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 بنغالديش: االنتخاابت ختلق خماطر وفرصاً حلقوق اإلنسان

 
ديسمرب/كانون األول فرصة فريدة لتحسني أوضاع حقوق اإلنسان اهلشة يف بنغالديش.  29 يف املانية ااملقرر جرراهااتتيح االنتخاابت الرب 

متيزت بفرض قيود قانية على احلقوق و  ة حالة الووار  ال ي دام  ننتنيهناية فت  مؤشر علىفمن ااملسائل ااملباشرة أن االنتخاابت 
ة التعبري. وجذا ما ُأرري  االنتخاابت بشكل نليم وخال من العنف، فإهنا ميكن أن تدشن من قبيل حرية التجمع وحري ،السيانية

توورًا ضروراًي لتحسني حياة ااملاليني من نكان بنغالديش الذين شكل ياألمر الذي  –مساءلة خضوعًا للحكمًا مدنيًا أكثر جتاواًب و 
 كن ااملالئم والتعليم والرعاية الصحية.يعيشون اآلن حت  نري الفقر ااملدقع ومن دون احلصول على الس

 
خالل وانتعادة احلقوق ال ي ُقمع  كلياً أو رزئياً  2008ديسمرب/كانون األول  17حالة الووار  يف  برفعوترحب منظمة العفو الدولية 

يف احتام ومحاية حق  وراميف بنغالديش جىل االضوالع بد العامني ااملاضيني. وتدعو ااملنظمة الفاعلني الرئيسيني يف ااملشهد السياني
. ويتعني على حكومة تصريف األعمال أن تكفل محاية األشخاص بال متييز يف جدارة الشؤون العامة مجيع مواطين بنغالديش يف ااملشاركة

منظمة  ثوالعنف. وحت ايبالذين يسعون جىل ااملشاركة يف محلة انتخابية نلمية ويف االنتخاابت نفسها من االعتقاالت التعسفية والت 
نبذ العنف وااللتزام حبماية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق األقليات، اآلن ويف ااملستقبل، على الدولية مجيع األحزاب السيانية  العفو

 ونواء كان  يف احلكم أو يف ااملعارضة.
 

مة بشكل نليم وتشكيل ابت القادوقد حددت منظمة العفو الدولية القضااي التالية ابعتباراا ترتدي أمهية خاصة إلرراء االنتخا
 حكومة رديدة:

 
 الرتهيب والعنف ضد الناخبني

مع مفارقة البالد لقيود حالة الووار ، تقع على عاتق حكومة تصريف األعمال واألحزاب السيانية مسؤولية ضمان عدم تكرار وقوع 
. ففي 2007يناير/كانون الثاين  11الووار  يف  جعالن حالةونبق    ي اتسم  هبا االنتخاابت السابقةأعمال العنف السياني ال

، وخالل فتة اإلعداد لالنتخاابت العامة ااملؤرَّلة، قُتل 2007جىل مولع يناير/كانون الثاين  2006الفتة من أواخر أكتوبر/تشرين األول 
نافسة. وكان  االنتخاابت شخصًا وُررح مئات األشخاص خالل مصادمات وقع  بني اجلماعات السيانية ااملت 35ما ال يقل عن 



قد شابتها مصادمات كثرية بني أعضاء وأنصار أحزاب ااملعارضة السيانية،  2001العامة األخرية، ال ي ُأرري  يف أكتوبر/تشرين األول 
 ضد بعضهم بعضا أثناء احلملة ،احلارقة الزراراتالنارية و ونائل عنيفة، منها العصي والسكاكني واألنلحة  ذين انتخدمواال

شخصًا خالل فتة احلملة االنتخابية  158االنتخابية. وقد أنفرت تلك ااملصادمات عن ررح آالف األشخاص وقتل ما يربو على 
ثالثة أشهر قبل االقتاع. ويُعتقد أن ما ال يقل عن عشرة من القتلى قد ُأصيبوا ابلرصاص الذي أطلقته الشرطة على  مرتال ي انت
 احلشود.

 
ف األعمال ااملسؤولية النهائية عن ضمان نري االنتخاابت بصورة نليمة وخدمة اآلمال احلقيقية لشعب وتتحمل حكومة تصري
حديثاً خالل االنتخاابت القادمة. وقد قام  عيدت ورَّه رهود اذه احلكومة اآلن جىل احتام احلرايت ال ي انتُ أن تبنغالديش. وينبغي 

يف البالد  السابقةحلفظ األمن وتقليص العنف احلزيب الذي ميَّز عمليات االقتاع  رندي 50,000حكومة تصريف األعمال بتعبئة حنو 
وبونع ااملوظفني ااملكلفني بتنفيذ القانون أن يلعبوا دورًا أنانيًا يف منع التهديدات والتايب واهلجمات ضد  جىل أدىن حد ممكن.

