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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١

وفقـاً          وضية السامية حلقـوق اإلنـسان      املف جتميع للمعلومات أعدته      
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥ للفقرة

  *اهلند    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
واملفوضـية الـسامية    الدولة املعنية   الواردة من     والتعليقات الحظاتاملاخلاصة، مبا يف ذلك     

والتقرير مقدم يف   . ية ذات الصلة  ، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمس        قوق اإلنسان حل
رجـى  ، يُ الكامـل على النص   طالع   ولال . باحلد األقصى لعدد الكلمات    تقيداً شكل موجز 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
العلنية الصادرة عن والبيانات امية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير   املفوضية الس 

املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف          هيكل  يّتبع  هو  و. املفوضية
حواشي هناية النص مراجع املعلومـات      على حنو منهجي يف     ذُكرت  قد  و. ١٧/١١٩قرره  م

يف وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت           . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة

__________ 
  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    
  

  احلالة يف الدورة السابقة
اإلجراءات املتخذة 

   ُتقبلمل/مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض
التصديق أو 
االنضمام أو 

  اخلالفة

االتفاقية الدولية للقـضاء    
على مجيع أشكال التمييز    

  )١٩٦٨(العنصري 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق      --
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  والسياسية 
العهد الـدويل اخلـاص       

ــصادية  ــاحلقوق االقت ب
ــة  ــة والثقافي واالجتماعي

)١٩٧٩(  
العهد الـدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنية والسياسية   

)١٩٧٩(  
اتفاقية القضاء على مجيع    
أشكال التمييز ضد املرأة    

)١٩٩٣(  
اتفاقية حقـوق الطفـل     

)١٩٩٢(  
الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقـوق الطفـل    
املتعلق بإشراك األطفال يف    
 الرتاعــات املــسلحة 

)٢٠٠٥(  
الربوتوكول االختيـاري   

ـ   وق الطفـل  التفاقية حق
املتعلق ببيع األطفال وبغاء    
ــتغالل   ــال واس األطف
 األطفال يف املواد اإلباحية   

)٢٠٠٥(  
اتفاقية حقوق األشخاص   

  )٢٠٠٧(ذوي اإلعاقة 
  

توقيـع  (اتفاقية مناهضة التعذيب      
  )١٩٩٧فقط، 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    
  مناهضة التعذيب

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع  
   املهاجرين وأفراد أسرهمالعمال

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
 األشخاص من االختفاء القـسري    

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (
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  احلالة يف الدورة السابقة

اإلجراءات املتخذة 
   ُتقبلمل/مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض

أو /والتحفظات 
أو /اإلعالنات و
  التفامهات

االتفاقية الدولية للقـضاء    
على مجيع أشكال التمييز    

  ) ٢٢املادة (العنصري 

--  --  

العهد الـدويل اخلـاص       
ــصادية  ــاحلقوق االقت ب

ــة و ــة والثقافي االجتماعي
 )٨و) ج(٧ و٤ و١املواد (

    

العهد الـدويل اخلـاص       
باحلقوق املدنية والسياسية   

 ١٣ و ١٢ و ٩ و ١املواد  (
 ١٩ من املـادة  ٣والفقرة  

  )٢٢ و٢١واملادتان 

    

اتفاقية القضاء على مجيع      
كال التمييز ضد املرأة    أش
 ١والفقرتان  ) أ(٥املادة  (
 ، والفقرة١٦ من املادة ٢و
  )٢٩ من املادة ١

    

اتفاقية حقـوق الطفـل       
  )٣٢املادة (

    

إجــراءات 
  )٣(الشكوى

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع       --  --
  ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق           
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ختياري األول امللحق   الربوتوكول اال       

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
  والسياسية 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق           
باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  التمييز ضد املرأة 
  ٢٢اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة       
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع           

، العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم    
  ٧٧ ةاملاد
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  احلالة يف الدورة السابقة

اإلجراءات املتخذة 
   ُتقبلمل/مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع             
، األشخاص من االختفاء القـسري    

   ٣١ املادة

  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  الدورة السابقة احلالة يف  
اإلجراءات املتخذة  

  مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض
 أو التصديق

االنضمام أو 
  اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة    
  اجلماعية واملعاقبة عليها

  )٦(بروتوكول بالريمو
  

نظام روما األساسـي للمحكمـة      
  اجلنائية الدولية

  
 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة      

  )٤(١٩٤٩أغسطس /آب
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي      

   )٧(اجلنسية
ــات ا   ــية االتفاقي ألساس

  )٥(ملنظمة العمل الدولية
الربوتوكوالت اإلضافية التفاقيـات      --

  )٨(١٩٤٩جنيف لعام 
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف       --    

  جمال التعليم
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل      --    

  )٩(الدولية
اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم             

 املتعلقـة بالـشعوب القبليـة    ١٦٩
  التقليدية يف البلدان املستقلةو

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         --    
  العمال املرتليني بشأن ١٨٩

    --  --  

رحبت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان     ،  ٢٠١٢يف عام     -١
مجيع األشخاص  بالتزام اهلند بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية           

من االختفاء القسري وأوصت بأن تتخذ اهلند اخلطوات الالزمة لالعتراف بصالحية هيئات            
  .)١٠(معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف تلقي الشكاوى الفردية

وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند على النظر يف             -٢
اقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال            التصديق على اتف  
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. )١١(٩٨املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيات منظمة العمل الدولية مبا يف ذلك االتفاقية رقم             
والحظ فريق األمم املتحدة القطري تغرياً ملحوظاً يف اإلطار القانوين اهلنـدي، وقـال إنـه             

 من اتفاقيـة    ٣٢ بالنسبة للهند أن تعيد النظر يف إعالهنا بشأن املادة           سيكون من املفيد للغاية   
  .)١٢(١٨٢ ورقم ١٣٨حقوق الطفل وأن تصدق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 

كما ُدعيت اهلند إىل النظر يف التصديق على االتفاقيات األربع املتـصلة بـالالجئني                -٣
؛ واتفاقية منظمة   )١٤(كو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم     ؛ واتفاقية اليونس  )١٣(وعدميي اجلنسية 

              ١٥٥؛ فضالً عن اتفـاقييت منظمـة العمـل الدوليـة رقـم              )١٥(١٦٩العمل الدولية رقم    
  . )١٦(١٧٠ورقم 

قادرة علـى   ورأت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن اهلند            -٤
ردة يف اجلزء الثاين من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية إنفاذ احلقوق الوا 

والثقافية فوراً وعلى الوجه املطلوب، والوفاء على األقل بالتزاماهتا األساسية من أجل اإلعمال             
وأعربت اللجنة عن أسفها ملوقف اهلند . التدرجيي للحقوق والواردة يف اجلزء الثالث من العهد  

أن إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد ذو طابع تدرجيي كليةً، وحثت اللجنـة              ومفاده  
  .)١٧(اهلند على مراجعة موقفها

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدور اهلام الـذي             -٥

