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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلومات أعدته
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  اهلند

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة،            
ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات    مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري            

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر             . وق اإلنسان جملس حق 
 أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجـع         يوبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل ه        

حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً      عدم وجود معلومات     ةويف حال . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١حتمل تارخياً يلي    
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف          . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل عـدم                    
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/عاهدة ما والتصديق على م
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسـية    
  )٢(حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام    
  أو اخلالفة

االعتــراف باالختــصاصات   فظاتالتح/اإلعالنات
  احملددة هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على    
 مجيع أشكال التمييز العنصري

): ١٤املادة  (شكاوى األفراد     ٢٢املادة  ١٩٦٨ديسمرب /كانون األول ٣
  ال

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

 والثقافية 

  - -   ٨و) ج(٧و ٤ و١املواد   ١٩٧٩أبريل / نيسان١٠

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  املدنية والسياسية

ــواد   ١٩٧٩أبريل / نيسان١٠  ١٣ و١٢ و٩ و١املـ
  ٢٢ و٢١و) ٣(١٩و

الشكاوى املتبادلة بني الدول    
  ال): ٤١املادة (

اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
  أشكال التمييز ضد املرأة

ــواد   ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٩ ) ٢( و)١(١٦و) أ(٥امل
  )١(٢٩و

 - -  

 / كــــــانون األول١١  اتفاقية حقوق الطفل
  ١٩٩٢ديسمرب 

  - -   )أ) (٢(٣٢املادة 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
باشتراك األطفال يف الرتاعات    

  املسلحة

ــاين ٣٠ ــشرين الثـ  / تـ
  ٢٠٠٥نوفمرب 

  - -   )٢(٣املادة 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
املتعلق التفاقية حقوق الطفل    

ببيع األطفال وبغاء األطفال     
واستغالل األطفال يف املـواد     

  اإلباحية

  - -   ال يوجد  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
  ذوي اإلعاقة

  - -   ال يوجد  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١

 ، اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل    : املعاهدات األساسية اليت ليست اهلند طرفاً فيها      
 والربوتوكـول  ،والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام        

املة أو العقوبة   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املع       و ،االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
 والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ،)١٩٩٧عام توقيع فقط،  (أو املهينة القاسية أو الالإنسانية

 ،واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم          ،  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري و،الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةو
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال     للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي
  ال    )٣(بروتوكول بالريمو

  ال    )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم ، باستثناء الربوتوكوالت اإلضافية الثالثة    )٥(ا وبروتوكوالهت١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

ــتثناء االتف     )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية ــم ، باسـ ــم  نعـ ــات رقـ  ٨٧اقيـ
  ١٨٢و ١٣٨و ٩٨و 

ملكافحة ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
  التمييز يف جمال التعليم

  ال  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          على تصديقالدعت هيئات املعاهدات اهلند إىل النظر يف          - ١
 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين         ،)٧(املهينة أو   إنسانيةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الال     

 املتعلقتني حبظر   ١٨٢رقم   و ١٣٨  رقم  واتفاقييت منظمة العمل الدولية    ،)٩( وبروتوكول بالريمو  ،)٨(وأفراد أسرهم 
 والقبليـة يف البلـدان       املتعلقة بالشعوب األصـلية    ١٦٩  رقم  واتفاقية منظمة العمل الدولية    ،)١٠(عمل األطفال 

 ،)١٢(١٩٦٧ الـصادر عـام    اواالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهل    ،  ١٩٥١عام  الصادرة  ،  )١١(املستقلة
 والربوتوكـول االختيـاري     ،)١٣(والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

 ودعتها إىل إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف         ،)١٤(ييز ضد املرأة  التفاقية القضاء على مجيع أشكال التم     
  .)١٥( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري١٤املادة 

  التحفظات أو اإلعالنات اليت أصدرهتا فيمـا خيـص         إعادة النظر يف    ودعت هيئات املعاهدات اهلند إىل        - ٢
 الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٢٢ و،٢١و ،١٩ من املادة ٣والفقرة  ،١٢ و،١٣ و،٩ و،١املواد 

سحبها؛ هبدف   )١٧(من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ) ١(١٦و) أ(٥ واملادتني   )١٦(والسياسية
 )١٨( أشكال التمييـز ضـد املـرأة    من اتفاقية القضاء على مجيع    ) ٢(١٦وإىل النظر يف سحب حتفظها على املادة        

 .)١٩( من اتفاقية حقوق الطفل٣٢وإعالهنا الذي أصدرته بشأن املادة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

املوجود أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه على الرغم من اإلطار الدستوري والتشريعي الشامل   - ٣
أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق     جسيد  تليست نافذة تلقائياً فيها، وأوصت ب     يف اهلند، فإن املعاهدات الدولية      

  .)٢٠(املدنية والسياسية بالكامل يف القانون احمللي كيما يتسىن االستشهاد هبا مباشرة أمام احملاكم

مييز ضد  اللجنة املعنية بالقضاء على الت        و                                   جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأشارت جلنة حقوق الطفل و      - ٤
السادس التعديل  ( ويشمل ذلك القانون الدستوري      ، إىل أوجه التقدم اهلام احملرز فيما يتعلق باحلق يف التعليم          املرأة

 سنوات ٦جلميع األطفال من سن لزامي  الذي ينص على احلق يف التعليم اجملاين واإل٢٠٠٢عام الصادر ) والثمانني
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القضاء على التمييز ضد املرأة إىل الدولة أن تنظر يف استخدام سـلطاهتا              وطلبت اللجنة املعنية ب    .)٢١( سنة ١٤إىل  
جلنة حقـوق الطفـل      ورحبت   .)٢٢( من الدستور للتمكني من سن تشريع إلعمال ذلك احلق         ٢٥٣مبوجب املادة   

بت جمدداً  ، لكنها أعر  فيما بني البلدان  بالتصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمايل التبين            
 .)٢٣(يف اهلندللتبين عن قلقها إزاء مجلة أمور منها عدم وجود قوانني وإجراءات موحدة 

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين–جيم 

ها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان      نين ب  م ،)٢٤(أشارت أربع جلان إىل عدة هيئات وطنية حلقوق اإلنسان          - ٥
وكـذلك  ،  )٢٥(٢٠٠٦ وجرى تأكيده من جديد يف عام        ١٩٩٩ يف عام    (A) "ألف"فئة   من ال  اًلت اعتماد نااليت  

.  والطبقات املتخلفـة   ، والقبائل املصنفة  تابق والط ، واألقليات ،تعلقة باملرأة املسائل  املاللجان الوطنية اليت تتناول     
 بإنشاء جلنـة    مؤخراً مشروع قانون يقضي   أجيز  إىل أنه قد    ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     وأشارت  

