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  مقدمة
            ً                       ، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق        )              الفريق العامل  (                                                      قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -  ١

  .     ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٨     إىل  ٧                              ، بعقد دورته األوىل يف الفترة من     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨        املؤرخ  ١ / ٥       اإلنسان 
                      وقد ترأس وفـد اهلنـد     .     ٢٠٠٨      أبريل  /        نيسان   ١٠                                         ق باهلند يف اجللسة الثامنة املعقودة يف                             وجرى االستعراض املتعل  

            ولالطالع على    .                                                                                               سعادة السيد سواشباوان سينغ، السفري واملمثل الدائم للهند لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف             
                                عامل هذا التقرير املتعلق باهلند يف                 واعتمد الفريق ال  .               الوارد أدناه   رفق     ً           عضواً، انظر امل  ١٣                       تشكيلة الوفد، املكون من 

   .    ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٤                             جلسته الثانية عشرة املعقودة يف 

  )                  اجملموعة الثالثيـة   (                                                      ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية             ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٨    ويف    -  ٢
   .                       غانا وإندونيسيا وهولندا  :                            لتيسري االستعراض املتعلق باهلند

    :                                                    ، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق باهلند ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥  ة      ً       ووفقاً للفقر  -  ٣

   ؛(A/HRC/WG.6/1/IND/1)  )  أ (  ١٥         ُ       ً          عرض خطي أُعد وفقاً للفقرة  /              تقرير وطين مقدم   ) أ (  

  )  ب (  ١٥                                                     ً                               جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                    ) ب (  
(A/HRC/WG.6/1/IND/2)؛   

   .(A/HRC/WG.6/1/IND/3)  )  ج (  ١٥                                           ً        موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة    ) ج (  

                                                              ً                                              وأحيلت إىل اهلند، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً آيرلندا، وأملانيـا، والربتغـال،                  -  ٤
                              وميكن االطالع على هذه األسئلة على   .      التفيا                                                                وإيطاليا، والسويد، والدامنرك، وفنلندا، وهولندا، واململكة املتحدة، و

   .                                     الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-     ًأوال 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

        الـسيد                                                         أبريل، عرض السفري واملمثل الدائم للهنـد، سـعادة           /        نيسان   ١٠                               يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        -  ٥
                                                                                                            سواشباوان سينغ التقرير الوطين وأشار إىل أن التقرير الوطين للهند يهدف إىل توفري عرض عام للجهود املبذولـة           

   .                             ً                                         إلعمال مجيع حقوق اإلنسان استناداً إىل ثقافة تتميز باحترام التنوع والتعددية

              وهي موطن جلميع   .          ال مثيل هلا                                                                            وأشار إىل أن اهلند بلد يعيش فيه ما يزيد على مليار نسمة يف ظل تعددية              -  ٦
                وذكر وفد اهلند     .           ً                                                       ً           واهلند أيضاً أكرب دميقراطية يف العامل كما أهنا أكثر الدميقراطيات استقراراً            .                    ً   ديانات العامل تقريباً  

                                                           من إمياهنا الراسخ بأنه ال ميكن ضمان النمو والرفاه للمواطنني يف  ع                                           أن التزام اهلند بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ينب
                          ومع ذلـك، تـدرك اهلنـد       .                                                                                 مع تسوده تعددية حقيقية مثل اهلند إال يف ظل ثقافة تعزز محاية حقوق اإلنسان               جمت

                                                                                                                       التحديات اليت تواجهها وتعترف بأنه ما زال هناك الكثري مما ينبغي عمله قبل أن تذكر بارتياح أهنا تغلبت علـى                    
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                                               ولة متكني املتأثرين بأسلوب يتـسم بـالتنظيم                                               وحتاول اهلند التصدي هلذه التحديات مبحا       .                    الفقر واجلهل واملرض  
   .                                         املؤسسي وكذلك بالسعي للتعلم من جتارب اآلخرين

                                وهذا اإلرهاب هو انتهاك مباشر       .                                               ً                         وأشار الوفد إىل أن اهلند هي من أشد البلدان تضرراً بكارثة اإلرهاب             -  ٧
                              أشارت اهلنـد إىل أهنـا تتمـسك     و  .                                                                حلقوق اإلنسان، وخباصة أهم احلقوق األساسية، أي احلق يف احلياة واحلرية    

   .                                                                                           بالتزامها حبماية مواطنيها باختاذ التدابري الفعالة يف إطار الدستور وما جيسده من قيم وأعراف أساسية

                         يف جمال تعزيز ومحاية حقوق            قاليد راسخة                                       فاهنفايت، الوكيل العام للهند، أن للهند ت  .                  وذكر السيد غوالم أ  -  ٨
                                            ً       ً                      أن اهلند بعد استقالهلا اختارت الدميقراطية إطاراً سياسياً يضمن وجود جمتمع حر                      وأشار الوكيل العام إىل  .       اإلنسان

                           أما اخلطوة الثانية فكانت      .                            وكانت تلك هي اخلطوة األوىل      .                                                 ومستقل كما يضمن كرامة اإلنسان وحريته وتقدمه      
       ً     وثالثاً،   .           سان وحقوقه                                                            ً     ً                     صياغة واعتماد دستور مدون لتحقيق دميقراطية دستورية تصبح ضماناً أصيالً حلريات اإلن           

   .                من هذا الدستور  ٣٢     إىل   ١٢                              ً                                 أدرجت اهلند يف مقدمة الدستور فصالً عن احلقوق األساسية يشمل املواد من 

                                                              احلق يف املساواة مبا يف ذلك منع التمييز جبميع أشـكاله،             ) أ (                                         وتتمثل الركائز الثالث حلقوق اإلنسان يف         -  ٩
                               احلق يف احلياة املكفول جلميع       ) ج ( و  )                               ذلك احلق يف القول والتعبري          مبا يف  (                              حريات املواطنني احليوية الست       )  ب ( و

                                                                              ً        وهناك اعتراف بأن هذه احلقوق هي حقوق غري قابلة للتصرف وغري قابلة للتغيري وتشكل جزءاً مـن     .       األشخاص
           حلق يف العيش                                                    وفسرت احملكمة العليا للهند احلق يف احلياة على أنه يشمل ا  .                                    البنية األساسية للدستور ال ميكن إلغاؤه

  .                                                                                                   بكرامة، واحلق يف الصحة، والتعليم، والبيئة اإلنسانية، واحملاكمة السريعة، واخلصوصية، على سبيل املثال ال احلصر
                                                                                           ً  ويتمثل الضمان الدستوري حلقوق اإلنسان يف جعل احلق يف اللجوء إىل احملكمة العليا إلعمال حقوق اإلنسان حقاً 

                                                                    من الدستور أوسع سلطات ممكنة للمحاكم العاليـة يف الواليـات               ٢٢٦      ملادة                          ويف الوقت نفسه، متنح ا      .       ً أساسياً
   .                                                     إلصدار أوامر قضائية عليا إلعمال حقوق اإلنسان وألي غرض آخر

                                                                              ً       ً                          وأشار الوكيل العام إىل أن أداء املؤسسات الدميقراطية يف العقود الستة املاضية كان أداًء رائعاً وأن هذا                   -   ١٠
   .                                                              ن مل يكن يفوقه أمهية، هدوء وسالسة نقل السلطة بعد انتهاء االنتخابات                        األمر على أمهيته يضاهيه، إ

                                                                                 ويركز النشاط احلكومي يف جانب كبري منه على حتسني تقدمي اخلدمات عن طريق مؤسسات احلكم الذايت   -   ١١
ـ            .                                           احمللية الشعبية، وخباصة يف املناطق الريفية                   ق املؤسـسات                                                            ويرجع ذلك إىل إميان اهلند بأن حتقيق التنمية عن طري

   .                                      ً       ً           الدميقراطية الالمركزية جيعلها أكثر إنصافاً وخضوعاً للمساءلة

                                                                                                            وقامت اهلند مببادرة هامة لتمكني املرأة إذ خصصت هلا ثلث املقاعد يف إدارات احلكم الذايت احلضرية واحمللية،                   -   ١٢
   .                   القرارات السياسية                                                                          فأشركت بذلك ما يزيد على مليون امرأة على مستوى القواعد الشعبية يف عملية اختاذ

                                                                                     ً     ً   وأكدت اهلند أهنا تراعي وتقبل وجود إعالم حر باعتباره ركيزة من أهم ركائز الدميقراطية وحارساً هاماً   -   ١٣
   .                 حلماية حقوق اإلنسان

                                                                           ً                    وأشار الوفد إىل أن اهلند تكفل حقوق اإلنسان للجميع يف البلد وأن هذا يشمل التزاماً بالعلمانية وحبماية   -   ١٤
                                                                                                         فاهلند تكفل حق هذه األقليات يف ممارسة معتقداهتا الدينية والثقافية وصوهنا يف إطار الفـصل املتعلـق                   .        األقليات
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               ً     ً                                                                           وتتخذ اهلند عدداً كبرياً من التدابري التشريعية والتنفيذية من أجل التطبيق الفعال للـضمانات             .                باحلقوق األساسية 
   .                                         املنصوص عليها يف الدستور حلماية مصاحل األقليات

             ً                                             َّ                  ً               درك اهلند متاماً احلاجة إىل متكني الطبقات االجتماعية والقبائل املصنَّفة وهي ملتزمة متاماً بالتصدي ألي   وت  -   ١٥
      وهناك   .                                 وهو مينع ممارسته بأي شكل من األشكال  "      النبذ "                    وقد ألغى دستور اهلند   .                           متييز ضدها على مجيع املستويات

      ونظام   .                                              مييز القائم على أساس الطبقة االجتماعية يف البلد    ً                                              أيضاً أحكام قانونية وإدارية صرحية ومفصلة للتصدي للت
                                                                                                                     الطبقات االجتماعية الذي تنفرد به اهلند مل ينشأ على أسس عنصرية، ومن مث فإن التمييز القائم علـى الطبقـة                    

   .                           ً                          االجتماعية ال ميكن اعتباره شكالً من أشكال التمييز العنصري

         الـشعوب   "                             َّ                             طراف مسألة إدراج القبائل املصنَّفة يف اهلند حتت عنوان               ً                                 وكثرياً ما تثار يف احملافل املتعددة األ        -   ١٦
                                                                                           ً  وأوضحت اهلند أنه بعد االستقالل ورحيل املستعمرين، اعترب مجيع أبنائها، مبن فيهم أبناء القبائل، شعوباً    ".       األصلية