 احلقوق  إفساح اجملال للتقاضي على أساس    دستور قصد   تؤديه احملكمة العليا اهلندية يف تفسري ال      
 لكنها أوصت، يف الوقت نفسه، بأن تتخذ اهلند التـدابري           ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  . )١٨(ة على أكمل وجهيف القوانني احملليلتفعيل أحكام العهد القانونية الالزمة 
لذي اعتمدته الغرفـة الـسفلى مـن        ا) ٢٠١٠(وفيما يتعلق مبشروع قانون منع التعذيب         -٦

، أفاد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن مشروع القانون          ٢٠١٠مايو  / أيار ٦الربملان اهلندي يف    
وباإلضافة إىل ذلك، يقضي مشروع القانون      . ال يتماشى مع عدة أحكام يف اتفاقية مناهضة التعذيب        
ل النظر يف قضية مـا، وبـضرورة أن ُتقـدم           بضرورة حصول احملكمة على موافقة من احلكومة قب       

وردت احلكومة بالقول إن القـانون خيـضع        . اجلرمارتكاب  الشكوى خالل ستة أشهر من تاريخ       
والحظت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان أن           . )١٩(لفحص دقيق يف الربملان   

  .)٢٠(القانون وأوصت باعتماده دون مزيد من التأخريالغرفة العليا يف الربملان تنظر حالياً يف مشروع 

  اإلطار املؤسسي والبنية التحتية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -جيم  
احلالة يف الدورة احلالية  احلالة يف الدورة السابقة  )٢١(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠٠٦(ألف   )٢٠٠٦، اعُتمدت جمدداً يف عام ١٩٩٩(ألف   )٢٢(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند
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 اللجنة الوطنيـة حلمايـة   أن اهلند أنشأت مؤخراً  الحظ فريق األمم املتحدة القطري        -٧
 احلاجة إىل تعزيز التدابري املتعلقة بفعالية هذه ، كما الحظت   جلنة حكومية  ١٢حقوق الطفل و  

جنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     وأوصت الل . )٢٣(املؤسسات ومجيع اللجان األخرى القائمة    
نه اخلاصة  جلا ئكل ينش واالجتماعية والثقافية اهلند بأن تتأكد من أن أقاليم الواليات واالحتاد           

 هذه احملـاكم النظـر يف       ختوَّل املتخصصة يف حقوق اإلنسان، وأن       حبقوق اإلنسان وحماكمه  
  .)٢٤(انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وفيما يتعلق بعمل هذه اللجان، أبلغت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املـدافعني عـن                -٨
أيضاً اللجان الوطنيـة    رددهتا  حقوق اإلنسان عن شواغل املدافعني عن حقوق اإلنسان، اليت          

، ومفادها أن التحقيقات جتريها الشرطة رغم أن أفراد الشرطة هم مرتكبـو             حلقوق اإلنسان 
ورأت املقررة اخلاصة أن مهلة العـام لتقـدمي         . عومة، يف الكثري من احلاالت    االنتهاكات املز 

  .)٢٥(كبريةالشكاوى إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان متثل مشكلة 
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بعدم وجود خطة عمل ملتابعة توصيات هيئـات               -٩

نسق مع خمتلف الوزارات ومنظمـات      وينبغي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن ت      . املعاهدات
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني      . )٢٦(اجملتمع املدين لوضع خطة بطريقة تشاورية     

عن حقوق اإلنسان كذلك بأن تراقب هذه اللجان مدى تنفيذ اهلند للتوصيات اليت تقـدمها               
يات يف إطـار اإلجـراءات      آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املكلفني بوال         

  .)٢٧(اخلاصة، وهيئات املعاهدات، واالستعراض الدوري الشامل
املتاحة عن نظـام الطبقـات   البيانات املصنفة  أن   فريق األمم املتحدة القطري      وذكر  -١٠

  .)٢٨(والتمييز املرتبط بذلك قليلة جداً

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٩(ت املعاهداتالتعاون مع هيئا  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدة

مالحظات ختاميـة   
واردة يف االستعراض 

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  السابق

آخر 
مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية 
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
 ني تقـدمي التقريـر    تأخر  --  --  ٢٠٠٧مارس /آذار

ــشرين  ــادي والع احل
  ٢٠١٠ عام منذن والعشري
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  هيئات املعاهدة

مالحظات ختاميـة   
واردة يف االستعراض 

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  السابق

آخر 
مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية 
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

يناير /كانون الثاين
١٩٩٠  

مايو /أيار  --
٢٠٠٨  

تقـدمي التقريـر    تأخر  
 ٢٠١١ عام منذالسادس 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

تأخر تقدمي التقرير الرابع      --  --  ١٩٩٧يوليه /متوز
  ٢٠٠١منذ عام 

عنية بالقـضاء   اللجنة امل 
  على التمييز ضد املرأة

يناير /كانون الثاين
٢٠٠٧  

تقرير استثنائي، 
٢٠٠٩  

 /تشرين الثاين
 ٢٠١٠نوفمرب 

 ينتأخر تقدمي التقريـر   
الرابع واخلامس منذ عام    

٢٠١١  
يناير /كانون الثاين   حقوق الطفل جلنة

٢٠٠٤  
من  التقريران الثالث والرابع    --  ٢٠١١

 املقرر النظـر يف التقريـر     
األويل للربوتوكــــول 
االختياري املتعلق بإشراك   
ــات  ــال يف الرتاع األطف
املسلحة والتقريـر األويل    
للربوتوكول االختيـاري   
املتعلق ببيع األطفال وبغاء    
ــتغالل   ــال واس األطف
  األطفال يف املواد اإلباحية

ــوق  ــة حقـ اتفاقيـ
 ذوي اإلعاقة األشخاص

تأخر تقدمي التقرير األويل   --  --  --
  ٢٠١٠ منذ عام

، واللجنة املعنية بـاحلقوق     )٣٠(وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -١١
 وفريق األمم املتحدة القطري عن تقديرهم لتقدمي هـذه          )٣١(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ملتحـدة  وذكر فريق األمم ا. التقارير، لكنهم الحظوا يف الوقت نفسه أن تقدميها تأخر طويالً    
القطري أنه يرحب بأي جهد حكومي لزيادة فرص التشاور بشأن مسائل حقوق األطفال مع    

  .)٣٢(مجيع اجلهات املعنية

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  مقدم من   املوضوع   موعد احللول   هيئة املعاهدة

جلنة القـضاء علـى     
  ييز العنصريالتم

إلغـاء قـانون القـوات املــسلحة      ٢٠٠٨
  ) الصالحيات اخلاصة(
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  مقدم من   املوضوع   موعد احللول   هيئة املعاهدة

    

أعمال العنف واالستغالل اجلنسيني    
لنساء الداليت ونساء القبائل؛ حـق      
اجملتمعات القبلية يف امـتالك أراض      

    تسكنها تقليدياً

    
شكاوى بشأن أعمال ُترتكب ضـد      

    املصنفةأفراد الطبقات والقبائل 

  )٣٣(اون مع املكلفني باإلجراءات اخلاصةالتع  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة أثناء الدورة السابقة  

  نعم  ال   دعوة دائمة 
 -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢(الصحة    الزيارات اليت متت

  )٣٤()٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣
 )٣٥()٢٠٠٨مارس / آذار٢٠-٣(حرية الدين 

