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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً        موجز أعدته مفوضية األ       
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  *اهلند    

 )١( من أصحاب املصلحة   ٥١ن  مهذا التقرير هو عبارة عن موجز للمعلومات املقدمة           
لس وهو يّتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم       . ية االستعراض الدوري الشامل   لمإىل ع 

أو  وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر          . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف           . مبطالبات حمّددة 
وكما ورد يف نـص قـرار   . مل جير، قدر املستطاع، تغيري النصوص األصلية   التقرير، كما أنه    

، مت، حسب االقتضاء، إفراد قسم مستقل يـورد إسـهامات   ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان  
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على امتثال            

لى النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة وميكن االطالع ع. تام ملبادئ باريس 
وقد روعي يف إعداد    . على موقع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت         

  .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت طرأت أثناء تلك الفترة

__________  
 .مل ُتحرر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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التابعة للدولـة   املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان          -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بالتقيد الكامل مببادئ باريس

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
 تقريراً عـن تقييمهـا السـتجابة        )٢(قدمت اللجنة الوطنية اهلندية حلقوق اإلنسان       -١

وذهبـت   .)٣(١احلكومة للتوصيات الثماين عشر اليت قدمت يف االستعراض الدوري الشامل           
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أنه ليس هناك أي دليل على أن اهلند تنوي التصديق على                
االتفاقية املعنية باالختفاء القسري، ذلك أن االختفاء القسري ال يعترب فعالً إجراميـاً يف نظـر                

ومل تتخذ   .)٤(القوانني احمللية، كما مل جير اللجوء إىل أحكام القانون القائمة لردع هذه املمارسة            
اهلند أي خطوات حنو توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز              

وال تستطيع اهلند، بسبب املوقف الذي اختذته ولعدم تـصديقها          . )٥(ضد املرأة والتصديق عليه   
 بعد  ، أن تدافع عن هذا املوقف وخاصة      ١٨٢ و ١٣٨على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقمي       

اعتماد قانون احلق يف التعليم الذي يقضي بإلزامية بقاء األطفال يف املدارس حىت بلـوغ سـن                 
  .)٧( من اتفاقية حقوق الطفل٣٢ومل تراجع اهلند حتفظها على املادة . )٦(الرابعة عشرة

 "٢٠١٠مشروع قانون منع التعـذيب،      "وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن         -٢
اً ضعيفاً أصالً، قد تعّزز بسبب تدّخل إحدى اللجان الربملانية املختارة التابعة            الذي كان مشروع  

ويف صورة ما إذا متّ، يف مشروع القانون الذي سيعتمد يف هناية املطاف، ختفيف       . جمللس الشيوخ 
من التنقيحات املقترحة من ِقَبل اللجنة املختارة، فإن التزام اهلند باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه              

  .)٨(حمل نظرنسانية أو املهينة سيصبح ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ
وقالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إنه مل تطرأ أي تطورات من أجل تعديل قانون     -٣

الزواج اخلاص وإعطاء الزوجني حقوقاً متساوية فيما يتعلق باملمتلكات املتحصل عليها خالل            
  .)٩(فترة الزواج

وأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن احلكومة ما زالت تسمح للجان الوطنية              -٤
؛ املواردبالعمل بشكل مستقل غري أهنا مل متنحها أي سلطات إضافية كما مل متنحها املزيد من                

وأضافت أن معظم جلان حقوق اإلنسان على صعيد الواليات حتتضر، كما مل ُينشأ عدد كبري     
  .)١٠(م املعنية حبقوق اإلنسانمن احملاك

وأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بأنه مل جير بعد وضع أي خطة عمل وطنيـة          -٥
كما مل حيرز كبري تقدم حنو تعزيز برامج التثقيف بشأن حقوق اإلنسان            . )١١(حلقوق اإلنسان 

  .)١٢(ف أي والية، تقريباً، من واليات اهلند أي أولوية ملسألة التثقيعطَومل ُت
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 بشأن  ٢٠١١وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تقرير جلنة التخطيط لعام             -٦
عن نظـام الطبقـات     التنمية البشرية قد أورد بعض البيانات املصّنفة إال أنه مل يورد بيانات             

وأفادت اللجنة بأهنا تعتقد أن تلك البيانات من األمـور األساسـية يف             . والتمييز املرتبط هبا  
اجلرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال الـذين ينتمـون إىل الطبقـات            : الت رئيسية مثل  جما

والقبائل املنبوذة؛ والعنف املمارس على املرأة خبالف االغتصاب؛ والسخرة، وعمل األطفال           
  .)١٣(بش القمامة؛ وحاالت العنف أثناء االحتجاز واالحتجاز غري القانوين والتعذيبون
لوطنية حلقوق اإلنسان أنه ليس هلا علم بوجود أي برامج للحكومة           وذكرت اللجنة ا    -٧

  .)١٤(بشأن اقتسام خربهتا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف تقريرها عن تنفيذ التوصيات اليت قُدمت           أشارت    -٨

كومة لدعوة دائمة إىل املكلفني بواليات ال ينبغي أن جيعل من اختاذ            للهند، إىل أن توجيه احل    
إجراءات بشأن الطلب املقدم فيما يتعلق باستقبال املقرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب أمـراً       

كما أشارت إىل أن اهلند ما زالت متأخرة يف تقدمي تقاريرها أو أهنا مل تقـدم أي       . )١٥(عسرياً
  .)١٦(اتتقارير إىل هيئات املعاهد

وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه ليس هلا علم بوجود عملية متابعة رمسية               -٩
وقـد  . )١٧(لالستعراض الدوري الشامل وبذا فإن مسألة إدماج منظور جنساين مل ُتطـرح           

  .)١٨(تشاورت بعض الوزارات مع اجملتمع املدين يف صياغة وتنفيذ براجمها

  ولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الد  -جيم  
ذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن التجربة اهلندية فريدة من نوعها وجيـب               -١٠

احلكم عليها حسب املعايري اليت تطبقها واليت وضعت من ِقَبل جهاز قضائي قوي وناشـط               
دة وإعالم حر وجمتمع مدين متيقظ هم محاة حقوق اإلنسان يف جمتمع منفتح حتكمـه سـيا               

  .)١٩(القانون
وفيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، ذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان أن              -١١

تنفيذ القوانني وضعف مشاريع القوانني اجلديدة وتأخر صدور القوانني هي جماالت تبعـث             
  .)٢٠(وبعض تلك اجملاالت قد سلطت اللجنة األضواء عليها. على القلق

 شكوى بشأن حاالت اختفـاء يف       ٣٤١ة الوطنية حلقوق اإلنسان     وقد تلقت اللجن    -١٢
وهذه . ٢٠١١ شكوى يف هذا املعىن حىت هذا الوقت من عام           ٣٣٨ كما تلقت    ٢٠١٠عام  

  .)٢١(األرقام تشّدد احلاجة إىل قيام احلكومة باختاذ إجراءات
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 يف املائة   ٣٥وبلغت نسبة الشكاوى املقدمة إىل اللجنة سنوياً بشأن حاالت االختفاء             -١٣
، أصدرت احملكمة العليا سبعة توجيهات ملزمة الغرض منـها          ٢٠٠٦ويف عام   . ضد الشرطة 

الشروع يف إصالح جهاز الشرطة إالّ أنه مل ينجز الكثري يف هذا الصدد علـى الـرغم مـن            
  .)٢٢(املاسة احلاجة
ظ ومن  ذلك أن السجون تعاين من االكتظا     . وتظل العدالة االحتجازية متثل إشكاالً      -١٤

وقـد أشـارت    . ترّدي ظروف النظافة الشخصية واستفحال األمراض ورداءة العالج املقدم        
 يف املائة من السجناء هم يف مرحلة ما قبل احملاكمة           ٦٧ إىل أن    اإلنساناللجنة الوطنية حلقوق    

