق التنظيم النقايب   )ب(

  ؛١٩٤٨لعام ) ٨٧رقم  (اجلمعيات ومحاية حق التنظيم  حبرية تكوينتفاقية املتعلقةاال  )ج(

  .١٩٤٩لعام ) ٩٨رقم  (واملساومة اجلماعيةالنقايب ق التنظيم االتفاقية املعنية حب  )د(

، سـعت   ٢٠٠٦ للتربعات املعقودة قبل انتخاب بنغالديش لعضوية جملس حقـوق اإلنـسان يف              وفقاًو  - ١٧
ة اليت حتققت يف هـذا      ددومن أمثلة اإلجنازات احمل   . قيق األهداف املنصوص عليها   بنغالديش، قدر استطاعتها، لتح   

  :اجملال، ما يلي

  مان استقالل جلنة مكافحة الفساد؛ض  )أ(

   حلقوق اإلنسان؛ةإنشاء اللجنة الوطني  )ب(

  فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية؛  )ج(

ضمان تلبية  والرامية إىل   اإلمنائية الواقعية الوطنية،    مواصلة اجلهود، املبذولة من خالل السياسات         )د(
  .سيما الغذاء وامللبس واملأوى والتعليم والرعاية الصحية األولية االحتياجات األساسية للسكان، وال
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   وضع حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  خامساً
   احلقوق املدنية والسياسية– لفأ

فهـو مـصدر احلقـوق      . د انتهاك احلقوق املدنية والسياسية    يشكل دستور بنغالديش احلصن الواقي ض       - ١٨
. األساسية اليت تضمن مجلة أمور، منها املساواة أمام القانون واملساواة يف احلماية بالقانون، ومحاية احلياة واحلرية               

ز واحملاكمة  وحيرم الدستور املعاملة القائمة على التمييز والسخرة، ويضمن حقوق األفراد أثناء االعتقال واالحتجا            
والعقوبة، إضافة إىل حريات خاصة تشمل حرية الكالم والتعبري، والتنقل والتجمع، والتجارة واملهن، والـدين،               

  .جملتمع يتسم بالعدالة واحلرية واملساواةسبيل فكل هذه احلقوق متهد ال. تهاحرموالتملك، وأمن املنازل و

ض باحلياة، ونظام قضائي مستقل كان له على مر السنني          وتتمتع بنغالديش بإعالم حر، وجمتمع مدين ناب        - ١٩
وتتمتع وسائط اإلعالم املكتوبة واإللكترونية حبرية كاملة يف التعبري . دور مهم يف محاية احلقوق األساسية للمواطنني

لـة  ، دور يف تأكيد التزام الدو     ٢٠٠٨سبتمرب  /وكان لقانون احلق يف املعلومات، الذي صدر يف أيلول        . عن الرأي 
  .بتعزيز حرية املعلومات واحلصول عليها

يف أنشطة متنوعة، مثـل تقـدمي القـروض         واملنظمات األهلية، مبشاركتها    ن املنظمات غري احلكومية     إو  - ٢٠
 الصغرية، والرعاية الصحية، والتعليم غري الرمسي، ومتكني املرأة، والتوعية حبقوق اإلنسان واحلوكمة، تسهم إسهاماً

وُتستخدم قضايا املصلحة العامة يف التـصدي للمخالفـات يف          .  ومحاية احلقوق املدنية والسياسية     يف تعزيز  بارزاً
  .مان احلقوق القانونية للمواطننياحلوكمة، والطعن يف االحتجاز التعسفي، وض

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية– اءب

مو االقتصادي والتقدم االجتماعي، تركز على الرعاية       بيئة مواتية للن  إن احلكومة، حرصاً منها على إجياد         - ٢١
الصحية، والتعليم، واخلدمات األساسية، واالستثمارات العامة، وتوفري فرص العمل، واإلصـالح االقتـصادي،             

وقد اختذت احلكومة عدة تدابري إصالحية لتيسري التنمية الصناعية . وتطوير البنية األساسية للزراعة والريف واحلضر
وتويل السياسات الـصناعية    .  من العوامل الرئيسية للنمو االقتصادي      يقودها القطاع اخلاص، بوصفها عامالً     اليت

وتوجد قواعد تنظم احلد األدىن     . أمهية كبرية لتوفري الفرص أمام النساء العامالت وصاحبات املشروعات الصغرية         
  .وطين ألجور العمال غري املهرة عن حد أدىن ٢٠٠٧لألجور يف القطاع اخلاص، كما أُعلن يف عام 

ستدرار الدخل إوقد تركزت اجلهود على توفري شبكة األمان االجتماعي للفئات الضعيفة من خالل برامج   - ٢٢
وتبني املبادئ األساسية لسياسات الدولة، املدرجـة يف الدسـتور، األولويـات االقتـصادية              . وبرامج املعاشات 

 هلذه املبادئ، األمـر     سر احملاكم يف بنغالديش أحكام الدستور والقوانني وفقاً       وتف. واالجتماعية والسياسية للدولة  
الذي يؤكد أمهية هذه املبادئ يف تعزيز ومحاية أي نظام اجتماعي يتسم بالعدل واملساواة ويرتكز علـى احلريـة                   

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان
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   حقوق فئات ضعيفة معينة– يمج

  ة ومتكينها حقوق املرأ–١

، مل تـأل    املـرأة  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       وأحكام   )٧( بااللتزامات الدستورية  عمالً  - ٢٣
  . يف حتسني وضع املرأة يف اجملالني العام واخلاصاحلكومة جهداً

لرعاية البارزين على الصعيدين الوطين واحمللي بفضل التشجيع واآخذ يف التزايد الدور القيادي للمرأة وإن   - ٢٤
وبغض .  مقعد ٣٠٠ البالغ عددها    ،فأصبح مبقدور املرأة أن تتنافس على املقاعد العامة للربملان        . من قبل احلكومة  

 للمرأة يف الربملان، تشغل املرأة ثلث املقاعد املخصصة يف مجيع اهليئات احمللية، مبا فيها  مقعدا٤٥ًالنظر عن ختصيص 
املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف امتحانات االلتحاق بوظائف اخلدمات املدنيـة             وتتنافس  . املؤسسات البلدية 

 املرأة يف بـنغالديش باتت و.  من حصص الوظائف يف الدوائر احلكومية يف املائة١٠بنسبة ظى  والقضائية، كما حت  
وكاالت إنفـاذ القـانون     مناصب عالية يف األجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للدولة، كما ختدم يف            تشغل  

  .واألمن الوطين

وتزايدت مشاركة املرأة يف سوق العمل الرمسي نتيجة للتغريات يف أمناط كسب الرزق يف الريف، والتوسع   - ٢٥
. النساءقوامها   ومعظم القوة العاملة يف إنتاج املالبس املصنوعة يدوياً       . االقتصادي، واهلجرة من الريف إىل احلضر     

وتشكل املرأة كذلك أكرب    . عامالت املهاجرات يف التحويالت املالية إىل بنغالديش ال ُيستهان به         كما أن إسهام ال   
  .فئة من املنتفعني بربامج القروض الصغرية احلكومية وغري احلكومية على السواء

فاقيـة  جلنة وزارية، معنية بات   مثة  و. ولدى بنغالديش وزارة منفصلة ومديرية خاصة معنيتان بشؤون املرأة          - ٢٦
كمـا  . تنفيذ هذه االتفاقية وسائر خطط العمل ذات الصلة هبا         تتوىل   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

وصـدرت  . صار من اإللزامي تدوين اسم األم جبانب اسم األب يف مجيع الوثائق والشهادات وجوازات الـسفر               
  .كذلك قوانني خاصة للقضاء على العنف اجلنساين

  لحقوق الطف - ٢

تلتزم بنغالديش، بوصفها من أوائل املوقعني على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، بالوفاء بأهداف هذه   - ٢٧
 باألهداف اإلمنائية لأللفية اليت اعُتمدت يف الدورة االستثنائية     صرحياً االتفاقية وخطة العمل العاملية املرتبطة ارتباطاً     

  .١٩٩٢قودة يف عام ة بالطفل، املعلألمم املتحدة املعني

تقدم جدير بالثناء يف جماالت التعليم االبتدائي والثانوي وغري الرمسي، والتطعيم، والتغذيـة،              َزقد أُحرِ و  - ٢٨
وتتركز اجلهود على تضييق الفجوة بني اجلنسني يف مجيـع          . والرعاية الصحية األولية، واملياه، والصرف الصحي     

لة تنسق املداخالت احملددة اهلدف املعنية حبقوق الطفل ورفاهـه، والـيت            وتوجد وزارة مستق  . جماالت مناء الطفل  
ويتوىل اجمللس الوطين للطفل، الذي ُيعد أعلى هيئـة وطنيـة يف             .تشمل تقدمي التدريب املهين والقروض للشباب     

رية املعنية باتفاقية وتتوىل اللجنة الوزا. مستوى السياسة العامة، رصد عملية إنفاذ القوانني واحلقوق املتعلقة بالطفل
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وتقوم أكادميية بنغالديش للطفل    . حقوق الطفل تنسيق عملية تنفيذ االتفاقية وسائر خطط العمل املتعلقة بالطفل          
  .سي للطفلنفبوضع وتنفيذ مشروعات حول النماء الثقايف وال

   حقوق األقليات- ٣

فاملـسلمون واهلنـدوس    .  وئـام تـام    تقطن بنغالديش منذ أجيال أقليات دينية وإثنية متنوعة تعيش يف           - ٢٩
وُتحـدَّد  . واملسيحيون والبوذيون يتشاركون يف عالقة من االحترام املتبادل، وهلم حرية ممارسة دياناهتم وثقافاهتم          

وُتخصص اعتمادات ماليـة يف امليزانيـة       . أيام العطالت احلكومية حبسب املناسبات اخلاصة جلميع الفئات الدينية        
.  هبات خمصصة لالحتفاالت الدينية هلذه اجملتمعات   وهناك أيضاً . سسات الدينية ملختلف الفئات   إلقامة وصيانة املؤ  

  .نح إلقامة وصيانة أماكن العبادةكما أنشأت احلكومة صناديق مستقلة لرعاية جمتمعات األقليات الدينية، منها م

وُتعد منـاطق   . بال على السواء  وتؤوي بنغالديش العديد من اجملتمعات القبلية اليت تسكن السهول واجل           - ٣٠
  . من حيث اللغة والثقافةتشيتاغونغ اجلبلية، اليت تقطنها عدة فئات إثنية، أكثر املناطق تنوعاً

 من األماكن يف املؤسـسات   يف املائة٥سيما ذات األصل اإلثين، ُخصص  ولضمان حقوق األقليات، وال   - ٣١
وأُنشئت كـذلك وزارات    . يات حصة خاصة يف الوظائف احلكومية     اجلامعية لألقليات اإلثنية، كما أن هلذه األقل      

  شـؤون خمتلـف    مستقلة للتعامل مع شؤون اجملتمعات اإلثنية، اليت تقطن مناطق تـشيتاغونغ اجلبليـة، ومـع                
  .الدينيةالفئات 