ــذاء    ــسطس / آب٢٠(الغ  ٢ -أغ
  )٢٠٠٥بتمرب س /أيلول

يناير/ كانون الثاين  ٢١-١١(النفايات السمية   
٣٦()٢٠١٠(  

 تـشرين   ٢٨(العنف ضد املـرأة       
ــوبر  /األول ــشرين ١٥ -أكت  ت
  )٢٠٠٠نوفمرب /الثاين

٢١-١١(املدافعون عن حقـوق اإلنـسان       
  )٣٧()٢٠١١يناير /كانون الثاين

الزيارات املتفق عليها 
  من حيث املبدأ 

  النفايات السمية
  ة الدينحري

٣٠-١٩(اإلعدامات بـإجراءات مـوجزة      
  )٢٠١٢مارس /آذار

  السكن الالئق    
  االحتجاز التعسفي    
 )٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧-١٦(بيع األطفال     

الزيارات اليت طُلب 
  إجراؤها

  )٣٨()٢٠٠٧ و١٩٩٣(التعذيب 
املدافعون عـن حقـوق اإلنـسان       

  )٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢(
  )٢٠٠٦ و٢٠٠٤(العنصرية 

  )٣٩()٢٠١٠(ذيب التع
طلب مقـدم مـن جديـد عـام(العنصرية  
٤٠()٢٠٠٨(  

  )٢٠٠٨طُلبت عام (الشعوب األصلية 
ــوجزة    ــإجراءات م اإلعــدامات ب

  )٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٠(
  )٢٠٠٤(بيع األطفال 

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤(االحتجاز التعسفي  
  )٢٠٠٦و

  )٢٠٠٩طلبت عام (املياه والصرف الصحي 
  )٢٠١٠طُلبت عام (االجتار 

، أُرسـل٢٠١٠طُلبت عـام    (االختفاء  حاالت  
  )٢٠١١تذكري عام 

  )٢٠١١طُلبت عام (استقالل القضاة واحملامني 
  )٢٠١٢طُلبت عام (العنف ضد املرأة 

الردود على رسـائل    
االدعاء والنـداءات   

  العاجلة

 بالغاً يف الفترة املـشمولة    ٩٨أُرسل  
 ٧٦وردت احلكومة علـى     . بالتقرير
  بالغاً
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        ، الحظ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء أنـه أحـال، منـذ             ٢٠١٢يف عام     -١٢
 حالة منها باالستناد إىل املعلومات املقدمة       ١٢ حالة إىل احلكومة؛ ومت استجالء       ٤٣٣إنشائه،  

  .)٤١( حالة باالستناد إىل املعلومات املقدمة من احلكومة٦٨من املصادر، و
حريـة  بشأن مسألة  على معلومات عن املتابعة ومل ترد احلكومة على طلب احلصول   -١٣
  .)٤٢(الدين

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
  .)٤٣(قدمت اهلند مسامهات مالية سنوية إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -١٤
 إىل ثالث حاالت ألعمـال      ٢٠١١ و ٢٠١٠وأشار األمني العام يف تقريريه لعامي         -١٥

 مزعومة استهدفت أشخاصاً تعاونوا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بـشأن             انتقامية
 )٤٤(انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة ورصد حقوق اإلنسان يف والية البنغال الغربيـة          

 خلصت إىل أن  ويف احلالة األوىل، قالت احلكومة إهنا       . وضحايا أعمال الشغب يف غوجارات    
  .)٤٥(دقيقةتلك االدعاءات غري 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ ألنه             -١٦

التمييز، إضافة إىل أحكام القانون اجلنائي الـيت        دأ عدم   بتكريس مب رغم الضمانة الدستورية    
غالباً وأو العنف هي ممارسات مستشرية      /تعاقب على أعمال التمييز، فإن التمييز واملضايقة و       

 أفراد بعض الفئات احملرومة واملهمَّشة، مبن فـيهم النـساء،           ضدما يتقبلها اجملتمع، وُتمارس     
وب األصلية، وفقراء احلضر، وعمال القطاع غري الرمسي،        ، والشع املصنفةوالطبقات والقبائل   

 ني اإلعاقة، واملـصاب   يواملشردون داخلياً، واألقليات الدينية، مثل املسلمني، واألشخاص ذو       
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عـن        . )٤٦(اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري   

قوق اإلنسان العاملني على هذه القضايا واجهوا خماطر        حقوق اإلنسان إىل أن املدافعني عن ح      
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند بأن تعـزز           . )٤٧(حمددة

إنفاذ األحكام القانونية القائمة اليت حتظر التمييز، وأن تنظر يف سن تشريعات شاملة ملكافحة              
 التوظيف والضمان االجتماعي واإلسكان والرعاية الصحية       التمييز حتظر باخلصوص التمييز يف    

 إزالة العقبات الـيت تواجـه       ىلإتكثيف جهودها الرامية    وحثت اللجنة اهلند على     . والتعليم
  .)٤٨(ضحايا التمييز عند التماس االنتصاف يف احملاكم
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 إىل  نـسبة الـذكور   تراجعاً مستمراً يف    أن مثة    اليونيسيف   أفادت،  ٢٠١١ويف عام     -١٧
الفئـة  يف  ولـد    ١ ٠٠٠مقابل  بنتاً   ٩١٤اإلناث بني األطفال حيث بلغت هذه النسبة اآلن         

وأعربت اللجنة املعنية بـاحلقوق  . )٤٩( سنوات، وهو رقم مثري للجزع٦العمرية من صفر إىل  
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ إزاء عدم إحراز اهلند تقدماً يف القضاء على             

 اليت تضر بالنساء )٥٠(األحكام الشخصيةاألحوال قوانني يف أحكام إلغاء املمارسات التقليدية و
 )فـاة زوجهـا   رة مع   لحرمة األرم (ممارسة السايت    والفتيات وتتسم بالتمييز حبقهن، مبا فيها     

األطفال، والقتل بسبب   وتزويج  ، ومطاردة الساحرات،    )إهداء املرأة إلله  (وممارسة ديفاداسي   
وفيما يتعلق بقـوانني    . )٥١(حظر كل ذلك بنص القانون    املهور، والقتل بدافع الشرف، رغم      

األحوال الشخصية القائمة على الدين، أوصت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد              
بضرورة مراجعة هذه القوانني ملنع التمييز على أساس الدين أو املعتقـد وكـذلك لـضمان        

  .)٥٢( اجلنسنياملساواة بني
، شجعت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة          ٢٠١٠ويف عام     -١٨

ملنظمة العمل الدولية اهلند على االضطالع بدراسات معّمقة ألسباب الفجـوة الكـبرية يف              
فيـة  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا      . )٥٣(األجور بني اجلنسني  

  .)٥٤( تدابري العمل اإلجيايب لتعزيز املشاركة السياسية النشطة للنساءاللجوء إىلاهلند مبواصلة 
، ذكَّر املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد بالتوصـية الـيت             ٢٠٠٩ويف عام     -١٩

ـ أعضاء الطبقات والقبائل    بأن تعيد جلميع    قدمتها جلنة القضاء على التمييز العنصري        صنفة امل
وأوصـى املقـرر    . اعتنقوا ديناً آخر أهلية االستفادة من مزايا إجراءات العمل اإلجيايب         الذين  

  .)٥٥(واالنتماء الديين ألفرادهااملصنفة حالة الطبقات بفك االرتباط بني اخلاص 
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن التوصيات    -٢٠