مسلحة، تعمل بتحريض من نيانيني حمليني، قد ارتكب  مثل تلك ااملقتعني من قبل الفاعلني غري التابعني للدولة. وكان  عصاابت 
 االنتهاكات يف السابق وأفلت  من العقاب عليها. 

 
بيد أن قوات األمن يف بنغالديش، ومنها قوات الشرطة وكتيبة التدخل السريع ووحدات اجليش ال ي ُنشرت للمحافظة على القانون  

إلنسان. جذ وردت تقارير ذات مصداقية عن مضايقة ااملدافعني عن حقوق اإلنسان يف جمال حقوق ا نيءلديها نجل  ،والنظام
ااملفرطة وعمليات اإلعدام خارج نواق القضاء  غري الضرورية أو وانتخدام القوة ةالتعذيب وغريه من ضروب جناءة ااملعاملممارنة و 

وأغسوس/آب  2007يف الفتة بني يناير/كانون الثاين شخص،  200خالل عمليات تنفيذ القوانني. فعلى نبيل ااملثال، تويف أكثر من 
ث "تبادل جطالق النار"، ولكن ُيشتبه يف أهنا كان  ، وذلك يف أحداث وصفتها الشرطة وكتيبة التدخل السريع أبهنا حواد2008

 عمليات جعدام خارج نواق القضاء.
 

لتحريض على أعمال العنف ضد خصومها السيانيني أو دعم ، قام  األحزاب السيانية الرئيسية اب2007وقبل يناير/كانون الثاين 
. وكان  مجاعات الولبة ال ي تنتمي الوائفيتلك األعمال أو ااملشاركة ااملباشرة فيها. وكان  األقلية اهلندونية ادفًا للعنف االنتخايب و 
 لألحزاب السيانية الرئيسية من بني ااملرتكبني الرئيسيني للعنف السياني يف بنغالديش. 

"بنغالديش تشاترا داال )التابع لرابوة و"بنغالديش تشاترا داال )التابع للحزب القومي البنغالديشي(؛  :ومن بني تلك اجلماعات
زع أنلحة اذه اجلماعات، ـ)التابع للجماعة اإلنالمية(. وكان  األحزاب السيانية قد تعهدت بن اإلنالمي" بريو"تشاترا شعوامي(، 

ومل يشجب أي حزب نياني أعمال العنف ال ي ارتكبها أعضاهه. بل على العكس من ذلك، فقد أظهر ولكنها فشل  يف ذلك. 
الزعماء دعمًا ضمنيًا للونائل العنيفة، وتواطؤًا مع عصاابت جررامية يف بعض األحيان املهامجة خصومهم. وعلى عاتق األحزاب 

 االنتخاابت ة يف العملية االنتخابية بشكل نلمي ونبذ العنف قبلالسيانية تقع مسؤولية ضمان مشاركة كوادراا وأرنحتها الوالبي
 .ااوبعد ااوأثناء

 القيود املفروضة على حرية التجمع



جن محاية احلق يف حرية التجمع واالشتاك يف اجلمعيات تقتضي القيام إبرراءات قوية من رانب حكومة تصريف األعمال إلبالغ 
ماء رورة احتام اذه احلقوق وتدريبها على احتامها. كما تقتضي دعمًا فعااًل من رانب زعاألرهزة ااملكلفة بتنفيذ القوانني بض
تم أعضاهاا حق مجيع النا،، مبن فيهم خصومهم، يف تنظيم جتمعات ومسريات والقيام حبمالت األحزاب السيانية لضمان أن حي

مبثابة خووة يف االجتاه الصحيح، ولكنها مل  2008مرب/تشرين الثاين نوف 3انتخابية. وقد كان الرفع اجلزئي حلظر التجمعات السيانية يف 
ديسمرب/كانون األول، ينبغي أن تعيد احلكومة مجيع احلقوق ال ي مت  17ديسمرب/كانون األول. وبرفع حالة الووار  يف  12تُنفذ جال يف 

 تقييداا جابن حالة الووار .
 