   املؤسسات الرئيسية املعنية حبماية حقوق اإلنسان-  اًدساس
   احملكمة العليا– لفأ

هذه احملكمـة النظـر يف التـشريعات ويف         تتوىل  و. ا هي أعلى سلطة قضائية يف بنغالديش      احملكمة العلي   - ٣٢
االستماع إىل الدعاوى وإصدار أوامـر      فة ب ي مكلَّ وه. جراءات التنفيذية لتقرير مدى اتفاقها وأحكام الدستور      إلا

  .لمواطنني الذين انُتهكت حقوقهماالنتصاف للضمان 

 يف احملكمة العليا إصدار أوامر إلنفاذ احلقوق األساسية          احملكمة األعلى درجةً    دائرة )٨(وقد خوَّل الدستور    - ٣٣
فيحق ألي فرد أن حيث دائرة احملكمة األعلـى درجـة علـى إنفـاذ احلقـوق       . )٩(املنصوص عليها يف الدستور   

لـدى  ف  وجيوز ألي شخص مظلوم أن يلجأ إىل مخس أمناط خمتلفة من الدعاوى يف سعيه لالنتصا              . )١٠(األساسية
منع املوظفني العمـوميني مـن جتـاوز        (املنع وأمر حتويل الدعوى للمراجعة      : هيودائرة احملكمة األعلى درجة،     

إجبار املوظفني العموميني   (، وأمر االمتثال    )منع املوظفني العموميني من جتاوز سلطاهتم     (، وأمر االمتثال    )سلطاهتم
، )ضمان عدم احتجاز شخص أو حبسه بصورة غري قانونية        (ار  ، وأمر اإلحض  ) به على أداء ما هم ملزمون قانوناً     

  .)١١()وظيفة عامة بدون سلطة قانونيةأحد  يشغل الّضمان أ(واألمر القضائي 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية، سلطة إصدار       لف أ -  ٥٦١فرع  ل احملكمة األعلى درجة، مبوجب ال     ُتخوَّو  - ٣٤
وهذا االختصاص األصلي املمنوح    .  إجراءات احملكمة أو ألغراض العدالة      ملنع إساءة استغالل   أي أمر تراه ضرورياً   
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 أثناء فرض األحكام العرفية أو الطوارئ، ُيعد أداة مهمة حلماية           لدائرة احملكمة األعلى درجة، والذي يستمر أيضاً      
  .حقوق اإلنسان األساسية

   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان– اءب

ختتص هذه اللجنة بتلقي    و.  جلنة وطنية حلقوق اإلنسان من ثالثة أعضاء       ٢٠٠٨سبتمرب  /ُشكلت يف أيلول    - ٣٥
فإذا ثبتت صحة االهتام، جيوز للجنة تسوية . وتقصي االهتامات املبلغة من أي فرد أو مجاعة بانتهاك حقوق اإلنسان

 أن تراقب الوضـع      أيضاً وجيوز للجنة . األمر بنفسها أو إحالته إىل احملكمة أو إىل السلطات املعنية، حبسب احلالة           
  .العام املتعلق حبقوق اإلنسان يف البلد

  ية األخرىات اآلليات املؤسس-  سابعاً
   جلنة القانون– لفأ

، سلطة اختـاذ إجـراءات      ١٩٩٦ُتخول جلنة القانون، اليت أُنشئت مبوجب قانون اللجان القانونية لعام             - ٣٦
أو إلغاء قـوانني  / وسن و، بتعديل القوانني املطبقةةصيالتو ولتحديد أسباب تأخر احلاالت املعروضة على احملاكم،      

  .ت احملرومةافئأخرى، مبا يف ذلك القوانني ذات التأثري املباشر على النساء واألطفال وسائر ال

   املنظمة الوطنية للمعونة القانونية– اءب

، قضاءىل ال إات املهمشة والفقراء    الفئإمكانية إحتكام    من احلكومة للصعوبات الطبيعية اليت تعوق        إدراكاً  - ٣٧
، وأُنشئت مبوجب هذا القانون منظمة وطنية للمعونة القانونية ٢٠٠٠سنت احلكومة قانون املعونة القانونية يف عام 

  .ة القانونية للفقراء واحملرومنيبغرض تقدمي خدمات املساعد

   مكتب النائب العام– يمج

، أُنشئت دائرة دائمة للمحامي العام ٢٠٠٨حكومة، الصادر يف عام  بقانون خدمات احملامي العام للعمالً  - ٣٨
تعيني وتدريب واستبقاء وإدارة املوظفني القضائيني للحكومة، لـضمان         هو  والغرض من هذا القانون     . للحكومة

  .عيةجراءات القضائية للمحكمة العليا، واحملاكم احمللية، واحملاكم احمللية الفرالالتمثيل الفعال للدولة يف ا

   جلنة مكافحة الفساد– الد

واستهدف هذا القانون إنشاء .  جلنة ملكافحة الفساد مبوجب قانون أصدره الربملان٢٠٠٤أُنشئت يف عام     - ٣٩
،  ومباشـرهتا  وكالة مستقلة ملكافحة الفساد تتمتع بسلطة قانونية إلجراء التحقيقات والتحريات، ورفع الدعاوى           

تخذة ملنع الفساد، وطلب تقدمي بيان باألصول واخلصوم، وتوقيـع احلجـز علـى              ومراجعة التدابري القانونية امل   
، أُعيدت صياغة النظام الـداخلي      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٢ويف  . املمتلكات الزائدة على مصادر الدخل املعروفة     

  . من االستقالل والسلطةللجنة مكافحة الفساد، ملنحها مزيداً
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  يميةالتنظاللوائح إصالحات جلنة  -  اءه

 بغرض حتسني كفاءة نظام تقدمي اخلدمات العامة، وذلك ة التنظيميات اللوائحأنشأت احلكومة جلنة إصالح  - ٤٠
 وعمالً.  يف هذه اللجنة القطاع اخلاص واجملتمع املدين       ل أيضاً وُيمثَّ. بتقدمي التدابري املوصى هبا للوكاالت احلكومية     

  .حلكومية مواثيق للمواطننياالت ا مجيع الوكتبإحدى توصيات اللجنة، وضع

   مكتب أمني املظامل– اوو

ل السلطات واملهام اليت يقررهـا الربملـان         بإنشاء مكتب ألمني املظامل ُيخوَّ     )١٢(يقضي دستور بنغالديش    - ٤١
. ويشمل ذلك سلطة التحقيق يف أي إجراء تتخذه وزارة أو موظف عام أو سلطة قانونية عامة               . مبوجب القانون 

  .، وهو ينص على قيام الربملان باختيار املسؤولني يف مكتب أمني املظامل١٩٨٠ون أمني املظامل يف عام وقد ُسن قان

   أمني مظامل الضرائب– ايز

وخيتص مكتب أمني مظامل الضرائب بتلقي .  بتعيني أمني ملظامل الضرائب قانوناً ٢٠٠٥أقر الربملان يف عام       - ٤٢
  .تقومي التجاوزاتالوطين لإليرادات واقتراح التدابري الالزمة لشكاوى دافعي الضرائب ومساءلة اجمللس 

  ية للتصدي للعنف ضد املرأة والطفلات الترتيبات املؤسس– اءح

 تابعة لكليات الطب يف ستة أقسام، هبدف تقدمي اخلدمات ، األزماتةجلعاأنشأت احلكومة مراكز جامعة مل  - ٤٣
وحيصل األطفال والنساء ضـحايا العنـف       . نظمات غري احلكومية  الالزمة لضحايا العنف، بالتعاون مع بعض امل      

واالجتار على املعاجلة الطبية العاجلة، ومساعدة الشرطة، والعون القانوين، واملشورة النفسية االجتماعية، ومرافق             
مقر اء يف   كما أُنشئت زنازين خاصة للنس    . ة األزمات اجلمن خالل املراكز اجلامعة ملع    ) دور املأوى اآلمن  (اإليواء  

  .خمافر الشرطةالرئيسي ويف بعض الشرطة 

وتساعد هذه  . األزماتمعاجلة  ، بغرض تيسري عمل مراكز      حلمض النووي تحليل ا لأُنشئت ستة خمتربات    و  - ٤٤
أو /املختربات يف عمليات التحقيق يف حوادث االغتصاب والقتل وإثبات األبوة واإلرث والتعرف على املفقودين و

  .ملشوهةالبشرية اثث اجل

جتار يف النساء واألطفال، بفضل محالت التوعية       إل يف التصدي ملشكلة ا     كبرياً ت بنغالديش تقدماً  رزحأو  - ٤٥
  .التيقظ من قبل الوكاالت املعنيةومتكني املرأة وزيادة 

وأنشأت احلكومة وحدة مركزية يف وزارة شؤون املرأة والطفل، للتصدي للقضايا املتعلقة بالعنف ضـد                 - ٤٦
كما توجد وحدات أخرى مماثلة     .  عضواً ١٥رأة، واليت ترصدها جلنة تنسيق مشتركة بني الوزارات تتكون من           امل

 ةعاجلموهنالك كذلك جلنة رصد فرعية لإلسراع يف . )١٣(يف اإلدارة املعنية بشؤون املرأة ويف املنظمة الوطنية للمرأة
  .اخلطرية وجرائم االعتداء اجلنسياجلرائم 
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   اإلعالم وسائط- اء ط

تميز بالنشاط يف طرح قضايا حقوق اإلنـسان        ت و ،اإلعالم يف بنغالديش باالستقالل التام    وسائط  تمتع  ت  - ٤٧
احلوار حول هذه القـضايا     إثارة  والتنمية واحلوكمة وغريها من املسائل ذات األمهية الوطنية لعامة الناس، بغرض            

 ٦٢ جملة وجريدة أسبوعية و    ٣٥٧ جريدة يومية، و   ٥٤٤و  ويصدر يف بنغالديش حن   . اآلراء حوهلا يف  وحتقيق توافق   
ظ كذلك تزايد يف قنوات اإلذاعة والتلفاز ويالَح.  شهرية، وما يزيد على مليوين رسالة تعميمية٩٣نصف شهرية و
ويشترك اإلعالم املطبوع مع اإلعالم اإللكتروين يف التصدي للفساد بني املسؤولني الـرمسيني،             . الفضائية اخلاصة 

ويطرح اإلعالم اخلاص، مثله مثل اإلعالم احلكومي، القـضايا         . راف األجهزة احلكومية، والعنف االجتماعي    واحن
ووضعت احلكومة سياسة إلدخال خدمة اإلذاعة احمللية . اجلنسانية، والقضايا املتعلقة باحلريات املدنية وعدم التمييز
أي كارثة طبيعية وشيكة ومساعدهتا على ب اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء البلد، هبدف تشجيع تنمية اجملتمع وإنذار

  .خاطراحلد من امل

   اجملتمع املدين- اء ي

وهو جمتمع ينبض باحليوية وله دور يف .  متنوعة من اجلمهور  شرائحيتكون اجملتمع املدين يف بنغالديش من         - ٤٨
 يف وضع    حامساً اوى املصلحة العامة، دوراً   وتؤدي حركات املواطنني، مبا يف ذلك دع      . إنشاء نظام دميقراطي سليم   