وهم غري قادرين على تدبري أموال الكفالة أو أهنم حيتجزون ملدد أطول مما ينبغي بسبب تراكم    
  .)٢٣(القضايا اهلائل

من ذلك أنه كانت هناك يف احملكمـة        . وهناك حاالت تأخري مفرط يف توفري العدالة        -١٥
ويف هنايـة  .  قضية تنتظر الفصل فيها٥٦ ٣٨٣،  ٢٠١١أكتوبر  /العليا، يف هناية تشرين األول    

مـا   مليون قـضية أ    ٤,٢، بلغ عدد القضايا اليت تنتظر الفصل يف احملاكم العليا           ٢٠١٠عام  
  .)٢٤( مليون قضية٢٨القضايا اليت مل تفصل فيها احملاكم الفرعية بعد فقد بلغت 

وقد تلقـت   . وما زال العمل مستمراً بنظام السخرة اليت تتخذ العديد من األشكال            -١٦
 يف تنفيـذ مـشاريع      ةالسخراللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تقارير عن استمرار اللجوء إىل          

  .)٢٥(عبةالدفاع يف املناطق الص
وقد عمدت بعض الواليات إىل     . وال يزال العمل جارياً مبمارسة نبش القمامة املهينة         -١٧

وتعد خطوط السكك احلديدية اهلندية أكرب اجلهات املستخدمة للعاملني         . إنكار هذه احلقيقة  
  .)٢٦(يف نبش القمامة

نسان املعين حبمايـة    وقد تلقى املسؤول الذي ُعّين يف إطار اللجنة الوطنية حلقوق اإل            -١٨
 عدة مدافعني عن حقوق اإلنسان مبـن       ناملدافعني عن حقوق اإلنسان، شكاوى تشري إىل أ       

فيهم أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق األقليات وحقوق الطبقات والقبائل املنبـوذة،              
  .)٢٧( واليات ومنها االحتجاز التعسفيةيتعرضون للمضايقات يف عد

 بأن حالة حقوق اإلنسان قد أصـبحت يف         اإلنسان حلقوق   وطنيةالوأفادت اللجنة     -١٩
املناطق اليت تسيطر عليها حركة ناكسال أكثر تردياً نظراً لعدم إعمال مبادئ اإلدارة الرشيدة              

يون هم الضحايا الذين متارس عليهم حركة ناكـسال         ووالقر. وسيادة القانون إالّ فيما ندر    
  .)٢٨(دث يف إطار العمليات اليت ُتشن ضد املتمردينعنفها كما أن هناك أضراراً تبعية حت

وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن قانون الصالحيات اخلاصـة املمنوحـة              -٢٠
زال سارياً يف جامو وكشمري والواليات الشمالية الشرقية وهـو ميـنح             للقوات املسلحة ما  

 إىل انتهاك حقـوق     األحيانب   فرصة اإلفالت من العقاب مما يؤدي يف غال        املسلحةالقوات  
جه أوضاعاً تتسم برتاعات مسلحة     ا، بأهنا مل تو   ٢٠١١اإلنسان رغم أن اهلند أفادت، يف عام        

  .)٢٩(دولية أو غري دولية
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بـرامج  "وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه على الرغم من أن اهلند أقامت               -٢١
جتماعية وثقافية فإن تلك احلقوق تظل       الغرض منها منح حقوق اقتصادية وا      "ريادية طموحة 

ذلك أن الربامج الريادية، اليت تتوخى احلكومة من خالهلـا التـصدي            . )٣٠(حمفوفة باملخاطر 
خصصت هلا أموال وفرية    مم كما ينبغي، وقد     صمل ت "  واالجتماعية ةاالقتصاديحلاالت الظلم   "

ين وضعت تلك الـربامج مـن       ومل يتلق املستحقون الذ   . هبت على أيدي الفاسدين   إالّ أهنا نُ  
وقد أضر احلرمان من احلقوق أو إساءة       . )٣١( املفترضة ماستحقاقاهتأجلهم إال نسبة ضئيلة من      

استخدامها أو عدم القدرة على إحقاقها أميا ضرر بأكثر الفئات استـضعافاً وهـي النـساء              
  .)٣٢(واألطفال والطبقات والقبائل املنبوذة، واألقليات

 يف املائة من القوة العاملة يف القطاع غـري النظـامي ممـن       ٩٠ على   وهناك ما يزيد    -٢٢
ميتلكون فرصة االستفادة من الضمان االجتماعي وهم على أشد درجات االستضعاف يف             ال

املدن وبالتايل فإنه ُيزج هبم يف ربقة الديون الدائمة مما يؤدي هبم يف أحيان كثرية إىل الوقوع                 
  .)٣٣(يف حبائل السخرة

 يضمن وجود نظام ضخم للتوزيع العام احلق يف الغذاء نظراً لتوطن ظاهرة سوء              ومل  -٢٣
 باحلبـو وقد أوصى اجمللس االستشاري الوطين بتوسيع نطاق احلقوق القانونية يف           . التغذية

ومل تكن احلكومة لترضـى  .  يف املائة من السكان٧٥الغذائية املدعومة ليشمل ما ال يقل عن    
 حتت خـط    القول بأهنم  سقوف اعتباطية ألعداد السكان الذين ميكن         وضع إىلهبذا مما أدى    

  .)٣٤(الفقر
 مليون شخص   ٥٥ومبوجب املشروع الوطين لضمان العمالة يف املناطق الريفية منح            -٢٤

ومل يكن للمشروع أثر ذو     . فرص عمل إال أهنم تلقوا، يف املتوسط، نصف األجور املضمونة         
 اختالسها، ومل يوفر املشروع فرصاً للعمالة الطويلة األجل         بال ذلك أن مبالغ مالية ضخمة مت      

  .)٣٥(كما مل ميكّن من تكوين أصول دائمة
غاندي للرعاية االجتماعية، والـذي أقـيم        ومن الشروط اليت يفرضها برنامج إنديرا       -٢٥

 وبذا استبعد من ذلـك الربنـامج      . لتوفري السكن الريفي، أن ميتلك مقدم الطلب قطعة أرض        
من املال لبنـاء بيـت      املرء  ومل يوفر الربنامج ما يكفي      . رضاً الناس الذين ال ميتلكون أ     ماليني

وهناك من األدلة اليت تشري إىل أن من حصلوا على أموال انتهى هبم احلال إىل الوقوع يف شباك                  
  .)٣٦(الدين
ائـة   يف امل  ١ حة منخفضاً بشكل كبري بنسبة حواىل     وال يزال اإلنفاق العام على الص       -٢٦

ويعـاين نظـام   .  يف املائة٣-٢من الناتج احمللي اإلمجايل رغم التزام احلكومة برفع معدله إىل           
الصحة العمومي من مشاكل كثرية وال حتصل أعداد هائلة من القرويني على الكـثري مـن                

وقد كشفت عملية للتقييم والتدقيق عن . خدمات الرعاية الطبية أو أهنا ال حتصل عليها إطالقاً
وأفادت اللجنة الوطنية حلقـوق     . )٣٧( يف احلملة الوطنية للصحة الريفية     خطريةود نواقص   وج

اإلنسان، يف معرض اإلشارة إىل ارتفاع النسبة املئوية لألطفال دون اخلامسة الذين يعانون من              
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، لربنامج ضخم أطلق عليه اسم برنامج       ٢٠١١بّين من تقييم أجري، يف عام       تقلة الوزن بأنه    
 الـسنوية املخصـصة للتغذيـة       امليزانيةاملائة من     يف ٦٠ أن   ، املتكاملة لنماء الطفل   اخلدمات

  .)٣٨(التكميلية كان جيري حتويلها عن وجهتها
أما نوعية التعليم املقدم وال سيما يف القرى فإهنا تدعو إىل األسى واهلياكل األساسـية                 -٢٧