                   العتماد إعالن األمم                                                                               وقد أوضحت اهلند هذا املوقف يف خمتلف املناسبات، مبا يف ذلك عند تأييدها                .             أصلية للهند 
    .                                                                  املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية يف جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة

          وهو ركـن    .                               وحيتل التعليم األولوية بني الربامج  .                                                وأشارت اهلند إىل أهنا تدرك احلاجة إىل متكني احملرومني      -   ١٧
                                         ً          نفذت اهلند خالل األعوام السبعة املاضية برناجمـاً         و  .      ُ                                       وقد أُعلن أن التعليم االبتدائي حق أساسي        .               أساسي للتنمية 

                 وهدف هذا الربنامج    ).               التعليم للجميع   (Sarva Shiksha Abhiyan       ً     ً       ً                      تعليمياً شامالً وجديداً من نوعه يعرف باسم 
                 ً                             وطبقت اهلند برناجماً لوجبة منتـصف النـهار          .            يف املائة     ١٠٠                                                     هو بلوغ نطاق التعليم يف املدارس االبتدائية نسبة         

  ت     سـن                                                              واألهم من ذلك، أن اهلند أصبحت من البلدان القليلة اليت             .                 ً     مليون طفل يومياً      ١٢٠                  م ما يزيد على         إلطعا
                                                                   وجيري إعمال احلق يف العمل بشكل ملموس يف إطار الربنامج الـوطين              .       ً                                 قانوناً لضمان العمل على نطاق الدولة     

    وهو   .                                      وفره سوى عدد قليل من البلدان ملواطنيها                          ً        ً      ويوفر هذا الربنامج استحقاقاً قانونياً ال ي  .                    لضمان العمل يف الريف
                                       ً                                                                      ال يقتصر على توفري فرص العمل بل يشمل أيضاً وقف اهلجرة حتت وطأة العوز واألهم من ذلك، إنشاء أصـول                    

    ".         بطاقة عمل "                       ً   مليون أسرة ريفية حالياً   ٣٠                 وميلك ما يزيد على   .                إنتاجية للمجتمع

                    فبموجب قانون محايـة    .                             ق اإلنسان وجعلها واجبة اإلعمال  ُ                                       وأُنشئت آليات مؤسسية رئيسية لتأمني حقو      -   ١٨
                                                                           ، متارس جلنة وطنية قوية ومستقلة معنية حبقوق اإلنسان عملها بأداء منوذجي منذ فترة     ١٩٩٣                 حقوق اإلنسان لعام 

       وهـذا    .                                                                                    ومن التغيريات الثورية األخرى سن القانون املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومـات              .                 تزيد على العقد  
                                             املعلومات املتعلقة بـاملوظفني احلكـوميني واختـاذ                                   التماس وطلب احلق يف احلصول على                          انون يتيح للمواطنني       الق

   .                                                           القرارات مما حيقق الشفافية واملساءلة والوضوح يف العملية احلكومية

                                                                                                   وفيما يتعلق باإلرهاب، ذكرت اهلند أنه خالل ما يزيد على عقدين، حصد اإلرهاب أرواح آالف مـن                   -   ١٩
                                                           وأضافت أنه ينبغي أن يعترف اجملتمع الدويل بأن اإلرهـاب يـشكل      .    بلد  ال                                    رجال والنساء واألطفال األبرياء يف        ال

                   وعلى الرغم مـن أن    .        ً       ً                                                                انتهاكاً مباشراً حلقوق اإلنسان، وخباصة أهم احلقوق األساسية، أي احلق يف احلياة واحلرية    
   .                                     ق ذلك مبا يتفق مع التزامها حبقوق اإلنسان                                                 التزام اهلند حبماية مواطنيها له أمهية قصوى فإهنا ستحق
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                                                                                                          وتشارك اهلند بفعالية يف املداوالت املتعلقة حبقوق اإلنسان داخل احملافل الدولية املعنية بتعزيـز ومحايـة                  -   ٢٠
               ً       ً                                             ولعبت اهلند دوراً رئيسياً يف الكفاح التارخيي مـن أجـل إهنـاء               .                                       حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع    

                                                                            وقد كانت ضمن البلدان احملدودة العدد اليت مت اختيارها لعضوية جلنة حقوق              .                    غاء الفصل العنصري               االستعمار وإل 
   .     ً  عاماً  ٦٠                                           اإلنسان السابقة طوال فترة وجودها اليت استمرت 

                                                                                           وأشار وفد اهلند إىل أنه لزيادة تدعيم محاية حقوق اإلنسان يف اهلند، أصدر الربملان القانون اخلاص حبماية   -   ٢١
  ُ           وأُنشئت جلان     ).                              اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    (                                    إلنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان           ١٩٩٣            نسان لعام           حقوق اإل 

                                                                        ويتوقع أن تتمتع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بنفس االستقالل الـذي             .        والية   ١٨                         حكومية حلقوق اإلنسان يف     
                      ً      املؤسسات الوطنيـة امتثـاالً       أشد            اهلند هي من                               واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف   .                             تتمتع به احملكمة العليا للهند 

                                                                                          وعلى الرغم من أن اللجنة هي هيئة معنية بتقدمي التوصيات، فإن تقريرها يعرض علـى                 .                       ملبادئ باريس يف العامل   
                                                              ويف حالة عدم موافقة احلكومة، فإهنا تقدم األسباب املتعلقـة            .                                       َّ          الربملان مع تقرير احلكومة عن اإلجراءات املتَّخذة      

             يف املائة من   ٩٥                                     ً        وقد أوضحت التجربة أنه جيري العمل عموماً بنسبة   .                            َّ     التقرير اخلاص باإلجراءات املتَّخذة      بذلك يف
                                     ً       ً                                                       وتلعب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان دوراً رئيسياً يف صياغة خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان،                 .         التوصيات

                                                األمن الغذائي، والسكن، والعدالة االحتجازيـة،                                                                    وهي اخلطة اليت تشمل قضايا مثل احلق يف الصحة، والتعليم، و          
                           ً     وقد أحالت احملكمة العليا عدداً من   .                      ِّ              وتقوم اللجنة بدور مكمِّل لدور القضاء  .           ِّ                     وقضايا االتِّجار يف النساء واألطفال

  .                                                                                                            املسائل اهلامة إىل اللجنة لرصدها بينما عرضت اللجنة قضايا حمددة النتهاكات حقوق اإلنسان علـى احملـاكم                
                                                                                                            مدت حمكمة دهلي العالية املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن معاملة املرضى العقليني احملتجـزين يف                    واعت

   .                                           السجون وحاالت اغتصاب األطفال، وأوصت باعتمادها

                                                       ً                                     وفيما يتعلق بالنساء واألطفال، ذكر وفد اهلند أنه جتري حالياً صياغة مشروع قانون ملنع التحرش اجلنسي   -   ٢٢
                                          إىل النهوض باملرأة وتعزيزها ومتكينها يف مجيع     ٢٠٠١                                      وهتدف السياسة الوطنية لتمكني املرأة لعام   .        العمل      يف مكان

ُ  ِّ                 وُخصِّصت للمرأة نسبة   .   ُ                             ُ  ِ                               وأُنشئت اللجنة الوطنية للمرأة وأُسنِدت إليها والية صون حقوق املرأة  .             ميادين احلياة  ٣٠    
                                              اء بنجاح، عن طريق مجاعات املساعدة الذاتيـة، يف                    وحشدت جهود النس    .                                     يف املائة من جمموع فرص العمل بأجر      

          مجاعـة     ٧٠     ٠٠٠         ّ                   الذي تشكّلت عن طريقه      Swayamsidha           ِّ                                          األنشطة املولِّدة للدخل يف إطار برامج مثل برنامج         
                                                                       وبدأت احلكومة امليزنة اجلنسانية كأداة إلدخال املنظور اجلنساين يف مجيـع            .                                    للمساعدة الذاتية، تضم مليون عضو    

َ     ولتوفري احلماية للنساء الاليت يعانني من العَوز،   .                                             ف جعل امليزانيات أكثر مراعاة للتمايز بني اجلنسني           القطاعات هبد                                       
               وبـدأ تنفيـذ     .      ً             ً                   ً       ً                    ً      داراً لإليواء وداراً لإلقامة القصرية وخطاً هاتفياً للمساعدة تعمل حالياً   ٥٦٥                   يوجد ما يزيد على   

       وجيـري    .                                              راض االستغالل اجلنسي التجاري وإعادة تأهيلهم                ِّ                           ِّ               خمطط ملنع االتِّجار بالبشر وإنقاذ ضحايا االتِّجار ألغ       
                                                 وتشمل التدابري اخلاصة لتحسني احلالة التعليميـة         .      ً                                                   حالياً إعداد خمطط جديد إلنقاذ ضحايا االغتصاب ومساندهتم       

   .                  التعليم االبتـدائي       تعميم      أي -   Sarva Shiksha Abhiyan              ً      ً                            للمرأة اهتماماً واضحاً بالتمايز بني اجلنسني يف إطار 
   .                                                                        وحتظى االحتياجات الصحية للمرأة بأولوية خاصة يف البعثة الوطنية للصحة الريفية

                                      ُ   َّ   وهو اخلدمات املتكاملة لنماء الطفل، حيث ُتقدَّم -                                                      وتقوم اهلند بتنفيذ أوسع برنامج لرعاية الطفولة يف العامل   -   ٢٣
          مليـون    ٣٢                              م قبل املدرسي لعدد يصل إىل                                               مليون امرأة وطفل وجيري توفري التعلي        ٧٨                                   التغذية التكميلية ملا يزيد على      

      ٢٠٠٧      مارس   /  ُ                                      وأُنشئت جلنة محاية حقوق الطفل يف آذار        .                                                       طفل، باإلضافة إىل توفري الدعم هلؤالء األطفال وتأهيلهم       
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                  ً        ً                                                واعتمدت احلكومة هنجاً تتابعياً ومتعدد العناصر للقضاء على مشكلة عمـل             .                                   لضمان اإلعمال الفعال حلقوق الطفل    
                                  اإلنفاذ الصارم لقانون عمل األطفال     ١٩٨٧                                                طة عمل السياسة الوطنية املتعلقة بعمل األطفال لعام       ومشلت خ  .       األطفال

                                      وجيري تنفيذ خمطط املشروع الوطين لعمل        .                                                          وحظر عمل األطفال يف املهن اخلطرة ويف املساعدة املرتلية             ١٩٨٦      لعام  
      وتشمل   .                    يف السنوات القادمة                توسيع نطاقه                ّ                              ُ                دائرة يتوطّن فيها عمل األطفال بدرجة كبرية وُيتوقع           ٢٥٠           األطفال يف   

                                                                                                             املبادرات األخرى تطبيق برامج واسعة النطاق لتوعية وتثقيف خمتلف أصحاب املصلحة لضمان اإلنفـاذ الـصارم                
ِ         ً                                                          ومشلت التدابري اهلامة اليت اتُِّخذت مؤخراً التعاون مع الشركات إلخالء سالسل العرض من عمل                .                 للتدابري املعتمدة  ُّ                         

                                                                                     وبدأ التعاون مع صناعة املالبس لوضع خطة عمل تسمح بالقضاء على عمل األطفال مع                .             القضاء عليه               األطفال بغية   
ُ      توفري فرص عمل مرحبة ُألسرهم                   .   