، وأوصت بأن تضمن اهلند     بالقدر الكايف  ُتتاَبع    مل ،٢٠٠٦ة يف تقرير جلنة ساشار لعام       الوارد
 بالنـساء املتخلفـة األخـرى و    من الطبقات   املسلمني  بتنفيذها الكامل، ال سيما فيما يتعلق       

عـن   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         أعربت،  ٢٠١٠ويف عام   . )٥٦(املسلمات
علومات اليت أشارت إىل إتالف الشهادات املدرسية للعديـد مـن األطفـال             إزاء امل جزعها  

املسلمني أثناء أعمال الشغب اليت وقعت يف مدينة غودرا وأن احلكومة مل تقدم شهادات بديلة 
  .)٥٧(تعليمهماستئناف ألطفال تسهل على اومل 
ـ             -٢١ ص املناعـة   وأشار تقرير لليونيسيف إىل أن مشروع القانون املتعلق بفـريوس نق

ومن املتوقع تقدمي   . ٢٠٠٦اإليدز الذي يتناول قضايا الوصم والتمييز معلّق منذ عام          /البشري
  .)٥٨(نسخة منقحة منه إىل الربملان قريباً
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
ما زالـت    إىل أن اهلند من بني البلدان اليت         ٢٠٠٩أشار األمني العام يف تقريره لعام         -٢٢

 صّوتت اهلنـد  ٢٠١٠ويف عام . )٥٩(٢٠٠٤تطّبق عقوبة اإلعدام، حيث ُنفِّذ آخر إعدام عام    
  . )٦٠("وقف العمل بعقوبة اإلعدام " ب املتعلق ٦٥/٢٠٦ضد قرار اجلمعية العامة 

عن استمرار شـعوره   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء   أعرب،  ٢٠١٢ويف عام     -٢٣
                اعم املتعلقة حبدوث حاالت اختفـاء قـسري علـى نطـاق واسـع بـني               بالقلق إزاء املز  

  .)٦١( وبوجود مقابر مجاعية٢٠٠٩و ١٩٨٩عامي 
وسلّمت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بالتحديات األمنية             -٢٤

األحكام الواردة يف قوانني     صرامةاليت يواجهها البلد، وقالت إهنا ما زالت تشعر بالقلق إزاء           
مـن  ) الصالحيات اخلاصة (وقُدمت توصيات بإلغاء قانون القوات املسلحة       . )٦٢(األمن العام 

 ة اخلاص ة ومن جانب املقرر   )٦٣(جانب اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
بأن تلغي اهلند قـانون األمـن        حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان اللذين أوصيا أيضاً          ةاملعني

الوطين، وقانون حظر األنشطة غري املشروعة، وقانون السالمة العامة يف جـامو وكـشمري،              
  .)٦٤(وقانون تشاتيسغاره لألمن العام

، أرسل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو            ٢٠٠٨ويف عام     -٢٥
عين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين باحلق بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص امل

 حالة وفاة يف جامو وكـشمري       ٤٣يف حرية الرأي والتعبري بالغاً مشتركاً زعموا فيه حدوث          
نتيجة االستخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن احلكومية يف مواجهـة املظـاهرات،              

وردت احلكومة بـأن    . )٦٥(ي صحفياً للضرب على يد شرطة االحتياط املركز       ١٣وتعرض  
  .)٦٦( يف احلدود الدنياكانتاإلجراءات اليت اختذهتا قوات األمن 

 عن القلـق    )٦٨( واليونيسيف )٦٧( أعرب فريق األمم املتحدة القطري     ٢٠١١ويف عام     -٢٦
مثل جامو وكشمري، حيث تصاعد العنـف يف        تشهد عنفاً   لوجود أطفال يعيشون يف املناطق      

خصوصاً أسام، ومانيبور،   (يات خمتلفة يف املنطقة الشمالية الشرقية       ؛ ووال ٢٠١٠صيف عام   
غـرب البلـد    /، حيث كان التمرد يتعلق مبسائل إثنيـة وثقافيـة؛ ويف وسـط            )وناغالند

تشاتيسغاره، وجارخاند، ومهاراشترا، وأندرابراديش، وأوريسا، وبيهار، وواليـة البنغـال          (
لذي مارسه املتطرفـون اليـساريون ومجاعـة    ، حيث تأثرت منطقة واسعة بالعنف ا )الغربية

  .)٦٩( تتركز فيها الفئات السكانية القبليةمقاطعة ٩٠الناكساليت، خصوصاً يف 
وأرسل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بالغات تتعلق بأعمال التعذيب وسـوء              -٢٧

. ة البنغال الغربيـة   خصوصاً يف والي   )٧٠( أن قوات أمن احلدود قد ارتكبتها      ُيدعىاملعاملة اليت   
، يف مجلة أمور، إىل وجود آليات كافية لرصـد انتـهاكات حقـوق      )٧١(وأشارت احلكومة 

والحظت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املـدافعني       . )٧٢(اإلنسان اليت ترتكبها قوات أمن احلدود     
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ات عن حقوق اإلنسان أن معظم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أُبلغت هبا ُنسبت إىل سـلط              
وأرسل املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب        . )٧٣(إنفاذ القانون، خصوصاً قوات الشرطة    

، مبا يف ذلك )٧٤(بالغات تتعلق مبزاعم ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة يف مراكز الشرطة   
 وأشارت إىل أن األدلة ال تدعم هـذه         )٧٦(وطلبت احلكومة معلومات إضافية   . )٧٥(يف مانيبور 

  .)٧٧(املزاعم
وأرسل ثالثة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بالغات تتعلق بظـروف              -٢٨

 منذ  يتعرضون هلا عضواً باكستانياً يف مؤسسة املهدي الدولية٦٥يدعى أن سجن غري إنسانية 
وأوصت اللجنـة املعنيـة     . )٧٨(هذه االدعاءات مفندة   احلكومة   ردتو. ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

لتحسني األوضاع  اليت تتخذها   دية واالجتماعية والثقافية اهلند بتعزيز التدابري       باحلقوق االقتصا 
  .)٧٩(الصحية واإلصحاحية يف السجون

وأعربت آلية أو أكثر من آليات حقوق اإلنسان عن قلق خاص إزاء العنف املرتكب                -٢٩
، وضـد   )٨١(املصنفة، واالنتهاكات املرتكبة ضد الطبقات والقبائل       )٨٠(ضد النساء والفتيات  
وقُدمت توصيات إلجـراء  . )٨٣( وضد املدافعني عن حقوق اإلنسان     )٨٢(أفراد األقليات الدينية  

ـ   يف هذه االنتهاكاتحتقيقات فورية ومتعمقة ونزيهة  بـصورة  ، ها ومالحقة املـسؤولني عن
وينبغي إتاحة سبل انتصاف عادلة وفعالة للضحايا، مبا يف ذلك ما يتعلق باحلـصول              . ةمنهجي
 خصوصاً العنـف    )٨٥( اختاذ تدابري أخرى ملنع العنف الطائفي      وقد طُلب . )٨٤(تعويضاتعلى  

ن إىل الطبقـات    ، وللحد من العنف ضد األشخاص الذين ينتمـو        )٨٦(الذي يستهدف النساء  
  .)٨٧(، خصوصاً النساءوالقبائل املصنفة