و املدرسني فإن التـدريب الـذي       تدعو إىل الرثاء، وليس هناك وجود للمدرسني وأما مساعد        
  .)٣٩(ن مستويات التعلم واإلملام بالقراءة والكتابة منخفضة للغايةإمث . تلقونه من النوع الرديءي

وقد أدى النمو السريع لصناعات التعدين وتطور بنيتها التحتية وتوسع نطاقهـا إىل               -٢٨
حيدث دون موافقتـهم    نقل أعداد ضخمة من السكان من مكان آلخر وكثرياً ما كان ذلك             

وتبني للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن السكان الذين يتم نقلهم ال يقدم هلـم، يف               . الواعية
  .)٤٠(العادة، ما يكفي من مساعدة وال تقدم هلم وسائل إعادة التأهيل

  املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  -ثانياً  

  راملعلومات األساسية واإلطا  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 مل يطرح بعـد     ٢٠١٠ أن مشروع قانون منع التعذيب،       ٩جاء يف الورقة املشتركة       -٢٩

 ومركز حقـوق الطفـل، يف       ١٤ املشتركةوذكر كل من الورقة     . )٤١(على جملسي الربملان  
كـز  وذكـر املر  . )٤٢(نيودهلي باهلند أن ذلك املشروع مل يتضمن أي أحكام تتعلق باألطفال          

اآلسيوي للموارد القانونية أن مشروع القانون يتطلب مراجعة واسعة مبا يف ذلك مراجعـة               
وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بالنص على املسؤولية       . )٤٣(التعريف الوارد فيه بشأن التعذيب    

ن العموميون وكبار الضباط وضباط القيادة وأوصت أيضاً بأن         ؤولوساجلنائية اليت يتحملها امل   
وأوصى كل مـن  . )٤٤(بح اهلند طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       تص

الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند واألمم املتحدة بأن تعتمد اهلند مشروع قـانون               
منع التعذيب، بعد التصدي لنواقصه مث بالتصديق فوراً على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه              

 هيـومن وأوصت منظمـة  . )٤٥( العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينة وب املعاملة أ  من ضرو 
س ووتش بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء               تراي

وأوصى الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند بأن تكفل اهلنـد تقـنني              . )٤٦(القسري
وحاالت القتل خارج نطاق القانون بوصفها جرائم تندرج ضمن          االختفاء القسري    حاالت

  .)٤٧(القانون اجلنائي
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 مجيـع وأوصت منظمة العفو الدولية بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق             -٣٠
 للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      االختيارينيالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكولني      

الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           املدنية والسياسية و  
ومبادرة الكومنولث بشأن حقوق     )٤٩(٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٨(واالجتماعية والثقافية 

 علـى مجيـع     القضاءالربوتوكول االختياري التفاقية    اإلنسان بأن توقع اهلند وتصدق على       
 ومنظمة العفـو الدوليـة بإلغـاء    ٢الورقة املشتركة وأوصت . )٥٠(أشكال التمييز ضد املرأة   

؛ وأوصـت الورقـة     )٥١(التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
  .)٥٢( من اتفاقية حقوق الطفل٣٢ بأن تعيد اهلند النظر يف حتفظها على املادة ١٤املشتركة 

وأن  )٥٣(لى نظام رومـا األساسـي   اهلند إىل أن توقع ع  ١٦ املشتركةودعت الورقة     -٣١
م اهلند إىل الربوتوكولني اإلضافيني األول      ض بأن تن  ١٣ وأوصت الورقة املشتركة     تنفذه بفعالية 

والثاين التفاقيات جنيف، وبأن تسمح بدون قيد أو شرط لرابطة الصليب األمحـر الدوليـة               
  .)٥٤( الوصول إىل املنطقة الشمالية الشرقية وخاصة إىل مانيبورحبرية
 بأن تصدق اهلند، على وجه االستعجال، على اتفاقييت         ١٠ املشتركةوأوصت الورقة     -٣٢

 بالتصديق على   ١١وأوصت الورقة املشتركة    ،  )٥٥(١٣٨ و ١٨٢منظمة العمل الدولية رقمي     
  .)٥٦(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 أن خمتلـف    ٣والورقة املشتركة   ) اهلند ()٥٧(وليةالحظت مؤسسة إدموند رايس الد      -٣٣

 وشـجعت ورقتـا املناقـشة       )٥٨(الصكوك القانونية تعرف األطفال حبسب خمتلف األعمار      
  .)٦٠(متجانس اهلند على وضع تعريف ٣ و)٥٩(١٤املشتركة 

وأوصى معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية بتعديل قـانون محايـة حقـوق               -٣٤
 حىت يتسىن للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان التصدي للتظلمات املتعلقة )٦١(١٩٩٣اإلنسان لعام 

  .)٦٢(باألعمال التجارية يف جمال حقوق اإلنسان

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
متتثـل   أن مجيع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مل         ٢٠ذكرت الورقة املشتركة      -٣٥

منها افتقارها إىل االستقاللية املالية واتكاهلا على موظفني معارين من           مبادئ باريس، ألسباب  
إصالحات على اللجنة   بإدخال   ١٢وأوصت ورقة املناقشة املشتركة     . )٦٣(اإلدارات احلكومية 

الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وضع حّد الستخدام ضـباط الـشرطة العـاملني أو                
  .)٦٤(عدين ضمن أفرقة التحقيقاملتقا
 أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ال ميكنها التحقيـق     ٢٠وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٦

 من قانون محايـة     ١٩يف انتهاكات حقوق اإلنسان على يد القوات املسلحة مبوجب الفرع           
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نة الوطنيـة    أن احملكمة العليا خولت اللج     ١٦ وذكرت الورقة املشتركة     .)٦٥(حقوق اإلنسان 
يتعلـق    صالحية حبث دور اجلهات الفاعلة يف الدولة فيمـا         ١٩٩٧حلقوق اإلنسان يف عام     

، ومتكني الضحايا من احلـصول علـى        )٦٦(ربارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان يف أمريتسا     
 بعد مخس عـشرة     )٦٨( كما أن ما أجنزته اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قليل         .)٦٧(تعويضات

 بضمان حماسبة اللجنـة الوطنيـة   ١٦وأوصت  ورقة املناقشة املشتركة     . راءاتسنة من اإلج  
  .)٦٩(حلقوق اإلنسان

قوق اإلنـسان تابعـة للواليـات يف        حل بتعزيز جلان    ١٨وأوصت الورقة املشتركة      -٣٧
أنت " وأوصت حركة    .)٧٠(الواليات السبع اليت تعمل فيها وبإنشاء جلان يف الواليات املتبقية         

بإقامة جلان وطنية وجلان تابعة للواليات حلماية حقوق الطفـل بوصـفها            " وحقوق الطفل 
  .)٧١(هيئات دستورية مسؤولة لدى اجملالس التشريعية

  .)٧٢(وأوصت منظمة العفو الدولية اهلند بوضع خطة عمل حلقوق اإلنسان  -٣٨
جعة وذكر مركز حقوق الطفل أن خطة العمل الوطنية املعنية بالطفل حتتاج إىل مرا              -٣٩

  .)٧٣( مل تنجز بعد٢٠١١وذلك ألن معظم األهداف اليت كان من املتوقع حتقيقها حبلول عام 
وذكر الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أنه ليس هناك أي معلومات عامة                -٤٠

، وأوصـت الورقـة     )٧٤(عن وضع خطة عمل وطنية بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          
 بأن تصوغ اهلنـد     ٩وأوصت ورقة املناقشة املشتركة     . )٧٥(ع تلك اخلطة   بوض ١٨املشتركة  

خطة متسقة لتوفري التدريب على منع التمييز جلهات من بينها العاملون يف جمال إنفاذ القانون               
  .)٧٦(والقضاء