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

   .      ً                         بياناً يف أثناء احلوار التفاعلي  ٤٢  ب                     أدلت الوفود التالية   -   ٢٤

                                                ً                                        ربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بدخول اهلند طرفاً يف عدد من الـصكوك الدوليـة                                     رحبت اململكة املتحدة ل     -  ٢٥
                                         ِّ                                                                               حلقوق اإلنسان، لكنها أشارت إىل أن اهلند مل تصدِّق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                   

         ِّ                                     ت بأن تصدِّق اهلند على كال الصكني يف أقـرب              وأوص  .                                                                  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وال على بروتوكوهلا االختياري        
                                                       التقارير اليت تشري إىل وقوع اعتداءات علـى أشـخاص            )  أ (                                            وطلبت اململكة املتحدة معلومات إضافية عن         .           فرصة ممكنة 

          َّ                       اخلطوات املتَّخذة لتنفيذ توصـيات       )  ب (                                                                                ينتمون إىل األقليات الدينية أو غريها من األقليات، وخباصة يف والية أوريسا؛ و            
           مـشروع    ) د (                                  التشريع املانع لتغيري الـدين؛ و       )  ج (                                                                 هيئات املعاهدات بشأن قانون الصالحيات اخلاصة للقوات املسلحة؛ و        

                                                                       ورحبت مبشاركة اجملتمع املدين يف العملية التحضريية الوطنية لـدورة االسـتعراض      .                                       القانون املتعلق جبرائم العنف الطائفي    
   .                             متابعة االستعراض الدوري الشامل                                      الدوري الشامل وأوصت بإشراكه بالكامل يف 

                                                                                                  وأثنت غانا على اهلند ملا اختذته من تدابري جديرة بالثناء لضمان التوازن على نطاق البلد فيما يتعلق بتمتع   -   ٢٦
                                                                                                العدد الضخم من سكانه حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ املشروع الوطين لعمل األطفال، واعتماد امليثاق الوطين 

                                                                  وشجعت غانا اهلند على االستمرار يف تدعيم املؤسسات العاملة يف ميدان محاية   .               ل وطنية للطفلة             للطفل وخطة عم
                                                                                ورحبت بتعاون اهلند مع آليات جملس حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات وأوصت بتعزيز التعاون   .            حقوق اإلنسان

                                 ىل حتقيق أهداف حقـوق اإلنـسان                                                 ً                                 مع هذه اهليئات ومع أصحاب املصلحة املعنيني سعياً إىل بناء جمتمع يتطلع إ            
   .               ً املعترف هبا دولياً

                             وأثارت قضايا تتعلق بقانون      .                                                ً     ً                       وأقرت كندا بأن اهلند بلد شديد التنوع ويواجه عدداً كبرياً من التحديات             -   ٢٧
                                      وأشارت كندا إىل التقارير اليت تفيد        .                                   وحالة اجملتمع املدين وحالة الداليت      )                الصالحيات اخلاصة  (                القوات املسلحة   

                                                                                                وع أعمال تعذيب وانتهاكات ارتكبتها قوات الشرطة واألمن اليت ختضع يف عملها لقانون الصالحيات اخلاصة          بوق
                                                           وحتدثت كندا عن التزام رئيس الوزراء وعن الدراسات اليت           .                                                للقوات املسلحة وبإفالت هذه القوات من العقاب      

  .                                        خذة إللغاء هذا القـانون أو إصـالحه        ُ                                                      َّ          أُجريت إلصالح قانون الصالحيات اخلاصة واستفسرت عن التدابري املتَّ        
                                                                                                               وأشارت كندا إىل اهلند كنموذج يزدهر فيه اجملتمع املدين والدميقراطية وتقوم فيه الصحافة بدور نشط يف اإلبالغ                 

                                                                                غري أهنا أشارت إىل االدعاءات املتعلقة باستخدام قانون تنظيم املسامهات األجنبية             .                           عن انتهاكات حقوق اإلنسان   
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                                                                                          ل اجملتمع املدين يف جمال القضايا احلساسة وأشارت إىل التقارير اليت تفيد باضطرار منظمة العفو الدولية           يف تقييد عم
                                                              وفيما يتعلق مبتابعة املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على   .                                   إىل ختفيض حجم عملها بسبب هذا القانون

                                                     بأن تبدأ اهلند تقدمي بيانات مفصلة عن التمييز القـائم                  ، أوصت كندا        ٢٠٠٧                                      التمييز العنصري بشأن اهلند يف عام       
   .                                             على أساس الطبقة االجتماعية وما يتصل به من متييز

        التدابري   )  أ (                         ووجهت عدة أسئلة بشأن       .                                                                    والحظت الربازيل التحديات اليت واجهتها اهلند واإلجنازات اليت حققتها          -   ٢٨
             التـدابري    ) ب (    َّ                                                 املتَّبعة ملراعاة متايز اجلنسني يف اخلطط الوطنية، و                                                   لتعزيز متكني املرأة، والسياسات الرئيسية        َّ   املتَّخذة

                       وباإلضـافة إىل ذلـك،       .                                               تقييم استراتيجية القضاء على عمل األطفال       ) ج (          َّ                             احملددة املنفَّذة ملكافحة الفقر املدقع و     
                  ضاء على مجيع أشكال                                                                                  اقترحت الربازيل أن تنظر اهلند يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية الق

     ١٨٢                                           بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ورقـم          ١٣٨                                                                     التمييز ضد املرأة وكذلك على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم           
   .                                                             بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

                                      ة للعملية االستشارية الواسعة الـيت                                                                           وأعربت بوتان عن تقديرها للتقرير الوطين الذين قدمته اهلند، وخباص           -   ٢٩
                              ً      ً                                                      وذكرت بوتان أهنا باعتبارها بلداً جماوراً للهند قد استمدت اإلهلام من التـزام اهلنـد                 .                         متت لصياغة هذا التقرير   

                                                                                                بالتعددية والتسامح واستفادت من خربهتا يف إقامة دميقراطية مزدهرة، وقضاء مستقل، وصحافة حرة، وجمتمع مدين 
                                                                                              طلبت بوتان تقدمي معلومات إضافية عن الدروس املفيدة اليت ميكن استخالصها من جتربة اهلند يف                و  .             نابض باحلياة 

   .                           جمال إدارة االنتخابات الوطنية

                                                                                       ً             وأثنت موريشيوس على اهلند لتقاليدها الدميقراطية العريقة اليت تنعم هبا مجيع شرائح السكان انتهاًء بالقواعد    -   ٣٠
ّ                                                                  وشّجعت اهلند على إطالع اجملتمع الدويل على أفضل ممارساهتا يف جمـال              . (Panchayats)                         الشعبية يف جمالس القرى        

    .                                                                                                    تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مع مراعاة طابع التعددية الدينية والثقافية واإلثنية الذي يتميز به اجملتمع اهلندي

                            املاضية التزامها بأهداف                                                                                  وذكر االحتاد الروسي أن اهلند دولة دميقراطية أثبتت على مدى السنوات الستني             -   ٣١
ُ               وُمثل الدميقراطية                                                                                    وهو يدرك أن املشاكل مل حتل مجيعها وأنه ال تزال هناك أسئلة مطروحة فيما يتعلق حبالة الفئات   .  

                                                                                   وأبدى إعجابه باجلهود اليت بذلتها احلكومة لتحسني حالة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك               .                        الضعيفة من سكان اهلند   
                                              والحظ الوفد دعم اهلند آلليات حقوق اإلنسان التابعة   .                                  لفقر، وحلماية حقوق املرأة والطفل                           القضاء على التمييز وا   

           وذكـر أن     .                                                                                                  لألمم املتحدة ودعمها لعمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مسامهتها املالية السنوية             
                                   وق اإلنسان وشكر وفد اهلند علـى                                                                                  تقرير اهلند يكشف أن أحد العناصر األساسية يتمثل يف املؤسسة الوطنية حلق           

     ورأى   .                                                                                                      الشرح الذي قدمه بشأن العمل املتعلق بالتحقيقات املستقلة يف الشكاوى من انتهاكات حقوق اإلنـسان              
                                                                                                                االحتاد الروسي أن جتربة اهلند جتربة ابتكارية فيما يتعلق بضمان الشفافية يف عمل احلكومة على مجيع املستويات                 

    .     ٢٠٠٥                                                      مات عن هدف ونتائج قانون احلق يف احلصول على املعلومات لعام                       وطلب من اهلند تقدمي معلو

                                                                                         وهنأت ماليزيا اهلند لقيامها بإنشاء إطار مؤسسي وتشريعي وإداري يرمي إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان   -   ٣٢
   ان                       ، وهي املؤسسات واللج    "      احلراسة "                          جلان وطنية لالضطالع مبهام      /          ً                     والحظت أيضاً إنشاء عدة مؤسسات      .       لشعبها