 .)٢٦(معنية حبقوق الطفل

قوق اإلنسان بإنشاء جلان حلقوق اإلنسان إضـافة إىل حمـاكم   املعنية حبلجنة  ال، رحبت   ١٩٩٧ويف عام     - ٦
وأبدت اللجنة أسفها ملنع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مـن التحقيـق   . حلقوق اإلنسان على مستوى الواليات  

أن أن على تلك اللجنـة      ضد القوات املسلحة، و   قدمة  املانتهاكات حقوق اإلنسان    تعلقة ب املشكاوى  ال يف   مباشرةً
  د هلـا فتـرة     لكون الـشكاوى املقدمـة إىل اللجنـة حتـدَّ         وأبدت أسفها   تطلب تقريراً من احلكومة املركزية،      

 .)٢٧(سنة واحدة

   التدابري السياساتية–دال 

الطفل مؤخراً إىل درجـة وزارة  مناء فيع إدارة املرأة و إجيابية عن عملية تر   إفادة  قدمت منظمة اليونيسيف      - ٧
 وباعتماد سياسات وطنية للوقاية من      ة، ورحبت جلنة حقوق الطفل أيضاً خبطة العمل الوطنية للطفل         .)٢٨(مستقلة

 إىل األطفـال    العقاقري املضادة لفريوسـات النـسخ العكـسي        وبالقرار الذي يقضي بتقدمي      ،اإليدز ومكافحته 
 وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على الدولة الطرف للسياسات الوطنية اليت تتبعها .)٢٩(والكبار

عنصر املرأة يف امليزانية الوطنية ودعتـها إىل        بشأن  خطة  وضعها   وأثنت أيضاً على اهلند ل     .)٣٠(فيما خيص املعوقني  
  .)٣١(يل للتعليم احمللي اإلمجاها يف املائة من ناجت٦ هاالوفاء بالتزام
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

آخر تقرير قدم ونظـر       )٣٢(هيئة املعاهدة
  فيه

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

حيل موعد تقدميـه يف       ٢٠٠٧مارس /آذار  ٢٠٠٦
  ٢٠٠٨عام 

حيــل موعــد تقــدمي 
التقريــرين العــشرين 
واحلادي والعشرين يف   

  ٢٠١٠عام 
  

جلنة احلقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

 /كـــانون الثـــاين  ١٩٨٩
  ١٩٩٠يناير 

قدمت التقارير الثـاين      - - 
إىل اخلــامس يف عــام 

٢٠٠٦  
اللجنة املعنية حبقـوق    

  إلنسانا
تأخر تقـدمي التقريـر       - -   ١٩٩٧يوليه /متوز  ١٩٩٥

  ٢٠٠١الرابع منذ عام 
اللجنة املعنية بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

 /كـــانون الثـــاين  ٢٠٠٥
  ٢٠٠٧يناير 

حيل موعد تقدميـه يف     
  ٢٠٠٨عام 

حيــل موعــد تقــدمي 
ــع   ــرين الراب التقري
ــام   ــامس يف ع واخل

٢٠١٠  
 /ثـــاينكـــانون ال  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠٤يناير 
حيــل موعــد تقــدمي   - - 

التقريرين الثالث الرابع   
  ٢٠٠٨يف عام 

الربوتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفل   
ــتراك   ــق باش املتعل
األطفال يف الرتاعـات    

  املسلحة 

حيل موعد تقدمي التقرير   - -     
  ٢٠٠٧األويل يف عام 

الربوتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفل   

بيع األطفـال   املتعلق ب 
وبغـــاء األطفـــال 
واستغالل األطفال يف   

  املواد اإلباحية

حيل موعد تقدمي التقرير   - -     
  ٢٠٠٧األويل يف عام 
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 ٢٠٠٧ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام ٢٠٠٤وأشارت جلنة حقوق الطفل يف عام   - ٨
 اهلنـد علـى     اقدمة يف املالحظات اخلتامية السابقة وحثت     بعض التوصيات امل  فيذ  إىل أن اهلند مل تتخذ خطوات لتن      

اللجنـة  يف أعقاب اعتماد     وقدمت اهلند تعليقات إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري           )٣٣(تنفيذهايف  الشروع  
  .)٣٤(٢٠٠٧مارس /للمالحظات اخلتامية يف آذار

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

ات أو التقارير املتعلقـة بـآخر       آخر الزيار 
  البعثات

حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة         املقرر اخلاص املعين    
املقرر اخلـاص  ؛ )٣٥()٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول ٣ -  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٢(والعقلية  

ــذاء   ــاحلق يف الغــ ــين بــ ــسطس/ آب٢٠(املعــ ــول٢ -  أغــ  / أيلــ
 -  أكتوبر/ تشرين األول٢٨( واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة ؛)٣٦()٢٠٠٥سبتمرب 

  .)٣٧()٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥

  .املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية؛ واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
وافـق  الزيارات اليت طُلب إجراؤهـا ومل ي      

  عليها بعد
املمثل اخلاص لألمني العام و؛ )٢٠٠٧عام  و١٩٩٣عام (املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب 

 ،٢٠٠٢األعـــوام  (املعـــين حبالـــة املـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسان
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري        و؛  )٢٠٠٤و،  ٢٠٠٣و

؛ واملقرر اخلـاص   )٢٠٠٦عام   و ٢٠٠٤عام  (ذلك من تعصب    وكره األجانب وما يتصل ب    
 ٢٠٠٠األعـوام  (املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً        

؛ واملقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء ويف املـواد             )٢٠٠٦و ٢٠٠٥و
 ٢٠٠٤األعـوام  (حتجاز التعسفي ؛ والفريق العامل املعين مبسألة اال    )٢٠٠٤عام  (إلباحية  ا
  ).٢٠٠٦و ٢٠٠٥و

ء بدعوة حكومة اهلند للمـشاركة يف مناقـشات         ارحب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذ        التعاون أثناء البعثات/التيسري
حكومة اهلند بإجراء مناقـشة مـن هـذا         م  امفتوحة وصرحية بشأن احلق يف الغذاء وبالتز      

  .)٣٨(القبيل
    متابعة الزيارات

الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات       
  العاجلة

 كـانون   ١ بالغاً إىل حكومة اهلند يف الفتـرة مـا بـني             ١١٩رسلت بالغات جمموعها    أُ
وإضافة إىل البالغات املرسلة فيما     . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  /الثاين

وخالل الفتـرة   .  امرأة ٦٦ منهم    فرداً ٢٨٣خيص فئات معينة، مشلت هذه البالغات أيضاً        
  .) يف املائة١٩,٣( بالغاً ٢٣نفسها، أجابت احلكومة على 

الردود على االستبيانات املتعلقة مبـسائل      
  )٣٩(مواضيعية

 استبياناً أرسلها املكلفون بواليات اإلجراءات      ١٢مل جتب اهلند على أي استبيان من أصل         
، ضمن  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ ما بني    )٤٠(اخلاصة

