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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

       ً وفقا م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،موجز أعدته مفوضية األم
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ج(١٥للفقرة 

  اهلنــد
                        إىل عمليـة االسـتعراض       )  ١ (      املصلحة       أصحاب         من     ٣٧       من                          موجز للمعلومات املقدمة                               هذا التقرير هو عبارة عن      

                          وال يتضمن التقرير أية آراء   .                  جملس حقوق اإلنسان      ّ                                                  وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها         .          الشامل       الدوري
                    يتصالن مبطالبـات                                        ق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج                                                                   أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقو         

ّ   حمّددة   مل   ُ                                                                                                            وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقدر املـستطاع                    .  
ّ                                    وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب                 .                         جير تغيري النصوص األصلية                                                      ُ    

                                                                   وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص           .                                               املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها      
                                                                وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فـإن     .      واردة                                      الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات ال     

   .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١                                                                 املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد 

                                                      

   .  ُ   َّ                  ً                                                  مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *
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  اخللفية واإلطار -     ًأوال 
  نطاق االلتزامات الدولية -  ألف

                                     التصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة       ىل   إ                   دأبت على الدعوة                 اإلنسان أهنا                             اللجنة الوطنية حلقوق         ذكرت  -  ١
                              والحظ منتدى الشعوب لالستعراض      .  ) ٢ (                            ، واتفاقية مناهضة التعذيب       ١٩٥١                                  اخلاصة بوضع الالجئني واملربمة عام      

    مجيع   وق  حق      حلماية        الدولية        التفاقية ا                                                            الدوري الشامل أن اهلند مل تصدق حىت اآلن على جمموعة صكوك من بينها 
                                                                   ، واتفاقية محاية األشخاص من حاالت االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري      أسرهم       وأفراد         املهاجرين       العمال

                                                                                                                التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكوالن االختياريان األول والثاين امللحقان بالعهـد               
                                                         منظمة العفو الدولية إىل أن اهلند مل توقع بعد علـى                      ً   وأشارت أيضاً     .  ) ٣ (                                      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

            والقبليـة          األصـلية        للشعوب        اآلسيوية       الشبكة      كل من       وأبرز   .  ) ٤ (                                        نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
     ١٦٩      رقم                                                 أن اهلند مل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية      األصليني         ن السكان     لشؤو      الدويل       العامل       الفريق و

  . ) ٥ (                                             بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

 اإلطار الدستوري والتشريعي -  باء

                                     منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل    ً                                     ً                   نظراً إىل أن القوانني الدولية ال تسري تلقائياً يف اهلند، رأى        -  ٢
   .                       ام املعاهدات املصدق عليها                     ، مطابقة قوانينها ألحك ) ٦ (                 على الصعيد احمللي     مل حتقق          أن احلكومة 

  اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين -  جيم

                          وبينت أهنا تناولت جمموعة      .                                               ِّ                                 وصفت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان دورها بأنه مكمِّل لدور السلطة القضائية            -  ٣
             ت اختفـاء                                                                               كاالجتار بالنساء واألطفال، واألمن الغذائي، والتعلـيم، والـصحة، وحـاال            ،          من املسائل                واسعة التنوع   

                                                                             لكوارث، والرتاعات، والتنمية، وعمل األطفال، وحاالت الوفاة واالغتصاب أثناء          ل                         ، وحاالت التشرد نتيجة           األشخاص
ِ                                   ً                          ، ومل تكتِف مبعاجلة فرادى القضايا بل أصدرت أيضاً مبادئ توجيهية                   واإلعاقة                    االحتجاز، والسجون،                  علـى صـعيد            

                             أن املبـادئ التوجيهيـة                                           تدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل      من      وذكر    .  ) ٧ (               الوكاالت املنفذة          لتتبعها            السياسات  
                   االت الوفاة أثناء     وحل                                                                                           املوضوعة ألجل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يشمل املبادئ املتصلة بقضايا االغتصاب،             

    .  ) ٨ (      تنفذ ال                             االحتجاز، والقتل أثناء اجملاهبات 

                                                   أن احلكومة مل متتثل ملبادئ باريس فيما يتـصل               إىل                                        منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل           وأشار    -  ٤
  ،         املـصنفة              ، والقبائـل          املـصنفة                                                                           باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واللجان الوطنية للمرأة، واألقليات، والطوائف   

         الصالحيات             تلك اجلهات                      وذلك ألهنا مل متنح              التجرمي،                 اإلخطار اخلاص ب               قرار إلغاء    ب                             واألطفال، والقبائل املشمولة    
                                                             وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن أعضاء ورؤساء اللجنة           .  ) ٩ (              االستقالل الذايت  و                        ألموال واملوارد الالزمة      وا

          وال جتيـز     .                                                 هذا قد تكون له انعكاسات على أدائهم ملهامهم                                                          الوطنية حلقوق اإلنسان يعينون بصفة سياسية وبأن        
                                                  اإلنسان التحقيق بصفة مـستقلة يف انتـهاكات                                                               من قانون محاية حقوق اإلنسان للجنة الوطنية حلقوق          ١٩       املادة  

                                    من القانون املذكور جتيز للجنة الوطنية   )  ٢ (  ٣٦        املادة                       منظمة العفو الدولية أن     ذكرت      كذلك   .  )  ١٠ (             القوات املسلحة
      وأوصت   .  )  ١١ (             يف العام املاضي         اليت وقعت                                الشكاوى املرفوعة بشأن األحداث     ب     فقط              ً    أن تأخذ علماً                  حلقوق اإلنسان   
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                                                                                            قوق اإلنسان بإجراء بعض التعديالت، خاصة للسماح للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بـالتحقيق                          منظمة رصد ح  
                        وأضاف معهد كشمري للعالقات   .  )  ١٢ (          انتهاكات                 أفراد قوات األمن                    املتعلقة بارتكاب                               بصورة مستقلة يف االدعاءات     

   . )  ١٣ (       وكشمري                                                                      الدولية أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ال تتمتع بأي سلطة قضائية على جامو

                                                                                         اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن بعض أرجاء البلد، كجامو وكشمري واملنطقة الشمالية الشرقية وبعض        وذكرت    - ٥
     ُ                                                             ولقد ُنشرت القوات املسلحة االحتادية، مبا يـشمل القـوات شـبه              .                     خبطر القتال واإلرهاب            مهددة    ،              الواليات األخرى 

                                                           إعانة سلطات حكومات الواليات ومساعدهتا علـى معاجلـة                   وذلك هبدف     قل                                          العسكرية، يف بعض املناطق املتعرضة للقال     
                                                        انتهاكات حلقوق اإلنسان على أيدي القوات املكلفة بعمليات           حدوث                دعاءات بشأن    ا           ً   وترد أحياناً     .                      األوضاع األمنية احمللية  

                         أصدر اجلـيش مبـادئ          ولقد  .                                                                                      مكافحة اإلرهاب، فتطلب اللجنة لدى استالم تلك الشكاوى تقارير من السلطات املعنية           
   . )  ١٤ (                                                         بشأن مراعاة حقوق اإلنسان لدى القيام بعمليات يف تلك املناطق                   أفراد القوات املسلحة                    توجيهية صارمة لكافة 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-       ًثانيا 
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -  ألف

                                                        اهلند يف إبداء عدم رغبتها يف التعاون مع اإلجـراءات                                                            أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها الستمرار          -  ٦
                     بلد من حيث املساحة بني          أن أكرب                                    منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل       وأشار  .  )  ١٥ (                 اخلاصة لألمم املتحدة

   . )  ١٦ (                         اإلجراءات اخلاصة دعوة دائمة                             البلدان الدميقراطية مل يوجه إىل 

  قوق اإلنساناملتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية -  باء

 املساواة وعدم التمييز - ١

             حقوق اإلنسان،     حتمي                                         أن اهلند، على الرغم مما لديها من قوانني       إىل                         منظمة رصد حقوق اإلنسان          أشارت    -  ٧
                                     سيما الداليت، واجلماعات القبليـة،                                                                        القوانني والسياسات على النحو الواجب حلماية فئاهتا املهمشة، وال                 مل تنفذ   

   . )  ١٧ (                والنساء، واألطفال                  واألقليات الدينية، 

   ي          نظام األبو   ال   ا             يطغي عليه   يت     ال             ية والدينية           والثقاف                    التركيبة االجتماعية                                       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن            وذكرت  - ٨
ْ   الَنَسْب                           القائم على أساس دوام       َ            وأسفر ذلك    .        ً   ثانوياً               املرأة يف اهلند             جعل مركز                      إىل حد كبري يف       ت                      عن طريق الذكور أسهم     َ 