                                                                        َّ                                        املعنية بقضايا مثل حقوق املرأة، واألقليات، والطبقات االجتماعية والقبائل املصنَّفة، والطبقات املتخلفة وحقوق             
   .                                     وطلبت معلومات إضافية عن تنفيذ توصياهتا  .      الطفل
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                                       ً      ً      ً                             ً             والحظت الصني مع التقدير أن لدى اهلند نظاماً وطنياً راسخاً لضمان حقوق اإلنسان وذكرت أيضاً أهنا       -   ٣٣
        ً                                                                                                          درك متاماً طابع التعددية والتنوع وتعدد الثقافات الذي مييز اجملتمع اهلندي وتقدر تدابري احلماية اخلاصة املتخذة                 ُ ُت

                                                   وذكرت الصني أن اهلند، باختاذها هلذه التدابري، مل حتقق فقط   .                                           حلماية حقوق األقليات وغريها من الفئات الضعيفة
      وذكرت   .          ً                                                تسبت أيضاً خربة مفيدة ينبغي تقامسها مع البلدان األخرى             ً     ً                                 تقدماً كبرياً يف ميدان حقوق اإلنسان بل اك       

                       ً      ً            ً     ً                                                                            الصني أهنا باعتبارها بلداً نامياً، تواجه عدداً كبرياً من التحديات املماثلة وأهنا هلذا السبب تود أن تتبـادل اآلراء                   
                            من التـدابري اإلجيابيـة                                     ً     ً        فقد الحظت الصني أن اهلند اختذت عدداً كبرياً         .                                         واخلربات مع اهلند بشأن القضايا التالية     

                                                                                              لضمان حقوق املرأة والطفل واستفسرت عما إذا كانت املرأة تشارك يف صياغة هذه التدابري وعن األسلوب الذي 
                                                      وفيما يتعلق بالربنامج الوطين لضمان العمل يف الريف          .                                                              تعتزم اهلند اتباعه لزيادة مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات        

   .                                                             رت الصني عما تعتزم اهلند القيام به لالستمرار يف تطبيق هذا الربنامج                      وإجنازاته احلالية، استفس

                                                                                             ورحبت كوبا بالتقرير الوطين الشامل وأثنت على اهلند لعملها الرائع يف جمال تعزيز ومحاية احلقوق املدنية   -   ٣٤
                     أهنا ليس لديها سؤال           وذكرت كوبا  .                                                                    والسياسية وكذلك احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية واحلق يف التنمية

   .                                                أو توصية وأهنا حضرت باألحرى لإلصغاء والتعلم من اهلند

                                                                                                         وهنأت سنغافورة اهلند على جناحاهتا اهلامة يف احلفاظ على هنج لتحقيق معدل مرتفع للنمو االقتصادي ممـا                   -   ٣٥
         ً                  خطت أيضاً خطوات واسعة                                   وذكرت أن اهلند بقيامها بذلك      .                                                         أدى إىل إنقاذ مئات املاليني من البشر من براثن الفقر         

        وطلبـت    .                                                        أي احلق يف الغذاء واحلق يف السكن واحلق يف الـصحة           -                                            يف جمال تعزيز أهم حقوق اإلنسان األساسية        
    .                                                                                               سنغافورة معلومات تكميلية عن اخلطوات اليت قامت هبا اهلند للتصدي للتمييز القائم على الطبقة االجتماعية

                                                                     زته من أوجه تقدم، وخباصة فيما يتعلق بإخضاع حقـوق اجتماعيـة                                             وأثنت بلجيكا على اهلند ملا أحر       -   ٣٦
                                                        وفيما يتعلق بالتمييز القائم على الطبقة االجتماعية،         .                                                         واقتصادية معينة الختصاص القضاء يف سياق احلق يف احلياة        

         مكافحـة                                                                                             وخباصة التمييز ضد نساء الداليت، أبدت بلجيكا رغبتها يف معرفة اإلجراءات املتخذة لتنفيذ تشريعات   
                             َّ                     وأوصت بلجيكا بتوفري بيانات مفصَّلة عن التمييز         .                                                             العنصرية ودور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد        

    .                 حتسني حالة الداليت         املوجه حنو                                             القائم على الطبقة االجتماعية للسماح بالتخطيط 

             من اتفاقية   ٣٢                  حتفظها على املادة                                                              وفيما يتعلق حبظر عمل األطفال، أوصت هولندا بأن تعيد اهلند النظر يف  -   ٣٧
          ً              وطلبت أيـضاً تفاصـيل       .    ١٨٢         ورقم      ١٣٨                   ِّ                                                 حقوق الطفل وبأن تصدِّق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم           

        وأكـدت    .                                                                                     َّ                   إضافية عن كيفية تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بالطبقات املـصنَّفة              
                                                                             وعة الثالثية، للمجلس والدولة موضوع االستعراض أهنا ستبذل أقـصى مـا يف                                   ً          هولندا، باعتبارها عضواً يف اجملم    

    .                                        وسعها للحصول على نتيجة مفيدة من املمارسة

                                                                                                                 وذكرت اململكة العربية السعودية أن اهلند معروفة كبلد يسوده التسامح والتعددية وأن دستور اهلند هو وثيقة                  -   ٣٨
       وأحاطت   .                                                             والسياسية وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                  شاملة تنص على تعزيز ومحاية احلقوق املدنية      

                            ً             َّ                                                                                 اململكة العربية السعودية علماً باألنشطة املبيَّنة يف تقرير اهلند وأشارت إىل عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال                  
                                   ع اهليئات العاملة يف جمال حقـوق                                              ً                                        إعداد خطة وطنية حلقوق اإلنسان وأحاطت علماً بالتزام اهلند بضمان استقالل مجي           

                  ، أنـشئت وزارة        ٢٠٠٦       يناير   /                ويف كانون الثاين    .                                   ً                         َ          اإلنسان وبتعزيز حقوق اإلنسان استناداً إىل احلوار والتعاون الفعالَني        
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                                                         نقطة وسألت اململكة العربية السعودية عـن كيفيـة            ١٥                                                            جديدة لألقليات للعناية هبذه املشاكل ويتضمن هذا الربنامج         
   .                           الدور الذي يؤديه اجملتمع املدين   عن                            لربنامج يف حتسني حالة األقليات و           إسهام هذا ا

                                                                                                       وبينما هنأت لكسمربغ اهلند للتدابري الدستورية والتشريعية اهلامة اليت اختذهتا ملكافحة التمييـز، أيـدت              -   ٣٩
        أحكـام           ملتعلقة ب  ا        حصاءات    اال   ) أ (                            وطلبت معلومات إضافية عن       .                                        َّ         توصية بلجيكا الداعية إىل توفري بيانات مفصَّلة      

                                                                 كيفية تنفيذ التوصيات اليت قدمتها هيئات املعاهدات بشأن الطبقات     ) ب (    و  ،              أعمال التمييز                الصادرة بشأن           القضاء  
           ُ                                                                        التدابري املُتخذة للتصدي للمعاملة التمييزية لصاحل الذكور، مبا يف ذلك قتـل              ) ج (                       َّ         االجتماعية والقبائل املصنَّفة، و   

   .    غذاء                حق الفالحني يف ال ) د (        األجنة، و

                                                  كيفية متابعة التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء         )  أ (                                                     وطلبت أملانيا من اهلند تقدمي معلومات تكميلية عن           -   ٤٠
                                                                                                    َّ      على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن الداليت والطبقات االجتماعية املصنَّفة،  

         الصالحيات  (                                                       د من هيئات املعاهدات بإلغاء قانون القوات املسلحة                                                 موقف احلكومة فيما يتعلق بتوصية عد       ) ب ( و
   .                                                                      اخلطوات احملددة املتخذة لتنفيذ القوانني الوطنية املتعلقة بإلغاء عمل األطفال ) ج (   ، و    ١٩٥٨     لعام   )      اخلاصة

             رك يف عملية                                                                                                       وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن ارتياحها لرؤية دولة هبذا القدر من التنوع مثل اهلند تشا                -   ٤١
ّ                            حرية الدين والتعبري وبشأن سّن القـوانني املانعـة          ) أ (           ً                       وطلبت مزيداً من التفاصيل بشأن        .                         االستعراض الدوري الشامل                              

                                        تنفيذ القوانني اخلاصة بعمل األطفال،       ) ج (                                                      اإلجراءات املتخذة ملكافحة فساد الشرطة واحلكومة، و        ) ب (                لتغيري الدين، و  
                                                                                        ة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، والقتل املرتبط باملهر، وجرائم الشرف، واإلجهاض القـائم                                          اجلرائم املرتكبة ضد املرأ     ) د ( و

   .                                                قبول اجملتمع للتمييز القائم على الطبقة االجتماعية ) ه (                                        على انتقاء اجلنس للتخلص من األجنة اإلناث، و

                     وبينما الحظت اجلزائر     .          ير الوطين                                                                                وهنأت اجلزائر اهلند للنهج القائم على املشاركة الذي اتبعته يف إعداد التقر             -   ٤٢
                                                                                                                   أن النمو االقتصادي الذي شهدته اهلند قد أدى إىل توسيع الفجوة بني األثرياء والفقراء، استفسرت عمـا إذا كانـت               
                                                                                                                    هناك هنوج ابتكارية متبعة لضمان عدم حتقيق هذه التنمية االقتصادية على حساب متتع مجيع الشرائح السكانية حبقوق                 

                                                                                                      اجلزائر أهنا تدرك أن معدالت النمو املرتفعة اليت حققتها اهلند يف السنوات األخرية مل تصل بقـدر                       وذكرت  .       اإلنسان
ٍ                                                                                               كاٍف إىل الفقراء، مما أدى إىل زيادة االنقسام الطبقي االجتماعي بني أغىن قطاعات اجملتمع واملعدمني                             وأوصت اجلزائر    .   