وقدمت رداً على املذكرة الشفوية للمقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج . املهل احملددة
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً املتعلقة بالشفافية وبفرض عقوبة اإلعدام اليت أرسلت 

  .)٤١(٢٠٠٥ دولة يف عام ١٢إىل 
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للجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم استقبال الدولة الطرف للمقرر ، أعربت ا١٩٩٧ويف عام   - ٩
  .)٤٢(اخلاص املعين مبسألة التعذيب

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

وخالل .  تربعات للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، على أساس سنوي        )٤٣(١٩٩٦تقدم اهلند منذ عام       - ١٠
 بشأن ٢٠٠٧ها حلقة عمل نظمت يف عام نين ب م،بع املاضية، استضافت اهلند أيضاً عدة اجتماعاتالسنوات األر

  .)٤٤(حقوق اإلنسانتنفيذ استخدام املؤشرات لتعزيز ورصد 

  قوق اإلنساناملتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية –باء 

 ملساواة وعدم التمييز ا- ١

 عن قلقها إزاء مواصلة تفضيل الذكور على اإلنـاث يف املعاملـة             أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      - ١١
 وأشار أيضاً كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز          .)٤٥(وأسفت ملواصلة تطبيق ممارسات من قبيل قتل اجلنني       

كل من ار شقد أ و.)٤٦(ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل ومنظمة اليونيسيف إىل االخنفاض اهلائل للنسب بني اجلنسني
 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،اتفاقية حقوق الطفل

. ضد املرأة إىل مفعول إنفاذ قوانني األحوال الشخصية القائمة على الدين يف إدامة عدم املساواة بـني اجلنـسني                  
 فيما ة ضد املرأة الدولة على مجلة أمور منها أن تشجع على إجراء مناقشوحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز

 وعلى  ،بني اجملتمعات احمللية ذات الصلة وبينها وبني اجلماعات النسائية لتغيري أمناط السلوك االجتماعية والثقافية             
 القانونية بني اجلنـسني  من أجل ضمان املساواة إصالح قوانني األحوال الشخصية ملختلف الفئات اإلثنية والدينية         

  .)٤٧(واالمتثال لالتفاقية

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن أفراد الطبقات والقبائـل املـصنفة   مع القلق   ، الحظت   ١٩٩٧ويف عام     - ١٢
زالوا يكابدون التمييز االجتماعي     والطبقات اليت يطلق عليها اسم الطبقات املتخلفة واألقليات اإلثنية والقومية ما          

 ،على سبيل املثال العنف بـني الطبقـات       منها  و ،يد ويعانون معاناة أشد من غريهم من انتهاكات حقوقهم        الشد
  .)٤٨( والتمييز جبميع أشكاله،والعمالة الرهينة

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         ١جلنة القضاء على التمييز العنصري أن املادة        جمدداً  وأكدت    - ١٣
 والحظت اللجنة أيضاً أن العزل الفعلـي        .)٤٩(ة تغطي بالكامل التمييز على أساس الطبق      أشكال التمييز العنصري  

 من حيث حصوهلا على أماكن للعبادة ومساكن ومستشفيات ،سيما يف املناطق الريفية جلماعة الداليت مستمر وال
 وأشار كل من اللجنة واملقرر .)٥٠( األماكن العامة األخرىإىلوفرص التعليم وموارد املياه ووصوهلا إىل األسواق و

نعت من احلصول على حنو متكافئ اخلاص املعين حبرية الدين يف أحد البيانات إىل تقارير تفيد بأن مجاعة الداليت ُم
  مع اآلخرين على املساعدة الطارئة أو املزايا املقدمة يف حاالت الطوارئ خالل عملية اإلغاثة واإلعمار يف مرحلة                 

، ال ختص سوى حاالت منفردة تلك االدعاءات الدولة أفادت بأن إىل أنأيضاً أشارت اللجنة و. ما بعد التسونامي
ت اهلند يف تعليقات قدمتها إىل اللجنة أن التمييز الطبقي ال ميثل شكالً من              ذكر و .)٥١(يف ضوء املعلومات الواردة   

. لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     أشكال التمييز العنصري وبالتايل فهو غري مشمول باالتفاقية الدولية ل         
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وضع القبائل املصنفة لديها ال يندرج، يف سياق اهلند، يف اختصاص جلنة القـضاء علـى                وذكرت اهلند أيضاً أن     
  .)٥٢(التمييز العنصري

وجب وأوصت اللجنة بأن تعترف اهلند رمسياً بشعوهبا القبلية كفئات متمايزة هلا احلق يف احلماية اخلاصة مب  - ١٤
 وأعربـت   .)٥٣( مبا يف ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           ،القانون الوطين والدويل  

معتادي اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء استمرار وصم ما يسمى بالقبائل غري املصنفة أو القبائل البدوية يف إطار قانون 
  .)٥٤(نون وبأن تعيد تأهيل القبائل املعنية على حنو فعالوأوصت بأن تلغي اهلند القا). ١٩٥٢(اإلجرام 

ألن املواقف  فقد ظلت قلقة    ب جلنة حقوق الطفل باملبادرات املتخذة لزيادة مشاركة األطفال،          يترحمع  و  - ١٥
حتد من احترام وجهات نظرهم يف مجلة أوساط        ما زالت    ة، وبوجه خاص الطفل   ،التقليدية جتاه األطفال يف اجملتمع    

 وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يعاين منه األطفال .)٥٥( داخل األسرة ويف املدرسة ويف املؤسساتمنها
اإليدز يف اجملتمع ويف إطار النظام التعليمي، وإزاء التمييـز          /بفريوس نقص املناعة البشرية   ضررون  ن أو املت  واملصاب

  .)٥٦(الواسع النطاق ضد األطفال املعوقني

  يشخصال هفرد يف احلياة واحلرية وأمن حق ال- ٢

 إزاء مواصلة االعتماد على الصالحيات اخلاصة       ة، ظلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق      ١٩٩٧يف عام     - ١٦
وقانون السالمة العامة وقانون األمـن      ) الصالحيات اخلاصة (مبوجب تشريعات من قبيل قانون القوات املسلحة        

سيما فيما يتعلق  حلقوق اإلنسان، الإزاء حدوث انتهاكات خطرية  و،ها الضطراباتضالقومي يف مناطق يعلن تعرُّ
وارتكبتها  ، من العهد، ارتكبها أفراد يف قوات األمن والقوات املسلحة عمالً بتلك القوانني١٤ و٩ و٧ و٦باملواد 
ينبغـي أن جتـري     وأكدت اللجنة أن مكافحة اإلرهاب      . اجلماعات شبة العسكرية ومجاعات املتمردين    كذلك  

  .)٥٧(بوسائل ال تتناىف مع العهد

. أثناء االحتجاز  والتعذيب   ، واالغتصاب ،وأبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقها إزاء معدل الوفيات          - ١٧
ادعـاءات بقتـل    من  يف مرافق االحتجاز و   ما أُبلغ عنه من انتهاكات      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء        