                                                                                            قوية يف عدم إجناب البنات يف األسر، مما أدى إىل اختالل التوازن بني املواليد من اجلنسني بـسرعة مـثرية                     عن نشأة رغبة    
                          منتدى الشعوب لالسـتعراض          والحظ    .  )  ١٨ (                                                                    ففي بعض أرجاء البلد، خيتار الوالدان اإلجهاض إن كان اجلنني أنثى            .      للقلق

                                   من اجلنـسني نتيجـة قتـل األجنـة           األحداث       بني        عكسية    بة                                      يف املنطقة الشمالية من اهلند نس                               الدوري الشامل أنه توجد   
           اإلجنابيـة                                            االقتصادية املتدنية، وإحصاءات التعليم والصحة   -                                            كذلك، الحظ املنتدى أن املؤشرات االجتماعية       .  )  ١٩ (     اإلناث

    .  )  ٢٠ (   اسي                                              املرأة بصورة متزايدة يف جدول األعمال اإلمنائي والسي     هتميش                                  واجلنسية اليت تدعو إىل األسف، تشري إىل 

       ويشكله           ً                      زال مهيمناً على اجملتمع اهلندي          ما                النظام الطبقي                                        منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن              وأفادت    -  ٩
     ١٦٧ (             يف املائة      ١٦           اليت تشكل                    الطبقات املصنفة                                                 يؤثر يف املركز االجتماعي جلماعة الداليت أو            مما                إىل حد كبري،    



A/HRC/WG.6/1/IND/3 
Page 4 

 

                        االجتماعية واالقتـصادية          اآلفاق                                    يؤثر يف معاملة تلك الفئات ويف        و                         من عدد السكان اإلمجايل،       )       ً           مليوناً على األقل  
                                   ومركز رصد التشرد الداخلي أن                                             منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل          وذكر    .  )  ٢١ (               ً      ً    املتاحة هلا تأثرياً سلبياً   

           العامة،                                                                                                         الداليت ما زالوا يعانون من الفصل العنصري ومينعون من دخول األماكن العامة واالستفادة من اخلدمات              
                              جبهة تريبـورا الدميقراطيـة            وذكرت    .  )  ٢٢ (                                                                      مبا يشمل أماكن العبادة، واالنتفاع من اإلمدادات الكهربائية واملائية        

                                                                                                  أن التمييز الذي يتعرض له الداليت يشمل عدم املساواة يف التعليم، واحلرمان من احلقـوق االقتـصادية،                 الشعبية  
               منظمة التضامن          وأشارت    .  )  ٢٣ (                           ، والعنف املوجه ضد املرأة             الصحية              نظام الرعاية      سوء                                والتمييز على أساس الدين، و    

                                                                        بلغون عن تعرضهم للتمييز ليس فقط يف إطار املعامالت االجتماعية العادية بـل                ُ   أن الداليت يُ      إىل                  املسيحي العاملي   
                من التمييز            على أشكال          املتعلمني                                 وتنطوي جتارب الداليت احلضريني       .     ً أيضاً       اهلنود                                 ويف تعاملهم مع طبقة املوظفني      

                           وركزت احلركة الدولية ملناهضة   .  )  ٢٤ (                                 يف املسائل املتصلة بالتوظيف والترقية      يف ذلك      ، مبا                      تكون مستترة بدرجة أكرب
                               إىل بيانات مصنفة بشأن بعـض                                                االحتاد اللوثري العاملي على أن االفتقار            وكذلك                                  مجيع أشكال التمييز والعنصرية     

                          ا قد يـسهم يف إدامـة                                                      من إجراء حتليل متعمق ووضع خطط هادفة، مم                        حيول دون التمكن          الطبقي                 جماالت التمييز   
   . )  ٢٥ (                                      األرض، والسكن، والصحة، والتعليم، والعمل                                   التمييز ضد الداليت يف مسائل كاحلق يف

                                 تعرضت ملختلف أشكال التمييز على مر   "        أديفازي "     أو       املصنفة                                      وأفادت مجعية الشعوب املهددة بأن القبائل   -   ١٠
     تدنت  و                                    ذلك، مستوياهتا الصحية، والتعليمية،    ل               فتدنت، نتيجة     .                              غم من وجود ضمانات دستورية                     األجيال وعلى الر  

           أهم قضايا        زالت                                       ولكن إىل جانب تلك املشاكل كلها ما        .                                                     مستوياهتا من حيث األمن الغذائي، والتمثيل السياسي      
                         والقبلية كما أضاف الفريق                                     وأضافت الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية   .  )  ٢٦ (                           األديفازي هي قضية احلق يف األرض

                                                             من اجلماعات القبلية املهددة بصفة خاصة أصبحت على وشك              كثرة                                          العامل الدويل لشؤون السكان األصليني أن       
  "               معتادي اإلجرام         لقانون   "        األساسي              إن التوجه                                            منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل            وقال    .  )  ٢٧ (       االنقراض

   . )  ٢٨ ( "             معتادي اإلجرام "  ن                                 تعريف بعض اجلماعات القبلية بأهنا م   هو 

                                                          أن األقليات الدينية يف اهلند تتعرض لالضـطهاد والوصـم           ب                                         منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل             وأفاد    -  ١١
ـ                  جلنة القاضـي سا                  ً    وأبرزت ذلك أيضاً      .                                                             بالعار والتهميش يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية                     شار يف عـام       ت

   إىل   "                    املتـصلة باإلرهـاب    "                                                    المية حلقوق اإلنسان امليل املؤسف إىل عزو األحـداث                            والحظت اللجنة اإلس    .  )  ٢٩ (    ٢٠٠٧
      صحفية             أي تقارير         تنشر     ال          الشكوك                           الحظت أنه عندما ال تثبت       و  .            النشر عنها                                        املنظمات اإلسالمية وإسراع الصحافة إىل      

                                    على أعمال العنف الطائفية اليت                                                  منظمة العفو الدولية، بعد مرور مخس سنوات            وظلت    .  )  ٣٠ (                        بعدم صحة التقرير األويل         تفيد  
                         إزاء استمرار األثر الـذي       قلقة       نسمة،    ٢     ٠٠٠                      وراح ضحيتها أكثر من     ٢٠٠٢                   جارات اهلندية يف عام  و               وقعت يف والية غ  

                                                                يفيد عدد كبري للغاية من التقارير بـأن اجلماعـات املـسلمة يف             إذ          جارات،   و                    األقلية املسلمة يف غ        على                  فه ذاك العنف      ّ خلّ
                بـدون مرافـق      "                 مستوطنات اإلغاثة  "               أسرة تعيش يف       ٥     ٠٠٠     وأن                                   للمقاطعة االجتماعية واالقتصادية                جارات تتعرض    و غ

                             بأن أفراد اجملتمع املـدين       ‘                          شركاء القانون يف التنمية    ‘             فادت منظمة    أ و  .  )  ٣١ (         جارات هبا  و                               أساسية وبدون اعتراف حكومة غ    
            على ظـاهرة             لعدم قضائه                   ئفي وانتقدوه بشدة                  بشأن العنف الطا    ٢٠٠٥                                                ناقشوا بإسهاب مشروع القانون املوضوع يف عام        

                      والحظ منتدى الـشعوب      .  )  ٣٢ (                اجلرائم اجلنسانية              ُُ  ً                 ولعدم توفريه ُسُبالً لالنتصاف من                                           اإلفالت من العقاب، وتواطؤ الدولة،      
َ  ِّ                لالستعراض الدوري الشامل أن مشروع القانون ال ُيَعرِّف اإلبادة اجلماعية  ُ                                          ) ٣٣  ( .   
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  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة، واحلرية،  - ٢

                                                انتهاكات احلق يف احلياة، املتمثلة يف حـاالت              بتفشي                                         منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل            أفاد    -   ١٢
                                  ً        ً                     ، واستخدام األسلحة النارية استخداماً عـشوائياً وغـري متناسـب،            ء اجملاهبات                                   الوفاة أثناء االحتجاز، والقتل أثنا  

                              حالة وفاة أثناء االحتجاز        ١٣٦          عن حدوث                    ة حلقوق اإلنسان                  اللجنة الوطني       فادت   أ و  .                      حاالت االختفاء القسري   و
    .  )  ٣٤ (                       حالة قتل أثناء اجملاهبات   ١٢٢   ، و                               حالة وفاة أثناء االحتجاز القضائي   ١     ٣٥٧                يف خمافر الشرطة، و

                                      جمموعة واسعة للغاية مـن القـوانني             فيها              زالت توجد       ما          أن اهلند      ،   )(Liberation  ‘        التحرير ‘              وذكرت منظمة   -   ١٣
                                                                                                دعى أهنا تستهدف مكافحة اإلرهاب ولكن يستغلها موظفو الدولـة النتـهاك حقـوق اإلنـسان يف                    ُ  يت يُ            الصارمة ال 