 أنه مت، يف إطار تعداد السكان الذي حدث على الصعيد           ٩وذكرت الورقة املشتركة      -٤١
، تصنيف البيانات حسب الطبقة ونوع اجلـنس والـّدين واملركـز            ٢٠١١الوطين يف عام    

  .)٧٧(واملنطقة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
لة مجأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بأن تقدم اهلند خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ                -٤٢

املوافقـة علـى    أمور منها التوصيات املقبولة، إىل اجللسة العامة جمللس حقوق اإلنسان عند            
نتصف ملاخلاص بنتائج االستعراض املقبل؛ مث أن تقدم، بعد ذلك بعامني، تقريراً مرحلياً التقرير 

  .)٧٨(املدة عن حالة التنفيذ

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
الوفاء مبسؤولياهتا يف جمال    اهلند  أوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن تضمن          -٤٣

هيئـات   بتنفيـذ توصـيات      )٨٠(٩ وأوصت الورقة املشتركة     .)٧٩(قت املناسب التبليغ يف الو  
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 بتنفيـذ   )٨١(٢املعاهدات بشأن التمييز القائم على الطبقات وأوصـت الورقـة املـشتركة             
  .التوصيات بشأن صحة األم

  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -٢  
املي بأن تضمن اهلند تنفيـذ التوصـيات الـيت    أوصت منظمة التضامن املسيحي الع     -٤٤

  .)٨٢(يقدمها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
واقترحت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن تنجز احلكومة األعمال املتراكمـة             -٤٥

وأن تدعو املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين ما زالت طلبات الزيارة الـيت               
 ودعـا املنتـدى     .)٨٣(جهوها معلقة إىل زيارة اهلند قبل االستعراض الدوري الشامل القادم         و

جامو وكشمري اهلند إىل توجيه دعـوة إىل  يف  منتدى حقوق اإلنسان    /الدويل من أجل السالم   
  .)٨٤(املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة

راعـاة القـانون اإلنـساين      تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مـع م         -جيم  
  املنطبق الدويل

  املساواة وعدم التمييز  -١  
احلقوق املتساوية أن اهلند جيب أن تعدل أو تلغي القوانني التمييزيـة وأن             احتاد  ذكر    -٤٦

 وأوصـت الورقـة     .)٨٥(تأخذ بتشريعات شاملة مناهضة للتمييز للوفاء بالتزاماهتا الدوليـة        
  .)٨٦( للقضاء على مجيع أشكال التمييز بوضع خطة عمل وطنية٩ املشتركة

اجلذري الكـامن وراء    السبب   أن النظام األبوي يظل      ٢٠وذكرت الورقة املشتركة      -٤٧
 وذكرت اللجنة األهلية الرقابية املعنية حبقـوق اإلنـسان أن           .)٨٧(التمييز املمارس على املرأة   

 وقد أفـاد الفريـق      .)٨٨(يننقصها األخذ باملنظور اجلنسا   يمبادرات حقوق اإلنسان يف اهلند      
 وأوصـى   .)٨٩(العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند بأن العنف املمارس على املرأة مـتفش            

الفريق بأن تتوىل احلكومة إصالح القوانني القائمة على الدين وأن تتصدى لظاهرة مطـاردة              
 وإنفاذ تـدابري    هلند على اختاذ   ا ٣ وحثت الورقة املشتركة     .)٩٠(الساحرات بسّن قانون وطين   

 وإتاحـة فـرص     )٩١(فعالة لضمان معاملة النساء والرجال على قدم املساواة يف سوق العمل          
وأوصت مؤسسة إدموند رايس الدولية بأن تتوىل احلكومة اإلسراع بتمرير          . متكافئة أمامهم 

  . الذي طال انتظاره)٩٢( يف املائة من مقاعد جملس النواب للنساء٣٣مشروع قانون ختصيص 
حبدوث انتهاكات ضـد     )٩٤(٢٠ والورقة املشتركة    )٩٣(٩وأفادت الورقة املشتركة      -٤٨

 حالة  ٥١١ حالة قتل و   ٥٧٠ حالة اغتصاب، و   ١ ٣٤٩وث  املنبوذة مبا يف ذلك حد     الطبقات
وذكر املركز اآلسيوي للموارد القانونية     . ٢٠١٠ حالة حريق متعمد يف عام       ١٥٠اختطاف و 

اختاذ إجراءات إجيابية تتعّدى سّن التشريعات مثل القبول اإللزامي         أنه ينبغي تشجيع اهلند على      
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 اهلند على اختاذ خطوات إللغاء املمارسة التمييزية        ٣ وحثت الورقة املشتركة     .)٩٥(للشكاوى
  .)٩٦(ومنع اإليذاء القائم على مفهوم الطبقات" النبذ"اليت يطلق عليها اسم ظاهرة 

 يف  ٨٠-٧٥ أن املسيحيني الّداليت يشكلون قرابـة         إىل ٩وأشارت الورقة املشتركة      -٤٩
وذكر االحتاد اللوثري العاملي أن أفراد الطبقات املنبـوذة  . )٩٧(املائة من السكان اهلنود املسيحيني    

واحلماية اليت يوفرها هلـم     " نظام احملاصصة "والقبائل املنبوذة يفقدون حقوقهم املكفولة حسب       
د اللوثري العاملي بتوصيات مبا يف ذلك تعديل القوانني لضمان          وتقدم االحتا . قانون منع الفظائع  

  .)٩٨(متتع أفراد الطبقات والقبائل املنبوذة بنفس احلقوق واحلماية بغض النظر عن دينهم
، كمـا   )٩٩(ىل أن املسلمني كثرياً ما يتم عزهلم يف اهلند        إ ١٢وتشري الورقة املشتركة      -٥٠

سكن هلم إحدى املشاكل وال سيما بعد حادثـة االعتـداء           أصبح التمييز فيما يتعلق بتوفري ال     
 يف املائة من    ١٤وعلى الرغم من أن املسلمني يشكلون قرابة        . )١٠٠(بالقنابل يف مدينة مومباي   

  .)١٠١( يف املائة٥ املناصب احلكومية اليت حيتلوهنا تقل نسبتها عن سكان اهلند فإن
جملموعات القبلية املستـضعفة بـشكل     أن الكثري من ا    ٢٠ الورقة املشتركة    توذكر  -٥١

ـ خاص هي على وشك االندثار يف حني يتم و        م اآلخـرين مبوجـب قـانون اجملـرمني     ص
  .)١٠٢(االعتياديني

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -٢  
 أن قانون املخدرات واملـواد ذات التـأثري النفـساين           ٢٠ذكرت الورقة املشتركة      -٥٢
 وقـد   .)١٠٣(بة اإلعدام مبن يرتكب جرائم متعلقة باملخدرات       يقضي بإنزال عقو   ١٩٨٥ لعام

قدمت شبكة املعلومات املتعلقة حبقوق الطفل توصيات مبا يف ذلك التوصية بسّن تـشريعات              
 .)١٠٤(حتظر إنزال عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة باجملرمني األطفال يف جامو وكـشمري            

ند عمليات اإلعدام متهيداً إلبطاهلا وأن تتخـذ        وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بأن توقف اهل      
  .)١٠٥(خطوات فورية يف اجتاه إلغاء عقوبة اإلعدام

ظمة العفو الدولية أن قانون الصالحيات اخلاصة للقوات املسلحة قد منح           وذكرت من   -٥٣
قوات األمن، يف جماالت معينة تتعلق بالتمرد املسلح، صالحيات إطالق النار بنية القتـل يف               

وذكر الفريق العامل املعين حبقـوق      . )١٠٦(الت مل يكونوا فيها معرضني للخطر بالضرورة      حا
اإلنسان يف اهلند أن حاالت االختفاء القسري وحاالت القتل خارج إطار القانون ال تـزال               
سارية يف املناطق اليت تشهد نزاعات ومما زادها قوة الصالحيات االستثنائية املمنوحة للقوات             