احلكومة موضع املساءلة عما تتخذه أو تقصر يف اختاذه من إجراءات، ويف التصدي النتهاك احلقـوق األساسـية                
وتسهم املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي يف تعزيز هذه املبادرات من خالل أنـشطتها               . للمواطنني

 إىل معرفة املنظمات غري احلكومية بالقضايا احمللية، وعالقتها بالطبقات الشعبية           واستناداً. األبعادوبراجمها املتعددة   
وتتفاوت أنشطة .  يف جهود احملافظة على حقوق اإلنسان والتنمية حيوياًمن املستفيدين، تؤدي هذه املنظمات دوراً

واحملافظة على البيئة، إىل تعزيز     تكام إىل القضاء    االحالدخل، و وليد  هذه املنظمات، من برامج القروض الصغرية وت      
  .املساءلة والشفافية يف التعامالت العامة واملشاركة يف إدارة التنمية

  كبرياًومن املعترف به على نطاق عريض أن الدعم السياسي واملادي املقدم من احلكومة قد أسهم إسهاماً  - ٤٩
وقد حـاز بعـض هـذه       .  منظمة مسجلة  ١٤ ٠٠٠يضم حنو   ت  بايف منو قطاع املنظمات غري احلكومية، الذي        

 باسم براك  دوليني، مثل بنك غرامني ومجعية تنمية املوارد يف اجملتمعات، املعروفة اختصاراً وتقديراًاملنظمات اعترافاً
BRAC،       واحلق أن النجاحات اليت حتققت يف جماالت حقـوق         .  جلهودمها يف التنمية البشرية وختفيف وطأة الفقر

اإلنسان واحلوكمة اجليدة والتنمية إمنا هي مثرة لألنشطة املتكاملة اليت تنفذها احلكومة واملنظمات غري احلكوميـة                
  .على الصعيدين الوطين واحمللي

   املمارسات اجليدة-  اًمنثا
   فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية– لفأ

وتتمتع .  للحكم الدميقراطي وحلماية حقوق اإلنسانالزماً ُيعد فصل السلطة القضائية عن التنفيذية شرطاً  - ٥٠
وبرغم اشتراط الدستور استقالل القضاء االبتدائي . احملكمة العليا يف بنغالديش باالستقالل التام يف مباشرة مهامها 

 نزاهتـها   ، إال أن احملاكم التابعة ظلت خاضعة ملراقبة السلطة التنفيذية مدة طويلة، مما أعاق بـشدة               )٢٢املادة  (
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، دور املوظف التنفيذي للحكومـة ودور       ويف معظم احلاالت كان على القضاة القيام بدورين معاً        . واستقالليتها
  .املوظف القضائي

 ألمر الـدائرة   للطعن يف صحة تعيني وتنظيم املسؤولني القضائيني وفقا١٩٩٩ًُرفعت دعوى يف عام   وقد    - ٥١
 ، واعتبـاره خمالفـاً    ١٩٨٦، واملعدل يف عـام      )املتعلق بإعادة التنظيم   (١٩٨٠املدنية لبنغالديش الصادر يف عام      

وأصدرت دائرة احملكمة األعلى درجة يف احملكمة العليا قرارها باعتبار التعيني والتنظيم خمالفني بالفعـل             . للدستور
ور إلنشاء جلنـة     من الدست  ١١٥ للمادة   للدستور، وأصدرت توجيهاهتا للحكومة باختاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً       

  .مستقلة للجهاز القضائي

الذي أمت  ،  ٢٠٠٧فرباير  /شباط ١١يف  ) املعدل( بقانون اإلجراءات اجلنائية     وأصدر رئيس الدولة مرسوماً     - ٥٢
 ١ من   ودخل هذا الفصل الذي طال انتظاره حيز النفاذ اعتباراً        .  عن التنفيذية  مبوجبه فصل السلطة القضائية رمسياً    

  .٢٠٠٧فمرب نو/تشرين الثاين

   مكافحة الفسادلة مح– اءب

 مـن   اعتربت حكومة تصريف األعمال إعادة تشكيل جلنة مكافحة الفساد وضمان استقالهلا وظيفيـاً              - ٥٣
ومت تنقيح قانون مكافحـة الفـساد       .  يف محلة احلكومة ضد الفساد     األولويات، مما جعل دور هذه اللجنة حمورياً      

كمـا  .  بغية حتسني فعالية اللجنة    ٢٠٠٧ مكافحة الفساد الصادرة يف عام        واعتماد قواعد  ٢٠٠٤الصادر يف عام    
وقدَّم جملس للتنسيق الـوطين املـساعدة للجنـة يف    . أُنشئت حماكم خاصة لإلسراع بالتحقيق يف حاالت الفساد       

 نتيجة   ملحوظاً وقد ازداد الوعي العام باللجنة وأنشطتها ازدياداً      . التحقيق مع األفراد املتهمني بالفساد واعتقاهلم     
  .م واجلمهور يف تبادل املعلوماتل اللجنة مع اإلعالواصلت

  ت جتديد جلنة االنتخابا– يمج

جلنة االنتخابات هيئة دستورية تشرف على إعداد قوائم الناخبني واألنشطة املتعلقة بإجراء االنتخابـات                - ٥٤
ها بعدم الكفـاءة والتحيـز ضـد مفوضـي     نتيجة الهتام ٢٠٠٧وقد أُعيد تشكيل هذه اللجنة يف عام        . الوطنية

 مليون ٨٠ تسجيل الناخبني البالغ عددهم حنو ٢٠٠٨وأمتت جلنة االنتخابات بنجاح يف عام . االنتخابات السابقني
كما حققت جلنة االنتخابات . شخص، مع إرفاق صورة وإدراج مسات حتديد اهلوية، وهو جبميع املعايري إجناز فريد

وأعلنت اللجنة كذلك خارطة طريـق  . ، وذلك بالتشاور مع مجيع املعنينيني اإلطار االنتخايب يف حتس  بارزاً تقدماً
 إىل آخـر    لالنتخابات تؤكد على عدة أمور، منها إصالح األحزاب السياسية، وحتديد الفئات املستهدفة استناداً            

  .تخدام صناديق اقتراع شفافةتعداد سكاين، واملوعد النهائي النتخابات إدارات احلكم احمللي والربملان، واس

 يف أربعة جمالس بلديـة  ٢٠٠٨أغسطس / آب٤كانت انتخابات إدارات احلكم احمللي، اليت أُجريت يف      و  - ٥٥
وقد شهد مجيع املراقبني أن االنتخابات . وتسع حمليات، هي أول انتخابات ُتجرى بإشراف جلنة االنتخابات احلالية

كما شهدت هذه االنتخابات أعلى نسبة مشاركة       . ع شكوى من املرشحني   ومل ُترف . كانت حرة ونزيهة وموثوقة   
 يف ٩٢ و٧٥يف التصويت يف تاريخ االنتخابات يف بنغالديش، إذ بلغت نسبة الناخبني الذين أدلوا بأصواهتم ما بني 
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ق من مجيـع   هي األوىل يف تاريخ بنغالديش اليت يشارك فيها عدد غري مسبووكانت هذه االنتخابات أيضاً . املائة
  .فالفئات الضعيفة، مبا فيها األقليات والنساء، ويف مناخ خال من العنف والتخوي

   احملليةات احلكومات إصالح– الد

مجيع مستويات اإلدارة، كما يدعو إىل على  على متثيل مؤسسات احلكم احمللي )١٤(ينص دستور بنغالديش  - ٥٦
، بالتشاور مع املعنيني ٢٠٠٧ هيوني/نة للخرباء، ُشكلت يف حزيرانوقد أصدرت جل. متثيل الفالحني والعمال واملرأة

 ومنظمات اجملتمع املدين، توصيات باختاذ تدابري لتحسني استقاللية هيئـات           ةمن قبيل املهنيني واألحزاب السياسي    
   إنـشاء   يـاً وجيـري حال  . ، وتعزيز دميقراطيتها، وإنشاء جلنة دائمة للحكم احمللـي        احلكم احمللي، ومتكينها مالياً   

  .هذه اللجنة

   جهاز الشرطةات إصالح- اء ه

، بعد التشاور مع مجيع املعنيني علـى املـستوى          ٢٠٠٧متت صياغة قانون الشرطة يف بنغالديش يف عام           - ٥٧
ويشتمل القانون  . ١٨٦١الشعيب، مبن فيهم عامة اجلمهور، ليحل هذا القانون حمل قانون الشرطة الصادر يف عام               

ق بتخصيص حوافز مناسبة للشرطة، وقواعد السلوك، مع اإلشارة بشكل خاص إىل دعم حقوق              على أحكام تتعل  
 مع النساء واألطفال، والتـدابري      ل توجيهية جنسانية حول كيفية التعام     ئدمبااإلنسان يف إطار أداء الواجبات، و     

  . عند خمالفة واجباهتم القانونيةالعقابية ضد أفراد الشرطة

 من أقسام الشرطة إىل أقسام منوذجية يف الريف واحلضر على السواء، لـضمان              داًحولت احلكومة عد  و  - ٥٨
كما أُنشئت مراكز لتقدمي اخلدمات القانونية هبدف حتسني العالقـة   . توجيه أعمال الشرطة خلدمة مصاحل الشعب     

  .بني أفراد الشرطةل بني اجملتمع وواُص تنفيذ يوم الشرطة املفتوح لضمان التوبدأ أيضاً. بني الشرطة واجملتمع

وأنشأت احلكومة وحدة لألمن يف مقر الشرطة، للتحقيق يف االهتامات املوجهة لضباط الشرطة مبخالفـة                 - ٥٩
 سلطة اختاذ إجراء عقايب ضد أفراد وكاالت إنفـاذ          ل هذه الوحدة أيضاً   وُتخوَّ. القانون وانتهاك حقوق اإلنسان   

  .ق اإلنسانلقانون أو حقواالقانون الذين تثبت خمالفتهم 

ومن شأن مركز .  إنشاء مركز لدعم الضحايا، ووحدة للتحليل احملوسب للمعلومات اجلنائيةوجيري حالياً  - ٦٠
دعم الضحايا أن يضمن تقدمي املساعدة املادية والنفسية االجتماعية واملالية لضحايا اجلـرائم وانتـهاك حقـوق                 

قتراح املداخالت احملتملة، وال سيما لتقييد االجتار يف البـشر  اإلنسان، يف حني تشارك الوحدة يف حتليل اجلرائم وا      
  .ويف املخدرات

   اإلجنازات يف جمال التعليم– اوو

. ُيعترب التعليم االبتدائي اجملاين الشامل ركيزة جهود بنغالديش يف سبيل التنميـة االجتماعيـة والتعلـيم                - ٦١
وبلغت نسبة  .  للتعليم االبتدائي   يف املائة  ٦٤اع التعليم، منها     من امليزانية اإلمنائية لقط     يف املائة  ١٥وُيخصص حنو   