 نظـام   ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة أن          ٢٠١٠ويف عام     -٣٠
 يرتبط مبمارسة االجتار بالفتيات ألغراض االستغالل التجاري وأن أغلبية األشخاص    فاداسييد

وأوصت اللجنـة   . )٨٨(املصنفةقبائل  الطبقات و الاملعّرضني هلذا النوع من االستغالل هم من        
السـتغالل  املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند بسّن قانون ُيجّرم االجتار وا          

وأعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن أملها يف أن . )٨٩(اجلنسي ألغراض جتارية 
  .)٩٠(قريباً) ٢٠٠٦(نع االجتار الالأخالقي ملقانون الُيعتمد مشروع 

وإذ تشعر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق إزاء تفشي             -٣١
 اهلند بضمان اإلنفاذ الفعال لقانون محاية املرأة من العنف املرتيل      توصي، فإهنا   )٩١(ملرتيلالعنف ا 
  .)٩٢( من قانون العقوبات اهلنديA-498وللمادة 

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٣٢
ت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة العمـل        حث،  ٢٠١٠م  ويف عا . )٩٣(ظروف العمل االستغاللية  

 )٩٤(االستعباديلعمل  عن ا الدولية اهلند على استكشاف ُسبل إجراء دراسة استقصائية وطنية          
نظـام  ) إلغاء(ومعاجلة أوجه القصور اليت تعاين منها جلان املراقبة اليت أنشئت يف إطار قانون              

طري أن قانون حظر عمل األطفـال       وذكر فريق األمم املتحدة الق    . )٩٥()١٩٧٦( االستعباد



A/HRC/WG.6/13/IND/2 

13 GE.12-12976 

  )٩٦( عامـاً  ١٤-٦ مل حيظر مجيع أشكال عمل األطفال للفئة العمريـة           ١٩٨٦وتنظيمه لعام   
         قـانون قـضاء    القانونني األكثـر تطـوراً ومهـا        وأنه ينبغي إعادة النظر فيه ومواءمته مع        

  .)٩٧()٢٠٠٩(وقانون احلق يف التعليم ) ٢٠٠٠(األحداث 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند بأن ُتعطـي          وأوصت    -٣٣

  .)٩٨(أولوية عالية ملعاجلة مشكلة االجتار باألعضاء البشرية
، إىل أن األمم املتحدة تلقت تقارير عـن  ٢٠١١ يف تقريره لعام ،وأشار األمني العام   -٣٤

ة املسلحة، املعروفة أيضاً باسم الناكساليت،      جتنيد واستخدام األطفال من ِقبل اجلماعات املاوي      
  .)٩٩(خصوصاً يف بعض مقاطعات والية تشاتيسغاره

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
، أشارت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل           ٢٠١٢يف عام     -٣٥

والتـأخر  دالة أُعيق بسبب تراكم قضايا انتهاكات حقوق اإلنـسان          تقارير تفيد بأن سري الع    
وُيدعى أن ارتفاع تكاليف    . النقص يف القدرات واملوظفني واملوارد    بسبب  يف معاجلتها   الكبري  
وذُكر أن أعمال الترهيب اليت متارسها الـشرطة        .  إىل القضاء  يعوق وصول الضحايا   التقاضي

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية      . )١٠٠(وىدعاالتسهم يف ردع الضحايا عن رفع       
  .)١٠١(واالجتماعية والثقافية عن شواغل متصلة هبذا املوضوع

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالدور اهلام الـذي           ونوهت  -٣٦
نفيذ سـلطات الدولـة     ، لكنها أعربت عن القلق إزاء عدم ت       )١٠٢(تؤديه احملكمة العليا اهلندية   

السلطات املعنية مجيع قرارات احملـاكم       تنفيذوحثت اهلند على ضمان     . )١٠٣(قرارات احملاكم 
  .)١٠٥(وردت اهلند بأن هذا القلق غري ُمربَّر. )١٠٤(تنفيذاً تاماً دون تأخري

يام على الق وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اهلند، يف مجلة أمور،               -٣٧
سيادة القانون وحتقيـق  التقيد ب مجيع التدابري واملبادرات الالزمة لضمان   اختاذ  بدور استباقي و  

            العدالة بدالً من انتظار توجيهات تـصدرها احملكمـة العليـا بعـد التماسـات تقـدمها                
  .)١٠٦(أطراف ثالثة

الجتماعية والثقافيـة   ، شّددت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية وا      ٢٠٠٨ويف عام     -٣٨
وأوصت اللجنة اهلند بأن حتّسن التـدريب  . )١٠٧(على ضرورة إنفاذ نظام العدالة اجلنائية حبزم    

على حقوق اإلنسان املقدم إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، خاصة ضباط الشرطة، وأن             
ن ِقبل هيئة   انتهاك حقوق اإلنسان لتحقيق سريع وشامل م      بتضمن إخضاع مجيع االدعاءات     
، أوصت املقررة اخلاصة املعنية حبالة      ٢٠١٢ويف عام   . )١٠٨(مستقلة قادرة على مقاضاة اجلناة    

املدافعني عن حقوق اإلنسان بتنفيذ حكم احملكمة العليا املتعلق بإصالح الشرطة الذي أمرت             
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 تنفيـذاً   ،)١٠٩(فيه احملكمة بإنشاء هيئات مستقلة معنية بتلقي الشكاوى املقدمة ضد الشرطة          
  .)١١٠( مبا يتماشى مع املعايري الدولية، خصوصاً على مستوى الوالياتكامالً
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اهلند على التعجيـل جبهودهـا                -٣٩

الرامية إىل توسيع نطاق تعريف االغتصاب الوارد يف قانوهنا اجلنائي، والتعجيل بسّن التشريع             
، على حنو عاجل، ومبوجب هـذا التـشريع،         التصدينع العنف الطائفي، وضمان     املقترح مل 

لتقاعس مسؤويل الدولة عن اختاذ اإلجراءات الالزمة أثناء أعمال العنف الطائفي أو ضلوعهم             
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد بأن يراعي أي تشريع حمـّدد              . )١١١(فيها

مـن  ة وأال ُيعزز إفالت قوات الشرطة الطائفية        في شواغل األقليات الديني   يتصل بالعنف الطائ  
  .)١١٢(العقاب على مستوى الواليات

وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات مبعاجلة حالة املشردين              -٤٠
وريـة  ، وحثت اهلند على اختاذ تدابري ف      )١١٣(بسبب أحداث العنف اليت وقعت يف غوجارات      

 للنساء ضحايا العنف، مبـا يف       لتقدمي التأهيل والتعويض الكافيني   وفعالة تراعي نوع اجلنس،     
. )١١٤(ذلك العنف اجلنسي، وألسرهن يف غوجارات من أجل متكينهم من إعادة بناء حيـاهتم   

ياً وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند بأن متنح تعويضاً كاف           
وأن تتخذ، عند االقتضاء، ما يلزم من تدابري إلعادة تأهيل الناجني من حادث تسّرب الغـاز                

  .)١١٥(من مصنع بوبال
وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على اهلند إلنشائها جلنة حتقيق يف              -٤١
 غـودرا ودور     كُلفت مبهمة التحقيق يف أسباب أحداث الشغب اليت وقعت يف          ٢٠٠٢عام  