الفترة بني  يف   مت   ،نيبورويف ما . ليت تعطيها احلصانة وتسمح هلا باالعتقال واالحتجاز      املسلحة ا 
وقد حددت إحـدى    .  عملية قتل خارج إطار القانون     ٧٨٩، توثيق   ٢٠١٠ و ٢٠٠٧عامي  

 اليت ال حتمل أي عالمة وقد أكـدت         ررب مجاعي من القبو   ق ٢ ٧٠٠احملاكم الشعبية وجود    
، ويف والية غرب البنغال،     ٢٠١١ية جامو وكشمري يف عام      ذلك جلنة حقوق اإلنسان يف وال     
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كانت قوة األمن احلدودي مسؤولة عن حاالت القتل خارج إطار القانون اليت وقعت علـى               
  .)١٠٧(احلدود بني اهلند وبنغالديش

وأشار الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند إىل أن إحدى الدراسـات قـد                 -٥٤
 ١,٨حايا التعذيب وإساءة املعاملة على أيدي الشرطة يف اهلند يبلـغ            خلصت إىل أن عدد ض    

كر املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن ممارسـة التعـذيب          ذو. )١٠٨(مليون نسمة كل عام   
تغاضى عنها يف املناطق الـيت      ، ويُ )١١٠(، وهي تتم يف مجيع  أشكال االحتجاز       )١٠٩(مستشرية

كمـا أن   . )١١٢(ع من أساليب التحريـات اجلنائيـة      وهي أسلوب شائ  . )١١١(تشهد نزاعات 
  .)١١٣(معدالت النجاح يف مقاضاة مرتكيب أعمال التعذيب منخفضة للغاية

 جديداً يسعى   وقد أدعى الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن هناك قانوناً             -٥٥
مكافحـة  "مـرد و  ع قوات األمن احلدودي للقيام بعمليات مكافحة الت       إىل توسيع نطاق وز   

وقد متت، باطراد، عسكرة الشرطة يف املناطق اليت تشهد صـراعات           . )١١٤("حركة ناكسال 
ويتوىل اجليش تدريب قوات شبه عـسكرية       . ومحلت مسؤولية شن عمليات ضد املتمردين     

 إىل أن   ١٩وأشارت الورقة املـشتركة     . )١١٥(شن عمليات يف وسط اهلند    على  تدريباً مكثفاً   
 يف جامو وكشمري، القوة     ٢٠١١ والقوات شبه العسكرية استخدمت، يف عام        أفراد الشرطة 

فيها التوصـية بتجهيـز     مبا  وقدمت توصيات   . )١١٦(املفرطة ضد حمتجني مناهضني للحكومة    
  .)١١٧(القوات األمنية بأسلحة غري قاتلة ألغراض السيطرة على احلشود

ب ديـين فيمـا بـني        بوقوع أحداث عنف وتعـص     ١٨وأفادت الورقة املشتركة      -٥٦
. )١١٨(ع هجمات طائفية منظمة ضد أقليات دينية وعلـى ممتلكاهتـا         واجملموعات الدينية ووق  

وأثنت منظمة التضامن املسيحي العاملي على اهلند حملاولتها مترير قانون بشأن العنف الطائفي،             
أداة مفيـدة   وميكن هلذا القانون أن يتـيح       . وشجعتها على الوصول هبذه العملية إىل منتهاها      

  .للبلدان األخرى يف املنطقة اليت تواجهها مشاكل مماثلة
 العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند وجود اجتاه مقلق حنو استهداف            قوالحظ الفري   -٥٧

وقـد أفـادت الورقـة     . )١٢٠(املشاريع التقدميـة  /ىل تنفيذ القوانني  إالناشطني الذين يسعون    
جلة بشأن البيئة اليت يعمل فيها الناشطون واملدافعون عن          بأن هناك هواجس عا    ١٩ املشتركة

حقوق اإلنسان وبشأن التهديدات اليت يواجهوهنا وخاصة يف احلاالت اليت يفضحون فيهـا             
  .)١٢١( توصيات١٩وقدمت  الورقة املشتركة . فساد املسؤولني وحماباهتم ألقارهبم

جامو وكشمري ما زالت تلجأ     وذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات احلكومة يف           -٥٨
، من أجل احتجاز األفـراد لفتـرات زمنيـة          ١٩٧٨إىل قانون السالمة العامة الصادر عام       

وأفاد الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند بأن عدداً كـبرياً مـن فئـة                . )١٢٢(طويلة
هلنـد وهـم    قد مت توقيفهم بشكل تعسفي يف وسط ا       ) الشعوب األصلية اهلندية  (األديفاسي  

 بتوصيات منها توصية بأن حتـرص       ١٢وتقدمت الورقة املشتركة    . )١٢٣(يقبعون يف السجون  
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 على أن تتم عمليات القبض على الناس وتوقيفهم واحتجازهم وحبسهم وسجنهم وفقاً             نداهل
  .)١٢٤(للمعايري الدولية

ألطفال بأن  على ا املسلّط  وأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين           -٥٩
تأخذ اهلند، على سبيل االستعجال، بقانون حيظر إنزال العقاب البدين على األطفال يف البيت              

  .)١٢٥(أشكال العدالة التقليديةإطار ويف مجيع األحوال مبا يف ذلك يف صورة حكم يصدر يف 
يزيـة وقلـة    وذكرت اللجنة األهلية الرقابية املعنية حبقوق اإلنسان أن املواقف التمي           -٦٠

الوعي بديناميات اجلرائم اليت تنطوي على عنف جنسي ومرتيل تترك الـضحايا مـن غـري                
ـ . )١٢٦(مساعدة حامسة أو وسائل انتصاف تقدمها الشرطة وهي حق مكفول هلـم     ت وأوص

ن اهلند قانوناً شامالً حيظر كل أشكال االعتداء اجلنسي         منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تس     
  .)١٢٧(لضد النساء واألطفا

 أن اهلند هي مصدر من مصادر االجتار بالبشر ووجهة          ١١وذكرت الورقة املشتركة      -٦١
من وجهاته وبلد عبور ملن يقومون بذلك ومعظم حاالت االجتار تتم ألغراض العمل القسري           

وهناك ادعاءات بأن معظـم  . )١٢٩(، واالستغالل اجلنسي يف األغراض التجارية    )١٢٨(والسخرة
من النساء واألطفال املنتمني إىل الطبقات والقبائل الّدنيا والـذين يعيـشون يف             الضحايا هم   
ـ  ٤وأفادت الورقة املشتركة   . )١٣٠(مناطق حمرومة  العـاملني يف   "ت حبدوث انتـهاكات طال

  .)١٣١(والوصمة املرتبطة بذلك" العمل يف اجلنس"بسبب جترمي " اجلنس
ديل قانون منع االجتار غـري األخالقـي،         اقتراحاً بتع  ١٠وأوردت الورقة املشتركة      -٦٢

، من أجل بيان مجلة أمور ١٨٦٠، وقانون العقوبات اهلندي، الصادر عام ١٩٥٦الصادر عام 
وحتديد معىن االجتـار    . )١٣٢(منها، توضيح تعريف دعارة األطفال وجترمي األفعال املتصلة هبا        

. )١٣٤(ن ممارسـة الـسخرة   عOdisha Goti Mukti Andolanوأبلغت منظمة . )١٣٣(باألطفال
يركز على الضحايا وبتنظيم تسجيل وكاالت      تشريع  باعتماد   ١١وأوصت الورقة املشتركة    
  .)١٣٥(تشغيل العمال املهاجرين

 إىل أن األطفال الذين يتركون املدارس يصبحون عماالً         ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٦٣
ارع أو من سكان قطارات السكك      يف البيوت ويتقاضون أجوراً منخفضة أو من أطفال الشو        