 القيود املفروضة على حرية التعبري
خووة طال انتظاراا وتستحق التحيب. ومع أن القيود مل  2008فع قيود الووار  عن حرية التعبري يف نوفمرب/تشرين الثاين لقد كان ر 

عملهم ااملشروع من دون ب االضوالعتُنفذ بشكل صارم، فقد رعل  من الصعب على الصحفيني وااملدافعني عن حقوق اإلنسان 
ثالثة صحفيني واثنني من ااملدافعني لعاملة. فقد أنفرت تلك القيود عن اعتقال قوات األمن التعرض للمضايقة أو التايب أو جناءة اامل

، وادعى أربعة من اؤالء أبهنم تعرضوا 2007، ومن بينهم تسنيم خليل وراانغري عالم عكش يف عام على األقل عن حقوق اإلنسان
 للتعذيب أثناء احتجازام.

 
حُيتجز أي شخص بسبب الدفاع  مل على ما يبدو، حيث 2008قد حتسن جىل حد كبري يف عام وتقر منظمة العفو الدولية أبن الوضع 

. ونيكون هلذا القانون 2008نظمة بقانون احلق يف ااملعلومات الذي صدر يف أكتوبر/تشرين األول ااملوترحب  عن حقوق اإلنسان.
للمواطنني ابحلصول على ااملعلومات ال ي ، وذلك ابلسماح 2009أتثري ججيايب على حرية التعبري عندما جيري العمل به يف مولع عام 

القوات ااملسلحة، والفرع  النتخباراتاألرهزة األمنية، من قبيل ااملديرية العامة ة. بيد أن القانون يستثين صراحًة حبوزة اهليئات العام
عن ااملعلومات ما مل تكن مرتبوة كشف النقاب وروب  اخلاص لشرطة بنغالديش وخلية انتخبارات كتيبة التدخل السريع، من 

 ابنتهاكات حقوق اإلنسان والفساد.
 

 اهلجمات ضد األقليات
يعترب اخلوف من شن اجمات ضد األقليات، ومنها اهلندو،، ابعث قلق حقيقي، جذا أخذان بعني االعتبار أعمال العنف االنتخابية 

وبعداا مباشرة. وكان  اجمات متفرقة ضد  2001رين األول يف أكتوبر/تشال ي ررت ال ي وقع  خالل االنتخاابت الرباملانية 
األقليات قد وقع  بشكل متكرر خالل االنتخاابت الرباملانية يف بنغالديش، ولكن العنف أخذ منحى غري مسبوق خالل االنتخاابت 

 .2001يف عام  خريةاأل
 

، يبنغالديشالاالئتالف الذي يقوده احلزب القومي  انرون أبهنم أعضاء يفشود من ااملهامجني، الذين وصفهم صحفيون و فقد قام  ح
 مالذي فاز يف االنتخاابت، إبخراج مئات العائالت اهلندونية من أراضيها وجحراق منازهلا يف بعض احلاالت، وذلك بسبب الدع

اهلندونيات قد تعرضن  ء تفيد أبن عشرات النساءنباااملتصوَّر للهندو، حلزب ااملعارضة "رابوة عوامي". ونقل  صحف يف بنغالديش أ



لالغتصاب وأن رراًل اندونيًا واحدًا على األقل قد قُتل نتيجة للضرابت ال ي اهنال  عليه. وقد أدت جرراءات احلكومة الرامية 
بسبب م جىل العدالة جىل منع تكرار اهلجمات الوانعة النواق، بيد أن أحداً مل يُقدَّ  -فصاعداً  2001منذ أواخر عام  –الحتواء العنف 

تلك اهلجمات. ومثة خماوف مشروعة يف أوناط جمتمع حقوق اإلنسان وأفراد األقلية اهلندونية من وقوع اجمات مشاهبة ضد 
 اهلندو، خالل االنتخاابت القادمة.

 
 خواب الكرااية ضد أفراد طائفةتزايد اهلجمات وتصاعد  2003ال ي حدث  منذ أواخر عام  ومن بني التوورات ااملثرية للقلق

اهلجمات بتحريض من مجاعة "خامت النبوة"، واي مجاعة جنالمية توالب احلكومة إبعالن طائفة األمحدية  قد وقع "األمحدية". و 
، عن طريق فرض ضد األمحديني "ااملقاطعة"محلة طائفة غري مسلمة. وكان من بني األمثلة على تلك اهلجمات قتل جمام أمحدي، و 