                                                                               وهيئة املعونة العملية يف اهلند بأن هذه القوانني تشمل قانون القـوات املـسلحة        ، ‘       التحرير ‘       منظمة     ت     وأفاد  .  )  ٣٥ (      الواقع
            ، وقـانون       ١٩٨٠             الصادر عام                    ون األمن الوطين           ، وقان     ١٩٥٨                     حلكومة املركزية عام                 الذي سنته ا    )         اخلاصة         الصالحيات (

                               أن قانون القوات املـسلحة       ،       التحرير              وذكرت منظمة     .  )  ٣٦ (    ٢٠٠٤                             َّ                     مكافحة األنشطة غري املشروعة املعدَّل الصادر عام        
  .                             سام وأجزاء مـن تريبـورا      آ                                               بقي ساري املفعول يف ناغاالند، ومانيبور، و           ١٩٥٨             الصادر عام     )      اخلاصة      حيات   ال   الص (
                      اخلاصة للقوات املسلحة             الصالحيات                                                                 بأن نسخة معدلة من القانون تسري يف جامو وكشمري وهي قانون                ً  أيضاً     ت    أفاد و
    .  )  ٣٧ (    ١٩٩٠           الصادر عام   )           جامو وكشمري (

                                                                                      وأضاف منتدى جنوب آسيا حلقوق اإلنسان أن التطبيق الدائم لقوانني مكافحة اإلرهاب، وقوانني احلبس   -   ١٤
            ً   َّ                  ، خلق أوضاعاً حلَّت فيها حاالت          ١٩٥٨                             لقوات املسلحة، الصادر عام             اخلاصة ل           الصالحيات                     االحتياطي، وقانون   

                                                                                                        االختفاء، واالحتجاز غري القانوين، وحاالت التعذيب أثناء االحتجاز، وحاالت العنف اجلنسي ضـد النـساء،               
  .  )  ٣٨ (           االعتياديـة   "        التحقيق "                             اجملاهبات املسلحة، حمل أساليب           ستار                                             وحاالت اإلعدام املنفذ بإجراءات موجزة حتت       

                              اخلاصة للقوات املسلحة على             الصالحيات                                                                     والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف مانيبور أن التمسك بقانون           
            احلـق يف              ، وأوهلـا                       ال ميكن االنتقاص منها                          انتهاكات صارخة حلقوق          حدوث                                     مر نصف قرن يف مانيبور أدى إىل        

                                               اهلندي، إطالق الرصاص بغاية القتـل جملـرد                        لضباط صف اجليش       جتيز                       من القانون املذكور      )  أ ( ٤        فاملادة    .      احلياة
                                                                 والشباب يف مانيبور هم أول ضحايا عمليات القتل خارج نطـاق             .       احلكومة       حددهتا                 ارتكاب جرائم      يف           االشتباه  

   . )  ٣٩ (                                 القانون اليت أصبحت يومية واعتيادية

                     نتها حكومات الواليات،                                              وهيئة املعونة العملية يف اهلند التشريعات اليت س ‘       التحرير ‘          ً        والحظت أيضاً منظمة   -   ١٥
                                                 ، وقانون مناطق االضطرابات يف جـامو وكـشمري،             ١٩٧٨                                                   كقانون األمن العام جلامو وكامشري، الصادر يف عام         

            براديش لألمن        مادهيا          ، وقانون     ٢٠٠٥                                         شاتيسغار اخلاص باحلماية العامة، الصادر عام  ت         ، وقانون     ١٩٩٢           الصادر عام 
                                                                         وقدم مركز التنظيم والبحث والتعليم وهيئة املعونة العملية يف اهلنـد             .  )  ٤٠ (    ٢٠٠٢                               يف املناطق اخلاصة الصادر عام      

   . )  ٤١ (                                                       خمتلف القوانني الوطنية وقوانني الواليات أو إعادة النظر فيها              تدعو إىل إلغاء        توصيات 

                                   قـانون مكافحـة اإلرهـاب، مل            لغاء                                                          معهد كشمري للعالقات الدولية أنه بعد مرور سنتني على إ               وذكر    -   ١٦
    وبني   .                                             ً     ً                             األشخاص الذين يسري عليهم هذا القانون استعراضاً كامالً يف غضون املدة احملددة                مجيع                ستعرض قضايا  ُ ُت

                                                                                                                معهد كشمري للعالقات الدولية، باإلضافة إىل ذلك، ما يراود املنظمات املعنية حبقوق اإلنـسان مـن قلـق إزاء                   
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           خاصة شبيهة        صالحيات           حت الوالية                          األنشطة غري املشروعة واليت من  )       مكافحة (                             التعديالت اليت أدخلت على قانون 
ُ  ِ                                    بتلك اليت ُمنِحت من قبل مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب          ) ٤٢  (  .    

  )              جامو وكـشمري   (                       اخلاصة للقوات املسلحة              الصالحيات           من قانون     )  أ ( ٤                                 منتدى السالم العاملي أن املادة            والحظ    -  ١٧
   حىت                                  أو استخدام القوة ضده بشكل آخر،                       إطالق النار على أي شخص، "                           جتيز للقوات املسلحة اهلندية     ١٩٩٠           الصادر عام 
                    االحتجـاز اإلداري ألي                              قانون جامو وكشمري لألمن العام      وجييز   .  )  ٤٣ (                            ، دون وجود أوامر بإطالق النار "      الوفاة          للتسبب يف  

        وجتيـز   .                                  ض النظام العام أو أمن الدولة      ً    ّ  الً يقوّ ـ      ل فع ـ             ب يف املستقب  ـ                                                 شخص ملدة سنة واحدة جملرد افتراض أنه قد يرتك        
   . )  ٤٤ (             أسباب اعتقاله                                                    من القانون املذكور للسلطات عدم إطالع الشخص احملتجز على  )  ٢ ( ٨  ة     املاد

       حبـدوث                                 زالت تـرد تقـارير تفيـد                                                                           مركز رصد التشرد الداخلي التابع جمللس الالجئني النروجيي أنه ما               وذكر    -  ١٨
                              األمـن واجلماعـات الناشـطة                                                                                        انتهاكات وجتاوزات عديدة للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان على أيدي قوات            

              يف الوالية مبا            النشطاء                                     أثناء أعمال العنف اليت قام هبا              حياهتم                                    ويقدر عدد املدنيني الذين فقدوا        .                       املسلحة يف جامو وكشمري   
      سـام   آ                                                        وأضاف مركز رصد التشرد الداخلي أن احلكومة نشرت يف            .  )  ٤٥ (    ٢٠٠٥      مارس   /    آذار    حىت           نسمة     ١٥     ٣٢٠      يبلغ  

  ،                  ً     إلقاء القبض تعـسفاً                                         وكانت تلك القوات مسؤولة عن حاالت         .       التمرد      حاالت                       قوات األمن لقمع         ً     ً            عدداً كبرياً من أفراد   
                          ركز أن بعض التقارير أفادت   امل     وذكر   .                                     نتهاكات أثناء قيامها بعمليات التفتيش ال                    وتعذيب، وغري ذلك من ا             وحاالت اعتقال 

                                       من كافة األطراف املـشتركة يف نـزاع              نسان                                                           انتهاكات وجتاوزات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإل             حبدوث  
   . )  ٤٦ (          سلوى جودوم                                قوات األمن، أو املاويني، أو كوادر   من             سواء كانت  ،        شاتيسغار ت

                    وجيب إلدانة موظف مكلف   .                                                                املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن التعذيب ال يعترب جرمية يف اهلند         وذكر  -   ١٩
                                           مجيع الشروط احملددة لكل اجلـرائم األخـرى                            لفعل الذي ارتكبه                 ينطبق على ا                      بتهمة التعذيب أن             القانون          بإنفاذ  

          يف حـاالت              للتحقيـق          مستقل        جهاز                                          ويستغل مرتكبو تلك اجلرائم عدم وجود         .                             مبوجب قانون العقوبات اهلندي   
          التحقيق يف     جيرى                                    تقدمي شكوى بشأن التعرض للتعذيب لن  ة                                             التعذيب أثناء االحتجاز ألهنم يعرفون أنه حىت يف حال

                                  ظاهرة التعذيب أثناء االحتجاز يف             انتشار      إن                         منظمة العفو الدولية           وقالت    .  )  ٤٧ (                        شكوى على النحو الواجب          تلك ال 
            الـسياسية،                ً                      معترف به عموماً، وكذلك التدخالت        -                         أفراد اجلماعات املهمشة         تعذيب        سيما     ال  -               خمافر الشرطة   

   . )  ٤٨ (       احملتجزين                              ذ الضمانات املوجودة حلماية حقوق                       ً       َّ  والفساد املنتشر، ونادراً ما تنفَّ

        يف مجيع      مؤسفة     زالت                                                                    والحظ الصندوق االستئماين اهلندي ملركز مكافحة التعذيب أن أوضاع السجن ما  -   ٢٠
                                                                              منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل أن إحصاءات اللجنـة الوطنيـة حلقـوق           والحظ  .  )  ٤٩ (           أرجاء اهلند 