، وكانت نسبة البنني إىل البنات يف التعليم االبتـدائي  ٢٠٠٧يف عام يف املائة  ٩١,٧االلتحاق باملدارس االبتدائية    
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إلمنائيـة  وبينما تبني االجتاهات احلالية تقلص الفروق بني اجلنسني يف معظم مؤشرات األهـداف ا             . ٥٠ إىل   ٥٠
  . يف قطاع التعليملأللفية، إال أن تقلص هذه الفروق أكثر وضوحاً

وقد جعلـت   . وُيعزى النجاح يف التعليم إىل اجلهود احلكومية اليت عززهتا جهود املنظمات غري احلكومية              - ٦٢
  اإللزامـي الـصادر يف      جلميع األطفال مبوجب قانون التعليم االبتـدائي          وإلزامياً احلكومة التعليم االبتدائي جمانياً   

 جلميع الطالب يف وتقدم احلكومة التعليم اجملاين للفتيات حىت الصف السابع، كما تقدم الكتب جماناً     . ١٩٩٠عام  
ونفَّـذت  .  للفتيات يف املدارس الثانوية الريفية، مبا يف ذلك احلوافز املالية للمدارس ذاهتا            املرحلة االبتدائية، وراتباً  

ذاء من أجل التعليم، الذي ُتقدم يف إطاره وجبة غذائية لتالميذ املدارس االبتدائية الفقـراء يف                احلكومة برنامج الغ  
   هلـا علـى إرسـال       وقد اسُتعيض اآلن عن هذه الوجبة مبساعدة مالية لألسر الفقرية تـشجيعاً           . املناطق الريفية 

  .ملدارسإىل اأطفاهلا 

حىت الصف السابع، وتقدمي رواتب للفتيات يف املرحلة الثانوية، وكان لربامج تقدمي التعليم اجملاين للفتيات   - ٦٣
كما ساعدت هذه الربامج على . حصول الفتيات على التعليم الثانوي وعدم تسرهبن منهفرص دور مهم يف حتسني 

  .ج األطفاليزوتاحلد من 

 جهود  وُتبذل حالياً . مسي لتقدمي التعليم غري الر    ٢٠٠٥أبريل  /وأُنشئ مكتب التعليم غري الرمسي يف نيسان        - ٦٤
لتزويد أطفال احلضر العاملني بالتدريب املهين والتدريب على سبل استدرار الدخل يف السوق احمللية، إىل جانب                

 يف توفري قناة بديلة  كبرياًوقد أسهم تقدمي التعليم غري الرمسي مع التعليم االبتدائي الرمسي إسهاماً. التعليم األساسي
 عن طريق املنظمات    وُيقدم التعليم غري الرمسي يف املقام األول      . ون عن االلتحاق بالتعليم الرمسي    للتعليم ملن يعجز  

  .غري احلكومية

   ختفيف حدة الفقر وتنمية املوارد البشرية–زاي 

يف األساسية  األولوية  حيظى ب  وبالتايل فهو    ،ما فتئ ختفيف حدة الفقر يشكل أهم شاغل وطين لبنغالديش           - ٦٥
وقد بذلت بنغالديش جهوداً إمنائية خمطط هلا ومنسقة لتحسني مستويات معيشة شعبها            . سياسياهتا منذ استقالهلا  

أكثر من نصف ميزانية باستمرار وختصص بنغالديش . الذي ال يزال العديد من أفراده يعيش دون مستوى الكفاف
  .  من الفقرللتقليل مباشرة وغري مباشرة لالضطالع بأنشطة مشاريع التنمية اإلمنائية وغري اإلمنائية

وإن ما تـسمى    . الفقرمن حاالت التخفيف من وطأة       ناجحة   حالةوهذه اجلهود جعلت من بنغالديش        - ٦٦
. نموذج للتنمية جديد وجذاب   ف ك ُتعَرقد باتت    -  حسبما يصفها البنك الدويل      - لبنغالديش  " الثورة الصامتة "

. ٢٠٠٧نوفمرب / يف تشرين الثاين"درِس" أزمة الغذاء اليت واجهتها بعد اإلعصار ومتكنت بنغالديش أيضاً من معاجلة
، فإن تطبيق السياسات املتعلقة بدعم املزارعني والتدخل        ميسورةوإىل جانب توفري األرز للسكان الفقراء بأسعار        
  .املايل يف حينه كانا أمرين حامسني يف هذا الصدد

ات األمن االجتماعي للتصدي للتحديات املتعددة اجلوانـب الـيت          وقد ُوضعت طائفة واسعة من شبك       - ٦٧
 وغريها من ، وبرامج ملنح قروض صغريةلغذاء وبرامج لنقل ا وهي تتضمن برامج للتحويل النقدي.يواجهها الفقراء
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 لتزويـدهم يف   و وقد مت تصميم هذه الربامج لتعزيز الوضع االقتصادي للفقـراء         . األنشطة اخلاصة للحد من الفقر    
  . حنو أمثل  مبا حيتاجونه الستخدام املوارد املتاحة علىذاتهالوقت 

وتنفذ كل من احلكومة واملنظمات الدولية برامج هتدف إىل ختفيف حدة الفقر وتوفري العمـل وتوليـد                   - ٦٨
، احنني اجلألطفاللوإىل جانب املبادرات اإلمنائية، فإن احلكومة تقدم خدمات إصالحية . الدخل للفقراء واحملرومني

وتنظم دورات لتدريب املرأة احملرومة اجتماعياً وإعادة تأهيلها، وتقدم خدمات لرعاية وإعادة تأهيـل اليتـامى                
  . واملشردين وضحايا العنف

فوفقاً للدراسة االستقصائية إلنفاق األسر املعيشية اليت أجراهـا         . وأدت هذه املبادرات إىل نتائج إجيابية       - ٦٩
 الدخلحاالت َتَدّني   نغالديش باستخدام أسلوب تكلفة االحتياجات األساسية، اخنفضت        مكتب اإلحصاءات يف ب   

حد وباستخدام أسلوب . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٤٠ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام     ٤٨,٩على املستوى الوطين من     
د أن كانت قـد      بع ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٥,١فقر أدىن، اخنفضت نسبة حاالت الفقر حسب التقديرات إىل          

  . واخنفضت أيضاً حاالت الفقر املدقع. ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣٤,٣بلغت 

  تعديل القوانني/َسّن –حاء 

تعديل /َسّنمن خالل  يتجلى تنفيذاً اللتزاماهتا الدوليةوتعزيزها  التزام بنغالديش حبماية حقوق اإلنسان إن - ٧٠
  :ما يليمن قبيل تشريعات داخلية يف جماالت حيوية 

  ؛٢٠٠٨لعام ) املعدل(قانون متثيل الشعب   )أ(

  ؛٢٠٠٨قانون احلق يف اإلعالم، لعام   )ب(  

  ؛٢٠٠٧فرباير / شباط١١الصادر يف ) املعدل(قانون اإلجراءات اجلنائية   )ج(  

  ؛)٢٠٠٣املعدل يف عام  (٢٠٠٠قانون منع اضطهاد املرأة والطفل لعام   )د(  

  ؛٢٠٠٨قانون مكافحة اإلرهاب، لعام   )ه(  

  ؛٢٠٠٨قواعد املشتريات العامة، لعام   )و(  

  ؛٢٠٠٨قانون خدمات اإلدعاء العام، لعام   )ز(  

  ؛٢٠٠٧قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، لعام   )ح(  

  ؛)٢٠٠٦بصيغته املعدلة يف عام  (٢٠٠٠قانون املساعدة القانونية، لعام   )ط(  

  ؛٢٠٠٦قانون حماكم القرى، لعام   )ي(  

  ؛٢٠٠٦ل البنغالديشي، لعام قانون العم  )ك(  
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  ؛٢٠٠٦قانون مؤسسة رعاية العمل البنغالديشية، لعام   )ل(  

  ؛٢٠٠٦قانون املشتريات العامة، لعام   )م(  

  ؛٢٠٠٦ الصغرية، لعام لالئتماناتقانون السلطة التنظيمية   )ن(  

  ؛٢٠٠٤قانون تسجيل املواليد والوفيات، لعام   )س(  

  ؛٢٠٠٢م ، لعااألمحاضقانون مراقبة   )ع(  

  ؛٢٠٠٢، لعام األمحاض اجلرائم املرتكبة باستخدام قمعقانون   )ق(  

  .٢٠٠١قانون رعاية ذوي اإلعاقة، لعام   )ص(  

، حيق ٢٠٠٨لعام ) املعدل(ووفقاً لقانون املواطنة البنغالديشي . عدلت بنغالديش مؤخراً قانوهنا للمواطنةو  - ٧١
. ة من شخص غري بنغالديشي احلصول على اجلنسية البنغالديـشية         لألطفال املولودين من امرأة بنغالديشية متزوج     

واحلوار جارٍ مع اجملتمع املدين لوضـع  . وإىل جانب ذلك، يتم حالياً وضع الصيغة النهائية لقانون محاية املستهلك  
  . قانون بشأن احلماية من العنف املرتيل

تعـديل  ) أ: ( بغية حتقيق ما يلي    ٢٠٠٣م  أجريت تعديالت على قانون منع اضطهاد املرأة والطفل لعا        و  - ٧٢
تضمني القانون  ) ب( عاماً؛   ١٤ عاماً بعد أن كان دون سن        ١٦تعريف الطفل من خالل رفع سنه إىل دون سن          

جعل حتريض املرأة على االنتحار     ) ج( عنف تتعلق باملهر والذين يطالبون مبهر؛        أعمالاألشخاص الذين يرتكبون    
 خالفاً ملا كان ، اغتصابإثرضمان أن تقدم الدولة الرعاية لألطفال الذين يولدون  ) د(فعالً يعاقب عليه القانون؛     

حصول احملكمة على موافقة الفتاة قبـل إيـداعها         ) ه(رتكب االغتصاب؛ و  ، حيث كان يتوىل ذلك م     يتم سابقاً 
  .سالمتهامؤسسات احلضانة للحفاظ على 

بعض العناصر حلسم اخلالفات على أسـاس التراضـي      وقد أدخلت احلكومة يف نظامها القضائي الرمسي          - ٧٣
وقد انتهت املبادرات . لضمان إصدار أحكام قضائية بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة حبق األطراف يف الرتاع

ـ للفصل يف    ألحكام بديلة    ١٩٨٥املتخذة يف هذا اجملال إىل التطبيق العملي يف قانون حماكم األسر لعام               اتالرتاع
 وقانون حمكمة القروض املالية     ١٩٠٨ يف قانون اإلجراءات املدنية لعام       اتالرتاعللفصل يف   م بديلة   وإدماج أحكا 

  .٢٠٠٣لعام 

ضفاء طابع دميقراطـي علـى      إل يف حماولة    ١٩٧٢وقد أُدخلت التعديالت على قانون متثيل الشعب لعام           - ٧٤
متثيل الـشعب     قانون وبات.  املالية شفافة  القرارات داخل إطار األحزاب السياسية وجعل معامالهتا      اختاذ  عملية  