 هتمالحتالل أماكن عبادمنهم وتظاار احلشود يف حماولة عشرات المن مغادرة منازهلم، وضرب  ، ومنع السكانمحصار على منازهل
وجخرارهم منها عنوًة. وعلى الرغم من أن احلكومة السابقة وحكومة تصريف األعمال احلالية قد منعتا احملرضني من دخول أماكن 

د أفراد الوائفة، فإن مثة خورًا كبريًا من تعرضهم املثل تلك اهلجمات عبادة األمحديني أو حالتا دون وقوع انتهاكات وانعة النواق ض
 االنتخاابت ال ي ال ميكن التنبؤ مبا نيحدث فيها. فتةخالل 
 

 من شأن ااملصادمات ااملتكررة ال ي وقع  بني ااملستوطنني البنغاليني نكما أن األقليات األخرى حبارة جىل محاية. فعلى نبيل ااملثال، فإ
لسكان األصليني بسبب حماولة ااملستوطنني االنتيالء على أراضي السكان األصليني يف "أصقاع مرتفعات تشيتا غونغ"، أن اومجاعات 

جتعل ااملنوقة عرضة الندالع العنف أثناء االنتخاابت. ويقول السكان األصليون جن وحدات اجليش ااملنشورة يف ااملنوقة ال متنع 
ن ااملقتعني من السكان األصليني حبارة جىل أتكيدات أبن ابنتواعتهم كما أن مهامجتهم.  ااملستوطنني من مصادرة أراضيهم أو م

التعرض للهجمات أو ااملضايقات خالل االنتخاابت أو بعداا. وعلى عاتق وحدات اجليش يف  خوف منالتصوي  حبرية ومن دون 
 ااملنوقة تقع مسؤولية ضمان نالمتهم وأمنهم يف مجيع األوقات.

 
 بتحسني أوضاع حقوق اإلنسان يف بنغالديشااللتزام 

جيب أن تُبدي األحزاب السيانية التزامًا أكرب حبقوق اإلنسان، وأن متتنع عن أتييد أية قوانني أو أنشوة انووت أو نتنووي على 
أن رابوة عوامي  انتهاك حقوق اإلنسان. جن احتام احلرايت يقتضي الدعم والتعاون من رانب األحزاب السيانية. وعلى الرغم من

قد أعلنا على ااملأل أهنما نيحتمان حقوق اإلنسان، فإهنما مل يقدما تفسرياً واضحًا لكيفية القيام بذلك،  يبنغالديشال واحلزب القومي
 جذ أن نجلهما ااملاضي الرديء يف جمال حقوق اإلنسان ال يُعوي صدقية كبرية لوعودمها يف غياب خوط ملمونة للتنفيذ.

، ووضع حد لعمليات اإلعدام وحَيدته ابوة عوامي خوة ملمونة حول كيفية الوفاء بوعداا ااملتعلق بضمان انتقالل القضاءومل تقدم ر 
خارج نواق القضاء وجرناء حكم القانون. كما أن وعداا بتعزيز جلنة حقوق اإلنسان وزايدة فعاليتها تنقصه ااملصداقية ألهنا كان  قد 

 ولكنها فشل  يف الوفاء به.( 2001-1996) سان جابن وروداا يف احلكم يف الفتة السابقةوعدت إبنشاء جلنة حلقوق اإلن
 



، والذي يقضي أبنه يف حالة انتخابه ووصوله جىل ندة احلكم، فإنه نيوبق اإلعالن يبنغالديشالالوعد الذي قوعه احلزب القومي أما 
أبية خوة للتنفيذ. كما أنه يتناقض تناقضاً حاداً مع مسؤوليته عندما كان يف ، وليس مدعماً اً غامض اً وعديعترب العااملي حلقوق اإلنسان، 

(. 2003يناير/كانون الثاين  9جىل  2002أكتوبر/تشرين األول  16العسكرية ااملسماة "القلب النظيف" )من جطالق العملية  داحلكم عن
شخصًا خارج  40ة على القانون والنظام يف عمليات جعدام حنو فقد تورط  القوات ال ي ُنشرت أثناء تلك العملية الرامية جىل احملافظ

. وقد أنشأت يبنغالديشالحظيوا ابحلصانة من ااملقاضاة من قبل احلكومة ال ي يقوداا احلزب القومي  نواق القضاء، ولكن أفراداا
مزاعم القتل اخلورية وغرياا من االنتهاكات  كتيبة التدخل السريع ومل جُتر حتقيقًا يف  البنغالديشي احلكومة ال ي يقوداا احلزب القومي

 األخرى حلقوق اإلنسان ال ي وقع  على أيدي تلك الكتيبة.
 