          الـصندوق        وذكر  .  )  ٥٠ (                      اإلمجايل ينتظرون احملاكمة                         يف املائة من عدد املسجونني   ٧٠              تفيد بأن        ٢٠٠٤              اإلنسان لعام   
   ٤     ٠٢٦           ما جمموعه     ٢٠٠٥                                                                      االستئماين اهلندي ملركز مكافحة التعذيب أن حاالت اغتصاب األطفال بلغت يف عام   

     . )  ٥١ (                                                هم املسؤولون عن اغتصاب األطفال يف العديد من احلاالت       القانون                               حالة، وأن املوظفني املكلفني بإنفاذ 

      ً       تقريبـاً أن                                                                                  دى جنوب آسيا حلقوق اإلنسان أنه من املألوف يف مجيع خمافر الشرطة اهلنديـة                       وأضاف منت   -   ٢١
                        املزعومني الذين يتعرضون     "      اجملرمني "                             وتبني التحقيقات أن أغلبية       .        واإليذاء       للضرب    "        املتهمون "               يتعرض األشخاص   

                                       ت، والقبائـل، واألقليـات الدينيـة                   مجاعة الدالي                                                  يف خمافر الشرطة هم من الفقراء املنتمني إىل               واإليذاء         للتعذيب  
                                                                                     وأفادت جبهة تريبورا الدميقراطية الشعبية بأن املسيحيني يتعرضون يف اهلند للتهديد،             .  )  ٥٢ (                 كاملسلمني واملسيحيني 
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       رفض      حاالت   ‘               األبواب املفتوحة  ‘              وذكرت منظمة     .  )  ٥٣ (      عقيدهتم              غريهم على          إلطالعهم                          واالعتداء البدين، والسجن    
                                                 أقليات دينية كانوا ضحية أفعال مـن بينـها                     ينتمون إىل                لصاحل أفراد                       لية فتح حمضر أويل                           فيها ضباط الشرطة احمل   

          يتعرضـون      ً  أيضاً                                            ً                         وأبدت جبهة تريبورا الدميقراطية الشعبية رأياً مفاده أن السيخ            .  )  ٥٤ (                       الضرب، والطرد، والنهب  
   . )  ٥٥ (                        الضطهاد كبري من حكومة اهلند

                                    زلن يتعرضن للعنف البدين واجلنـسي          ما         يف اهلند                      شامل بأن النساء                                              وأفاد منتدى الشعوب لالستعراض الدوري ال       -  ٢٢
                                                                        سيما املنتميات منهن إىل األقليات القبلية والدينيـة وإىل أقليـة الـداليت،                         أفاد بأن النساء، وال و  .                    والعاطفي واالقتصادي 

                              تب الوطين لسجالت اجلـرائم يف                وأفاد املك   .  )  ٥٦ (        الطائفية             الطبقية أو                 بعد الرتاعات    /                                     يتعرضن جلرائم جنسية وجنسانية أثناء    
            دقيقـة،     ٢٩                                     دقائق، وجرمية اغتصاب واحدة كل        ٣                ضد النساء كل                 جرمية واحدة          بارتكاب        ٢٠٠٥                      تقريره السنوي لعام    

                 منتدى الشعوب        وأشار  .  )  ٥٧ (        دقيقة   ٧٧                                               دقيقة، وحالة وفاة واحدة بسبب املهر كل           ١٥                                وجرمية اعتداء جنسي واحدة كل      
                    يف املائـة مـن        ٤٣           تفيد بأن    و                                                   اإلحصاءات املقدمة من املكتب الوطين لسجالت اجلرائم            إىل                          لالستعراض الدوري الشامل    

    ٥٦     ٧٠٩               الزواج؛ وبأن            من أجل                           حالة هي حاالت خطف        ٢٢     ٨٣٢         وجمموعها                                        إمجايل حاالت خطف النساء املبلغ عنها       
            وأشار ائتالف   .  )  ٥٨ (    قارب                  بقسوة األزواج أو األ             كانت تتعلق     ٢٠٠٥                                            من احلاالت اليت حققت فيها الشرطة يف عام           حاالت

                       واملنظمة غري احلكوميـة      )          اليونيسيف (                              منظمة األمم املتحدة للطفولة            أجرهتا         دراسة                                        الشباب للحقوق اجلنسية واإلجنابية إىل      
      جنسي،        إليذاء                  سنة تعرضوا      ١٢    إىل            سنوات    ٥    من                                                   يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم           ٥٣    أن        كشفت    ‘       براياس ‘

        ً         أن عدداً يتجاوز  ،                باإلضافة إىل ذلك ،             وبينت الدراسة  .          القريبني                                       أو األوصياء الشرعيني، أو من أفراد األسرة     ً           غالباً من اآلباء، 
   . )  ٥٩ (      غ عنها  ّ بلّ                  ُ اجلنسي واالغتصاب ال ُي       اإليذاء                    النصف من إمجايل حاالت 

                 ر بالشابات ألغراض                               ُ                                      ً       وأفاد مركز احلقوق اإلجنابية بأنه ُتربم يف أحيان كثرية عقود زواج زائفة تيسرياً لالجتا  -   ٢٣
                                                ، بأن التشريعات احلالية ال حتمي حقوق األشخاص        VAMP    ، و SANGRAM                     كذلك أفادت منظمتا      .  )  ٦٠ (     جنسية

   . )  ٦١ (                                        العاملني يف جمال البغاء واجلنس ويف ضمان أمنهم

                                                                                   ً                     وأكد الناشطون الداليت الذين أدلوا بشهاداهتم إىل منظمة التضامن املسيحي العاملي أن حتليالً ملختلـف                -   ٢٤
                                                                                                                أشكال االستعباد العصرية القائمة على أساس طبقي يف اهلند كشف إىل حد مذهل أن الداليت أو أفراد الطبقات                  

                                                                                        هم الضحايا الرئيسيون ألعمال شىت، من بينها االجتار بالبشر، واالستعباد ألغراض جنسية، وغري ذلك من   "       الدنيا "
  .                                                    داسي، والسخرة، والتنقيب اليدوي وسـط القمامـة                                                               أشكال االستغالل يف العمل، وال سيما يف إطار نظام ديفا         

  .  )  ٦٢ (                                                                                  ً                         وذكرت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن القوانني املعنية حبظر هذا النوع من االستغالل نادراً ما تنفـذ                
   َّ                                                                                                            وبيَّنت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، باإلضافة إىل ذلك، أهنا حتث سلطات الدولة على القضاء بصورة كاملـة                 

                                                                                                         رسة التنقيب اليدوي وسط القمامة باعتبارها ممارسة ضارة وأن األمر الصادر عن احملكمة العليا يقـضي                       على مما 
   . )  ٦٣ (    ٢٠٠٩                 ً     ً            بتطبيق ذلك تطبيقاً كامالً حبلول عام 

                        ً                           أن وضع األطفال مازال سيئاً بسبب عـدم تـوافر           ب                                            منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل          فاد  وأ  -   ٢٥
                      ، وأحـوال األحـداث                      اجلنسي ضد الطفلة                                       عمال، وبسبب جتنيد األطفال، والعنف                                   برامج فعالة ألجل األطفال ال    

             التعـذيب                 تتفشى أعمـال   و  .            ً            أكثر تعرضاً لإلساءات                 أطفال القبائل                  أطفال الداليت و   و                         ملخالفني للقانون املؤسفة   ا
                 األحداث وإزاء                                                         ً                    وأعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن قلقها العميق أيضاً إزاء قضاء            .  )  ٦٤ (                  والعقوبات البدنية 

                                                                املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متـارس          فادت  وأ  .  )  ٦٥ (       جنسي     يذاء                       ازدياد حاالت التعرض إل   
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         العقـاب                                        وال حيظر القانون على الصعيد الوطين         .               ألطفال يف املرتل   ل     بدين    ال    اب ق   الع                  أن القانون جييز     ب            ضد األطفال   
      له                                   يف قوانينها احمللية، وال يوجد حظر واضح            ذلك العقاب                   حتظر بعض الواليات                      ألطفال يف املدارس، ولكن  ل       البدين

                  قيد املناقـشة           ما زال           البدنية و      ُ                           الذي ُيدعى أنه حيظر العقوبة                         مشروع القانون            قد أبقى  و  .                        أماكن الرعاية البديلة     يف  
                            الذي ارتكبه، وال يعترب غري                                           املترتب على العقوبة يتناسب والفعل             الطفل               إن كان أمل     "               معاقبة الطفل      يف     ق         على احل 