املرشحون املتقدمون إىل االنتخابات الوطنية عن بعض املعلومات املتعلقـة          يكشف  على أن   ينص  بصيغته املعدلة   
  . بأصوهلم وديوهنم
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   احلكم املراعي لإلعتبارات اجلنسانية –طاء 

تعزيز النهوض باملرأة يف    يتوىل   لتنمية املرأة    جملس وطين  وهناك. تويل احلكومة أولوية قصوى لتنمية املرأة       - ٧٥
اليت تكـون    مراكز التنسيق املعنية بدور املرأة يف التنمية، وجلنة تنفيذ وتقييم تنمية املرأة           وإن  . مجيع جماالت احلياة  

 ،لفرعيـة املقاطعات ا  و ، وكذلك جلان تنسيق دور املرأة يف التنمية يف املقاطعات          فيها مجيع الوزارات املعنية ممثلة   
وقد مت وضـع امليزانيـة      . األنشطة اإلمنائية إشراك املرأة على يف أوجه النشاط الرئيسية ويف         تيسري   على   معاًتعمل  

هارات وتنمية  املوُتقدم إىل املرأة الريفية دورات للتدريب على اكتساب         . الوطنية بشكل يراعي مفهوم اجلنسانية    
ت اجملتمعية للحد من الفقر وحتسني األمن الغذائي ومساعدهتا على           إىل جانب اخلدما   ،القدرة على إنشاء مشاريع   

  .  داخل األسرة ويف اجملتمع احمللي اجلنساين ضدهاالتفاوض يف أمور تتعلق بالتمييز

   التعاون بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلاص- ياء 

ت جذوره يف أساليب غري مرنة ومركزية للعمل،        انتقلت احلكومة من منوذج احلكم التقليدي الذي تغلغل         - ٧٦
وقد مكَّن   .القطاع اخلاص يف عملية تنمية البالد     /وبدأت بالتعاون بشكل متزايد مع قطاع املنظمات غري احلكومية        

هذا التحول اجملتمعات املدنية واملنظمات غري احلكومية وهيئات القطاع اخلاص من املشاركة يف مهـام الدولـة                 
 القرارات وتنفيذ السياسات والتدريب واملناصرة والقيام يف آن معاً بصياغة تـشريعات وإعـداد               ذاختاوعمليات  

 عملية جيسِّدوقد اتسم هذا التوجه بأنه . ورقات سياسة والقيام بشكل عام بتحديد اجملاالت الواجب التدخل فيها     
والقضايا القانونية، فإن احلكومة تتعاون     واىل جانب حقوق اإلنسان     . بناء جمتمع يقوم على الدميقراطية والتعددية     

ويتم تنفيذ األنشطة املنسقة يف جماالت منها الزراعـة         . األساسيةاإلمنائية  مع املنظمات غري احلكومية يف األنشطة       
والرعاية الصحية وتنظيم األسرة والتعليم االبتدائي والثانوي والتعليم غري النظامي والتدريب املهين ومحاية البيئـة               

  .لتنمية الريفية واجملتمعيةوا

  احلكومةسياسات  : حنو ضمان حقوق اإلنسان     - تاسعاً 
  وخططها وبراجمها   

حقوق اإلنسان وتعزيزها، وكذلك يف جتريد اجملتمع من مجيع أشكال التمييز  التزام احلكومة حبماية يتجلى  - ٧٧
  . تستهدف جمموعات حمددة وقضايا بعينهاعدد التدابري واخلطط والسياسات والربامج اليت اعتمدهتا واليتباختاذ 

   املرأة- ألف 

  وإن .اعتمدت بنغالديش منهاج عمل بيجني دون أية حتفظات، وشرعت يف خطة عمل ملتابعة تنفيـذه                - ٧٨
  وكذلك خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة اليت ُوضعت يف السنة          ، للنهوض باملرأة  ١٩٧٧السياسة الوطنية لعام    

 بالقضاء على أوجه التفاوت فيما بني اجلنسني يف جماالت رئيسية كالقـانون           قد اتسمت   األوىل،  ، بالدرجة   ذاهتا
تدافع عن حقوق املرأة، مجاعات رداً على دعوة ، ٢٠٠٨و قامت احلكومة يف عام .واالقتصاد والسياسات واألسرة

  .احليتم حالياً التفاوض بشأهنا مع أصحاب املص، بصياغة سياسة أخرى لتنمية املرأة
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، تتضمن برنامج اإلعانـات املقدَّمـة للمـرأة          بني اإلناث   الفقر لتفشياُتخذت تدابري خاصة للتصدي     و  - ٧٩
األرملة، واملرأة اليت يهجرها زوجها واملرأة املعوزة، وبرنامج جترييب بشأن تقدمي اإلعانات لألمهات املرضـعات               

وقد زادت احلكومة   .  وبرنامج الغذاء اجملتمعي    وخطة تقدمي قسيمة للحصول على خدمات صحة األم،        ،الفقريات
  .من املبالغ املخصصة هلذه املشاريع لضمان توليد الدخل للمرأة واألطفال املعوزين وإعادة تأهيلهمباطِّراد 

إطـار  "شامل من أهـداف     إن حتقيق املساواة بني اجلنسني من خالل التنمية املستدامة للمرأة هو هدف               - ٨٠
وتتمثل بعض األهداف اإلستراتيجية هلذا اإلطار . "من الفقرصوب التقليل الطريق : زيز حقوقهاالنهوض باملرأة وتع

 األنشطة االقتصادية ذات الوجهة السوقية، وحتسني القدرة الشاملة للمرأة على           تعميميف ضمان مشاركة املرأة يف      
ز مشاركة املرأة يف العمليات السياسية      وتعزي يد الدخل، لأداء دورها داخل األسرة ودورها اإلجنايب ودورها يف تو        

  وقد مت إحراز تقـدم    .  واألزمات للمخاطرالتعرض  ، وضمان محاية املرأة يف اجملتمع من        اتالقراراختاذ  وعمليات  
  .يف هذه اجملاالت اهلامة للغاية بالنسبة للحياة يف بنغالديشال يستهان به 

ويغطي الربنامج مجيع أحناء    . املبادرات املتخذة لتنمية املرأة   أجنح  من  الضعيفة  الفئات  ُيعترب برنامج تنمية    و  - ٨١
ويركِّز الربنامج على اعتماد املرأة على الذات من خالل تيسري .  امرأة ريفية فقرية  ٧٥٠ ٠٠٠البالد ويشمل قرابة    

جب برنـامج   خترجها من برامج تنظمها املنظمات غري احلكومية بعد االنتهاء من برنامج الدعم الغذائي املقدم مبو              
توزيـع  يف   احمللي، و  احلكمكما تشارِك النساء املستفيدات من هذه املبادرة يف انتخابات          .  الضعيفة الفئاتتنمية  

كما اضـطلعت   . حقوق اإلنسان من بينها    ،احلبوب الغذائية وغريها من اخلدمات، والتدريب على قضايا حمددة        
 يرمي إىل تعزيز إنتاجية املرأة الضيفة اليت ،يعيشون يف فقر مدقعَمن  الضعيفة لصاحل الفئاتاحلكومة بربنامج لتنمية 

  .تعيش يف فقر مدقع

ويرمي مشروع تنمية املرأة اليت ال متلك رصيداً مالياً إىل ختفيف حدة الفقر املدقع الذي تعيش يف ظله هي   - ٨٢
 من حـاِمالت بطاقـة       امرأة ٢٧٩ ٩٩٩مت تدريب قرابة    ،  ٢٠٠٧ - ٢٠٠١خالل الفترة    و . تقوم بإعالتهم  وَمن

  . الضعيفة، يف جمال توليد الدخل لتطوير قدراهتا على كسب العيشالفئاتاالنتماء لربنامج تنمية 

وابتداء من  . وتشكِّل املرأة أكرب جمموعة منفردة من املستفيدين من خطط القروض الصغرية يف بنغالديش              - ٨٣
.  مبوجب مشاريع متعددة لوزارة شؤون املرأة والطفل تاكا على النساء٢ ٨٥٧,٣، مت توزيع ٢٠٠٦يونيه /حزيران

ية أيضاً مباشرةً إىل املرأة من خالل البنوك املؤمَّمة املنتشرة يف املناطق الريفيـة،              اتوتقدَّم القروض الصغرية املؤسس   
  . هي اليت تقدم معظم هذه القروض، مثل غرامني وجلنة بنغالديش للنهوض بالريف،ولكن منظمات غري احلكومية

   األطفال- باء 

أقـصى   اختذت احلكومة خطوات لتعزيز حقوق الطفل وإجياد مناخ مالئم ميكن للطفل أن ينّمـي فيـه                 - ٨٤
 إىل عـام    ٢٠٠٥امتد آخرها من عام     (وقد اعتمدت احلكومة خطط عمل وطنية متعددة بشأن الطفل          . إمكاناته
أهم اإلجنازات اليت حققتها عملية خطـة       ومن بني   . للتدخل بشكل يستهدف أهم جماالت محايته ومنوه      ) ٢٠١٠

األطراف العمل الوطنية هو إدماج خطة العمل املتعلقة بالطفل يف آلية التخطيط الوطنية واملشاورات التحضريية مع 
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إىل حد  املذكورة تستخدم   حبقوق الطفل ألن الوثيقة     التوعية  وقد أدت هذه العملية إىل      . األطفالمن بينها    املعنية،
  .حقوق الطفل يف برامج التنمية نشطة التأثري واملناصرة إلدماجكبري يف أ

 من الفقر هو مؤشر آخر على التزام        التقليلإن إدراج موضوع الطفل يف الورقة احلكومية إلستراتيجية         و  - ٨٥
 وإىل جانب ذلك، اُتخذت ترتيبات تتعلق بإعانات الكفاف يف إطار خمتلف الربامج الرامية            . الدولة بقضية الطفل  

  .إىل إعادة تأهيل األطفال اليتامى، وال سيما أطفال ضحايا الكوارث الطبيعية

 احلكومة تويل أولوية كبرية ملوضوع االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم وحرماهنم مـن      فتئت ماو  - ٨٦
 وطنية ملكافحة  خطة عمل٢٠٠٢ وقد اعتمدت احلكومة يف عام. احلرية، والزواج املبكر، وانعدام تسجيل املواليد

وقـد  . التصدي لبعض هذه الشواغل   سعياً منها إىل     مبا يف ذلك االجتار هبم،       ،االعتداء اجلنسي واستغالل األطفال   
  .أُنشئت جلنة للتنفيذ والرصد لضمان تنسيق ورصد خطة العمل هذه

 حقوق الطفل، بصياغة عمالً بتنسيق القوانني الوطنية املتعلقة بقضاء األحداث مع قانون، وقامت احلكومة  - ٨٧
وتقوم جلنة مشتركة بـني     . القانوناملخلّني ب  اجتماعية وطنية تتعلق بالطرق البديلة لرعاية ومحاية األطفال          ةسياس