)جرشاد(، ال ي تقول جهنما يعتزمان نن قوانني خاصة ابلتجديف  راتياكما أن البياانت الصادرة عن كل من اجلماعة اإلنالمية وحزب 
خدم  يف بلدان أخرى من أرل قمع حرية منظمة العفو الدولية أن مثل تلك القوانني انتُ تعرف  ،خربهتاخالل تثري قلقاً عميقاً. ومن 

 .التعبري واضوهاد األقليات الدينية، ومن بينها أفراد طائفة األمحدية
 

 إن منظمة العفو الدولية حتث حكومة تصريف األعمال على القيام مبا يلي بشكل خاص:
 علومات يف مناقشة الشؤون العامة والنقد وااملعارضة ونشر ااملواد السيانية والدعاية لألفكار رية الكاملة للتعبري وااملضمان احل

 السيانية؛
  االنتمرار يف احتام االجتاه الراان حنو عدم اعتقال الصحفيني أو ااملدافعني عن حقوق اإلنسان أو النشواء السيانيني الذين

 رائهم بشكل نلمي؛يفضحون انتهاكات حقوق اإلنسان أو يعربون عن آ

  الرد الفعال والعارل على حوادث العنف السياني عن طريق نشر أعداد كافية من ااملوظفني ااملكلفني بتنفيذ القوانني يف ااملواقع ال ي
 حتدث فيها ااملشكالت.

  اجليش ااملنشورة حلماية النا، ضمان قيام ااملوظفني ااملكلفني بتنفيذ القوانني، مبن فيهم قوات الشرطة وكتيبة التدخل السريع ووحدات
االنتخدام  باد  التوريهية لألمم ااملتحدة ضدمن العنف السياني، بعملهم اذا وفقًا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومنها اامل

 ااملفرط للقوة؛

 قوق اإلنسان على أيدي ضمان جرراء حتقيقات عارلة وحمايدة وفعالة من قبل النظام القضائي ااملدين يف االنتهاكات ااملزعومة حل
 ناءة ااملعاملة والوفيات يف احلجزاالعتقال التعسفي والتعذيب وغريه من ضروب ج هاومن ،أفراد اجليش وكتيبة التدخل السريع

 ؛هبدف تقدمي اجلناة جىل العدالة ، وذلكانتخدام القوة غري الضرورية أو ااملفرطةو 
  األمحديون، من اهلجمات احملتملة أثناء االنتخاابت القادمة وبعداا؛ وجرنال ضمان توفري احلماية لألقليات، ومنها اهلندو، و

تعليمات واضحة جىل وحدات اجليش يف أصقاع مرتفعات تشيتاغونغ لضمان محاية السكان األصليني يف ااملنوقة من اهلجمات على 
 أيدي ااملستوطنني البنغاليني أثناء االنتخاابت وبعداا.

 
 لية مجيع املرشحني يف االنتخاابت الربملانية واألحزاب السياسية على القيام مبا يلي:منظمة العفو الدو وحتث 



  حقبتعزيز واحتام احلق يف حرية التعبري والتجمع واالشتاك يف اجلمعيات أثناء االنتخاابت وبعداا، مبا يف ذلك  العلينالتعهد 
ا، وتنظيم التجمعات وااملسريات واحلمالت ااملتعلقة ابالنتخاابت، من دون عتناق آراء خمتلفة والتعبري عنهااملعارضني واألقليات يف ا
 التعرض هلجمات عنيفة؛

  ابختاذ خووات فعالة لتعزيز حقوق اإلنسان مبا يتماشى متامًا مع ااملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن العلين التعهد
حلقوق اإلنسان، وحرية ااملعلومات،  جلنةف األعمال فيما يتعلق إبنشاء طريق اعتماد التدابري ااملتخذة من قبل حكومة تصري

 وانتقالل القضاء والتصدي للفساد.

 وجطالق دعوة واضحة وعلنية جىل مجيع أعضاء األحزاب  ،االمتناع عن التحريض على العنف السياني أو أتييده أو ااملشاركة فيه
 انون؛وأنصاراا من أرل احتام حقوق اإلنسان وحكم الق

 (.وبعداا دعم ااملراقبة ااملستقلة واحملايدة حلقوق اإلنسان )أثناء احلملة االنتخابية 

 
 انتهى/
 

 وثيقة للتداول العام
************************* 
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