   . )  ٦٦ ( "                           مقبول، وال ميس بسالمته البدنية

   القانونسيادةإقامة العدل و - ٣

                                                                         حلقوق اإلنسان أن نظام العدالة اجلنائية اهلندي معروف مبحاكمه املزدمحـة                                    الحظت مبادرة الكومنولث      -   ٢٦
                  وتفيد املعلومـات     .  )  ٦٧ (  يه ف               لفساد السائد            معروف با      أنه                                                          للغاية، وتأخرياته الكبرية يف احملاكمات، واألهم من ذلك         
                       مليون قضية أمام حماكم     ٢٨,٦                     أنه يوجد ما ال يقل عن  ب                                                   املقدمة من منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل      

ـ      .                                من القضاة لكل مليون نسمة         ١٠,٥                             وال يوجد يف اهلند اآلن سوى         .                مل يبت فيها       اهلند       ساعدة                    واهنار نظـام امل
   . )  ٦٨ (     ذلك            باإلضافة إىل         القانونية

                       ً           والسياسيني يفلتون تقريبـاً مـن        "                 املوظفني العموميني  "                                                     ويعتقد منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل أن          -  ٢٧
                                                                                                                   العقاب، وبأن ثقافة اإلفالت من العقاب تؤدي إىل تفاقم انتهاكات حقوق اإلنسان ألن املوظفني العمـوميني يعتـربون                  

                                                                      درة الكومنولث حلقوق اإلنسان أنه توجد حاجة ماسة إىل إصالح نظـام                      وذكرت مبا   .  )  ٦٩ (                            أنفسهم خارج طائلة القانون   
    .  )  ٧٠ (                                        ُ   َّ                                                 الشرطة يف اهلند، وأن الشرطة تعترب بوجه عام ُمسيَّسة، وتفتقر إىل الكفاءة، ووحشية، وغري خاضعة للمساءلة

          حـاالت                                                    من قانون اإلجراءات اجلنائية توجب التحقيق يف          ١٧٦                                     ت منظمة العفو الدولية أن املادة          ذكر و  -   ٢٨
                مع ذلك يبقـى     و  .   ُ                       َّ                           ال ُيجرى، يف أغلب األحيان، إالَّ بعد احتجاجات عامة                 التحقيق                                الوفاة أثناء االحتجاز ولكن     

                                               التحقيقات اليت جيريها القضاة وتتميز بدرجة أكرب من               على االختالف من    ،                         حتت إشراف السلطة التنفيذية        التحقيق 
                  كبـار املـوظفني                  معـروف عـن                                  مي أدلة قد تورط زمالءهم، و        تقد   يف       ً                           وكثرياً ما ميانع أفراد الشرطة        .        االستقالل

     حىت  ني    اجملرم           جتري مقاضاة       ً     ونادراً ما   .                            حاالت الوفاة من جراء التعذيب    على           املألوفة    ستر            يف عمليات الت         مشاركتهم 
    .  )  ٧١ (             التحقيق عملها             بعد إجناز جلان 

                                      جتعل من الصعب بل ومن املـستحيل                                                                            وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن جمموعة من القوانني اهلندية            -  ٢٩
                                                                 من قانون اإلجراءات اجلنائية، على وجه التحديد، توفر احلماية للشرطة    ١٩٧       فاملادة   .                                   مقاضاة املنتهكني من موظفي الدولة    

                                                                                            ُ                           وللقوات شبه العسكرية، إذ ال جتيز ألي حمكمة أن تقر، بدون موافقة صرحية من احلكومة االحتادية، بأي جرمية ُيدعى أن                    
      ً                            ونادراً ما يـؤذن مبقاضـاة ذاك         .                                          قد ارتكبها أثناء أداء واجباته الرمسية       )        ً                            أو فرداً من أفراد القوات املسلحة      (  ً       ً   فاً عمومياً      موظ

    .  )  ٧٢ (                                                                        الشخص حىت عندما يثبت التحقيق وجود أدلة قوية على حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان

         ُ                             ية عندما ُينشر يف منـاطق الـرتاع                                                                      وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن اجليش يتمتع حبصانة إضاف           -   ٣٠
        وافقـة        َّ    وز، إالَّ مب   جت                                ينص هذا القانون على أنه ال           إذ    .                         اخلاصة للقوات املسلحة         صالحيات                        الداخلي مبوجب قانون ال   

                                   أو اختاذ أي إجراءات قضائية أخرى ضده                إقامة دعوى ضده              أي شخص أو       قاضاة                          من احلكومة االحتادية، م        صرحية
          اللجنة      ذكرت و  .  )  ٧٣ (                     ه مبوجب هذا القانون    ل       منوحة     امل       صالحيات                          فعل ما أثناء ممارسته لل                                 لقيامه أو لالدعاء بقيامه ب    
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     مـن    )  أ ( ٤                                        اخلاصة للقوات املسلحة ينتهك املادة             صالحيات             بقانون ال     ذرع                                         املعنية حبقوق اإلنسان يف مانيبور أن الت      
      ً                     ، نظراً إىل أن حالة الطوارئ  "    وارئ        حاالت الط "                                                           العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  فيما يتعلق بإعالن 

      لغاء                                          وأوصى مركز التنظيم والبحث والتعليم بإ       .  )  ٧٤ (                 حالة طوارئ عامة      ألي                        دون إعالن رمسي مسبق        ً  فعالً        فرضت  
   . )  ٧٥ (                     اخلاصة للقوات املسلحة      صالحيات        قانون ال

                  لعام تنص على محاية                             من قانون جامو وكشمري لألمن ا  ٢٢         أن املادة    إىل                    منتدى السالم العاملي          ً  أشار أيضاً  و  -   ٣١
                               أو اختاذ أي إجراءات قضائية أخرى                    أو إقامة دعوى ضدهم                               مبوجب هذا القانون من املقاضاة      صرفون            مجيع الذين يت

  ت    ذكر و  .  )  ٧٦ (                          ً إلقاء القبض واالحتجاز تعسفاً                         أسفرت عن انتشار التعذيب و           من املقاضاة                      ضدهم، وأن هذه احلصانة 
         سـيما يف                                                     ان خمتلفة ملعاجلة قضايا اإلفالت من العقاب واملساءلة، وال                                       منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه مت إنشاء جل    

ُ                          ُيكشف عنها يف كثري مـن                                                                   ولكنها أضافت أن النتائج اليت ختلص إليها تلك اللجان ال             .                       مناطق الرتاعات املسلحة  
            خلاصة للقوات                                                     وأشارت املنظمة إىل جلنة مكلفة باستعراض قانون الصالحيات ا  .                       أو تصبح موضع جتاهل عادة /        األحيان و

           ً            ً     ً      ً               وأشارت أيضاً إىل أن فريقاً عامالً معنياً جبـامو           .     ٢٠٠٥       يونيه   /                                                      املسلحة، قدمت تقريرها إىل وزارة الداخلية يف حزيران       
         َّ  ً    ِ                                                                                            وكشمري معيَّناً من ِقبل رئيس الوزراء أوصى هو اآلخر بإلغاء القوانني اليت تسمح باإلفالت مـن العقـاب، كقـانون         

     . )  ٧٧ (                من هاتني التوصيتني   أي         ناء على  ب                         ومل تتخذ حكومة اهلند إجراء   .   حة                          الصالحيات اخلاصة للقوات املسل

                       سيما إىل عدم إجـراء            ، وال     ٢٠٠٢                                                                         وأشارت منظمة باروا العاملية إىل اجملزرة اليت وقعت يف غوجارات يف عام               -   ٣٢
                           وإىل إدانة ما ال يتجاوز                         ض الشهود للتهديد،                 َُّ   وأشارت إىل تعرَُّ    .                                                        أي حتقيق يف أغلبية القضايا املرفوعة من ضحايا العنف        

                                                                         وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تتخذ احلكومة إجراء للتحقيق بـسرعة             .  )  ٧٨ (             ً                     إثين عشر متهماً من الرتب الدنيا     
                              مرتكيب تلك األفعال، مبا يشمل              ومبقاضاة          جارات،   و                                                          وفعالية يف أحداث العنف اليت استهدفت املسلمني يف والية غ         

                           كذلك، أشار فريق العمل املعين   .  )  ٧٩ (                                   تعويض للضحايا وللباقني على قيد احلياة     تقدمي  ب                       موظفي احلكومة والشرطة، و
         عينتـها                                                         حكومة والية مهاراشترا توصيات جلنة سريكريشنا الـيت                     عدم تنفيذ                                       بأحباث املرأة، يف بيان مشترك، إىل       

           ً           يت تعترب مثاالً لظاهرة          ، وال     ١٩٩٣-     ١٩٩٢                                                                             احلكومة للتحقيق يف أعمال العنف الطائفية اليت حدثت يف مومباي يف الفترة             
                                     وباإلضافة إىل ذلك، أشـارت منظمـة         .  )  ٨٠ (                                                                        اإلفالت من العقاب املتفشية يف اهلند فيما يتعلق بأعمال العنف الطائفي          