                        ً                                ثري للقلق والذي يشكل خطراً على احلقـوق االقتـصادية                                                                   بأن تستعرض اهلند طرق جديدة لعكس مسار هذا االجتاه امل         
    .                                                                                          األساسية للفئات الضعيفة وبأن تطلع بلدان أفريقيا حيث ينتشر الفقر على ما تتوصل إليه من نتائج

                                     ً      ً                                      ً                وأشارت بنغالديش إىل أهنا، باعتبارها بلداً جماوراً للهند، تتفهم احلالة يف اهلند ولديها أيضاً تاريخ مشترك   -   ٤٣
                                                                           ً          ً       ً    وذكرت أن هناك توقعات كبرية من اهلند باعتبارها دميقراطية نابضة باحلياة، حققت رخاًء اقتصادياً ملحوظاً   .     معها

                                           َّ             ً                            والحظت بنغالديش إنشاء وزارة لشؤون األقليات وسلَّطت الضوء أيضاً على عمل اللجنة              .                  يف السنوات األخرية  
                                             إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف بنغالديش، فإن      ً          ونظراً للتفكري يف  .                                      الوطنية حلقوق اإلنسان الذي يستحق الثناء

  .                                                                                                               بنغالديش تتابع باهتمام كبري عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند وتتطلع إىل حماكاة ممارساهتا اجليـدة                
ـ                  ذ                                                                                                                واستفسرت بنغالديش عن كيفية قيام حكومة اهلند بالتوفيق بني االحتياجات اخلاصة بتوفري التعليم العام وتنفي

    .                                                         خطة عملها الوطنية املكرسة لتوفري التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
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          ً                                 وطرحت سؤاالً وقدمت توصية فيمـا يتعلـق          .                                                      وأشادت فرنسا بالتزام اهلند حبقوق اإلنسان والتعددية        -   ٤٤
      سان يف           ً                                                وسألت أيضاً عن الوسائل املتاحة لعمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلن  .                                    بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب

                                                                               َّ                                      اهلند واللجان الوطنية املعنية بالنساء، واألقليات، والطبقات االجتماعية والقبائل املصنَّفة وعن التحليل الذي ميكن              
     ً                                                                        وأخرياً، فيما يتعلق بأضعف اجملتمعات وباندماجها، أبدت رغبتها يف معرفة النتائج اليت   .                     استخالصه من هذا العمل

    .      تمعات                                يسفر عنها أي تقييم الندماج هذه اجمل

                                                                                    ً                       وأعرب وفد اهلند عن امتنانه جلميع من شاركوا مشاركة فعالة يف احلوار واعترب هـذا احلـوار مـثرياً                     -   ٤٥
   .              ً لالهتمام ومفيداً

  .                                   ع على االتفاقية وملتزم بأهدافها                                 ِّ          أشار الوفد إىل أن اهلند بلد موِّق                                               وفيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب،      -   ٤٦
                          ً                                                           العقوبات اهلندي يشمل أحكاماً واضحة بشأن التعذيب وأن احملكمـة العليـا للهنـد                        ً                  وأشار أيضاً إىل أن قانون      

                                              ، مبادئ توجيهية هامة بشأن أحكـام االحتجـاز                         باسو ضد احتاد اهلند     .  ك  .  د                              أصدرت يف حكم شهري، يف قضية       
   . ب                                                    وتعمل احلكومة بنشاط للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذي  .                                الواجبة التطبيق يف مجيع أحناء اهلند

                   ، ذكر الوفد أنه        ١٩٥٨      لعام    )                الصالحيات اخلاصة  (                                                      وفيما يتعلق باألسئلة اخلاصة بقانون القوات املسلحة          -   ٤٧
                                                                                                   على الرغم من أن اهلند بلد فرض عليه أن يتصدى لإلرهاب منذ أكثر من عقدين، فإن قوانينه، مبا يف ذلك القوانني 

  .                                                       ضحة للمراجعة اإلدارية باإلضافة إىل املراجعة القضائية                                             ً                 اخلاصة الصادرة يف هذا السياق، تتضمن دائماً عناصر وا        
                                                                                                            فمن األمور الراسخة يف الفقه اهلندي أن مجيع التشريعات جيب أن تتقيد بالبناء األساسي للدسـتور وأن ختـضع               

   ا             قد أيـدهت       ١٩٥٨      لعام    )                الصالحيات اخلاصة  (                                           وأضاف أن دستورية قانون القوات املسلحة         .                   للمراجعة القضائية 
    ً                                                                وفضالً عن ذلك، ذكر الوفد أن من املهم اإلشارة إىل أن القوات املسلحة للهند   .                                الدائرة الدستورية باحملكمة العليا

            وفيما يتعلق   .                          ً                             ، وهو األمر الذي يضمن أيضاً معاجلة سريعة ألي انتهاكات حتدث          اخلاصة هبا     قوانني  ال          ختضع ألحكام 
                                                       ة اإلرهاب، وضعت إجراءات خاصة للتـدريب والتنفيـذ                                                         بضمان حقوق اإلنسان حىت يف أثناء عمليات مكافح       

   .                      لتوجيه القوات يف امليدان

                                        ، ذكر الوفد أن الغرض الرئيسي مـن            ٢٠٠٦                                                        وفيما خيص مشروع قانون تنظيم املسامهات األجنبية لعام           -   ٤٨
       ومنـع                                                                                                        مشروع القانون هو توحيد القوانني لتنظيم قبول واستخدام املسامهات األجنبية يف األنـشطة املـشروعة                

                                               ويهدف مشروع القانون إىل حتقيق التوازن بـني          .                                                           استخدام هذه املسامهات يف أي أنشطة تضر باملصلحة الوطنية        
         ومـشروع    .                                                                           ً          شواغل األمن القومي وتدفق املسامهات األجنبية لألغراض اخلريية بتوفري نظام أكثر وضوحاً وشفافية 

   .                    يت مل تصدر توصياهتا بعد                   ً                                القانون معروض حالياً على اللجنة الربملانية الدائمة ال

           كـانون     ٢٤                                                                                             وفيما يتعلق باالضطرابات الطائفية اليت اندلعت يف منطقة كندامال القبلية، بأوريـسا، يف                -   ٤٩
                                          ، أشار وفد اهلند إىل أن السبب األساسي         )     باناس (          واملسيحيني    )    كوي (                      ، بني قبائل اهلندوس         ٢٠٠٧       ديسمرب   /    األول

            ويف أثنـاء     .                                             ّ               دائمة لطلب املسيحيني إدراجهم يف فئة القبائـل املـصّنفة                                                 يرجع فيما يبدو إىل معارضة اهلندوس ال      
                      ً                           وأحدثت الصدامات أضـراراً باملمتلكـات اخلاصـة          .      ً         شخصاً آخرين    ٢٥         ُ         أشخاص وأُصيب     ٣           ُ      الصدامات، قُتل   

ُ       وُسجلت    .                           وأمكن السيطرة على احلالة     .        والعامة                وأمرت حكومـة     .      ً   شخصاً    ١٧٣        ُ                     حالة وأُلقي القبض على         ١٢٥ 
ُ  ِّ         وباإلضافة إىل ذلك، ُشكِّلت       .                               بالتحقيق القضائي يف احلادث               ً  الوالية أيضاً                                    جلنة للسالم وعقدت هذه اللجان         ٢٨٤                 
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                          ً                                                 وأعلنت حكومة الوالية برناجماً إلصالح تلك املنازل اليت حلقتها األضرار ومنح هبة مببلغ   .         ً         اجتماعاً حىت اآلن   ٣٥٠
                                        اء للوفود املسيحية أن احلكومة ستتخذ مجيـع                 وأكد رئيس الوزر  .                                    روبية ألقرب أقرباء املتوفني الثالثة     ١٠٠     ٠٠٠

                                                                                                       اخلطوات الالزمة لتوفري األمن التام ومحاية احلرية الدينية اليت يكفلها الدستور جلميع املواطنني وأهنا لن تتهاون إزاء 
   .                                                             أي حماوالت تستهدف اإلخالل بالوفاق الطائفي أو النسيج العلماين للبلد

  .                                                                      ليت تقوم هبا اهلند لتعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصـلية والقبليـة                                          ورحبت مجهورية كوريا باجلهود ا      -   ٥٠
      وطلبت   .                                                                                                       وطلبت تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اخلطط الرامية إىل محاية هذه احلقوق يف املناطق احلديثة التصنيع               

              يتعلق بإفالت       فيما    ١٩٧٣                                 من قانون اإلجراءات اجلنائية لعام    ١٩٧                  ً                       مجهورية كوريا مزيداً من املعلومات عن املادة 
          ً                                                                     وسألت أيضاً عن موقف اهلند من توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز              .                                 موظفي اخلدمة املدنية من العقاب    

   .                                            ضد املرأة، وخباصة فيما يتعلق حبالة نساء الداليت

  ً  رياً                                                                              ً             وهنأت املكسيك اهلند على التقدم الذي أحرزته يف جمال حقوق اإلنسان وذكرت أن هناك عدداً كـب          -   ٥١
                                                                                                                 من البلدان ميكن أن يشاركها يف االعتراف بالتحديات اليت تواجهها اهلند وأبدت إعجاهبا بالتقاليد الدميقراطيـة                

                                                                                    وفيما يتعلق بوضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان وبوضع أهداف ومؤشـرات ألغـراض                .                 واإلنسانية للهند 
                                                  جيابية إىل التوصيات اليت قدمتها هيئات املعاهدات                                                                       التقييم، اقترحت املكسيك يف هذا الشأن أن تنظر اهلند نظرة إ          

           ً                                   وأعربت أيضاً عن تقديرها للتـدابري اجلـاري          .                                                               واإلجراءات اخلاصة وال سيما فيما يتعلق حبالة النساء واألطفال        
  .                                                                  ً                                        اختاذها للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وأوصت بأن متضي اهلند قدماً صوب التصديق على ذلك الصك               

                 ً                                                                       دت املكسيك اهتماماً باحلصول على مزيد من املعلومات بشأن خطة العمل اخلاصة بالتثقيف يف جمـال           ً      وأخرياً، أب 
   .                  حقوق اإلنسان يف اهلند

                                                                                        وأشادت نيجرييا بسياسة اهلند الرامية إىل إقامة توازن بني جدول األعمال اخلاص حبقوق اإلنسان وقضايا   -   ٥٢
                                                       ة للتصديق على الصكوك الدولية اليت وقعت عليها يف جمال حقوق                                 وأوصت بأن تتخذ اهلند اخلطوات الالزم  .        التنمية

       وأشارت   .                                                                                         اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية املتعلقة حبماية األشخاص من االختفاء القسري
                    ملتقدمة مـن حيـث                ً                                                                                      نيجرييا أيضاً إىل أنه بالنظر إىل القفزة احلقيقية اليت حققتها اهلند لتنضم إىل خنبة اجملتمعات ا               