ودعت اللجنة اهلند إىل    . )١١٦(كبار املوظفني احلكوميني ورجال السياسة السابقني وسلوكهم      
الرامية إىل   جلنة للحقيقة واملصاحلة يف غوجارات وتنسيق اجلهود         استحداثالنظر يف إمكانية    

ى اهلند إنـشاء    تتوخواقترحت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد أن          . )١١٧(إنشائها
جلاناً للحقيقة واملصاحلة لوضع سرد تارخيي لتطور األحداث، واإلسهام يف التهدئة والتشجيع            

  .)١١٨(يف جامو وكشمريعلى املصاحلة يف الصراعات طويلة األمد، مثل الصراع 
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بوضـع برنـامج               -٤٢

  .)١١٩( املدافعني عن حقوق اإلنسان والشهود مبوارد كافية حلمايةمزودشامل و

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  
حـاالت  يف  ، أفادت اليونيسيف بأن اهلند تعاين من تراكم هائـل           ٢٠١١يف عام     -٤٣

  . )١٢٠(الوالدة غري املُسّجلة
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  ين اجلمعيات والتجمع السلميحرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكو  -هاء  
 أشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد إىل ضـرورة        ،٢٠٠٩يف عام     -٤٤

يف عدة واليات   بالتحول من دين إىل آخر      إعادة النظر يف القوانني ومشاريع القوانني املتعلقة        
 ويبدو أن . ةفاضاحتوائها على أحكام متييزية ومصطلحات ُمبهمة وفض      خاصة بسبب   هندية،  

االنتهاكات اليت تفضي إجراء مناقشة عامة حول احلاجة إىل هذه القوانني والضمانات لتجّنب    
ملقررة اخلاصة عـن    وأعربت ا . )١٢١(الطوائف الدينية إليها ضروري ملنع استمرار ازدراء بعض       

 الغوغـاء   قلقها من أن هذه التشريعات قد ينظر إليها األشخاص الذين مييلون إىل إثارة عنف             
 خيتاره، ويف تغيري هذا ديناً وشددت على أن احلق يف اعتناق الشخص .على أهنا ضمانة معنوية

 من احلق يف حرية الدين أو املعتقد وال ميكـن            أساسياً على دينه يشكل جزءاً   البقاء  الدين أو   
ذ قانون  وأوصت املقررة اخلاصة بتنفي   . )١٢٢(للدولة أن تقّيد هذا احلق بأي شكل من األشكال        

تنفيذاً دقيقاً، مبا يف ذلك احلكم املتعلق بتجريد األشـخاص الـذين   ) ١٩٥١(متثيل الشعوب  
يروجون ملشاعر العداء والكراهية بني خمتلف طبقات املواطنني يف اهلند على أساس الـدين أو          

لس العرق أو الطبقة االجتماعية أو الطائفة أو اللغة، من عـضويتهم يف الربملـان أو يف اجملـا    
  .)١٢٣(التشريعية على مستوى الواليات

 مـن  ٣، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن املادة        ٢٠١٠ويف عام     -٤٥
صيغت بعبارات فضفاضة مبا يكفي الستخدامها كوسـيلة        ) ١٩٢٣(قانون األسرار الرمسية    

وأوصت اليونسكو  . )١٢٤(لقائم للنظام ا   أو إيديولوجياً  ملعاقبة أصحاب اآلراء املعارضة سياسياً    
  .)١٢٥( القانون أو تعديله مبا يتماشى مع املعايري الدوليةإعادة صياغة هذا

ورأت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان أن األحكام الواردة               -٤٦
لدى النظر  تنظيم التربعات األجنبية ميكن أن يؤدي إىل جتاوزات         يف مشروع القانون املتعلق ب    

  . )١٢٧(يف طلبات املنظمات املنتقدة للسلطات، وأوصت مبراجعة دقيقة للقانون أو إلغائه
، أوصت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان           ٢٠١٢ويف عام     -٤٧

بسن قانون يتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مع التركيز على املـدافعني الـذين               
ن أخطاراً كبريةً، على أن يوضع بالتشاور التام والفعلي مع منظمات اجملتمع املـدين              يواجهو

  .)١٢٧(وعلى أساس املشورة التقنية اليت تقدمها اهليئات املعنية يف األمم املتحدة
وذكرت املقررة اخلاصة أن سن قانون احلق يف املعلومات والذي يشكل مصدر فخر               -٤٨

 حـاالت   ١٠حنـو   ،  ٢٠١٠ يف عام    ُسجل،بيد أنه   . كبرياً للهند مربر للحكومة، يعد إجنازاً     
  .)١٢٨(املعلوماتقدموا طلبات يف إطار قانون احلق يف إعدام خارج نطاق القضاء ألفراد 

، ٢٠١١ و ٢٠٠٨يف الفترة بني    علناً،  وأشارت اليونسكو إىل أن مديرها العام أدان          -٤٩
وتنتـشر أعمـال الترهيـب البـدين        . هامهم املهنية مب اضطالعهمقتل مثانية إعالميني أثناء     

  .)١٢٩(لإلعالميني، خصوصاً يف املناطق الريفية ومناطق الرتاعات
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
إزاء ارتفاع أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها   -٥٠

يف اهلند، خاصة يف املناطق الريفية، رغم سن القانون         والعمالة الناقصة    البطالة   التمعدوتزايد  
تشجيع أرباب العمـل يف     بوأوصت اللجنة، يف مجلة أمور،      . الوطين لضمان العمل يف الريف    

  .)١٣٠(القطاع اخلاص على خلق فرص عمل إضافية
جز الـيت تعتـرض حقـوق       وأوصت اللجنة اهلند بأن تزيل، قانوناً وممارسةً، احلوا         -٥١

النقابات يف إجراء مفاوضات مجاعية، وإيالء اهتمام كبري حلقوق العمال يف املناطق االقتصادية 
            كما أوصت بأن تنظر اهلند يف تعديل قواعـد الـسلوك           . اخلاصة ومناطق جتهيز الصادرات   

اخلـدمات  "م  مفهـو  اخلاصة باخلدمات املدنية املركزية، وأن تعرِّف بوضـوح          ١٩٦٤لعام  
 عن شواغل   ٢٠١٠وأعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام          . )١٣١("األساسية

  .)١٣٢(ذات صلة هبذا املوضوع

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
ند بـأن تعتمـد     أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهل         -٥٢

مشروع قانون الضمان االجتماعي لعمال القطاع غري املنظم دون إبطاء، وأن تتأكد مـن أن        
  .)١٣٣(الشرائح العريضة جداً من السكان حتصل على مستحقات الضمان االجتماعي

 الفساد وعدم الكفـاءة      أن وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن التقارير اليت حتدثت عن          -٥٣
، وأوصت بأن تتخذ اهلند تـدابري       )١٣٤(احلصول على الغذاء  أمور تعوق   توزيع،  والتمييز يف ال  

 وانعدام األمن الغذائي، وأن تعيد النظر يف عتبة الفقر الوطنيـة           )١٣٥(عاجلة ملعاجلة قضية الفقر   
، ذكرت منظمة األغذية والزراعة أن اهلند بدأت بوضـع          ٢٠١١ويف عام   . )١٣٦(اليت حددهتا 