                          ً                                 ّ                                                ، خبصوص قضية إحراق اجلثث سراً يف البنجاب، إىل أن احملكمة العليا عّينت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان                  ‘     إنصاف ‘
                                                                                       ليت أثارها مقدمو العرائض، ومنحتها صالحيات موسعة لتعويض ضحايا انتـهاكات حقـوق                                     للنظر يف مجيع املسائل ا    

           تـشرين    ٩                                                                                   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أعلنـت، يف                .  )  ٨١ (               اإلنسان األساسية 
                           اق اجلثث أو تسجيل شهادة                             ً                                                ، إقفال ملف القضية فعلياً، بعد عدم التحقيق يف أي من قضايا إحر                ٢٠٠٦        أكتوبر   /    األول

                                     ً                                                                                    أي أسرة من أسر الضحايا، واالعتماد حصراً على ما أقرته أو أنكرته أجهزة الدولة للتوصل إىل النتائج اليت خلـصت                    
                                                                                                      وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أهنا أوصت بتقدمي تعويض ألقرب أقرباء األشخاص املتوفني البـالغ                 .  )  ٨٢ (     إليها

  َ  َّ                                                                                       َتبيَّن أهنم كانوا حمتجزين يف خمافر الشرطة، وألقرب أقرباء األشخاص الـذين مت حتديـد                     ً         شخصاً الذين     ١٩٥       عددهم  
                                برصد التقدم احملـرز يف قـضية         ‘      إنصاف ‘              وأوصت منظمة     .  )  ٨٣ (                                                  هوياهتم من بني الذين أحرقت شرطة البنجاب جثثهم       

  ،     ٢٠٠٨                              اهلند لكي تنظر فيها عـام                                                                                         اإلحراق اجلماعي للجثث يف البنجاب، إذ يتوقع رفع القضية إىل احملكمة العليا يف              
   . )  ٨٤ (               القرن العشرين                                                 على الرغم من أن االنتهاكات وقعت يف مثانينات وتسعينات
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  ، والزواج، واحلياة األسريةةصوصياخلاحلق يف  - ٤

     سيما                      األسرة والزواج، وال        إطار                                                                    الحظ منتدى الشعوب لالستعراض الدوري الشامل أن حقوق املرأة يف             -   ٣٣
                يف املائة من      ٢٤   ن   إ       ، إذ            متفشية                    ظاهرة زواج األطفال       وأن                  غري مضمونة،     ،                  ، واإلرث، والنفقة    ّ  ملّك   الت           حقوقها يف   

   . )  ٨٥ (     ً          عاماً متزوجون  ١٩    إىل    ١٥  ن  م                            األطفال الذين تتراوح أعمارهم 

                      نيودهلي لطلب إجـراء                العالية يف        كمة    احمل                   عريضة مرفوعة إىل     ‘                          شركاء القانون يف التنمية    ‘       منظمة         أبرزت و  -   ٣٤
             من قانون      ٣٧٧       املادة   (                             بني بالغني من نفس اجلنس               بالتراضي              ِّ                         للحكم الذي جيرِّم العالقات اجلنسية        ة   ائي     قض       مراجعة

   . )  ٨٦ ( )              العقوبات اهلندي

                                                            حرية الدين، واملعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع         -  ٥
                                                 السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

                                         يف اهلند من حيث حرية الـدين هـي وجـود        ً قالقاً                         ثر التحديات القانونية إ                             أفاد صندوق بيكيت بأن أك      -   ٣٥
    َّ                          وتطبَّق تلك القوانني يف أربع         ").                           قوانني مكافحة تغيري الدين     ("                                اليت تثين عن اعتناق دين آخر         "            حرية الدين  "     قوانني

             ستدخل قوانني   و  .                              يا براديش، وهيماشال براديش    ه                شهاتيسغار، وماد  ت                                         واليات هندية اآلن، هي واليات أوريسا، و      
               قانون راجاستان      أحيل                                                    جارات وآروناشال براديش بعد صدور لوائح التنفيذ، وقد  و                           من هذا النوع حيز النفاذ يف غ

                             قوانني عديدة من قـوانني        مثة و  .                                 استعراضه من وجهة نظر قانونية                     الدولة من أجل                                   ملكافحة تغيري الدين إىل رئيس      
     وبعض   .      آخر ً اً     دين        أن يعتنق              ِّ                     الشخص الذي يغيِّر دينه أن يسجل نيته     على      توجب                              واليات اهلند ملكافحة تغيري الدين 

           منظمـة        أشارت و  .  )  ٨٧ (                                             ضد أقليات دينية أو طبقات اجتماعية معينة        ِّ    متيِّز                                           قوانني واليات اهلند ملكافحة تغيري الدين       
              شريعات املعمول                                                                 أن الداليت الذين يعتنقون املسيحية أو اإلسالم يفقدون، مبوجب الت          إىل                           التضامن املسيحي العاملي    

                                                                ، وبالتايل يفقدون ما يؤهلهم لالنتفاع من نظام التخصيص الـشبيه           مصنفة     بقة        ً                          هبا حالياً، مركزهم كمنتمني إىل ط     
       نظـام    ال                                                      الداليت أن اعتناق دين آخر هو وسيلة للتخلص من                      ُّ      والحظت أن تصوُّر      .             التصحيحية                بنظام اإلجراءات 

                 املركز األورويب      ذكر و  .  )  ٨٨ (                                          حد ما، يف مجيع الطوائف الدينية يف اهلند                 ِّ                                   بقي إذ تعقِّده ممارسة النظام الطبقي، إىل           الط
                                                                                       التمسك بتلك القوانني، وال سيما من جانب الشعب، يكون اهلدف منه، يف أغلب األحيان،               "                     للقانون والعدل أن    

   . )  ٨٩ ( "                                                      هو منع أفراد ينتمون إىل دين األغلبية من اعتناق دين أقلية

                                                                      قوق اإلنسان عن بعض دواعي القلق إزاء إعمال قانون احلق يف احلصول                                        وأعربت مبادرة الكومنولث حل     -   ٣٦
                                                                                                             على املعلومات، وبصفة خاصة إزاء عدم توعية اجلماهري بأحكامه األساسية، وإزاء اختالف  الرسوم بني واليـة                 

   . )  ٩٠ (            ً     ً  وأخرى اختالفاً كبرياً

                     ً     ً   ون حرياهتا، وتلعب دوراً حامساً                                      حدود أن وسائط اإلعالم اهلندية نشطة، تص ال                ت منظمة مراسلني ب   ذكر و  -   ٣٧
                      زعزعها حركات التمـرد   ت                                                      ولكنها أضافت أن الصحفيني يتعرضون، يف الواليات اليت          .                            يف النظام الدميقراطي للبلد   

                              على األقل العتداءات أو هتديدات   هم    من  ٦٥  ض      َّ ، تعرَّ    ٢٠٠٦        ففي عام   .                   إلطالق النار املتبادل                     االنفصالية أو املاوية، 
           نت املنظمة     ّ وبّي  .           تل صحفيان                                                  ُ           ، أو جمرمني، أو رؤساء شركات أو ناشطني سياسيني بينما قُ                    ضباط شرطة     من          بالقتل  
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  ً                                      راً اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن       ا                    وجهتها إليها مر            استفسارات                                         أن سلطات الشرطة يف كشمري مل ترد على         
    .  )  ٩١ (     سجونني       صحفيني م

                     ِّ            ً                                          إىل أن التشريعات املقيِّدة تسهم أيضاً يف زيادة انتهاكات حرية تكوين             ‘              اجلبهة األمامية  ‘       منظمة          وأشارت    -   ٣٨
              وتفيد مبادرة    .  )  ٩٢ (                                                                                    اجلمعيات ومتنع بعض املنظمات من االضطالع بعملها الشرعي يف الدفاع عن حقوق اإلنسان            

        آلن على                     األجنبية، املعروض ا                         اخلاص بتنظيم التربعات          ٢٠٠٦                                                 الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن مشروع قانون عام        
              املنظمـات ذات   "                                                                                     الربملان، ينص على فرض قيود متشددة على التمويل األجنيب املقدم للمنظمات املصنفة يف فئـة       

        استنساب                     لسلطة اإلدارية مسألة                           نت أن مشروع القانون يترك ل   ّ وبّي   ".               ً        ها ليست أحزاباً سياسية                   الطابع السياسي ولكن
                                                احلصول على أموال أجنبية، مما يقلص إىل حـد كـبري                                                 وضع هذا التصنيف ومنح شهادة تسجيل جتيز للمنظمات 

   . )  ٩٣ (        يف اهلند                   قيامه بأنشطة الدعوة                                   للغاية اجملال املتاح لعمل اجملتمع املدين و

                                                           أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنظمـات حقـوق اإلنـسان            ب                                    مركز التنظيم والبحث والتعليم         فاد  وأ  -   ٣٩
                                ً                            إغالق األماكن بوضع ختم عليها تذرعاً بأسباب شىت، ومصادرة                                       عمليات من بينها التفتيش، و     ل            بانتظام         تعرضون ي