   .     ُّ                                                                                        التحسُّن االقتصادي فإهنا تود أن ترى وصول هذا التحسن إىل عدد كبري من اهلنود الذين يعيشون حتت خط الفقر

                                                             التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلـق باملمارسـات            ) أ (                                       وطلبت إيطاليا معلومات إضافية بشأن        -   ٥٣
      وأوصت   .                                املشروع الوطين اخلاص بعمل األطفال ) ب ( و  ،       َّ   ل املصنَّفة                                             التقليدية والعادات والطبقات االجتماعية والقبائ

                                                                                                                  إيطاليا بتدعيم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وخباصة التصدي بفعالية لظاهرة التمييز القائم على نوع اجلـنس                 
   .     تعذيب          ً                                            وأوصت أيضاً باختاذ اخلطوات للتصديق على اتفاقية مناهضة ال  .                                     والتمييز القائم على الطبقة االجتماعية

                                                                                                    والحظت التفيا تعاون اهلند اإلجيايب مع اإلجراءات اخلاصة ودعت اهلند إىل النظر يف توجيه دعوة دائمة                  -   ٥٤
   .                                     إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

                 وأكدت على أهنا،     .                                                                                   وأعربت فرتويال عن تقديرها للجهود اليت بذلتها اهلند لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             -   ٥٥
                                                                                            ا شأن اهلند، تويل أمهية كبرية للمسائل املتعلقة بالصحة وأشارت إىل خمطط التأمني الصحي لعمال القطاع غري    شأهن
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                                                 ً                      وأكدت فرتويال على أن هذه القضية هي قيد املناقشة أيضاً يف فرتويـال               .                                        الرمسي، الذي ورد ذكره يف تقرير اهلند      
                                                   الضمان االجتماعي وأنه ينبغي أن تكون هناك مساواة يف                                                   وأنه ينبغي أن يتمتع عمال هذا القطاع االقتصادي مبزايا

           ً  وطلبت مزيداً   .                     القطاع العام أو اخلاص  يف                                                             الظروف بني العاملني سواء يف القطاع غري الرمسي أو القطاع الرمسي أو 
   .                                                     ِ َ                  من التفاصيل بشأن املخطط وبشأن جمال وإمكانيات تنفيذه من ِقَبل احلكومة اهلندية

                  َّ                                                           حاالت التعذيب املبلَّغ عنها اليت الحظتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان واملقـرر                       وأشارت سويسرا إىل    -   ٥٦
     ولذا   .                                                                                               اخلاص املعين مبسألة التعذيب ورحبت بتوقيع اهلند على اتفاقية مناهضة التعذيب وبعزمها على التصديق عليها

                              ، شجعت اهلند على الرد باملوافقة                وباإلضافة إىل ذلك  .             ِّ                                   أوصت بأن تصدِّق اهلند على االتفاقية يف أقرب وقت ممكن
                                                                                                   على الطلب الذي قدمه من جديد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب للسماح له بالقيام ببعثة إىل األراضي اهلندية 

   .     ً              ِّ                                                وأخرياً، أوصت بأن توجِّه اهلند دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة للمجلس  .               يف أقرب وقت ممكن

                                                                                   أن وفدها يشعر باالرتياح إزاء هنج األخذ بالتعددية الذي تتبعه اهلند يف سـياق                                    وذكرت جنوب أفريقيا      -   ٥٧
          ً                                                                          وأشاد أيضاً باجلهود اليت بذلتها اهلند لدعم الكفاح يف سبيل احلرية يف عهد الفصل                .                           تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

                          داء اللجان الوطنية املنشأة    أ ) أ (                                                            وأبدت جنوب أفريقيا رغبتها يف احلصول على مزيد من املعلومات بشأن   .        العنصري
                                            نظام توزيع األغذية وتطبيقه على مجيـع         ) ب (    و  ،                                                             ملعاجلة شؤون األقليات والفئات الضعيفة والنتائج اليت حققتها       

   .                الشرائح السكانية

                                                      التدابري العملية اليت جيري اختاذها ملكافحة الفقر،         ) أ (                                                           وطلبت أذربيجان من اهلند تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن            -  ٥٨
                 اخلطط الوطنية    ) ج (    و  ،                                                    ّ                                      الصعوبات اليت تواجهها الطبقات االجتماعية والقبائل املصّنفة من حيث حقوقها اإلنسانية            ) ب ( و

             ً                    ً                                                                                          املوجودة حالياً بشأن املشردين داخلياً واإلمكانيات املتاحة لوصول املنظمات اإلنسانية الدولية إىل املناطق املتأثرة بالتشرد               
   .                                           تدريب قوات الشرطة واألمن يف جمال حقوق اإلنسان ) ه (   و ،                          باملدارس يف املناطق الريفية               التحاق األطفال ) د (   و ،       الداخلي

                                                                                                      وأثنت مجهورية إيران اإلسالمية على اهلند جلهودها القيمة والتزاماهتا املتعلقة بتعزيـز ومحايـة حقـوق               -   ٥٩
                               ادية واالجتماعية والثقافيـة،                          إعمال احلقوق االقتص    ) أ (                               ً                           اإلنسان وطلبت أن تقدم اهلند مزيداً من التفاصيل بشأن          

                                 الدور الذي ميكن أن يؤديـه        ) ج (    و  ،                                               التدابري املتخذة لتنمية ثقافة حقوق اإلنسان       ) ب (    و  ،                      وخاصة احلق يف التنمية   
   .                                                   اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف هذا الشأن

                              ية للجمعية التأسيسية من أجـل                                                             وذكرت نيبال أهنا منذ بضع ساعات فقط أجنزت بنجاح انتخابات تارخي   -   ٦٠
  .                                           ُ                                                               حتقيق التنظيم املؤسسي لعملية السالم، وإرساء أُسس الدميقراطية، ووضع حقوق اإلنـسان يف مركـز احلكـم                

     ً                                                     عاماً من الدميقراطية وذكرت أن اهلند أثبتت أهنا أكرب            ٦٠                                                      ووجهت نيبال هتنئتها احلارة إىل اهلند إلمتامها بنجاح         
                                                              والحظت نيبال أن تعميق اجلذور الدميقراطية يف اهلند قد أوجد            .                                األقوى من حيث التمثيل النيايب                              دميقراطية يف العامل وأهنا     

      وأثنت   .                         ً       ً    ً       ً                                                                   مؤسسات قوية، وقضاء مستقالً وإعالماً حراً ونابضاً باحلياة وأعطى الناس فرصة للتعبري واملشاركة يف حكم البلد               
                                                             والربامج الرامية إىل حتقيق املساواة والعدل وكذلك لرباجمهـا                                                                     نيبال على اهلند لتنفيذها الفعال ملختلف السياسات واخلطط         

                                                                                                                    اخلاصة بالعمل اإلجيايب من أجل معاجلة حالة اجملتمعات املهمشة وتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفـل ودعـم املعـوقني                   
                     عن الوسائل اليت ميكن                                                                               وبالنظر إىل الدور النموذجي الذي تؤديه اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، استفسرت نيبال  .       واملسنني

   .          املمارسات                                                              استخدامها إلطالع البلدان األخرى على جتربة اللجنة باعتبارها من أفضل
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                   ً                فقد قدمت اهلند منوذجـاً لكيفيـة        .                                                                 وأعربت سري النكا عن بالغ احترامها إلجنازات اهلند وإعجاهبا هبا           -   ٦١
                                                  وذكرت سري النكا أن التفكري الذي استند إليـه           .                                                               تناول املسألة املعقدة املتمثلة يف حتقيق الوحدة يف ظل التنوع         

                                                                                                               الدستور اهلندي يناهز، يف تلك املنطقة من العامل، اإلجناز الذي حققه واضعو دستور الواليات املتحدة األمريكية                
                                                               والحظت سري النكا أنه على الرغم من وجود هيكل سياسي احتادي            .                                           وأن هذا اإلطار قد أفاد اهلند بشكل جيد       

                                                                                     اهلند فقد استمرت بعض حركات التمرد اإلرهابية االنفصالية وخباصة يف مشال شرقي األراضي اهلندية          دميقراطي يف
                                                                                            لعشرات من السنني، وأن هذا يكشف عدم صحة احلكمة القائلة بأن وجود نظام احتادي أو درجة منه شرط كاف 

                              ي النكـا إعجاهبـا الـشديد                وأبدت سر   .                                                               للقضاء على احلركات اإلرهابية اليت يصعب معاجلتها بصورة خاصة        
ّ                  ً                                    باألسلوب الذي طّورت به اهلند مفهوماً لألمة وهو مفهوم واسع وجامع وتعددي                     إعجاهبا بإصرار اهلند          كما أبدت               

   .                                                        ً      ً  على أن يكون صون حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها يف اهلند شأناً هندياً

ٌ                                     وأشارت إكوادور إىل أن اهلند بلٌد متعدد الثقافات وله تاريخ             -   ٦٢                         ويف ضوء ذلـك، أبـدت        .     مديد       قانوين                              
                                                                                     ً       ً          إكوادور رغبتها يف معرفة املزيد بشأن هنج اهلند يف جمال إعمال احلقوق االجتماعية والثقافية إعماالً تدرجيياً وكيفية 

   .                                                                           حتقيق ذلك بدون اإلضرار بثروة البلد الثقافية وتنوعها االجتماعي وعاداهتا وممارساهتا

                                                                           قدرة اهلند على توفري الغذاء لسكاهنا الذين يزيد عددهم على مليار نسمة                                        وأعربت فلسطني عن تقديرها ل      -   ٦٣
                                                                                                           وأكدت أن ذلك إجناز ضخم يستحق الثناء وأنه دليل واضح على جناح اهلند يف التخطيط االقتصادي ويف تنفيـذ                

  ً             ياً يويل عناية                     ً           وقد اتبعت اهلند هنجاً دميقراط      .                                                      وذكرت أن دستور اهلند يستند إىل قيم ومبادئ نبيلة          .             هذا التخطيط 
                                   واستفسرت فلسطني عن كيفية قيـام        .                                                                   حلقوق النساء واألطفال واملسنني واملعوقني وكذلك الحترام مجيع األديان        

                                                                                          ً      ً                    اهلند باجلمع بني هذا التقدم واحلفاظ على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً                 
    .                 ها اإلنساين العريق                                 بتقاليدها وحضارهتا وموروثاهتا وتراث