وأوصى مركز أمبيدكار للعدالة والسالم باإلفراج عن مجيع األطفال الـذين           . )١٣٦(احلديدية
  .)١٣٧(خيضعون لعمل األطفال وبإعادة تأهيلهم

  إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
 وأن  )١٣٨(ن أن هناك نقصاً يف عدد القضاة      ذكرت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسا      -٦٤

ويف . )١٣٩( مليون شخص من الذين ينتظرون احملاكمة القتـرافهم جـرائم          ١٦ حواىلهناك  
 مليون قضية أي بزيادة قدرها أكثـر        ٣٢، بلغ عدد القضايا املعلقة ما يزيد على         ٢٠١٠ عام
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قوقيني الدولية بزيـادة  وقد أوصت جلنة احل. )١٤٠( السابقنة بالعام قضية مقار٨٣٠ ٠٠٠من  
  .)١٤١(عدد احملاكم والقضاة وذلك مبلء كل الشواغر فوراً

وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن تدخل احلكومة إصالحات علـى             -٦٥
 وعلى غرار   ٢٠٠٦جهاز الشرطة متشياً مع روح أوامر احملكمة العليا يف احلكم الصادر عام             

وأوصى الفريق العامل   . )١٤٢(ة الوطنية املعنية بشؤون الشرطة    التوصيات اليت تقدمت هبا اللجن    
وشجع املركز اآلسيوي   . )١٤٣(املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند بإنشاء مديرية مستقلة للمقاضاة        

للموارد القانونية اهلند على النظر يف إصالح املؤسسات القضائية بوصفها إحدى أولويـات             
  .)١٤٤(احلكومة

ومن رايتس ووتش بأن تتوىل اهلند بكل حزم أمر التحقيق يف شأن وأوصت منظمة هي    -٦٦
املسؤولني الذين يأمرون بالقيام بانتهاكات حلقوق اإلنسان أو يرتكبوهنا أو يتساهلون بشأهنا            
مبا يف ذلك التعذيب وحاالت القتل أثناء االحتجاز أو عمليات القتل يف إطـار املواجهـات                

وأوصت بعثـة   .  ومقاضاة هؤالء املسؤولني   ،)١٤٥(اء القسري املسلحة املفتعلة وحاالت االختف   
United NGOs Missionبإجراء حتقيقات فعلية يف انتهاكات حقوق اإلنسان نيبور يف والية ما 

اليت ترتكبها قوات األمن يف إطار قانون الصالحيات اخلاصة املمنوحـة للقـوات املـسلحة          
ال إىل العدالة وسبل االنتصاف أمام ضحايا       ومقاضاة تلك القوات، وإتاحة سبل الوصول الفع      

  .)١٤٦(تلك االنتهاكات
منتدى حقوق اإلنسان يف جامو وكـشمري       /وأوصى املنتدى الدويل من أجل السالم       -٦٧

 اجلماعيـة الـيت ال حتمـل أي         راهلند بأن تسمح بتحديد هوية اجلثث املستخرجة من القبو        
ن تسمح بإجراء حتقيق دويل يف هـذا         وبأ DNAعالمات باستخدام تقنيات احلامض النووي      

  .)١٤٨( بتوصية يف هذا اخلصوص٢٢وتقدمت الورقة املشتركة . )١٤٧(الصدد
وذكرت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن عدد نزالء الـسجون اهلنديـة يف               -٦٨

 ٢٠وأفـادت الورقـة املـشتركة    . )١٤٩(مرحلة ما قبل احملاكمة هو من بني األعلى يف العامل   
ودعت مبـادرة الكومنولـث     . )١٥٠(ارتفاع شديد يف عدد الوفيات رهن االحتجاز      دوث  حب

حلقوق اإلنسان إىل ضمان اإلفراج بكفالة واإلفراج املشروط عن املزيد من احملتجزين وإىل أن              
  .)١٥١(ُتعزز احلكومة آليات اإلشراف النظامي على السجون

احة معونة قانونية لشرحية أكرب من      وتقدمت جلنة احلقوقيني الدولية بتوصية لضمان إت        -٦٩
  .)١٥٢(السكان

وأشار مركز حقوق اإلنسان يف نيودهلي إىل عدم وجود وحدات خاصـة لـشرطة           -٧٠
األحداث يف كل مقاطعة تضّم ما ال يقل عن ضابط ُمعني واحد يتـولّى شـؤون رعايـة                  

صيات منها   بتو ١٤وتقدمت الورقة املشتركة    . )١٥٣(األحداث، كما ينص على ذلك القانون     
  .)١٥٤(توصية تقضي بالتعجيل بإقامة حماكم للقضاء االستعجايل تراعي مصاحل األطفال
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وذكر الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن اهلند تفتقر إىل قانون أو نظام                 -٧١
وقد وضعت احملكمة العليا مبادئ ليس منها مبدأ شـامل جلميـع جوانـب              . حيمي الشهود 

  .)١٥٥(هودالش محاية
وذكرت اللجنة األهلية الرقابية املعنية حبقوق اإلنسان أن ثقافة اإلفالت من العقاب              -٧٢

وأوصت منظمة هيومن رايـتس ووتـش       . )١٥٦(هي أكرب األخطار اليت تتهّدد سيادة القانون      
من  ١٩٧بإلغاء كل األحكام القانونية اليت توفر احلصانة للمسؤولني احلكوميني مبا فيها املادة             

. )١٥٧(قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون الصالحيات اخلاصة املمنوحـة للقـوات املـسلحة           
الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن هناك دوائر حكومية تدعو إىل إعادة               والحظ

ودعا معهد كشمري للعالقات    . )١٥٨(النظر يف ذلك القانون غري أن اجليش يعترض على ذلك         
السالمة العامة، وقانون إعالن جامو وكشمري منطقـة اضـطرابات،          قانون  ىل إلغاء   الدولية إ 

وقانون األمن القومي وهي قوانني متنح اجليش اهلندي وسائر األجهزة األمنية فرصة اإلفالت             
  .)١٥٩(من العقاب

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
سان يف اهلند أن احملكمة العليـا يف دهلـي قـد    ذكر الفريق العامل املعين حبقوق اإلن   -٧٣

وقد ختلّت  . ، صفة اجلرم عن املثلية اجلنسية واحلكم مطعون فيه حالياً         ٢٠٠٩نزعت، يف عام    
الدولة عن دورها يف الدفاع عن احلكم وفوضت أمر الدفاع عن احلقوق اإلنسانية للمثليات              

  .)١٦٠(نسية إىل اجملتمع املدينواملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجل
 بالتـسجيل اإللزامـي لكـل الوفيـات والـوالدات           ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٧٤

  .)١٦١(والزجيات

  حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات  -٥  
، اليت تـنظم حـاالت      "حرية الدين " أنه مت سّن قوانني      ٢١ذكرت الورقة املشتركة      -٧٥

 يف واليات أوريسا، وماديا بـراديش، وأروناكـال بـراديش،           )١٦٢(التحول من دين آلخر   
 أن اهلجمات   ٢١ وتدعي الورقة املشتركة     )١٦٣(وشهاتيسغار، وغجرات، وهيماشال براديش   

ا األقلية املسيحية، أكثر ضراوة، فيما يبدو، يف الواليـات الـيت         ضد األقليات الدينية، مبا فيه    
حريـة الـدين يف     قـوانني    بإلغاء   ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١٦٤(اعتمدت تلك القوانني  

تعّرضـت  " األديفاسي" أن طائفة    ٥واّدعت الورقة املشتركة    . )١٦٥(وجد فيها تالواليات اليت   
مني الديين اهلندوسي إلجبار أفرادهـا علـى تـرك          من الطوائف حلمالت الي   أكثر من غريها    

 احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم إىل اختاذ تـدابري         -ريسيت  كودعت باكس   . )١٦٦(معتقداهتا
وأوردت الورقـة   . )١٦٧(للتصدي حلوادث احلض على الكراهية والعنف ضد األقليات الدينيـة         

   .)١٦٨(اعات القائمة على الدين توصيات تقضي مبنع التعصب الديين والرت١٨املشتركة 
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وأفاد الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند بأن األحكام الصارمة املندرجـة يف                -٧٦
 ميكن أن هتّدد سري عمل منظمات حقوق اإلنسان         ٢٠١٠قانون تنظيم املسامهات األجنبية لعام      

 )١٧٠(بطة األوروبية لشهود يهـوه    كما أثارت الرا  . )١٦٩(وال سيما املنظمات اليت تنتقد احلكومة     
  .خماوف بشأن ذلك القانون

 على احلكومة على املبادرات املتخذة بـشأن اإلنترنـت          ١٥وأثنت الورقة املشتركة      -٧٧
. )١٧١(والتقدم احملرز يف هذا الصدد، مبا يف ذلك يف جماالت التعليم والصحة واإلدارة اإللكترونية             

 بشكل متـسق يف  ٢٠٠٠ق يف املعلومات الصادر يف عام     وأوصت تلك الورقة بتنفيذ قانون احل     
  .)١٧٢(مجيع أحناء اهلند مما سيحقق الشفافية ويضمن املساءلة وحيّد من الفساد إىل أقصى درجة

بإنشاء هيئة لتنظيم البث من شـأهنا أن حتقـق   " أنتم وحقوق الطفل  "وصت حركة   أو  -٧٨
  .)١٧٣(يل ومهني يف وسائط اإلعالممجلة أمور منها التصدي لتصوير األطفال بشكل استغال

  احلق يف العمل ويف شروط العمل العادلة واملواتية  -٦  
ذكر الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن سياسات اهلند االقتصادية تـؤدي     -٧٩

باطراد إىل املساس حبقوق غالبية القوى العاملة وشروط عملها ومـستوى معيـشتها، علمـاً               
وأوصت الورقـة   . )١٧٤( املائة من تلك القوى العاملة تنتمي إىل القطاع غري النظامي           يف ٩٢ بأن

مشروع قانون الضمان االجتماعي للقوى العاملـة غـري         " جبملة أمور منها اعتماد      ٩املشتركة  
  .)١٧٥("املنظمة

  احلق يف األمن االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة الئق  -٧  
 يف املائـة مـن      ٨٠ بأن الطبقات والقبائل املنبوذة تشكّل       ١١ أفادت الورقة املشتركة    -٨٠

وذكر املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن استشراء الفساد حيـرم فقـراء            . )١٧٦(فقراء الريف 
وينبغـي  . الريف من الفوائد اليت تعود هبا مشاريع التنمية ومشاريع الرعاية االجتماعية احلكومية     

  .)١٧٧(شفافة تعمل على ما يرام ملنع الفسادحث اهلند على إقامة آليات 
 مخسني يف املائـة مـن       حواىلوذكر الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن            -٨١

وتضم اهلند أكرب عدد من األطفال اجلوعى الذين يعانون سوء          . اجلياع يف العامل يعيشون يف اهلند     
 أن مشروع القانون اهلندي لألمن الغذائي       ١١ وذكرت الورقة املشتركة  . )١٧٨(التغذية يف العامل  

. )١٧٩(القومي يتغاضى عن األوامر املؤقتة الصادرة عن احملكمة العليا بـشأن احلـق يف الغـذاء               
والحظ الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن مشروع القانون اهلندي لألمن الغذائي              

وهنـاك  . م وهو أكرب برامج دعم الغذاء يف العـامل القومي قد أخفق يف تعميم نظام التوزيع العا     
 وينبغي النسج على منواله يف      عام يؤخذ به يف والية تاميل نادو      نظام ناجح شبه معّمم للتوزيع ال     

  .)١٨٠(مجيع أحناء البلد
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وذكر الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن اهلند تواجه نقصاً حاداً يف جمال                 -٨٢
وأوصى بوضع سياسة إسكانية وطنية تقوم على إحقاق احلقوق أو وضع قانون            . )١٨١(اإلسكان

  .)١٨٢(يركّز على اإلسكان االجتماعي
وأفاد الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند بأن توفري املياه ووسائل اإلصـحاح                -٨٣

 الـذين يقـضون      مليون شخص من   ٦٦٥يدعو إىل الرثاء رغم املزاعم بأنه ميثل أولوية وهناك          
  .حاجاهتم يف العراء

  احلق يف الصحة  -٨  
والفريق العامل املعين حبقـوق      ومنظمة الرؤية العاملية     ٨تقدم كُل من الورقة املشتركة        -٨٤

ووردت يف الورقـة    . )١٨٤(بشأن زيادة خمصصات امليزانية للـصحة     اإلنسان يف اهلند بتوصيات     
هلند ملسألة القيود املفروضة على املوارد البشرية؛        توصيات منها توصية بأن تتصدى ا      ٨املشتركة  

وإعطاء األولوية لألموال واهلياكل األساسية والقدرة على إدارة األدوية واإلمدادات؛ والتصدي           
 االقتصادية يف جمال ختطـيط خـدمات الرعايـة الـصحية            -حلاالت الالمساواة االجتماعية    

  .)١٨٥(العمومية
ين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن معدل وفيات األطفال املـسّجل  وذكر الفريق العامل املع     -٨٥

 أن اهلند تسبق البلدان األخـرى       ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٨٦(يف اهلند هو األعلى يف العامل     
وأفادت منظمة الرؤية العاملية بأن الواليات      . )١٨٧(مجيعاً من حيث العدد املطلق لوفيات األمومة      

براديش وبيهار وشهاتيسغار وجرخنـد      وهي آندرا    ،املؤشرات الصحية اليت سجلت فيها أسوأ     
 يف  ٣٧ نصف السكان املنتمني إىل القبائل املنبوذة و       حواىلوجد فيها   وماديا براديش وأوريسا، ي   

 أن اسـتمرار    ٢وذكرت الورقة املشتركة    . )١٨٨(املائة من السكان املنتمني إىل الطبقات املنبوذة      
باب منها زواج الفتيات املبكر وعدم مأمونية عمليات اإلجهـاض،          معدل وفيات األمومة ألس   

 سألة حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني       يعكس تدين مركز املرأة يف اهلند وعدم إعطاء األولوية مل         
وأوصى الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان      . )١٨٩()اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية     (

د عدم متييز برامج صحة األم ضد النساء الالئي أجننب أكثر من طفلني أو              يف اهلند بأن تكفل اهلن    
  .)١٩٠( عاما١٨ًاألمهات الالئي تقل أعمارهن عن 

 األضواء على خماوف بالغة فيما يتعلـق بقلـة تـوافر            ١٧وسلّطت الورقة املشتركة      -٨٦
 يف اهلند بأن تتخـذ      وأوصى الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان     . )١٩١(خدمات الرعاية امللطفة  

اهلند تدابري فورية لضمان توفري مجيع املراكز اإلقليمية ملكافحة السرطان خلدمات الرعاية امللطفة             
  .)١٩٢(وتنفيذ كل الواليات واألقاليم ألنظمة مبّسطة فيما يتعلق بتوفري املورفني

ند األنظمة الرامية   وأوصى الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند بأن تستعرض اهل            -٨٧
  .)١٩٣(إىل منع التجارب الطبية غري األخالقية
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  احلق يف التعليم  -٩  
 بعض املخاوف بشأن عدم كفاية التمويل املقـدم إلنفـاذ         ٦أوردت الورقة املشتركة      -٨٨