  .األطفالهؤالء الوزارات برصد محاية 

 وضع الصيغة النهائية لـسياسة    تعكف على    األطفال، فهي    تشغيلوامتثاالً اللتزام احلكومة بالقضاء على        - ٨٨
 هو أساساً خطة عمل للقضاء على أسوأ أشكال ،وقد شرعت يف برنامج حمدد زمنياً.  األطفالبتشغيلوطنية تتعلق 

األطفـال، وتعزيـز التعلـيم      لتشغيل  ، والتصدي لألسباب اجلذرية     يف غضون فترة زمنية حمددة    األطفال  تشغيل  
وهذا الربنامج هو أساساً مبثابة متابعة      . األطفالتشغيل   وربط اجلهود اإلمنائية الوطنية بالعمل ملكافحة        ،األساسي

  .األطفالتشغيل للتصديق على اتفاقية القضاء على أسوأ أشكال 

  القََبليون السكان - جيم 

.  بغض النظر عن العرق أو الدين أو األصل اإلثين أو اللغة أو الثقافة،تلتزم احلكومة بضمان الرفاه لشعبها  - ٨٩
 مبـا فيهـا     ، األقليات فئاتة أمهية كبرية لتحسني نوعية حياة وحقوق اإلنسان جلميع          ووفقاً لذلك، تويل احلكوم   

  .األقليات اإلثنية

ـ .  أثنية خمتلفة  مجاعةمنطقة مرتفعات شيتاغونغ إحدى عشر       تأوي  - ٩٠ ل إىل وزارة شـؤون منطقـة       وتوكَ
فية والتعليمية لـسكان منطقـة       منها الدفاع عن احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقا        مهام مرتفعات شيتاغونغ 
وتتألف جمالس منطقة مرتفعـات     . االقتصادي للمنطقة  - النمو االجتماعي   طى  والتعجيل خب  مرتفعات شيتاغونغ 

  .ميع األنشطة اإلمنائية يف املنطقةتتوىل االضطالع جبمن سكان من املنطقة، وهي  شيتاغونغ

 إىل جانب تلك املخصصة لتنفيذ ،مشاريع إمنائية خاصةص ملنطقة مرتفعات شيتاغونغ مبالغ لتنفيذ وُتخصَّ  - ٩١
املبالغ املخصصة يف امليزانية هلذه املنطقة لالضطالع بأنشطة إمنائية يف قطاعات الصحة والتعليم    وإن  . مشاريع عامة 

  تـرة مليـون تاكـا يف الف      ١ ٠٩٦,٢املياه واملرافق الصحية قد ازدادت ازدياداً مطَّرِداً من         والثقافة والرياضة و  
كما خصصت احلكومة أمواالً لربنـامج      . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧اكا يف الفترة     مليون ت  ٢ ٥٧٧,٣ إىل   ٢٠٠٤- ٢٠٠٣
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وبرنامج اإلغاثة املقدمة يف شكل إعانات نقدية لألشخاص املهمـشني الـذين            ) حبوب غذائية  (اختباري لإلغاثة 
ا احملاصيل الزراعية شحيحة وفتـرات       الفترات اليت تكون فيه    على اجتياز يعيشون يف مناطق املرتفعات ملساعدهتم      

  .النقص يف الغذاء والكوارث الطبيعية

أنشئت حماكم لقضاة النظر يف الدعاوى املدنية والدعاوى اجلنائية يف مجيع املقاطعات الثالث يف منطقة               و  - ٩٢
طق النائيـة يف  وقد شرعت احلكومة يف مبادرة جلعل املنـا . السكان إىل القضاءإمكانية احتكام  املرتفعات لتيسري   

  .منطقة املرتفعات مشمولة بشبكة متنقلة

   األشخاص ذوو اإلعاقة- دال 

بنغالديش هي البلد العشرون الذي صادق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             - ٩٣
  مركـزاً  ٤٦وقد أنشأت احلكومـة     .  دولة ٤١، وعددها   وبروتوكوهلا االختياري من بني الدول األطراف فيها      

 منها باحلاجة إىل ضمان حقوق إقراراًللتنسيق يف الوزارات احلكومية واإلدارات احلكومية للتصدي لقضايا اإلعاقة، 
 لتقـدمي   ١٩٩٩عام  يعود إىل   واملؤسسة الوطنية لإلعاقة والتنمية أنشئت يف وقت مبكر         . األشخاص ذوي اإلعاقة  

قامت احلكومة منـذ     و .، وللنهوض هبذه اخلدمات    اإلعاقة املساعدة املالية إىل األشخاص ذوي    فيها   مبا   ،اخلدمات
ومت مؤخراً انتخاب شخص من املؤسسة لكـي        . ذلك احلني بإعادة تنظيم هذه املؤسسة لكي تصبح هيئة مستقلة         

ميثلها يف اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اعترافاً بالتزام بنغالديش ومشاركتها يف القضايا املتعلقـة                
  .شخاص ذوي اإلعاقةباأل

وقد اعتمدت احلكومة سياسة شاملة يف إطار الربنامج الثاين لتطوير التعليم االبتدائي، حيث بدأ األطفال                - ٩٤
 ٢٠٠٨ومت يف عام .  يف التعليم العاديواالخنراطهذا الربنامج بصورة تدرجيية اجتياز  االحتياجات اخلاصة من وذو

وتؤكد اخلطة على طائفة    . ٢٠٠٦عاقة كانت قد اعُتمدت يف عام       استيفاء خطة عمل وطنية لألشخاص ذوي اإل      
من الفقر والتنميـة يف     التخفيف   وعلى مشاركة الفقراء ذوي اإلعاقة يف برامج         ،واسعة من القضايا واملداخالت   

  .السياقني الريفي واحلضري

   الالجئون- هاء 

 من خالل تزويدهم باملأوى املؤقت      ،امنارالدعم إىل الالجئني من مي    منهمكةً يف تقدمي     احلكومة   ما برحت   - ٩٥
 من صـعوبات،    الالجئون يف املخيمات  ، إدراكاً منها ملا يواجهه      وقد قدمت احلكومة  . والغذاء واملساعدة الطبية  
تقدر  (يضا هكتارات من األر٧٠٣ووزعت احلكومة ما جمموعه . فيهاأوضاعهم املعيشية خدمات خاصة لتحسني 

 أسرة من الالجئني يف هـذه       ٢ ٠٠٠وتعيش قرابة   . على الالجئني لإلقامة فيها   ) تاكا مليون   ٧٠ ب هاقيمة إنتاج 
  .األراضي اليت تؤويهم

 قُـدِّمت وقـد   . طفل الجئ يقيم يف املخيمات     ٧ ٥٠٠ مدرسة الستيعاب قرابة     ٢٠ ما جمموعه    ئأنشو  - ٩٦
وأنفقت احلكومـة   . تطوير املهارات والذاتية  ملساعدة  ا التفكري يف أنشطة     علىاألموال ملساعدة السكان الالجئني     

الدورة التاسعة واخلمـسني للجنـة      وإن  .  مليون تاكا على تقدمي الدعم اإلداري لالجئني من ميامنار         ١٠٠قرابة  
يف اإلجيابيـة  قد أشادت حبكومة بنغالديش على مـشاركتها   التنفيذية لربنامج املفوضية السامية لشؤون الالجئني       
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مستوى الالجئني الباكستانيني، وذكرت أن بنغالديش      وعلى حتسني    ،جئني من ميامنار  ة لال يعيشاألوضاع امل حتسني  
 على الرغم من أهنا مل توقع على اتفاقية         ،هي الدولة الوحيدة اليت قدمت تقريراً عن جدول العمل املتعلق باحلماية          

  . اخلاصة بوضع الالجئني١٩٥١عام 

   من الفقرالتقليل - واو 

  لسنوية ااإلمنائية  اخلطط - ١

من خالل منظمات القطاع    اإلمنائية  ربامج  ال أساساً على تنفيذ     إن اخلطط اإلمنائية السنوية للحكومة تركز       - ٩٧
 ، وال سيما السكان احملرومني    ،اخلطط إىل ضمان احلقوق األساسية للمواطنني     هذه  كما تسعى   . هادفةالعام بطرق   

  .ن خالل االضطالع بأنشطة متكاملة للتنمية م،يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتتضمن هذه  . اليت تراعي مصاحل الفقراء واملرأة    اإلمنائية  بادرات  املوقد اضطلعت احلكومة بعدد كبري من         - ٩٨
 من الفقر يف األرياف، وتـوفري الفـرص للمـرأة الريفيـة لكـسب               التخفيفاملبادرات مشاريع منها مشاريع     

 العنف ضد املرأة، ومشاريع تتعلق بالصحة اإلجنابية للمرأة، ومتكني املـرأة الـضعيفة    ومنع ممارسة ،  العمل/العيش
وأطفاهلا يف اجملتمع، ومكافحة االجتار باملرأة والطفل، ومتكني املرأة على املستويني االجتماعي والقانوين، ومناصرة              

  .تمعواستدامة سبل املعيشة للمرأة الضعيفة يف اجمل، القضايا املتعلقة باملرأة

   من الفقرالتقليل ورقات استراتيجية - ٢

اإلمنائيـة  هـداف   األوقد حققت بالفعل    . ٢٠١٥تسعى بنغالديش إىل حتقيق أهداف األلفية حبلول عام           - ٩٩
هداف أخرى من   ألبلوغ  لأللفية فيما يتعلق بالتفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبدائي والثانوي، وهي يف طريقها              

 من الفقر الـيت  التقليلستراتيجية اواعتمدت احلكومة، بعد انتهاء أول ورقة من أوراق  . لأللفيةة  اإلمنائيهداف  األ
 هتدف إىل حتقيـق     ٢٠٠٨ من الفقر يف عام      التقليل ة، ورقة جديدة من أوراق إستراتيجي     ٢٠٠٥اعُتمدت يف عام    

 من الصدمات املتوقعة ،وال سيما املرأة، راءأكرب قدر من املنافع لصاحل الفقراء وتوفري تدابري شبكة األمن حلماية الفق
وأكدت على أمهيـة التنميـة   . وغريها من اجلهودهادفة  من خالل بذل جهود    ،وغري املتوقعة فيما يتعلق بالدخل    

واملـاء  والرعاية الصحية واملرافق الصحية      رفع مستوى قدراهتم من خالل توفري التعليم         وضرورةالبشرية للفقراء   
  .التغذية والتدخالت االجتماعيةالصاحل للشرب و

 وال سيما املرأة وغريها من      ، من الفقر مشاركة الفقراء ومتكينهم     التقليلكما تتضمن أوراق إستراتيجية       - ١٠٠
. مثل األشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات اإلثنية واألشخاص الضعفاء إيكولوجيـاً         الفئات املستضعفة واملهمشة،    

يد من خالل حتسني القدرة على التنفيذ، واإلدارة احمللية واحلد مـن الفـساد              وتركز على النهوض باحلكم السد    
 إىل القضاء وحتسني اإلدارة يف القطاعات من خالل بذل جهود مشتركة بني احلكومـة      إمكانية االحتكام وضمان  