      وطلبت   .                                                                                                  وأشادت اجلمهورية العربية السورية بتقرير اهلند وبروح الشفافية والتعاون اليت متيز هبا إعداده              -   ٦٤
   .                                                                        معلومات إضافية عن دور القضاء يف حتديد اإلطار اخلاص بتعزيز حقوق اإلنسان يف اهلند

                                                       األساسية حلقوق اإلنسان وكذلك ببنيته األساسية فيما                                                           وأبدت مصر إعجاهبا مبدى جتسيد دستور اهلند للمبادئ         -   ٦٥
      ٢٠٠٥                                                             القانون املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومـات لعـام             ) أ (                         وطرحت مصر أسئلة بشأن       .                    يتعلق حبقوق اإلنسان  

                                               النجاح احملرز والتحديات القائمة يف جمـال        ) ب (                                                                والنتائج امللموسة اليت حتققت حىت اآلن يف إطار هذا القانون، و          
   .                                           إدماج املرأة يف جهود التنمية االقتصادية يف اهلند

                            اخلطوات املتخذة ملعاجلة نقص    ) أ (                                                                    وشكرت سلوفينيا اهلند لتقريرها الوطين الشامل وطرحت أسئلة بشأن            -   ٦٦
     دراج                      التدابري املتخذة إل    ) ب (                                                    ُ                                       القوانني الوطنية اليت حتظر العقوبة البدنية يف املدارس، وأُطر الرعاية البديلة واملرتل و            

                 قانون الزواج    ) ج (                                                                                              منظور جنساين يف ممارسة االستعراض الدوري الشامل وعملية التشاور واملتابعة املترتبة عليها و            
   ويف   .                                              ً                                                  املدين اخلاص وعدم تعديل القانون ملنح النساء حقوقاً متساوية يف املمتلكات اليت يتم جتميعها يف أثناء الزواج

                                                                    يل التوصية، عما إذا كانت اهلند ختطط للعمل بالتوصيات اليت قدمتـها                                               هذا الشأن، استفسرت سلوفينيا، على سب     
   .                                                             ً                   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتعديل القانون بناًء على هذه التوصيات
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                            وأوضحت أن اهلند صدقت على عدد   .                                              ً        وطرحت السويد سؤالني ذكرت أنه ميكن اعتبارمها أيضاً توصيتني  -   ٦٧
                                                            ً     ً                   الدويل املتعلق حبقوق اإلنسان أو انضمت إليها وأن هناك مع ذلك أيضاً عدداً من الـصكوك                         من صكوك القانون    

                    ً                                                                                    اليت مل تدخل اهلند طرفاً فيها، وخباصة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الالجئني، واتفاقييت منظمة العمل الدولية 
                                   ند على التصديق علـى اتفاقيـة                                      والحظت السويد باهتمام عزم اهل      .                     بشأن عمل األطفال      ١٨٢         ورقم      ١٣٨     رقم  

                                                  وطلبت من احلكومة اهلندية تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن   .                                            مناهضة التعذيب وشجعت احلكومة على القيام بذلك
                                                                                                  جهودها الرامية إىل التصديق على الصكوك األخرى للقانون الدويل املتعلق حبقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقيتا منظمة 

      ً                                           وثانياً، ذكرت السويد أن قانون العقوبات اهلندي حيظر   .                  بشأن عمل األطفال   ١٨٢   قم     ور   ١٣٨                  العمل الدولية رقم 
                  وثنائي اجلـنس          ملثليات                                                                   وأن منظمات اجملتمع املدين أشارت إىل ممارسة التمييز ضد املثليني وا               ً  جنسياً                سلوك املثليني   

  .                        ى اجملتمع بصورة عامـة                                       ً                                            واألشخاص من اجلنس الثالث واحملولني جنسياً، من جانب موظفي الدولة وعلى مستو           
                                                                                                                 وسألت السويد احلكومة اهلندية عن التدابري اليت تتخذها لضمان املساواة الكاملة أمام القانون بصرف النظر عن                

   .                امليل اجلنسي للشخص

                                        ً      ً                                                            وأثنت تونس على اهلند لتقريرها ولكوهنا أيضاً منوذجاً للتعددية واحترام التنوع اللذين يسودان احليـاة                 -   ٦٨
      وشجعت   .                                                                        والحظت تونس التزام اهلند مبواصلة تعزيز حقوق املرأة والفئات الضعيفة           .                 االجتماعية للبلد            السياسية و 

                                                                                                                اهلند على مواصلة جهودها للسماح حبياة يسودها الوئام يف جمتمع متعدد األديان والثقافات واإلثنيات واللغـات                
   .                               الغذاء والسكن والرعاية والتعليم                                                         وضمان حصول اجملتمع الذي ميثل مخس سكان العامل على مستوى جيد من 

                                                                                               وسلطت إسرائيل الضوء على أمهية التنظيم املؤسسي ملبادئ مثل حرية التعبري يف الدميقراطية األعلى كثافة       -   ٦٩
                        وذكرت أن اهلند هي من أوىل   .                           ً                                              سكانية يف العامل وأحاطت علماً باملعلومات اليت وفرها تقرير الدولة يف هذا الشأن

                 اليت قدمتها جلنة     ٢٠٠٤                 ويف ضوء توصية عام   .                                          ى االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة               الدول املصدقة عل
                                                                                                حقوق الطفل ملعاجلة قلة املرافق واخلدمات املتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة يف اهلند وكذلك قلة عدد املعلمني املدربني 

                                                     اليت تعتزم هبا اهلند استخدام االتفاقية يف تطبيق                                                                         على التعامل مع األطفال املعوقني، استفسرت إسرائيل عن الكيفية        
          ً                                                                            وسألت أيضاً عما إذا كانت هذه االتفاقية ستستخدم كخطة عمل وطنية لتحسني إدمـاج                .                    هذه التوصية احملددة  

    .                            األشخاص املعوقني يف اجملتمع اهلندي

                            املساس حبقوق اإلنسان ومبا                                                                               وأعربت قطر عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا اهلند ملواجهة التحديات دون            -   ٧٠
                                                                                                     يتفق مع الدستور الذي يكفل جلميع املواطنني، بال متييز، احلق يف التمتع جبميـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات           

                             ً                        ً                                                      وحتدثت قطر عن اهلند بوصفها وطناً جلميع أديان العامل تقريباً، تتمتع فيه مجيع الفرق الدينية باحلق يف                   .        األساسية
                                                            وأشارت قطر إىل الدور اهلام الذي تؤديه اللجنة الوطنيـة حلقـوق     .                    الدينية والتعليمية                         إقامة املؤسسات لألغراض    

                                                                                                             اإلنسان يف وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان تغطي قضايا مثل احلق يف الصحة، والتعليم، والغذاء، واألمن،                 
                      ت اعتماد خطة وطنية                                                                       وذكرت قطر كذلك أمثلة أخرى على التزام اهلند حبقوق اإلنسان، مشل            .                والسكن، والعدل 

                                                                                                     للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وخباصة يف املدارس والكليات واجلامعات، وعمل آالف مـن املنظمـات غـري                
   .                                                                              احلكومية، وتصديق اهلند على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتعاوهنا مع املنظمات الدولية

     ً ونظراً   .                                             رأة ومتكينها يف امليدانني السياسي واالجتماعي                                                              ورحبت املغرب باجلهود اليت بذلتها اهلند لتعزيز حقوق امل          -  ٧١
   .     اليات                                                                                اهلندية على نطاق العامل، سألت املغرب عن خطط ومبادرات اهلند حلماية مصاحل وحقوق هذه اجل    الية       ألمهية اجل
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      هبا إىل                                                                                        ويف أعقاب احلوار، ذكر وفد اهلند يف ردوده أنه استمع إىل التعليقات باهتمام واحترام وأنه سيعود   -   ٧٢
                                وذكر أن الربازيل واجلزائر ونيجرييا   .       ُ                                   ً     ً                   بلده وُيجري مداوالت بشأهنا ويستخلص منها قدراً كبرياً من اخلربة واملعرفة

                                                            ً      ً                                ً                    قد أشارت إىل النمو االستثنائي الذي حققته اهلند لكنها طرحت صواباً أسئلةً بشأن ما إذا كان هذا النمو جامعاً                   
                                               وأوضح أن هذا األمر هو من أكرب شواغل اهلند           .                         ً    اء والفقراء تزداد اتساعاً                                          للكل وما إذا كانت الفجوة بني األغني      

      ً                            ومؤخراً، قررت اهلند يف امليزانية اليت   .                                                                 اليت تبذل أقصى جهودها لضمان عدم حدوث تفاوت بني األغنياء والفقراء   
            وهذا من أكرب   .   حني                                                  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من ديون الفال  ١٥                           قدمها وزير املالية شطب مبلغ 

        فاهلنـد    .                                             غري أن هذه املمارسة لن تكون ممارسة وحيدة         .                                                     املخططات اليت نفذهتا أي حكومة لتعزيز رفاه فالحيها       
                       ً          ً                          وقد حقق اقتصاد اهلند منواً استثنائياً وكان أحد حمركاته املناطق   .                                            ملتزمة ببذل جهود متواصلة وتنفيذ برامج متسقة

                                                                ىل قدر من االضطراب يف بعض أحناء البلد لكن تركيز احلكومة ينصب على جعل           وأدى ذلك إ  .                االقتصادية اخلاصة
                                                     وهناك خمططات إلعادة تأهيل املتأثرين وإعادة توظيفهم        .                                         ُ                املناطق االقتصادية حتقق رخاء يف املناطق اليت أُنشأت هبا        

      وذكرت   .                 عليم على حد سواء                                                         وتدرك اهلند أن طريق احلد من التفاوت مير بتوفري فرص العمل والت  .               وتنمية جمتمعاهتم
   .    ٢٠١٠                                      يف املائة يف التعليم االبتدائي حبلول عام    ١٠٠                                          اهلند يف هذا الصدد أهنا تتوقع حتقيق جناح بنسبة 

                                                                                   والحظت اهلند أن كندا، باإلضافة إىل دول أخرى، أشارت إىل إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان    -   ٧٣
                                                       وأكدت اهلند أنه ال توجد قوة من قـوات اجلـيش أو              .                 أمر غري صحيح                                                من العقاب يف ظل قانون القوات املسلحة وهو       