وأثارت جلنة القضاء على التمييز العنصري الشواغل نفسها فيمـا          .  مسؤولني عن إنفاذ القانون    أطفال على أيدي  
والـيت   وقد أُرسل عدد من البالغات املعدة مبوجب إجراءين خاصني           .)٥٨(يتعلق بأفراد الطبقات والقبائل املصنفة    

وأرسل املقـرر اخلـاص املعـين       . )٦٠( أو يف أعقاب السجن    )٥٩(تتصل حباالت وفاة مزعومة أثناء فترة االحتجاز      
. )٦٢( أشخاص رهن االحتجـاز وتعذيبـهم      )٦١(بالتعذيب بالغات تزعم وجود حاالت تنطوي على سوء معاملة        

 )٦٣(وتناولت احلاالت األخرى اإلفراط يف استعمال القوة ضد املتظاهرين مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنـسان  
 وحيثما أجابت احلكومة، فهي إمـا نفـت ادعـاءات سـوء             .)٦٤(اتوالصحفيون وهم يقومون بتغطية املظاهر    

 .)٦٧(تعويـضات للـضحايا   على تقدمي    يف األمر أو     )٦٦( أو سلطت الضوء على وجود عمليات حتقيق       )٦٥(املعاملة
قتل تفيد ب عن قلقها إزاء تقارير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسانأيضاً وأعربت 
  .)٦٨( ويشمل ذلك احلقوق يف األراضي،نتيجة عملهم يف جمال حقوق اإلنسانمدافعني 
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االكتظاظ الشديد والظروف الـصحية ومرافـق                 - ١٨
قبل العتقال املطولة  وفترات ا،الصرف الصحي السيئة يف كثري من السجون، وعدم املساواة بني السجناء يف املعاملة

االحتجاز  وأوصت اللجنة أيضاً بأن تقبل الدولة دخول ممثلني للجنة الصليب األمحر الدولية إىل مرافق .)٦٩(احملاكمة
  .)٧٠(يف مناطق الرتاع املسلحتلك املوجودة سيما   وال،جبميع أشكاهلا

ـ       ٢٠٠٦ويف أواخر عام      - ١٩   اء القـسري أو غـري الطـوعي إىل         ، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختف
  بـني  مـا  ها، حدثت يف الفتـرة  عنتفاء املبلغ خ حالة اختفاء مل يبت فيها وإىل أن أغلبية حاالت اال       ٣٢٥وجود  
عي بأن حاالت   وادُّ. ، يف سياق االضطرابات اإلثنية والدينية يف منطقيت البنجاب وكشمري         ٢٠٠٤ و ١٩٨٣عامي  

  .)٧١(واسعة املمنوحة لقوات األمن مبوجب قوانني الطوارئاالختفاء ُتعزى إىل الصالحيات ال

بأن تعد خطة منسقة    به،   ا يف مجلة ما أوصته    ،وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اهلند          - ٢٠
ل  باالستناد إىل حتلي، على ممارسة مطاردة املشعوذاتيقضأن ت و،وشاملة ملكافحة العنف ضد املرأة جبميع أشكاله     

 وأرسلت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة أيضاً رسـائل      .)٧٢( مبا يف ذلك السيطرة على األراضي      ،ألسباهبا
ادعاءات تتعلق حبدوث مضايقات لنساء وفتيات من أسر كشمريية خالل عمليات التفتيش اليت يقوم هبا أفراد من                 

  .)٧٣(تلك املضايقاتمرتكيب شر إىل اختاذ إجراءات ضد ويف أكثرية احلاالت، مل ُي. الشرطة أو أفراد عسكريون

جلنـة   و ، القضاء على التمييز العنصري    جلنة و ،)٧٤( املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ةوأعربت اللجن   - ٢١
املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار الفظائع املرتكبة ضد نساء الداليت ومواصلة             اللجنة  حقوق الطفل و  

 اليت تكرس مبقتضاها فتيات معظمهن من الداليت خلدمة آهلة املعابد وجيربن على ممارسة البغاء يف ديفاداسيارسة مم
صورة طقوس، وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري على اإلنفاذ الفعال لقوانني الواليات اليت متنـع تلـك                  

هبـن  االجتار  ل نساء الداليت والنساء القبليات جنسياً و      عن قلقها إزاء استغال   أيضاً  أعربت اللجنة   و .)٧٥(املمارسة
 وأبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أسفها الرتفاع معـدل بغـاء األطفـال    .)٧٦(على ممارسة البغاءإجبارهن  و

تخذة  جلنة حقوق الطفل إىل شىت التدابري املةشارمع إ و.)٧٧(واالجتار بالنساء والفتيات إلكراههن على ممارسة البغاء
قصر  ال يعّرف االجتار وي١٩٨٦عام الصادر ألن قانون منع االجتار الالأخالقي  فقد ظلت قلقة ملعاجلة هذه املسألة  

  .)٧٨(على االستغالل اجلنسينطاقه 

 عن تقديرها لسن قانون العنف العـائلي يف      تعربأومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            - ٢٢
ضحايا العنف من االستفادة    النساء  أوصت بأن تنفذ اهلند ذلك القانون وأن تكفل متكني مجيع           قد  ، ف ٢٠٠٥عام  

توسيع نطاق تعريف االغتـصاب يف   وطلبت اللجنة أيضاً إىل اهلند       .)٧٩(من اإلطار التشريعي ونظم الدعم القائمة     
  اجلنـسي،  إليذاء   مجيع أشكال ا   جرميولت ،ليعكس واقع االعتداءات اجلنسية اليت تتعرض هلا املرأة        العقوبات   قانون

  .)٨٠(اجلنسي لألطفالإليذاء مبا فيها ا

  وبوجه خاص العنفالعنف الطائفيالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء       املعنية ب لجنة  الوأعربت    - ٢٣
قانون العنف نظر يف توصيات اللجنة إلدراجها يف مشروع ت سااهلند أهنإعالن ورحبت ب. وجاراتغالذي حدث يف 

وطلبت يف مجلة أمور التصدي على الفور يف  ،٢٠٠٥عام الصادر ) منعه ومراقبته وإعادة تأهيل الضحايا(الطائفي 
  .)٨١(إطار هذا القانون لتراخي املسؤولني احلكوميني يف مواجهة العنف الطائفي أو لتورطهم فيه
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ء اإلخفاق على حنو متكرر يف محاية الطبقـات         إزاجلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها        وأعربت    - ٢٤
 شخص  ٢٠٠ بواليات بقيام جمموعة تضم      نيكلفاثنان من امل   وأفاد أيضاً    .)٨٢(ائفيوالقبائل املصنفة من العنف الط    