عالم واألوساط ووكاالت التنمية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمعات احمللية ووسائط اإل
  . وقبل كل شيء شعب بنغالديش،األكادميية
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   من الفقر يف املناطق النائية يف بنغالديشالتقليل إستراتيجية - ٣

بغية القضاء على أوجه التفاوت اإلقليمي يف التنمية االقتصادية واحلماية االجتماعية، متت صياغة ورقـة                 - ١٠١
وقد أوصت هذه الورقة بشكل عام بإتباع       . ملناطق النائية يف بنغالديش   رؤيا معنونة إستراتيجية احلد من الفقر يف ا       

وقـد شـرعت    . األجلني القصري والطويل وخطط عمل    سياساتية على    متزن يستند إىل تدابري      إمنائيجدول عمل   
 مقاطعة ٢٨ ل بليون تاكا ١,٤٠ مع رصد مبلغ خاص يتجاوز ،احلكومة بالفعل يف تنفيذ خطط عمل قصرية األجل

  .الفقرية للغاية يف بنغالديش واملقاطعات املتخلفةمن 

   شبكة األمان االجتماعي والتمكني- زاي 

على القوة الشرائية للفقـراء     قد أثَّرا   العاملية  الغذائية   االرتفاع غري املتوقع ألسعار النفط اخلام واألزمة         إن  - ١٠٢
تقدمي األمـان االجتمـاعي    إىل منها   سعياًية،  إن احلكوم و. وللشرحية األدىن من فئة الدخل املتوسط يف بنغالديش       

وسعت من نطاق برامج شبكة األمان االجتماعي لكي تغطـي عـدداً متزايـداً مـن       قد  ،   هذه لشرائح السكان 
يف املائة من الناتج    ٢,٨( مليار تاكا    ١٦٩,٣٠وقد قامت بزيادة معدالت اإلعانات اليت تشمل        . املستفيدين منها 
 البالغـة   ،خمصصات السنة السابقة  على   يف املائة    ٤٨ بنسبة مما يعين زيادة     ،نة املالية احلالية  يف الس ) احمللي اإلمجايل 

  ). يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٢,١( مليار تاكا ١١٤,٦٧

 أوهلما برنامج   ،ومن بني برامج شبكة األمان االجتماعي املتنوعة املطبقة، هناك برناجمان هلما أمهية خاصة              - ١٠٣
الربنامج إجياد فرص للعمل    وقد مت يف إطار هذا      . يد العمالة ملائة يوم لضمان توفري العمل للعاطلني يف األرياف         تول

.  رجـل  -  مليـون يـوم      ٢٠٠ عاطل عن العمل من الفقراء يف املناطق الريفية، وهو ما ولِّد             مليوينحملياً لزهاء   
 ، مليار تاكـا   ١٥,٧٨كمية غذاء مببلغ قدره     ت له   صص الذي خُ  ،والربنامج الثاين هو برنامج الغذاء مقابل العمل      

يف إطار عملياهتا وقد خصصت احلكومة أيضاً، . رأةللفقراء يف األرياف، والسيما امل رجل -  مليون يوم ١٤٤يولِّد 
   . مليون أسرة١٥تاكا للعمل احلر لقرابة  مليار ٢٤,٧٦مبالغ تصل إىل ، املتعلقة باالئتمانات الصغرية

وتتـضمن  . حتات األهنار   صندوق اإلسكان للمشردين مبالغ تتضمن قروضاً وتعويضات لضحايا        يرصدو  - ١٠٤
الربامج احلكومية األخرى برنامج تقدمي إعانات الشيخوخة وإعانات لألشخاص املعسرين املصابني بإعاقة جسدية، 

 احلمـضية وذوي اإلعاقـة      ومكافآت شرفية للمحاربني األحرار املعسرين، وإعانات لألشخاص احملروقني باملواد        
ومبوجب برنامج اختباري لإلغاثة، يتم توزيع احلبوب الغذائية على         .  وإعانات مومسية للحد من البطالة     ،اجلسدية

  .ضحايا الكوارث الطبيعية

الرعايـة   الذي يؤكد على تطوير التعلـيم و       ،وقد أخذت احلكومة بربنامج مركز قرى منطقة املرتفعات         - ١٠٥
  .والتغذية ورعاية األم والطفل يف ذلك املركز الصحية الصحية واملرافق
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   الصحة والغذاء- حاء 

يف ضمان متطلبات   يتمثل   ،٢٠٠٠ اليت متت صياغتها يف عام       ، الدافع الرئيسي لسياسة الصحة الوطنية     إن  - ١٠٦
  ين كما يركـز علـى ضـبط النمـو الـسكا           .الرعاية الصحية األساسية على مجيع مستويات اجملتمع دون متييز        

  . وحتصني السكان

من تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة     لضمان ،وقد اعتمدت احلكومة إستراتيجية وطنية شاملة لصحة األم         - ١٠٧
واضطلعت بربنامج لقطاع الصحة والتغذية والسكان يقدم الرعاية . تأمني صحة األم يف فتريت احلمل والوالدةأجل 

أيضاً إىل تعزيز قدرة    احلكومة  تسعى  و. الوفيات لدى األم والطفل   الصحية األساسية للجميع ويرمي إىل احلد من        
ويعزز الربنامج . اإليدز والتدرن واملالريا  /ةقطاع الصحة العام على التصدي لتهديدات فريوس نقص املناعة البشري         

أة احلامل واملرضعة الوطين للتغذية أموراً منها التغذية التكميلية باملغذيات الدقيقة، وخدمات الرضاعة الطبيعية للمر
  . وطرق التواصل القائمة على التغيري يف السلوك،واملرأة احلديثة الزواج

 لضمان األمن الغذائي الذي ميكن التعويل عليه        ٢٠٠٦وقد اعتمدت احلكومة سياسة وطنية للغذاء لعام          - ١٠٨
ضمان اإلمداد بشكل كاٍف ‘ ١‘واهلدف من هذا الربنامج هو ما يلي . واملستدام جلميع السكان يف مجيع األوقات   

  ،الغـذاء احلـصول علـى     تعزيز القدرة الشرائية للسكان لزيادة إمكانية       ‘ ٢‘ و ،ومنتظم باألغذية اآلمنة واملغذية   
  . وال سيما املرأة واألطفال،ضمان التغذية الكافية للجميع‘ ٣‘و

   التعليم- طاء 

 احلكومة بصفة خاصة على االلتحاق باملدارس ، تركز٢٠١٥بغية بلوغ هدف التعليم للجميع حبلول عام    - ١٠٩
وقد حدث .  وزيادة ساعات التواصل بني املعلمني والطالب، واملقررات املالية،والتعليم االبتدائي وما قبل االبتدائي

اإلصـالحات يف   ومـن بـني     . اجلغرافيةتغطيته  لى التعليم وتوسيع نطاق     ع احلصولتقدم كبري يف زيادة إمكانية      
 وإجياد شراكة تقوم ،املوارد العامةرصد اعتمادات منتظمة من هذه التطورات، إىل ليت تعود بشكل عام السياسة، ا

  . واألخذ بنظام لتقدمي اإلعانات للفقراء والفتيات،على التعاون بني احلكومة والقطاع اخلاص

.  ويستند إىل القطاعات   لتعليم االبتدائي بشكل متسق وشامل    ا لتطويرواعتمدت احلكومة الربنامج الثاين       - ١١٠
 من خالل تطبيق مشروع التعليم ما قبل االبتدائي ، األقليات فيما يتعلق بالتعليمفئاتوقد سعت إىل معاجلة طلبات 

األطفال غـري   من أجل   وتنفذ احلكومة مشروعاً    . اجملتمعات اهلندية الفقرية  يستهدف   ، وتعليم اجلمهور  ،يف املعابد 
تتـراوح  من األطفال غري امللتحقني باملـدارس،        ٥٠٠ ٠٠٠التعليم االبتدائي لقرابة     لضمان   ،امللتحقني باملدارس 

ذ برامج تقدمي الوجبات الغذائية يف املـدارس يف          وتنفَّ .ة مقاطعة فرعية حمروم   ٦٠ يف   ، عاماً ١٤ و ٧أعمارهم بني   
  . املناطق اليت تعاين درجة كبرية من النقص يف الغذاء

   التوعية حبقوق اإلنسان- ياء 

تقوم ببـث   وتعتقد احلكومة أن التوعية حبقوق اإلنسان هو أمر أساسي إلعمال حقوق اإلنسان بفعالية،                - ١١١
 يف اإلدارة   املـسؤولون  مبا يف ذلك يف صـفوف        ،الوعي حبقوق اإلنسان يف صفوف أعضاء الوكاالت احلكومية       
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 اليت تشكل جزءاً ،القضاياو. علومات املونشر من خالل تقدمي دورات تدريبية متخصصة ،والقضاء وإعمال القانون
 بني قضايا املساواة بني اجلنسني والعنف ضد املرأة وبني شواغل التنمية وغريها مـن               ، تتراوح من محالت املناصرة  

  .حقوق املواطنني املدنية والسياسية

   إدارة األراضي وتنظيمها- كاف 

وتشجع سياسة احلكومة املتعلقة .  يف بنغالديشإن األرض هي مصدر هام للدخل بالنسبة للفقراء الريفيني  - ١١٢
باستخدام األرض على االستخدام األمثل لألرض لوقف اخلسائر يف احليز الزراعي ومنع تدهور التربـة ومحايـة                 

وقد استعادت احلكومة مساحات واسعة من األرض من األشخاص الـذين اسـتولوا             . األرض اليت متلكها الدولة   
 من خالل مواثيق املواطنني املنتشرة ،ويتم. يز هذه األراضي وفقاً للقانون ألغراض االستيطانعليها، ويتم حالياً جته

  .يف مجيع أحناء البالد، تأمني الشفافية يف إدارة األرض

   البيئة والتنمية- الم 

ظر يف اختذت احلكومة خطوات هامة إلدماج موضوع تنمية البيئة املستدامة يف السياسات والربامج اليت تن         - ١١٣
وقد أحرزت جناحاً يف جماالت احلراجة . على حقوق اإلنسانمن آثار لكوارث الطبيعية وتردي املوارد الطبيعية ما ل

كمـا اعتمـدت    . املاء الصاحل للشرب، وال سيما يف املناطق احلضرية       احلصول على   االجتماعية وزيادة إمكانية    
  .ت والزراعةسياسات وطنية تتعلق باستخدام األرض والبيئة والغابا

إدارة  النفايات اإلكلينيكية، و   وإدارةتشترك احلكومة يف برامج للحد من التلوث الذي ُتحِدثه املصانع،           و  - ١١٤
وقد مت األخذ بربامج تديرها اجملتمعات احمللية لتعزيز مشاركة السكان يف محاية .  ومحاية التنوع البيولوجي،الغابات