  .)١٣٧( الغذائيتشريع يتعلق باألمن
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ ألن             -٥٤

 إىل تزايد حاالت االنتحار بني هذه الفئة علـى          قد أدت املشقة املفرطة اليت يعانيها املزارعون      
امج املرتقـب إلعفـاء     وحثت اللجنة اهلند، إضافة إىل التنفيذ التام للربن       . مدى العقد املاضي  

لتصدي للفقر املدقع بني صغار املزارعني وزيادة اإلنتاجيـة         ااملزارعني من سداد الديون، على      
            وأوصت بـأن ُتعيـد اهلنـد النظـر يف مـشروع قـانون             . الزراعية على سبيل األولوية   

  .)١٣٨()٢٠٠٤(البذور 
نية لإلسكان وحثت اهلند، يف     وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة وط          -٥٥

الوقت نفسه، على اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل عن السكن الالئق وبناء أو تـوفري               
  .)١٣٩(وحدات سكنية بإجيارات منخفضة
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القوانني واللوائح اليت حتظر الترحيـل  لتنفيذ وأوصت اللجنة اهلند باختاذ تدابري فورية      -٥٦
 منح املطرودين من ديارهم وأراضيهم تعويضاً كافياً        ضمان، و  تنفيذاً فعاالً  واإلخالء القسري 

، قبل تنفيذ املشاريع اإلمنائية ومـشاريع        بأن تعمد  وأوصت اللجنة اهلند  . أو مسكناً بديالً  /و
مشاورات إىل إجراء    وغريها من األنشطة املماثلة،      )١٤٠(التجديد احلضري، واألنشطة الرياضية   

  .)١٤١(سكان واجملتمعات احمللية املتضررةوتشاركية وجمدية مع المفتوحة 
 من بـني    تاإلصحاح كان مسألة   أن   ٢٠١١عام  يف  صدر  وأشار تقرير لليونيسيف      -٥٧

 حثت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة العمـل         ،٢٠١٠ويف عام   . )١٤٢(أكرب التحديات يف اهلند   
انية باليد، مبـا يف     الدولية اهلند على ضمان القضاء الفعلي على ممارسة مجع الفضالت اإلنس          

ذلك من خالل برامج منخفضة التكلفة للصرف الصحي والتشجيع على خلق فرص عمـل              
وأوصت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق      . )١٤٣(من هذه املمارسة  صون  خيلَّ لألشخاص الذين    الئق

حل االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند بأن تتخذ تدابري فعالة لضمان احلصول على املاء الصا
للشرب على قدم املساواة وذلك بأن تنفذ حبزم القوانني القائمة اخلاصة مبعاجلة املياه وترصـد      

  .)١٤٤(االمتثال هلا بفعالية

  احلق يف الصحة  -حاء  
 اليت سجلت أعلى معـدل لوفيـات        قدمت اليونيسيف تقريراً عن الواليات الثماين       -٥٨

حـدثت يف بيهـار،      األمومـة وفيات   ذكرت فيه أن ثلثي      )١٤٥(األطفال دون سن اخلامسة   
وجارخاند، وأوريسا، ومديا براديش، وتشاتيسغاره، وراجستان، وأوتار براديش، وأوتـار          

، ٢٠١٠ويف عام   . )١٤٧(وسجلت والية كرياال أفضل أداء يف هذا اجملال       . )١٤٦(أنتشال، وأسام 
 يف جمـال     قانونـاً  ملزماًتعهداً دولياً   على اهلند   ذكر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أن         

اإلنفاق العام على   ف. ن مواردها املتاحة لصحة سكاهنا    تكريس أقصى قدر م   بحقوق اإلنسان   
هـذا االلتـزام القـانوين      ال يزال يتناىف مـع      " األدىن يف العامل  "الذي يعد   الصحة يف اهلند    

وفرة للنـساء أثنـاء     ، مل تكن الرعاية املنقذة للحياة مت      املقاطعاتويف الكثري من    . )١٤٨(الدويل
وخلص . وأدى اللجوء إىل القطاع اخلاص إىل إفقار الكثري من النساء وأسرهم          . عملية الوالدة 

 يف املراقبة واملساءلة ورفع الظلم فيمـا يتعلـق          اًصارخأن اهلند تعاين ختلفاً     املقرر اخلاص إىل    
ق االقتـصادية   وحثت اللجنـة املعنيـة بـاحلقو      . )١٤٩(بالصحة يف القطاعني العام واخلاص    

          واالجتماعية والثقافية اهلند على اختاذ ما يلزم من تدابري لـضمان حـصول اجلميـع علـى            
            جنـاز املهمـة الوطنيـة لتـوفري الـصحة          إل،  )١٥٠(رعاية صحية أولية ميـسورة التكلفـة      

  .)١٥١(على الوجه األكمل) ٢٠١٢-٢٠٠٥(الريفية 
 اخلاص املعين باحلق يف الصحة أن معـدل الوفيـات           ، ذكر املقرر  ٢٠١٠ويف عام     -٥٩

 ال تفـي وقال إن اهلند، بالنظر إىل ما يتوفر لديها من مـوارد،  . )١٥٢(النفاسية يف اهلند مفزع  
. )١٥٣(التزاماهتا يف جمال احلق يف الصحة بسبب عدم وجود عدد كاٍف من القابالت املدرباتب
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، األمومةثناء اليت وضعتها اهلند للحد من وفيات        ومثة فجوة واسعة بني السياسات اجلديرة بال      
. )١٥٤ (وتنفيذ هذه السياسات الذي يتعني أن يكون عاجالً ومركزاً ومستمراً ومنهجياً وفعاالً           

وترية وأوصى املقرر اخلاص بشدة احلكومة بإنشاء هيئة مستقلة، على وجه السرعة، لتعجيل             
 هم يف مراكز السلطة، على حنو سليم،        مناضطالع  التقدم من خالل تكثيف العمل وضمان       

وأوصت اللجنة املعنية بـاحلقوق     . )١٥٥(األمومةمبسؤولياهتم فيما يتعلق بتقليص معدل وفيات       
االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند بأن توسع نطاق توافر معلومات وخـدمات الـصحة         

  . )١٥٦(اإلجنابية واجلنسية
خلاص املعين بالنفايات السمية أن حالـة ظـروف         ، الحظ املقرر ا   ٢٠١٠ويف عام     -٦٠

الصحة والسالمة السائدة يف أحواض تفكيك السفن ما زالت حرجة، ال سيما يف مومبـاي،      
وأعرب املقرر  . )١٥٧(وحث مالك األحواض على الوفاء بالتزاماهتم مبوجب التشريعات الوطنية        

 عمليـات والتقنيـات املتبعـة يف   اليت تنطوي عليها الاخلاص عن قلقه إزاء اخلطورة الشديدة     
، وإزاء التلويث الواسع النطاق الـذي       عادة تدوير النفايات اإللكترونية   القطاع غري الرمسي إل   

، ودعا إىل وضع اللمسات )١٥٨(يتسبب فيه التخلص غري السليم من النفايات اإللكترونية للبيئة
ا، وإىل وضع خطة تنفيذية وطنية األخرية على قواعد إدارة النفايات اإللكترونية والتخلص منه 