ض امرأة  ويف رسالة أخرى، أثار ثالثة مكلفني بواليات ادعاءات بتعرُّ.)٨٣(باهلجوم على مستوطنة جلماعة الداليت
 ويف حالة أخرى،    .)٨٤(أطفاهلا الثالثة للتعذيب واالغتصاب واإليذاء حىت املوت      وتعرُّض   مجاعة الداليت    تنتمي إىل 

خالف بني أفراد من مجاعيت اجلات والداليت يف دوث  بواليات رسالة ادعاء فيما يتعلق حبنيكلفاثنان من املأرسل 
رية إىل أن رد احلكومة يف احلالة األخرية مل يؤكد الرغبة  وأشار املقرر اخلاص املعين مبكافحة العنص.)٨٥(والية هريانا

رمي إىل مكافحة التمييز على أسـاس       وتالسياسية فحسب وإمنا أيضاً االستراتيجية القانونية اليت تتبعها احلكومة          
كثرية بيد أنه أعرب عن انزعاجه بصفة خاصة من العمق الثقايف هلذا الشكل من التمييز الذي ميتد يف أحناء      . يطبق

  .)٨٦( ومن العنف املتواصل الذي تتعرض له مجاعة الداليت،من الريف

األصلية يف بعض مناطق والية     املانيبوري  نت أربعة إجراءات خاصة القلق إزاء حالة جمتمعات شعوب          وبيَّ  - ٢٥
حاالت إفراط ىل إجه اهتمام املكلفني بواليات إىل حالة اغتصاب وقتل امرأة من السكان األصليني ووقد ُو. مانيبور

 وأرسل أيضاً ثالثة مكلفني بواليات رسالة فيما .)٨٧(يف استعمال القوة واعتقاالت مجاعية خالل مظاهرات سلمية
زعم أن كوماندو من شرطة مانيبور قام       يتعلق مبدافع يف جمال حقوق اإلنسان من السكان األصليني من مانيبور يُ           

كـشعوب  "أهنا ال تعترف بأي فئة مستقلة من مواطنيها         بابت احلكومة    وأج .)٨٨(باعتقاله بدون توجيه هتمة إليه    
 وأفاد مكلفون بواليات يف ردهم جبملة أمور منها أن .)٨٩(وأنه ال يوجد تعريف مقبول دولياً هلذا املصطلح" أصلية

  .)٩٠(عدم وجود تعريف دويل ال مينع اجملتمع الدويل من اختاذ إجراءات بناءة

أو يعيـشون يف    / أكثر من هيئات املعاهدات عن قلقها إزاء األطفال الذين يعملون و           وأعربت واحدة أو    - ٢٦
 وعمل األطفال واسـتعباد     )٩٣( ومعاقبتهم بدنياً  )٩٢( والعنف ضد األطفال، وال سيما إساءة معاملتهم       )٩١(الشارع
املـة األطفـال     عن إساءة مع   ٢٠٠٧ وقدمت منظمة اليونيسيف تفاصيل دراسة هامة أجريت يف عام           )٩٤(املدين

وأثارت أربع هيئات من هيئات املعاهدات شواغل إزاء حالة األطفال . )٩٥(بادرت إىل إجرائها وزارة املرأة والتنمية
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بصفة خاصة حيال           . الذين يعملون يف مهن خطرة    

حظـر تـشغيل    وأفادت اهلند بأن    . )٩٦( لألطفال العاملني كخدم يف املنازل     اإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي،     
 تشرين ١٠األطفال دون سن الرابعة عشرة يف اخلدمة املرتلية أو يف املطاعم قد دخل حيز النفاذ يف اهلند اعتباراً من 

وأوصت جلنة حقوق . )٩٧( وأشارت منظمة اليونيسيف إىل تلك املبادرة على أهنا تغيري إجيايب ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
  . )٩٨(الطفل أيضاً يف مجلة أمور مبنع العقوبة البدنية وبالقيام حبمالت تثقيفية بشأن السبل البديلة لتأديب األطفال

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن احلالة يف مناطق الرتاع، وال سيما يف والييت ٢٠٠٤ويف عام   - ٢٧
وأوصت اللجنة بأن تكفل اهلند     . ية الشرقية، قد أثَّرت تأثرياً بالغاً على األطفال       جامو وكشمري والواليات الشمال   

إجراء حتقيقات نزيهة وشاملة يف حاالت انتهاكات حقوق األطفال ومقاضاة املسؤولني عن تلك االنتهاكات على      
  .)٩٩(الفور وتقدمي جرب عادل وكاف للضحايا
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   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لكون بعض أجزاء اهلند بقيت عرضة إلعالن اعتبارهـا                أعرب  - ٢٨
ولذا فقد أوصت . مناطق اضطراب لسنوات كثرية، وألن الدولة متارس يف الواقع يف تلك املناطق سلطات استثنائية

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة       ل بأن ُيرصد عن كثب تطبيق تلك األحكام االستثنائية لضمان امتثاهلا متاماً          
واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان . )١٠٠(والسياسية

الـصادر عـام    ) الصالحيات اخلاصة (على التمييز العنصري عن قلقها بصفة خاصة إزاء قانون القوات املسلحة            
قرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً رسالة ادعاء إىل ، وأرسل امل١٩٥٨

وأوصى املقرر بأن تنظر احلكومة إما يف إلغاء القانون أو كفالة امتثاله للقـانون              . احلكومة متعلقة بذلك القانون   
جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل        وأشارت أيضاً جلنة القضاء على التمييز العنصري والل       . )١٠١(الدويل

اليت أنشأهتا وزارة الشؤون الداخلية، ) ١٩٥٨) (الصالحيات اخلاصة(تقرير جلنة استعراض قانون القوات املسلحة      
  .)١٠٢(واليت أوصت بإلغاء ذلك القانون

ائية واإلجراءات القضائية املدنية والحظت مع القلق أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن احملاكمات اجلن    - ٢٩
اليت جتري ضد أفراد قوات األمن والقوات املسلحة، الذين يتصرفون مبوجب صالحيات خاصة، ال ميكن أن تبدأ                 
بدون تفويض من احلكومة املركزية وذكرت أن هذا يسهم يف خلق جو يتيح اإلفالت من العقاب وحيرم الناس من 

ووجه املقررون اخلاصـون أيـضاً      . )١٠٣(ن من حقهم اللجوء إليها وفقاً للعهد      سبل االنتصاف اليت ميكن أن يكو     
اهتمام احلكومة إىل الشواغل املتعلقة بتقارير عن االدعاء بإفالت مسؤولني حكوميني من العقاب على ارتكـاهبم                

 فترة االحتجاز، ُزعم أن     ويف بعض احلاالت املتعلقة بتقارير عن املوت أو املعاملة السيئة يف أثناء           . أعماالً إجرامية 
. )١٠٦( أو مل تتخذ خطوات للتحقيـق يف االدعـاءات         )١٠٥( وإتالف األدلَّة  )١٠٤(السلطات حاولت عرقلة التحقيق   

 املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء ما ترى فيه منطاً وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام
  .)١٠٧(عقاب على االنتهاكات املرتكبة حبق املدافعني عن حقوق اإلنسانمن أمناط اإلفالت من ال

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ثقافة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق   - ٣٠
اء على التمييز ضد   وأعربت أيضاً جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقض       . )١٠٨(مبرتكيب فظائع ضد نساء الداليت    

املرأة، وجلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء فعالية إنفاذ القانون املتعلق بالطبقات والقبائل املـصنفة       
، ومن ذلك على سبيل املثال عدم تسجيل الشكاوى وعدم التحقيق فيها على الوجـه املناسـب،                 )منع الفظائع (

رباءة واملعدل املنخفض لإلدانة يف احلاالت املسجلة، والتأخري املقلق يف قـضايا            والنسبة املئوية املرتفعة ألحكام ال    
وأضافت جلنة حقوق الطفل أن أكثرية الدول مل تنـشئ احملـاكم            . )١٠٩(الفظائع اليت تنتظر البت فيها يف احملاكم      

  .)١١٠(اخلاصة املنصوص عليها مبوجب قانون منع الفظائع

املعنية حبقوق اإلنسان على إجراء إصالحات لـضمان سـرعة حماكمـة    ، حثت اللجنة  ١٩٩٧ويف عام     - ٣١
املتهمني جبرائم، والنظر يف القضايا املدنية على الفور، واالستعجال على حنو مماثـل يف االسـتماع إىل طلبـات                   

ل مل ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء مجلة أمور منها أنه يف معظم الدو٢٠٠٤ويف عام . )١١١(االستئناف
 وأن القانون ال ينطبق ٢٠٠٠الصادر عام ) رعاية األطفال ومحايتهم(جير وضع آليات لتنفيذ قانون قضاء األحداث 

  .)١١٢(على والييت جامو وكشمري
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   حريات الدين والعقيدة والرأي والتعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٤

رية الدين أو املعتقد بالغات متعلقة مبشاريع قوانني مشار إليها يف التقارير أرسلت املقررة اخلاصة املعنية حب  - ٣٢
تنظم حاالت التحول من دين آلخر وأبدت خماوفها من أن تؤدي تلك التدابري التشريعية وما أثارته من جدال إىل                   

الت حترش بـأفراد مـن      وأشارت املقررة اخلاصة أيضاً إىل حا     . )١١٣(زيادة حدة التوتر بني خمتلف الفئات الدينية      
الطائفتني املسيحية واملسلمة واالعتقال غري املشروع املزعوم للعديد من الرجال املسلمني الذين جرى يف مرحلـة                

وقد ادُّعي أن ذلك القانون طبق بصورة تعـسفية         . )١١٤(الحقة احتجاز كثري منهم يف إطار قانون منع اإلرهاب        
. )١١٦(ونفت احلكومة يف ردها تلك االدعاءات. )١١٥(يدات إىل احملتجزينوعقابية ضد املسلمني وأنه قد وجهت هتد

وأعربت أيضاً جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من أن أفراد الداليت الذين حتولـوا إىل اإلسـالم أو                    
مل التصحيحي، املسيحية هرباً مما يتعرضون له من متييز طبقي، قد خسروا كما ذُكر مستحقاهتم مبوجب برامج الع

  .)١١٧(خالفاً ألولئك الذين اعتنقوا ديانيت البوذية أو السيخ

وأرسل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري بالغات فيمـا يتعلـق حبـدوث                    - ٣٣
حزاب سياسية اعتداءات على الصحفيني، مبا فيها حماوالت للقتل، واهلجوم على مكاتب صحفية قام هبا أفراد يف أ               

  .)١١٨(أو أفراد الشرطة

وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل املبادرة اهلامة املتمثلة يف ختصيص ثلث مجيـع                   - ٣٤
وإضافة إىل ذلك، أهابت اللجنة بالدولة، يف مجلة أمور، أن . مقاعد احلكم الذايت يف املناطق احلضرية واحمللية للنساء

 توافق يف اآلراء بشأن إجراء تعديل دستوري لتخصيص ثلث املقاعد يف الربملان واهليئـات التـشريعية        تتوصل إىل 
للمرأة، وأن تعمد إىل زيادة عدد النساء يف اخلدمة احلكومية، مبا يف ذلك زيادة عددهن يف املناصـب الـسياسية                  

 القضاء على التمييز العنصري أيضاً بالتدابري اخلاصة اليت اختذهتا          ومع ترحيب جلنة  . )١١٩(واإلدارية والقضائية العليا  
اهلند، فإهنا الحظت بقلق أن املرشحني من مجاعة الداليت وال سيما املرشحات حيرمون قسراً وبصورة متكررة من  

يئات أو على   ترشيح أنفسهم لالنتخابات أو يكرهون إن انُتخبوا على االستقالة من جمالس القرية أو غريها من اهل               
والحظت اللجنة أن كثريين من أفراد الداليت ُيستبعدون من القوائم االنتخابية أو حيرمون من . عدم تأدية واليتهم

حقهم يف التصويت وأن وظائف اخلدمة العامة املخصصة للطبقات والقبائل املصنفة تقتصر أساساً على وظائف من 
مور بأن تنفذ اهلند بفعالية سياسات ختصيص مقاعد يف اهليئة التشريعية وأوصت يف مجلة أ. الفئات الدنيا دون غريها

  .)١٢٠(لالحتاد ويف اهليئات التشريعية للواليات ووظائف يف اخلدمة العامة

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٥

 بينـها التعـديالت الـيت    هنأت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على مجلة أمور من         - ٣٥
بيد أهنا أعربت عن قلقهـا ألن قـانون         . )١٢١(أدخلتها على قانون األيلولة لدى اهلندوس وقانون الطالق اهلندي        

الزواج املدين اخلاص ال يكفل املساواة بني املرأة والرجل يف الزواج ويف فسخه وأوصت بأن تعدل الدولة القانون                  
ودعيت اهلند إىل   . )١٢٢(ة مع الرجل يف املمتلكات اليت جتمَّعت خالل فترة الزواج         حبيث متنح املرأة حقوقاً متساوي    

 ومجيـع   )١٢٣(٢٠١٠القيام جبملة أمور منها تنفيذ االلتزام، اجلدير بالثناء، بأن تسجل مجيع الزجيات حبلول عام               
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 يف املائة   ٥٦رتفع من   وذكرت منظمة اليونيسيف أن تسجيل الوالدات ا      . )١٢٤(٢٠١٠الوالدات أيضاً حبلول عام     
  .)١٢٥(٢٠٠٦ و٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة ما بني عامي ٦٢إىل 