 وبشأن إشراك القطاع اخلاص يف هـذا        ي احلصول على تعليم جماين وإلزام     قانون حق الطفل يف   
 إىل انتـشار  ٥معرض االعتراف باحلق يف التعليم، أشارت الورقة املـشتركة    ويف  . )١٩٤(الصدد

استخدام اإلنترنت وإىل أن اإلنترنت ميكن أن يكون من وسـائل الوصـول إىل املعلومـات                
  .)١٩٥(واملعارف بتكلفة زهيدة

 أن التمييز ضد أطفال القبائل املنبوذة والطبقات املنبـوذة          ٣والحظت الورقة املشتركة      -٨٩
 أن عدداً كبرياً من     ٩وذكرت الورقة املشتركة    . )١٩٦(يؤثر على األطفال ضمن املنظومة التعليمية     

. )١٩٧(الطالب الذين ينتمون إىل الطبقات املنبوذة والذين يتابعون دراسات عليا قـد انتحـروا             
ى  مؤسسة إدموند رايس الدولية بعدم التسامح ألبتة بشأن كل أشكال التمييز القائم عل             توأوص

  .)١٩٨(أو الطبقة أو اإلعاقة يف املدارسالدين مجلة أمور منها 
وأفاد الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند حبدوث هجمات من ِقبـل الثـوار                 -٩٠

. )١٩٩(املاويني على املدارس وضد احلكومة الحتالهلا املدارس لشّن عملياهتا ضـد املتمـردين            
، ومن ِقبـل منظمـة      )٢٠٠(٢٠ملوضوع يف الورقة املشتركة     أثريت خماوف ذات صلة هبذا ا      وقد

UNM-M
وأوصت مؤسسة إدموند رايس الدولية     . )٢٠٢(١٣املشتركة  يف الورقة   كذلك   و )٢٠١(

  .)٢٠٣(اجليش أو الشرطة بعدم احتالل املدارس يف احلاالت اليت تشهد صراعات

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
 بالتحاق األطفال ذوي اإلعاقة باملدارس العادية       أوصت مؤسسة إدموند رايس الدولية      -٩١

  .)٢٠٤(لتلقي تعليمهم
وذكرت الشبكة الوطنية املعنية مبسألة اإلعاقة أن الناس من ذوي اإلعاقة ال حيظـون                -٩٢

باحلماية من اإلمهال واإليذاء واملضايقة سواء كان ذلك داخل األسر أو اجملتمعات احمللية كمـا               
ق باألشخاص املختلني عقلياً    حوهناك أمثلة كثرية على األذى الذي يل      . أهنم ال حيظون بأي دعم    

يف املؤسسات االستشفائية اليت تديرها خمتلف الواليات، بطـرق منـها اسـتخدام املعاجلـة               
  .)٢٠٦(وقدمت الشبكة الوطنية املعنية مبسألة اإلعاقة توصيات. )٢٠٥(بالصدمات الكهربائية

  األقليات والشعوب األصلية  -١١  
 للشعوب األصلية بأن اهلند يقطنها عدد من السكان األصليني يفـوق            ZOأفاد منتدى     -٩٣

  .)٢٠٧(عددهم يف أي بلد وجيب عليها أن تعترف هبؤالء بوصفهم من الشعوب األصلية
وذكر مركز رصد التشرد الداخلي أن التوترات اإلثنية يف مشال شرق اهلند بني السكان              -٩٤

مثل املـسلمني وطائفـة     " (أغراباً"وبني السكان الذين يعتربوهنم     ) البودوس مثالً  (األصليني
  .)٢٠٨(أدت إىل العنف والتشريد) األديفاسي
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وتعود أسباب الصراع الدائر يف وسط اهلند، حبسب مركز رصد التشرد الـداخلي،               -٩٥
لـيت  الذين يقطنون املنـاطق ا    ) طائفة األديفاسي (إىل التمييز املمارس ضد السكان األصليني       

توجد فيها رواسب معدنية ضخمة وتتوىل شركات التعدين استغالهلا مبـا يهـّدد أراضـي               
  .)٢٠٩(أسالفهم وطرق عيشهم التقليدية

 واملعهـد الـدويل     )٢١١(١٣ والورقة املشتركة    )٢١٠(٧وأشار كل من الورقة املشتركة        -٩٦
 إىل مـزاعم    )٢١٣(قانونيـة  واملركز اآلسيوي للموارد ال    )٢١٢(حلقوق اإلنسان واألعمال التجارية   

 )٢١٤(١١حبدوث انتهاكات حلقوق الشعوب األصلية يف األرض حيث أفادت الورقة املشتركة            
 هتديدات للبيئة   بأن الّسدود واملشاريع اليت تعمل بالطاقة املائية يف حوض هنر برامهابوترا تشكّل           

حقوق اإلنسان حبدوث   وأفاد املعهد الدويل للسالم والعدالة و     . وسبل عيش الشعوب األصلية   
استخدام مزعوم للقوة املفرطة ضد فئات كانت حتتج على عمليات اإلخالء القسري وعلـى             

وأوصت منظمة العفو الدولية بتعديل التشريعات لـضمان املوافقـة          . )٢١٥(مصادرة األراضي 
يف ، كما أوصت بأن تضمن اهلند بأن حتظر املقترحات الـواردة            )٢١٦(املستنرية احلرة املسبقة  

، صـراحة، عمليـات     ٢٠١١مشروع قانون حيازة األراضي واستصالحها وتوطنها لعـام         
  .)٢١٧(اإلخالء القسري

 أن لغات السكان األصليني يف مشـال شـرق اهلنـد         ١١وجاء يف الورقة املشتركة       -٩٧
ليست مدرجة يف املنـاهج الدراسـية       ) الّسيما والّلوثا، واآلو، واآلميول، والشريو، واخلرام     (

  .)٢١٨( هناك أي التزامات رمسية باحلفاظ على تلك اللغات والثقافاتوليس

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
أفاد الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند بأن أوضـاع الالجـئني، الـذين                 -٩٨

 تبـّت  ها التعّسف وهي من األمور اليتوديعاملون بكل بساطة على أهنم أجانب، ال تزال يس     
ودعا الفريق إىل اعتماد مشروع القرار اخلاص حبمايـة الالجـئني           . فيها السلطات اإلدارية  

  .)٢١٩(٢٠٠٦وملتمسي اللجوء، 

  األشخاص املشردون داخلياً  -١٣  
أوصى مركز رصد ظاهرة التشريد الداخلي التابع للمجلس النروجيي املعين بالالجئني             -٩٩

  .)٢٢٠( بشأن ظاهرة التشريد الداخليبوضع تشريعات وسياسات عامة وطنية

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -١٤  
ذكر الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان يف اهلند أن اتفاقات التجارة احلرة اليت أبرمتها                -١٠٠

وأوصى الفريق بأن تفي اتفاقـات      . )٢٢١(اهلند هتدد احلق يف الغذاء ويف الصحة والعمل والتنمية        
  .)٢٢٢(ة واالستثمار بالتزامات اهلند الدستورية والدولية حبقوق اإلنسان وباملعايري البيئيةالتجار
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٥  
نـع   أن اهلند أعلنت عن إدخال تعديالت على قانون م         ١٢ذكرت الورقة املشتركة      -١٠١

ت من جديد عناصر    ، وقد أدرجت تلك التعديال    ١٩٦٧ عام   األنشطة غري املشروعة، الصادر   
وقدمت . )٢٢٣(مستمدة من تشريعات سابقة ملكافحة اإلرهاب ومت شجبها على نطاق واسع          

، )٢٢٤(الورقة توصيات منها توصية مبراجعة تعريف اإلرهاب حىت يتسق مع القانون الـدويل            
واحلرص على أال تغفل عمليات مكافحة اإلرهاب احترام اإلجراءات القانونية الواجبة، وعدم            

  .)٢٢٥(التمييز واملعاملة اإلنسانية
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