  .)١٥٩(لضمان إدارة النفايات اإللكترونية والتخلص منها بصورة سليمة

  احلق يف التعليم  -طاء  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من أنـه              -٦١

               تعلـيم االبتـدائي للجميـع     برنـامج ال  إطالقها  رغم اجلهود اليت بذلتها اهلند، مبا يف ذلك         
          ، مستمراًوالتسرب منها   املدارس  ب، ما زال التباين الشديد يف معدالت االلتحاق         ٢٠٠٨عام  

املصنفة، مما يضر بالفتيات، واألطفال املسلمني، واألطفال الذين ينتمون إىل الطبقات والقبائل            
ملتحدة القطري أن قانون احلق يف التعليم دخل        وذكر فريق األمم ا   . )١٦٠(على وجه اخلصوص  

، وهو قانون ينص على إمكانية التقاضي بشأن حـق          ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١حيز النفاذ يف    
 سـنة، يف التعلـيم اجملـاين        ١٤ سـنوات و   ٦مجيع األطفال، الذين تتراوح أعمارهم بني       

اعية والثقافية اهلند علـى     وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتم     . )١٦١(واإللزامي
اختاذ املزيد من املبادرات للقضاء على زواج األطفال، وعمل األطفال، ال سيما األطفـال يف              

أوصت اللجنـة اهلنـد     . سن الدراسة، وعلى التركيز على الفئات احملرومة واملهمشة حتديداً        
  .)١٦٢(بتكثيف براجمها حملو أمية الكبار

ملدرسني ينتمون إىل الطبقات االجتماعيـة العليـا وإن         وقالت اليونسكو إن معظم ا      -٦٢
 ويتجلى هذا التحامل يف أن    . أطفال الداليت واألديفاسي  بشدة على   يتحاملون   منهم   ينالعديد

وال ميلك أولياء أمـور  . للعقاب البدينيتعرضون أكثر من غريهم أطفال الداليت واألديفاسي   
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ن يف هذه املمارسات التمييزية بسبب افتقـارهم        إال القليل من الوسائل للطع    التالميذ  هؤالء  
  .)١٦٣(ألي تأثري قوي يف مجعيات أولياء األمور واملدرسني، ويف اللجان التربوية

 بانتظـام  لنكساليت املتمردة هامجـت املـدارس     وذكرت اليونسكو أن مجاعات ا      -٦٣
            . تيـسغاره لتخريب البىن التحتية احلكومية وزرع اخلـوف يف اجملتمعـات احملليـة يف تشا             

كما شاركت القوى األمنية، يف بعض احلاالت، يف هذا التخريـب باسـتخدامها للمبـاين               
ودعت احملكمة العليا يف إحدى قراراهتا إىل انـسحاب القـوات املـسلحة مـن               . املدرسية
  .)١٦٤(املدارس

د على تـوفري    وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلن         -٦٤
التعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس على مجيع املستويات ويف اجلامعات، مبا يغرس قيم         

  .)١٦٥(التسامح واالندماج االجتماعي واملشاركة

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند بأن تتأكد من             -٦٥

ذ أي مبادرة إمنائية دون التشاور الفعلي مع اجملتمعات احمللية، وبأن يؤخذ يف احلسبان              عدم اختا 
أي إجـراء  أي أثر سليب حمتمل على حق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافيـة عنـد        

  .)١٦٦(مراجعة اجتماعية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
        هلند فقط كانـت تتـيح، يف       يف املائة من مدارس ا     ١٨ذكرت اليونسكو أن مرافق       -٦٦
وعكست سياسات التعليم الوطنية تزايـد      . ، وصول األطفال ذوي اإلعاقة إليها     ٢٠٠٥عام  

  .)١٦٧(الوعي باملشاكل املرتبطة باإلعاقة

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
اسة سيوضع  أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل استمرار البحث يف              -٦٧

 مل ُتستكمل بعد؛ وشجعت اهلند على االستناد يف ذلك إىل اتفاقية منظمة             ، ولكن قبلية وطنية 
  .)١٦٨(١٦٩العمل الدولية رقم 

القالقـل  أن   املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان       ذكرت،  ٢٠١١أغسطس  /آبويف    -٦٨
 زادت يف   قـد األراضي ملشاريع التنميـة والتعـدين       حبيازة  االجتماعية والصراعات املتصلة    

األديفاسي الذين يدافعون عن أراضي أجـدادهم       السكان يف   وقد تعرض   . السنوات األخرية 
، على الرغم من وجود أشـكال        مرات كثرية  وعن غابات جمتمعاهتم احمللية للتهديد واملضايقة     

من احلماية الدستورية، وقرارات صادرة عن احملكمة العليا، وتشريعات وطنية تقدمية تقضي            
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.  احلصول على موافقة اجملتمعات احمللية القبلية، وحقوق مجاعية يف استخدام الغابات           بضرورة
، أوقفت وزارة البيئة والغابات مشروع تعدين حكومة ٢٠١٠عام حصل يف إجيايب ويف تطور 

كاالهندي، ألن  مقاطعة  أوريسا وشركة فيدانتا املتعددة اجلنسيات يف مرتفعات نياجمريي يف          
لية أن تؤثر تأثرياً شديداً على البيئة يف املنطقة وعلى وضع شعب دونغريـا              من شأن هذه العم   

وأعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية     . )١٦٩(كونده أديفاسي الذي يعيش يف اجلبال     
  .)١٧٠(٢٠١٠عن شواغل تتصل هبذا املوضوع يف عام 

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -ميم  
ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن لدى اهلند تقليداً قدمياً يف استقبال        ذكرت مفو   -٦٩

 أماموطين حلماية الالجئني يشكل عائقاً عملياً       الطار  اإلالالجئني لكنها أشارت إىل أن غياب       
 احلصول على العمل    ميكنهموقالت إن الالجئني وطاليب اللجوء      . )١٧١(تأمني احلماية لالجئني  

ويتعرض هؤالء لالستغالل من جانـب      . القتصادية اهلندية غري الرمسية الواسعة    يف القطاعات ا  
أرباب العمل كما أن التنافس على املوارد النادرة أدى إىل نزاعات مـع اجملتمعـات الـيت                 

أبطـأت  قـد   و. وقالت إن حاالت العنف اجلنساين وعمل األطفـال شـائعة         . تستضيفهم
  . )١٧٢( كبري، عملية اندماجهم يف اجملتمعات احملليةاإلجراءات البريوقراطية املعقدة، بشكل

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -نون  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ملا ورد يف              -٧٠

 والذي يفيد بأن مبالغ ضخمة من صناديق ٢٠٠٨-٢٠٠٧تقرير جلنة احلسابات العامة للفترة 
 ُحولت وجهتها إىل غري إعادة التأهيل؛ وأوصت اللجنة بأن جتري اهلند            ٢٠٠٤ عام   سوناميت

  .)١٧٣(عملية إعادة التأهيل ملا بعد التسونامي بشفافية
اتفاقـات  املتعلقة ب مفاوضاهتا  جوانب  وأوصت اللجنة بأن تعيد اهلند النظر يف مجيع           -٧١

 واالجتماعية والثقافية، ال سيما حقـوق        احلقوق االقتصادية  هاعدم تقويض لضمان  التجارة،  
  .)١٧٤(أشد الفئات حرماناً وهتميشاً
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