  .  )  ٩٤ (                                                                     والسجن الباطل، والعنف والتهديد بالعنف املوجهان ضد الشخص أو أفراد أسرته         والتحرش،                املعدات واملواد، 
      الذين                                                                  عن قلقها إزاء اخلطر الكبري الذي يتعرض له املدافعون عن حقوق اإلنسان  ‘             اجلبهة األمامية ‘       منظمة          وأعربت  

                                                                   اجلهات الفاعلة يف الدولة تلجأ إىل التعذيب، واحلبس االحتياطي غري           ف  .                                     يعاجلون مسائل تعتربها احلكومة حساسة    
                                                                                                                املشروع أو االعتقال التعسفي، وإىل حاالت االختفاء، وإساءة املعاملة، واستخدام القوة بإفراط، وانتهاك احلق يف               

                ن عـن حقـوق      و       واملدافع  .                                      ان من تأدية عملهم املشروع والسلمي                                                حماكمة عادلة، ملنع املدافعني عن حقوق اإلنس      
                                                                            اليت ترتكبها الشرطة ويف حاالت العنف أثناء االحتجاز ويقومون برصد تلـك                     الفظائع                           اإلنسان الذين حيققون يف     

                                                                    مثلهم مثل الداليت واملدافعني القبليني عن حقوق اإلنسان واملدافعني              كبرية                           واحلاالت، يتعرضون ملخاطر             الفظائع  
                        مبقتل العديـد مـن       ‘              اجلبهة األمامية  ‘       منظمة         وتفيد    .  )  ٩٥ (  ها ش ي م                         اليت درجت العادة على هت                       عن حقوق اجلماعات    

    .  )  ٩٦ (       الشرقية  -                                        بنجاب وجامو وكشمري ويف الواليات الشمالية  ال                         املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق - ٦

                                                                                ب لالستعراض الدوري الشامل أن إنكار احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                           الحظ منتدى الشعو    -   ٤٠
              وقد انتحر عدد   .   غب س                            فاه من حاالت انتحار، وجماعة، و    ّ ا خلّ مل                                              واحلرمان منها أديا إىل انتهاك احلق يف احلياة نتيجة 

           ازدياد عدد     ً  أيضاً        املنتدى      والحظ   .  )  ٩٧ (    ٢٠٠٥   و    ١٩٩٧        بني عامي    ما            يف الفترة   ٨٩     ٣٦٢        يبلغ               مذهل من املزارعني
   . )  ٩٨ (                       سيما بسبب انتحار الذكور                      النساء بني الفقراء، ال

                            ً                                      أن حكومة اهلند بدأت تطبق رمسياً جمموعة واسعة مـن الـسياسات                         اإلجنابية إىل                مركز احلقوق         أشار   و  -   ٤١
             لى اخلـدمات    ع   ،                  على نطاق واسع    ،    صوهلن ح                بتيسري إمكانية            اإلجنابية                    حتسني صحة النساء                   اليت ترمي إىل             والربامج  

           أثناء احلمل         اليت حتدث                 ركز أن املضاعفات   امل      وأوضح   .  )  ٩٩ (                        ً       ً  ولكن التنفيذ كان متفاوتاً وضعيفاً  .                 واملعلومات الصحية
             رداءة مرافق                النفاسية هي           لوفيات   ل                  واألسباب األساسية     .                النساء يف اهلند         لوفاة                  سباب الرئيسية     األ                 والوالدة هي من    

    سوء  و                                                                   االستفادة من خدمات تنظيم األسرة، ومن عمليات اإلجهاض املأمونة،                                              الرعاية الصحية، وعدم التمكن من      
                    طفلة هندية واحدة بني             حتمل ألول مرة  و  .                    نساء املناطق الريفية              غري متناسب على                    ً   العوامل تؤثر تأثرياً    هذه و  .        التغذية
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           وسائل منع        خدمن                                          يف املائة من املراهقات املتزوجات يست        ١٠     ً                عاماً، وأقل من       ١٩    و   ١٣                       كل ستة طفالت بني سن      
                                                 بني الفتيات والنساء الشابات اللوايت تتراوح أعمارهن          النفاسية       وفيات   ال                  يف املائة من إمجايل   ٥٠ ُ    َ       وُيعتقَد أن   .     احلمل

          َّ               أن اهلند عدَّلت قـانون         إىل            املركز      شار       كذلك أ   .      ً                                         عاماً تعود إىل عمليات اإلجهاض غري املأمونة         ١٩    إىل    ١٥   ن   م
                                          ، ولكن ال يوجد ما يشري إىل أن إصـالح              ١٩٧١                الصادر عام                   الوسائل الطبية  ب                        وهو قانون إهناء احلمل             اإلجهاض  

           ائـتالف      ذكر و  .  )   ١٠٠ (     يسورة                                                                                القانون عزز إمكانية االستفادة من خدمات اإلجهاض املأمون والقانوين بتكاليف م          
            ع التثقيـف                                            أغلبية املدارس يف اهلند أي نوع من أنـوا             مناهج                      أنه ال يوجد يف            إلجنابية                          الشباب للحقوق اجلنسية وا   

   . )   ١٠١ (                                 ً      ً     ً                              اجلنسي، وأوصى بأن توفر اهلند تثقيفاً جنسياً شامالً يف مجيع املدارس العامة واخلاصة

                                                                                                           وأعربت مجعية الشعوب املهددة عن انشغاهلا إزاء ارتفاع معدل وفيات أطفال األديفازي إىل حد مثري للقلـق                  -   ٤٢
                 ، فهذا املعـدل        ٢٠٠٦-     ٢٠٠٥                          لسنوي املقدم عن الفترة                                                                      حسب ما أفادت به الوزارة املعنية بصحة القبائل يف تقريرها ا          

   ١     ٠٠٠    لكل  (            حالة وفاة   ٧٠                                 أعلى بكثري من املتوسط اهلندي البالغ   )           مولود حي ١     ٠٠٠    لكل  (            حالة وفاة     ٨٤,٢       البالغ 
   . )   ١٠٢ (                                                       ً          ً  بل وأعلى من املعدالت املسجلة لدى مجاعات أخرى حمرومة اجتماعياً واقتصادياً  )         مولود حي

                                                  على الرغم من تغلبها على اجملاعـات، وعـدم           ،                                       للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن اهلند      ا    ً  أيضاً          وأفادت    -   ٤٣
        ذكـرت  و  .  )   ١٠٣ (           وسوء تغذية                       وجد فيها حاالت جوع                  ال تزال ت    ً اً     غذائي    ً  عجزاً                                        تصنيفها اآلن بني البلدان اليت تعاين       

                           دم ملموس من حيث جـواز                                                                                             شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء أن اهلند، على الرغم مما أحرزته من تق             
                                                  زالت تواجه بعض الصعوبات يف تنفيذ تشريعاهتا القائمة،    ما                                               الرجوع إىل احملاكم يف األمور املتصلة باحلق يف الغذاء، 

                                 وأوضـحت الـشبكة أن التحـول         .  )   ١٠٤ (                                                                         وضمان إعمال قرارات احملاكم، وإتاحة إمكانية وصول الفقراء إىل العدالة         
                                  مل يسهم يف معاجلـة مـشكلة اجلـوع        ١٩٩٧                                        م إىل نظام التوزيع العام املوجه يف عام                                     الضروري من نظام التوزيع العا    

                                                                                ونظام التوزيع العام املوجه بدأ تطبيقه جملرد حتقيق األمن الغـذائي لألشـخاص               .                                     والسغب اليت يعاين منها ماليني اهلنود     
                                 ذاته، واملعايري املستخدمة لتحديـد                    ِّ                                ولكن احلكومة ال تعرِّف بوضوح مفهوم الفقر حبد           .                             الذين يعيشون حتت خط الفقر    

                                                والحظ املركز اآلسيوي للمـوارد القانونيـة أن          .  )   ١٠٥ (                                                          من هم السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر معايري غامضة         
ّ                                                    الفساد، وال سيما السوق السوداء، يقّوضان إدارة هذا النظام، ويقّوضه التحيز الطبقي وعجز احلكومات احمللية                                         ّ       وأفاد   .                                  