يف بث الوعي بشأن قضايا ُيسهم قيف البيئي يف مناهج املدارس االبتدائية والثانوية إدراج التثوإن . املوارد الطبيعية
  .البيئة وصون التنوع البيئي يف صفوف الشباب من السكان

إدماج على  احلكومة تعكفشكل متكرر حلدوث الكوارث الطبيعية،    بومبا أن بنغالديش هي بلد يتعرض         - ١١٥
 من خالل حتـسني  ،بغية محاية ضحايا الكوارث الطبيعية  الكوارث الطبيعيةبرامج حقوق اإلنسان يف برامج إدارة 

ذلك ويتضمن  .  وأثناءه وبعده  االستعداد واالستجابة واإلنعاش واحلد من املخاطر قبل حدوث الكوارث الطبيعية         
ثار املترتبة على  لتحمل اآل،الضعيفةالفئات ذوي اإلعاقة وغريهم من واملسنني تقدمي الدعم إىل األطفال واملراهقني     

  .الكوارث الطبيعية

   التحديات يف إعمال حقوق اإلنسان بصورة فعالة- عاشراً 
تقيِّد من قـدرة   جمموعة من العوامل اليت تظهر على مستويات خمتلفة يف حاالت شبيه حبالة بنغالديش        مثة    - ١١٦

تعلق أساساً جبوانب اإلدارة وأوجـه      يوعلى الرغم من أن بعض هذه القيود        . السكان على التمتُّع حبقوق اإلنسان    
التفاوت اهليكلي، فإن السيناريو العام يزداد تعقيداً بسبب انعدام املعارف الضرورية بالقانون واحلقوق يف صفوف        

  غالبـاً  قضايا ال تكون قانونية حمضة يف طبيعتها،         مثةو.  مثل املرأة  ، الضعيفة الفئاتسيما   السكان بوجه عام، وال   
  .ومن بني هذه القضايا يظهر الفقر والكوارث الطبيعية بشكل صارخ. النتقاص من حقوق املواطننيإىل اما تؤدي 
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اإلعمال الكامل باحلقوق وال سيما حقوق األطفال والنساء الذين هم يف وضع            على تعويق    الفقر   ويعمل  - ١١٧
بعاد يف الوفاء بالتزامها يف تعزيـز        حتديات متعددة األ   ، وهي من أقل البلدان منواً     ،تواجِه بنغالديش  و .أكثر ضعفاً 

ويقع على عاتق اجملتمع الدويل دور هام يف هـذا          .  وذلك بالدرجة األوىل النعدام املوارد     ،ومحاية حقوق اإلنسان  
 االقتصادية بشكل كلي لشعبها هو أهم ضمان لتمـتعهم  - وتعتقد بنغالديش أن تأمني التنمية االجتماعية      . اجملال

  . اإلنسانحبقوقمتتعاً كامالً 

وتعاين بنغالديش من قيود بيئية متعددة األوجه تطرح بالتأكيد حتديات أمام حقوق اإلنـسان وجهـود                  - ١١٨
وإىل جانب الكوارث الطبيعية، فإن اجتثاث احلراج وتعرية التربة واألهنار وتردي األراضي واآلثار األخرى . التنمية

مسؤولة عنها، ُيحدث أزمات هامة بيئية غري متوقّعة تؤثر إىل حد            بنغالديش   ليستاملترتبة على تغري املناخ، اليت      
وبنغالديش هي بالدرجة األوىل بلد زراعي يعتمد فيه السكان على احملاصـيل وتربيـة              . كبري على السكان مجيعاً   
يف وتشري اإلسقاطات املقبلة آلثار تغري املناخ إىل احتمال حدوث اخنفاض كبري للغايـة              . املواشي لكسب العيش  

قساوة األحوال اجلويـة يف العـامل        ولذلك فإن ارتفاع درجات احلرارة وزيادة     . احملاصيل الزراعية يف بنغالديش   
الذي " سدر" وإعصار ،الفيضانات املزمنةوإن . شهد بنغالديش نتائج مناخية وخيمة على األرجح إىل أن تانسيؤدي

 على احملاصيل يف احلزامني الشمايل واجلنـويب مـن          اًشديدقد أثروا تأثرياً     ،٢٠٠٧حدث يف وقت قريب يف عام       
  . مما أضاف إىل الندرة يف األغذية بشكل عام،البالد

وعلى الرغم من االخنفاض يف معدالت اخلصوبة يف بنغالديش، فإن اإلسقاطات تشري إىل حدوث زيـادة                  - ١١٩
شكل حتدياً إمنائياً مركزيـاً أمـام       من الفقر ي  التقليل  ولذلك ال يزال    . ٢١٠٠كبرية يف عدد السكان حبلول عام       

 وأثـر  ،التغري يف املنـاخ وإن .  دون مستوى خط الفقرون مليون شخص يعيش٦٣وال يزال أكثر من     . بنغالديش
ارتفاع معـدل   مجيعها عوامل حتد من     املنافسة وعدم اليقني،     ذات الطابع املتزايد      والبيئة التجارية الدولية   ،العوملة
ارتفاع عملت على    الريفية إىل هجرة اقتصادية سريعة       املناطق أدت التغيريات اهليكلية يف      وفضالً عن ذلك،  . النمو

العيش يف مأوى غـري     تزايد حاالت   و العمل الالئق، وعلى التقليل من فرص     معدالت الفقر يف املناطق احلضرية،      
 وحيرم الناس من فرص     ،ديالضعف االقتصا إىل   األمن اجلسدي و   بانعدامويؤدي الفقر إىل زيادة الشعور      . مناسب

وضمان زيادة نصيب السكان األشـد فقـراً يف         .  القرارات اليت تقوم هبا السلطة العامة      اختاذاملشاركة يف عملية    
  .الدخل الوطين ال يزال مبثابة حتدٍّ هام أمام البلد/االستهالك

لتقدم بسبب اتساع نطـاق    وإىل جانب الفقر والبيئة، ما انفكت بنغالديش تشهد صعوبات يف استدامة ا             - ١٢٠
ّر السنوات، أدى     الذي ،الفساد . بعض املؤسسات األساسية العامة واخلاصـة     احنسار   بصورة منتظمة إىل     ، على َم

وأدت هذه الظاهرة إىل تقييد حقوق اإلنسان وجهود التنمية من خالل زيادة تكاليف املعـامالت التجاريـة يف                  
  .النظام واسترتاف املوارد الضريبية وتقييد تنمية اهلياكل األساسيةالقطاعني العام واخلاص، وتقويض القانون و

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- حادي عشر 
هناك حاجة جاّدة إلعادة تقييم الُنهج القانونية التقليدية إزاء حقوق اإلنسان واستنباط تدابري براغماتية                - ١٢١

ومن الواجب وضع تدابري اجتماعية واقتصادية للتصدي . ملواطننيتستكمل وتعزِّز اجلهود التشريعية حلماية حقوق ا
ولذلك من اهلام أال تكتفي الربامج املتعلقـة        . لقضايا الفقر والالمساواة اليت تكون يف الغالب هي جذور املشكلة         
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ـ                  دمات باحلد من الفقر والربامج اإلمنائية على املستوى الكلي بضمان توزيع املوارد بصورة عادلـة وتقـدمي اخل
وينبغـي  .  بل أن تسعى أيضاً إىل احلصول على استثمارات وافرة لتنمية القدرات البـشرية      ،األساسية إىل الفقراء  

العمل وأنشطة توليد فرص مثل اإلصالحات الزراعية وإجياد ، االضطالع جبهود إمنائية واسعة القاعدة بل ومترابطة     
  .ت التكنولوجية واإلمنائيةاالستراتيجيااإلفادة من الدخل ومتكني الفقراء من 

 وهي متلك توقعات ، اقتصادياً كبرياً يف السنوات القليلة األخرية- لقد أحرزت بنغالديش تقدماً اجتماعياً   - ١٢٢
وهي حباجة إىل استدامة الزخم بغية ضمان متتُّـع  . ٢٠١٥لعام  معقولة يف بلوغ العديد من أهداف التنمية لأللفية   

واالستثمارات مببالغ كبرية للغاية يف قطاعات استئصال شأفة الفقر والتغيُّر          . متتعاً كامالً  مواطنيها حبقوق اإلنسان  
االلتفات كما أهنا حباجة إىل    . هامة يف جناح بنغالديش يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيها         ستكون  يف املناخ   

  .ارةيف الوقت املناسب للمسائل املؤسساتية واملسائل املتعلقة حبسن اإلد

.  وإدارة الربامجايت، وحشد املوارد واإلشراف املؤسسبالتوعيةهناك حاجة ملّحة لبناء القدرات فيما يتعلق   - ١٢٣
 اليت أُجريت مؤخراً أن تؤدي إىل إحداث حتسينات ملموسة املؤسساتيةوعلى الرغم من أنه ُيتوقع من اإلصالحات 

 آثار  من أجل إحداث  لصحيح لالستراتيجيات هو أمر أساسي       التنمية، فإن التنفيذ ا    وخمططاتيف حقوق اإلنسان    
التغيريات   ودعم ،ويف هذا الصدد، فإن استمرار متويل اخلدمات االجتماعية واالقتصادية اليت تراعي الفقراء           . دائمة

عامة زيادة فعالية املؤسسات اليان من أجل حيومها أمران  ، االقتصادية بصورة منتظمة وطويلة األجل- االجتماعية 
 اإلجنـازات  حتقيـق وقد شاركت املساعدة اإلمنائية يف السابق مـشاركة كـبرية يف   . دوافع اإلصالحمن أجل   و

  .األمهيةعلى جانب مماثل من  ومن املتوقع هلا أن تؤدي يف املستقبل دوراً ، االجتماعية يف بنغالديش- االقتصادية 
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  مرفق

   يفقائمة بأمساء املنظمات غري احلكومية اليت شاركت
  إعداد االستعراض الدوري الشامل

  فرع بنغالديش ملؤسسة املعونة يف العمل؛  - ١

٢ -  Ain O Shalish Kendra (ASK)؛   

٣ -  Bangladesh Mahila Parishad؛  

  جلنة بنغالديش للنهوض بالريف؛  - ٤

  مجعية بنغالديش إلعمال حقوق اإلنسان؛  - ٥

٦ -  Manusher Jonno Foundation (MJF)؛   

٧ -  Nagorik Uddyog) ؛)مبادرة املواطن  

٨ -  Naripokkho؛  

  احملفل الوطين للمنظمات العاملة مع املعاق؛  - ٩

  ؛)بنغالديش(منظمة الشفافية الدولية   - ١٠

  رابطة بنغالديش الوطنية للمحاميات؛  - ١١

١٢ -  Bangladesh Paribesh Andolon (BAPA)؛  

  .منظمة بنغالديش حلقوق اإلنسان  - ١٣

ت غري احلكومية األخرى للمشاركة يف املشاورات خالل إعداد التقرير الـوطين            وُدعي عدد من املنظما     
  :ومنها. لالستعراض الدوري الشامل

  مركز سياسة احلوار؛  - ١

٢ -  Bangladesh Manabadhikar Sangstha.  

 -  -  -  -  -  