وأعربت أربع هيئات من هيئات املعاهدات عن قلقها إزاء ممارسة أو أكثر ضارة بالنساء والفتيات ويشمل   - ٣٦
انتحار األرملة حبـرق     (سايتال، وممارسة   )١٢٧(، واملهر والعنف املتصل باملهر    )١٢٦(الزواج املبكر أو باإلكراه   : ذلك

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً عن قلقها إزاء اسـتمرار            . )١٢٨()نفسها حية عند موت زوجها    
األعراف االجتماعية اخلاصة بالنقاء والدنس اليت حتول فعلياً دون حدوث زجيات بني أفراد من مجاعة الـداليت                 

اء العنف املرتكب ضد األزواج الذين ينتمون إىل طبقات خمتلفة وما يرتل هبم             وأفراد من مجاعات غري الداليت وإز     
  .)١٢٩(من عقوبات اجتماعية

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

 يوم مـن  ١٠٠تعهدت اهلند بتوسيع نطاق الربنامج الوطين لضمان فرص التوظيف يف الريف الذي يوفر              - ٣٧
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة . )١٣٠(لكل أسرة معيشية ريفية يف البلدالعمالة املضمونة سنوياً 

وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن . )١٣١(اهلند إىل ضمان استفادة املرأة الريفية بالفعل من ذلك الربنامج
. )١٣٢( العمل مـن مجاعـة الـداليت    تضمن اهلند إصدار بطاقات عمل مبوجب هذه اخلطة لصاحل مقدمي طلبات          

 يف املائة من القـوة  ٩٣وأعربت أيضاً اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من أن نسبة قدرها          
العاملة يف القطاع غري املنظم تواجه حالة انعدام أمن وظيفي وتعاين من شروط عمل غري مواتية وأوصت باإلسراع 

  .)١٣٣(للضمان االجتماعي من أجل العاملني يف القطاع غري املنظميف سن مشروع قانون 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة الئق- ٧

 يف املائة من السكان يف اهلند ال تـزال          ٢٥أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل أن نسبة قدرها              - ٣٨
 يف املائة تعيش بأقل من دوالرين من دوالرات الواليات املتحدة ٨٠رها تعيش حتت خط الفقر الوطين وأن نسبة قد

وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن املؤشرات على املستوى الوطين ال تبيِّن بشكل كـاف أوجـه                . )١٣٤(يف اليوم 
 وبيهـار   االختالف الداخلية وإىل أن الفقر ينتشر بدرجة أكرب يف الواليات املكتظة بالسكان وهي أوتار براديش              

وأعربت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنيـة       . )١٣٥(وراجستان وأوريسا وشهاتيسغار وجهارقند ومادهيا براديش     
بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن تقديرمها للمجموعات النسائية املعنية باملساعدة الذاتية، وحثت اللجنة املعنية               

اء برامج ملنح قروض للنساء الفقريات غري القادرات على املشاركة يف بالقضاء على التمييز ضد املرأة اهلند على إنش
وأشار أيضاً املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل أنه وفقاً ملنظمة األغذية والزراعة توجد    . )١٣٦(تلك اجملموعات 

ات بانتهاكات للحق يف     وقد تلقى ادعاء   )١٣٧(يف اهلند أعلى نسبة من سكان العامل الذين يعانون من نقص التغذية           
  .)١٣٨(املوت بسبب سوء التغذية/الغذاء، ومن هذه االنتهاكات على سبيل املثال حاالت املوت جوعاً

ومع مالحظة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة شىت الربامج املضطلع هبا، فقد ظلت قلقة إزاء                   - ٣٩
لذي يعد من أعلى املعدالت يف العامل وإزاء التأثري السليب خلصخـصة            معدل الوفيات النفاسية يف املناطق الريفية ا      

وحثت أيضاً اللجنة املعنية بالقضاء على . )١٣٩(اخلدمات الصحية على قدرة املرأة على احلصول على تلك اخلدمات
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ليـد بالنـسبة   التمييز ضد املرأة اهلند على دراسة العواقب الصحية الناشئة عن ممارسة مجع الفضالت اإلنسانية با             
جلماعة الداليت، والتصدي للعراقيل اليت حتول دون القضاء على هذه املمارسة مبا يف ذلك عن طريق اسـتحداث                  

وإضافة إىل ذلك، ذكرت منظمة اليونيسيف أن معدل الوفيات دون سـن            . )١٤٠(مرافق حديثة للصرف الصحي   
وأعربت جلنة القضاء   . )١٤١(املائة عن بقية السكان    يف   ٥٠اخلامسة بني الطبقات والفئات املصنفة يزيد بأكثر من         

على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بوضع أفراد الطبقات والقبائل املـصنفة وقبائـل أخـرى،                  
وأوصت بأن تكفل اهلند تكافؤ فرص الوصول إىل أماكن توزيع احلصص واملرافق الصحية وخـدمات الـصحة                 

  .)١٤٢(رب املأمونةاإلجنابية ومياه الش

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الطبقات املهيمنـة حتـرم يف                  - ٤٠
حاالت كثرية مجاعة الداليت من فرص احلصول على األراضي وتطردها منها وبأنه جرى طرد اجملتمعات القبلية من 

وذكر . )١٤٣( أو لتنفيذ أنشطة تعدين تابعة للقطاع اخلاص   ١٩٨٠ عام   أراضيها إما يف إطار قانون الغابات الصادر      
 يف املائة، على    ٥٠ إىل   ٤٠املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن نسبة النازحني من الشعوب القبلية تبلغ حوايل               

ضد الشعوب  يف املائة من السكان، األمر الذي ينم عن متييز خطري ٨الرغم من أن تلك الشعوب ال تشكل سوى        
وكانت اللجنة قلقة إزاء إقامة مشاريع كربى من قبيل بناء السدود على أراض تـسكنها أساسـاً                 . )١٤٤(القبلية

. )١٤٥(جمتمعات قبلية، أو شق طريق أندمان الرئيسي دون التماس موافقة مسبقة عن علم من تلـك اجملتمعـات                 
اسي، ويشمل ذلك حالتهم يف والية شهاتيـسغار        وأثارت ثالثة إجراءات خاصة شواغل إزاء حالة مجاعات أديف        

 والقلق املثار يف جزيرة )١٤٧(وتتعلق البالغات األخرى بتشييد سد سردار ساروفار. )١٤٦(بسبب بناء مصنع للصلب
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اهلند على دراسة تأثري املشاريع الضخمة علـى             . )١٤٨(أندمان

لقبليات والريفيات وعلى وضع ضمانات تكفل عدم تشريدهن وانتهاك حقوقهن، وضـمان أن تكـون               النساء ا 
وحثت جلنة القضاء علـى     . )١٤٩(األراضي الفائضة املمنوحة للنساء املشردات الريفيات والقبليات صاحلة للزراعة        
د اجملتمعات القبلية فيمـا خيـص       التمييز العنصري الدولة الطرف على احترام احلق يف امللكية الذي يتمتع به أفرا            