   . )   ١٠٦ (               ً                    يف املائة تقريباً من إمجايل سكان اهلند  ٥٣                                 أن السغب وسوء التغذية يعاين منهما           ً   املركز أيضاً ب

                                      أن األمور اليت هتدد حق سكان اهلند يف احلصول    إىل                                           شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء      أشارت و  -   ٤٤
                             سبب تلوث املوارد املائيـة،           لري ب  ل                                                                               على املاء تشمل عدم التمكن من احلصول على مياه الشرب النقية وعلى مياه              

   . )   ١٠٧ (   ياه                                              وحتويل املياه ألغراض صناعية، واختاذ تدابري خلصخصة امل

  احلق يف التعليم - ٧

                   يشغلها اجليش اهلندي،        يف كشمري                          يف املائة من مباين املدارس   ٨٠                                 ذكر معهد كشمري للعالقات الدولية أن   -   ٤٥
                                  وأشارت هيئة املعونة العملية يف اهلند   .  )   ١٠٨ (               القوات املسلحة                                         ً    وأن السكان ال يرسلون أطفاهلم إىل املدارس خوفاً من

                 على الرغم مـن                                                 يقومون بعمليات تنقيب يدوية وسط القمامة                  ما زالوا        شخص            مليون      ١,٢                       إىل تقارير تفيد بأن     
                  ُ                                   األسر تلك املمارسة ُيحرم أطفاهلـا مـن املـنح                     حاملا تترك  و  .                 ظر تلك املمارسة   حي      ١٩٩٣                     صدور قانون يف عام     
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          على توقف            وهذا جيرب     .          غري نظيفة     ً  مهناً                                                                ية املتاحة هلم مبوجب الربنامج املخصص ألطفال األسر اليت متارس                 الدراس
   . )   ١٠٩ (            ، عن الدراسة          سيما اإلناث     ال ،      األطفال

                       ًاألشخاص املشردون داخليا  - ٨

                                    مليـون ونيـف مـن سـكان اهلنـد        ٨٤                                           منتدى الشعوب لالستعراض الـدوري الـشامل أن        الحظ    -   ٤٦
  ،                      ، والتشرد، والطـرد    "       التنمية "              زالوا ضحايا          ، ما  "       أديفازي "       أو                       اسم القبائل املصنفة                   بليني، املعروفني ب     الق /      األصليني

                                                    أن أغلبية قبائل األديفازي تعيش يف غابات املناطق            إىل                           مجعية الشعوب املهددة          أشارت و  .  )   ١١٠ (                  بدرجة غري متناسبة  
                      ترسبات كبرية من املوارد     على                 ، وحتتوي أراضيها  "   بلي         احلزام الق "                                  اجلبلية يف وسط اهلند، وهي مناطق تسمى          النائية و

                                                    عل االقتصاد اهلندي السريع النمو يهدف بصورة متزايدة إىل  جي     مما  ،                                       الطبيعية كالبوكسيت، وركاز احلديد، والفحم
                     املركزة يف أغلب األحيان  (                                   عمليات التعدين، واجملمعات الصناعية        قد أحلقت و  .                              ختصيصها ألغراض التنمية الصناعية

    هتدد       ً                             أضراراً جسيمة بأراضي األديفازي، و      )             سيما السدود     وال   (                      إقامة البنية التحتية      ، و  )                        مناطق اقتصادية خاصة    يف
            الـشفافية،         انعدام                                                وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها املتزايد ألن   .  )   ١١١ (               لتلك القبائل          املميزة  ة    ثقاف  ال         بانقراض  

                                           األرض اليت ستخصص للمشاريع الصناعية أثار                 ئق حيازة      طرا                        أصحاب األرض لدى حتديد                   والتشاور مع           الشمول و
                  ويف أغلبية تلـك      .                                     ً          ً                                             احتجاج اجملتمعات احمللية املهمشة اجتماعياً واقتصادياً اليت ختشى التشرد من أراضيها ومنازهلا           

     هيئة        وأفادت   .  )   ١١٢ (                                      اليت يعتمد أكثرها على ما تنتجه أراضيه ،              زق تلك اجملتمعات ر    ً      أيضاً سبل        التشرد            احلاالت يهدد 
                                             قامت بأعمال اغتصاب وقتل لقمع احتجاجـات               اهلندية                                                            املعونة العملية يف اهلند بأن قوات األمن وقوات الشرطة          

  .                           وعلى التـصنيع اجملحـف      ،                     مناطق اقتصادية خاصة                                          حيازة الدولة ملزارعهم من أجل إقامة                             السكان الصادقة على    
                                             أغلب األحيان، مـن اجملتمعـات القبليـة                   األراضي، يف            حصلت على                                          وبينت أن حكومات واليات شىت يف اهلند        

   . )   ١١٣ (    ١٨٩٤             ي الصادر عام  ض ا   األر      حيازة                              والداليت واملزارعني مبوجب قانون 

                                        شخص شردوا يف اهلند ألسباب تتعلق بالرتاعات    ٦٠٠    ٠٠                                                        وأفاد مركز رصد التشرد الداخلي بأن ما ال يقل عن             -  ٤٧
                                                                   لشعوب األصلية والقبلية كما أفاد الفريق العامل الدويل لـشؤون                                    وأفادت الشبكة اآلسيوية ل     .  )   ١١٤ (                     وبأعمال العنف احمللية  

                                     والية تعاين مـن الرتاعـات املـسلحة،      ٢٨                 والية من بني       ٢١                  ً                                       السكان األصليني، نقالً عن وزارة الشؤون الداخلية، بأن         
                   وكذلك الفريـق                                                    وذكرت الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية       .  )   ١١٥ (                بشأن الناكساليت   )       املاوين (                 وأغلبها نزاعات   

                                                                                                                        العامل الدويل لشؤون السكان األصليني أن مجيع املناطق املتأثرة بالرتاعات املسلحة الداخلية، باستثناء جامو وكشمري، هي                
                                 يف املائة من األشخاص املشردين        ٤٠                                                                                    مناطق يقطنها، بصفة رئيسية، السكان األصليون والقبليون الذين يشكلون أكثر من            

                                                                                      ة للرتاعات، والذين يتعرضون النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من جانب قوات األمن ومجاعـات              ً               داخلياً يف اهلند نتيج   
                                                                                  وأشار مركز رصد التشرد الداخلي إىل أن أغلبية حاالت التشرد الداخلي يف اهلند               .  )   ١١٦ (                              املعارضة املسلحة على حد سواء    

                                                هلند متنع يف كثري من األحيان املنظمات اإلنسانية                           وأضاف أن حكومة ا     .  )   ١١٧ (                                          تعود إىل الرتاعات القائمة يف جامو وكشمري      
      وأفاد   .  )   ١١٨ (                                          ً                                                                  الدولية من الوصول إىل السكان املشردين داخلياً متذرعة بأن احلكومات احمللية توفر رعاية كاملة للمتضررين              

     ً وكثرياً   .  ري                                                                                                     املركز بأن استجابة احلكومة لألشخاص املشردين تكون خمصوصة يف كثري من األحيان وغري كافية إىل حد كب                
                                               وأوصى املركز بأن تعتمد اهلند سياسة وطنيـة          .  )   ١١٩ (                           ً                                   ما جيد األشخاص املشردون داخلياً أنفسهم يف موقف ضعيف للغاية         

                                                                                     ، وأوصت هيئة املعونة العملية بأن تنفذ اهلند مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة               )   ١٢٠ (                           ً    خاصة باألشخاص املشردين داخلياً   
   . )   ١٢١ (                       املتعلقة بالتشرد الداخلي
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   احلق يف التنمية- ٩

                          أخذ احلق يف التنميـة يف                 لكي يتسىن                         التغلب على حتديني        لزم                                     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه ي           ذكرت    -   ٤٨
               إجياد مفهوم متني    هو                       وأوضحت أن التحدي األول   .                                                   االعتبار الواجب يف السياسات املوضوعة واإلجراءات املتخذة

   .                                         حتديد التدابري العملية الالزمة إلعمال هذا احلق   يف               التحدي الثاين     تمثل         بينما ي ،       للتنمية

  االجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات -       ًثالثا 
                                                                                               أشار االحتاد اللوثري العاملي واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية إىل البيان الذي أدىل   -   ٤٩

        الفـصل           مارسـة             يف اهلند مب                        فيه ممارسة النبذ         قارن و   ،      ٢٠٠٦    مرب     ديس /                                          به رئيس وزراء اهلند يف شهر كانون األول       
ْ     بأنه مْعلم                              فريقيا، ووصفت اهليئتان البيان  أ               العنصري يف جنوب    .                                    العتراف بالتمييز االجتماعي ضد الداليت   يف ا    هام       

              الدستورية اليت                                    لة على الصعيد الوطين إلعمال الضمانات  ا                  ُ  َّ                                  وأوصت اهليئتان بأن ُتتَّخذ بعد هذا البيان العام تدابري فع
   . )   ١٢٢ (                    ي الداليت من التمييز م حت

                 األخـرية إلضـفاء                                         التقدم احملرز يف اهلند خالل السنوات           إىل                                   منتدى جنوب آسيا حلقوق اإلنسان           شار    وأ  -   ٥٠
   . )   ١٢٣ (                                  بسن قانون احلق يف احلصول على املعلومات  "                الشفافية يف احلكم "                  الطابع املؤسسي على 

  وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات، واملبادرات،  -       ًرابعا 
   ]       ال ينطبق [  -   ٥١

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -       ًخامسا 
   ]       ال ينطبق [  -   ٥٢
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