األراضي اليت كانت تشغلها تقليدياً وإعماله بشكل كامل سواء على حنو مجاعي أو فردي وفقاً التفاقية منظمـة                  
وأوصت أيضاً يف مجلة أمور بـأن تـدرج         . لسكان األصليني والقبليني  بشأن ا  )١٩٥٧(١٠٧العمل الدولية رقم    

وغري ذلك  ) ٢٠٠٦(ن القبليني يف قانون االعتراف باحلقوق يف الغابات         ضمانات كافية ضد حيازة أراضي السكا     
  .)١٥٠(من القوانني ذات الصلة

   احلق يف التعليم- ٨

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار أوجه التبـاين يف الوضـع          - ٤١
سلمات والفرص احملدودة املتاحة هلم للحصول على التعليم العـايل          التعليمي للطبقات والقبائل املصنفة وللنساء امل     

على الرغم من التقدم احملرز فيما يتعلق باحلق يف التعليم، وطلبت إىل الدولة أن تقدم معلومات يف تقريرها الدوري 
. )١٥١(املسلماتاملقبل عن اإلجراءات املتخذة بناء على توصيات جلنة ساتشار فيما يتصل بتعليم النساء والفتيات               

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً بأن تتخذ الدولة تدابري فعالة خلفض معدالت االنقطـاع عـن                  
الدراسة يف صفوف األطفال والكبار من مجاعة الداليت وزيادة معدل التحاقهم هبـا علـى مجيـع املـستويات                   

 مليون طفـل غـري ملـتحقني       ٦٠ عن قلقها من أن      وإضافة إىل ذلك أعربت جلنة حقوق الطفل      . )١٥٢(الدراسية
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باملدارس االبتدائية ومن أوجه التباين الكبري يف احلصول على فرص التعليم وااللتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية               
ويف معدالت االنقطاع عن الدراسة بني البنني والبنات اليت تظهر بني والية وأخرى وفيما بني املنـاطق الريفيـة                   

  .)١٥٣(ضرية وبني الفئات امليسورة والفقرية واحملرومةواحل

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
أشارت مع االرتياح اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل وجود طائفة واسعة من املؤسسات الدميقراطية يف                 - ٤٢
كمة العليا للهند، مبا يف ذلك نظرها يف قضايا املصلحة العامـة  والحظت العمل اهلام الذي تقوم به احمل . )١٥٤(اهلند

  .)١٥٥(واعترافها بإمكانية التقاضي بشأن بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية كامتداد للحق يف احلياة

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان استمرار املمارسات والعادات التقليدية اليت تؤدي إىل حرمـان                - ٤٣
اء والفتيات من حقوقهن وكرامتهن اإلنسانية وحياهتن وإىل ممارسة التمييز ضد أفراد من الفئات والطبقـات                النس

احملرومة وغريها من األقليات وإىل إثارة التوترات اإلثنية والثقافية والدينية مما يشكل عراقيل حتول دون تنفيذ العهد 
 أن الفقر املدقع والتفاوت  ٢٠٠٤كرت جلنة حقوق الطفل أيضاً يف عام        وذ. )١٥٦(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

االجتماعي احلاد واستمرار املواقف التمييزية املفرطة وتأثري الكوارث الطبيعية عوامل تطرح صعوبات خطرية فيما يتعلـق                
نظمة اليونيسيف أن نـسبة     وإضافة إىل ذلك، ذكرت م    . )١٥٧(بالوفاء جبميع التزامات الدولة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل       

  .)١٥٨( يف املائة من املساحة اجلغرافية للهند تعترب عرضة للكوارث الطبيعية٨٠تقرب من 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
   تعهدات الدولة–ألف 

الذي  عمل احلكومة على النحو ذكرت اهلند أهنا ستعمل على إشاعة ثقافة الشفافية واالنفتاح واملساءلة يف  - ٤٤
وهي ملتزمة أيضاً بأن تدعم بنشاط العمليـات احملليـة          . )١٥٩(ينص عليه قانون احلق يف احلصول على املعلومات       

والدولية الرامية إىل النهوض حبقوق الطفل والسعي إىل تعزيز متكني املرأة ومتتعها حبقوقها وحتقيق املـساواة بـني           
ىل ذلك، تعهدت اهلند بالعمل على القضاء على العنف ضد املرأة عن طريق اختاذ تـدابري                وإضافة إ . )١٦٠(اجلنسني

  .)١٦١(تشريعية وتنفيذ السياسات القائمة تنفيذاً فعاالً

   توصيات حمددة للمتابعة–باء 

ابح طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل اهلند أن تقدم تقرير متابعة عـن تـأثري مـذ                     - ٤٥
وطلبت جلنة القضاء على . )١٦٢(وجارات على النساء وأوردت مثانية جماالت ترغب يف أن تتلقى معلومات بشأهناغ

 ١٢التمييز العنصري إىل اهلند أن تقدم، يف غضون عام واحد، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات                  
  .)١٦٣( من املالحظات اخلتامية٢٦ و١٩ و١٥و

ملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف مجلة أمور، بإجراء رصد لنقص التغذية املـزمن وسـوء        وأوصى ا   - ٤٦
؛ وتنفيذ قرارات احملكمة العليا )١٦٤(التغذية واملساءلة فيما خيص حاالت املوت جوعاً أو املوت بسبب سوء التغذية 
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اعي لتحسني سبل املعيشة الزراعيـة      ؛ وإجراء إصالح يف األراضي وإصالح زر      )١٦٥(على مجيع مستويات احلكومة   
؛ وتعديل قانون حيازة األراضي أو اعتماد قانون جديد لالعتراف باحلق، القابل لالحتكام إليه              )١٦٦(لصغار املالك 

قضائياً، يف إعادة توطني وتأهيل مجيع املشردين واملطرودين من أراضيهم  ومن بينهم أولئك الـذين ال ميلكـون                   
؛ وعدم تنفيذ مشاريع السدود والتعدين والبنية التحتيـة إن          )١٦٧(ألرض ومبا يشمل النساء   سندات رمسية مللكية ا   

  .)١٦٨(كانت تستتبع تشريد الناس والقضاء بشكل قطعي على ُسُبل كسبهم للرزق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
  .)١٦٩( القدراتقدمت منظمة اليونيسيف معلومات عن براجمها وأنشطتها يف جمال بناء  - ٤٧

Notes 

1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed below may be found in Multilateral 
Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006, ST/LEG/SER.E.25, supplemented 
by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs, 
http://untreaty.un.org/. 
2  The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 
CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
 Disappearance 

3  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
4  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status 
of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
5  Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field; 
Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed 
Forces at Sea; Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War; Convention (IV) relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed 
Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
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Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). Source:  Switzerland, Federal Department of Foreign 
Affairs, http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
6  International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
7  Committee on the Rights of the Child, concluding observations (CRC/C/15/Add.228), para. 43 (a).  
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