                                                                          فالقوات املسلحة ختضع ألوامر صارمة بعدم انتهاك حقوق اإلنسان وأنه جيري             .                                       الشرطة تعمل يف ظل اإلفالت من العقاب      
   .      عسكرية                                            ً                                    اختاذ أشد اإلجراءات صرامة، كما جيري الفصل سريعاً يف احلوادث، مبا يف ذلك عن طريق احملاكم ال

                                                                                                وفيما يتعلق بالتمييز ضد الطبقات االجتماعية والتمييز العنصري، الحظت اهلند أن كندا وأملانيا قد أشارتا   -   ٧٤
                     وذكرت اهلند أن موقفها   .                                                                             إىل موقف اهلند بشأن نطاق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

                                                                              د متييز قائم على الطبقة االجتماعية يف اهلند، وأنه بالنظر إىل أن نظـام                                                        بشأن االتفاقية مل يتغري وأهنا تعترف بوجو      
                                                                                                          الطبقات االجتماعية الذي تنفرد به اهلند ال يقوم على أساس عنصري، فإنه ال ميكن اعتبار التمييز القـائم علـى        

   .                    ً                          الطبقة االجتماعية شكالً من أشكال التمييز العنصري

                                                                        ا اململكة العربية السعودية وبنغالديش بشأن األقليات، أشارت اهلند إىل                                           وفيما يتعلق باألسئلة اليت طرحته      -   ٧٥
                                  فحقها يف إدارة املؤسـسات الـيت         .                                                                                أن األقليات، الدينية منها والثقافية على حد سواء، تنعم مبركز خاص للغاية           

                 ورة متكـررة يف                                                                                                     ختتارها لنشر التعليم وممارسة تعاليمها الدينية وحياهتا الثقافية حق أساسي حظي باحلماية بـص             
                                                  الذي قدمه رئيس الوزراء عناصر مفيدة مثـل           ١٥   ل ا                        ويتضمن برنامج النقاط      .                                جمموعة من أحكام احملكمة العليا    

               إىل تنظـيم       جهن                                                                          ويتمثل أحد أهم النجاحات يف هذا اجملال يف زيادة عدد املسلمات الاليت يت              .                    تعزيز فرص التعليم  
                 أما يف املناطق اليت   .    ً     ً                                     اماً كبرياً يف دمج األقليات يف صلب التيار الرئيسي              وهذا سيسهم إسه  .                       التعليم يف اجملال العلماين

  .                   ً                                                              قد أنشأت اهلند جلاناً حملية على مستوى الشوارع لتنمية روح التفاهم والتسامح            ف                            توجد هبا حساسيات طائفية،     
    .                      ً     ً                                  وقد حقق هذا األمر جناحاً كبرياً يف القضاء على الشك وانعدام الثقة

                                                                             التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، أشارت اهلند إىل وجود برنامج مبتكر، هو الربنامج الوطين              وفيما يتعلق ب  -   ٧٦
      هبـذه                                                                 ، ويعمل على زيادة الوعي باحلقوق القانونية وتوعية الناس              ٢٠٠٥                                          حملو األمية القانونية، الذي بدأ يف عام        

   .                                                  وبإمكانية جلوئهم إىل احملاكم، وخباصة يف املناطق الريفية     احلقوق
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             ّ                    وبالقبائل املـصّنفة وأن هـذه                                  ً                                           أشارت اهلند إىل أن لديها فعالً إحصاءات متعلقة بالطبقات االجتماعية          و  -   ٧٧
   .                     اإلحصاءات متاحة للجميع

                                                                                                              وفيما يتعلق بسؤال مجهورية كوريا حول تشرد الشعوب القبلية من األراضي احلرجية، أشارت اهلنـد إىل أنـه                    -   ٧٨
                                                                        وز حتويل األراضي إىل استخدام آخر غري االستخدام احلرجي، إال مبوافقـة                                                    مبوجب حكم صادر عن احملكمة العليا، ال جي       

       وأوضحت   .                                                                                                    مسبقة وال جيوز تشريد الناس ما مل يكن هناك اقتراح شامل إلعادة توطني القبائل يف إطار املشروع                
    .                                                                     ً اهلند أن هذا هو موقفها فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعدين يف أوريسا أيضاً

                     َّ                                                             إىل أن بعض الواليات سنَّت قوانني ملنع تغيري الدين بغية مراقبة حاالت تغيري الدين باإلكراه            وأشارت اهلند  -   ٧٩
   .            والتحكم فيها

                                                                             َّ                        وفيما يتعلق مبا ذكرته نيجرييا من حدوث حاالت لالختفاء القسري، أشارت اهلند إىل أهنا وقَّعت على                  -   ٨٠
                                                           ذ فتح باب التوقيع عليها يف العام املاضي وأن عمليـة                                                                    االتفاقية املتعلقة حبماية األشخاص من االختفاء القسري من       

    .                             التصديق عليها تأخذ جمراها اآلن

      أن                                                                                                           وفيما يتعلق بسؤال التفيا وسويسرا حول توجيه دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصة، ذكرت اهلند أهنا ال ميكنها                 -   ٨١
     ورأت   .               ُ                  ه دعوات كلما طُلب إليها ذلك                                                                     ِّ           توافق على الدعاوى الدائمة، لكنها ذكرت أهنا منفتحة للغاية وأهنا توجِّ          

                       ً      ً                                                                                        اهلند أهنا باعتبارها بلداً نامياً حمدود القدرات، حتتاج إىل االستعداد بشكل سليم هلذه الزيارات وأنه ينبغي منحها                 
   .                مهلة كافية بشأهنا

                                                                                                      وفيما يتعلق بسؤال وجهته اجلمهورية العربية السورية بشأن دور القضاء يف محاية حقـوق اإلنـسان،                  -   ٨٢
                                     وأشارت إىل أن اللجوء إىل احملاكم يف         .                                                                      أشارت اهلند إىل أن القضاء هو حامي حقوق اإلنسان وحارسها يف اهلند           

                                                    َّ                                                              اهلند، مبا فيها احملكمة العليا وحماكم الدرجات العالية ميسَّر للناس العاديني وأن هذه احملـاكم تـستجيب حـىت                   
   .    حمتجز                                                  للمعلومات اليت تتلقاها يف بطاقة بريدية مرسلة من شخص 

    ً                                                                                                 ورداً على سؤال مصر بشأن القانون املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات، أشـارت اهلنـد إىل أن                    -   ٨٣
     األخذ  "                                            وذكرت أن قرار احلكومة واهليئة التشريعية         .                                                           القانون يشكل أهم اإلجنازات يف التاريخ التشريعي حىت اآلن        

   .      عملهما          ضابط هام ل             هو يف حد ذاته   "         بالعالنية

        املخالفة  "                                                                                         ا خيص تعليقات السويد بشأن سلوك املثليني، أشارت اهلند إىل أن مفهوم اجلرائم اجلنسية                   وفيم  -   ٨٤
                           وأوضحت أن هذا املفهوم مفهوم   .     ١٨٦٠                               من قانون العقوبات اهلندي لعام    ٣٧٧    ُ                قد أُدرج مبوجب املادة   "        للطبيعة

                                         يف حد ذاته فال يرد ذكره يف قانون العقوبات                        أما مفهوم املثلية اجلنسية  .                                   غريب يف األساس، وأنه بقي على مر السنني
                                   وقد قدمت إحدى املنظمات غري احلكوميـة     ".                             املثلية اجلنسية خمالفة للطبيعة    "                                    اهلندي وميكن مناقشة ما إذا كانت       

         ومت الطعن   .                          من قانون العقوبات اهلندي   ٣٧٧                                                        شكوى إىل حمكمة دهلي العالية الستصدار حكم بعدم دستورية املادة 
  ُ              وأُحيلت املسألة    .                                                                                         كمة العالية أمام احملكمة العليا اليت ردت احلكم إىل احملكمة العالية إلعادة النظر فيه                       يف حكم احمل  

                                                             ً                                                       إىل اللجنة القانونية باهلند اليت رأت أن اجملتمع اهلندي ال يقبل حالياً املثلية اجلنسية كشكل من أشكال الـسلوك                   
   .    اهلند                                 بيد أن املسألة معروضة على احملاكم يف   .       املقبول
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                                                                                                     ويف اخلتام، شكر السفري واملمثل الدائم للهند، سعادة السيد سواشباوان سينغ، اجلميع على حـضورهم                 -   ٨٥
       فرصـة      هلا                                                          وذكر أن اهلند استفادت بشدة من املناقشة اليت أتاحت            .                                           ومشاركتهم البناءة يف احلوار احلر والصريح     

     وقال   .                                          ية إىل إعمال حقوق اإلنسان وتقييمه هلذه اجلهود                                                 فريدة للوقوف على نظرة اجملتمع الدويل إىل جهودها الرام
                                                                                                  إن من األمور اليت تبعث على االرتياح وجود اعتراف إجيايب جبهود اهلند واعتبار عدد كبري من املبادرات اليت بدأهتا 

          معـايري                                                                وأشار إىل أن اهلند تدرك التحديات وتلتزم باملثابرة والدأب يف حـدود   .           ً                اهلند منوذجاً ألفضل املمارسات 
                        ً                                                                                  وذكر أن اهلند أثبتت دائماً استعدادها لقبول املعايري الدولية املتطورة حلقوق اإلنسان وأهنـا ال تـزال                   .        دستورها

                                                                                     وهناك حاالت التزمت فيها اهلند باملعايري األساسية لصك من الـصكوك الدوليـة دون أن             .                      ملتزمة بالقيام بذلك  
                      ويف حاالت أخرى، تذهب      .                       اخلاصة بوضع الالجئني       ١٩٥١          قية عام            ً                                      تصبح طرفاً فيه مثلما هو احلال بالنسبة التفا       

                                                                                                           أبعد من املعايري الدولية السائدة؛ كما هو احلال بالنسبة للمستوى املرتفع الذي بلغه إخـضاع احلقـوق                                  املعايري الوطنية   
                        يتعلق بوضـعها موضـع                                                وأشارت اهلند إىل أن جتربتها اخلاصة فيما          .                                                 االقتصادية واالجتماعية والثقافية الختصاص القضاء    

                                     بيد أن هذه العملية وجناح اآلليـة         .                                                                              االستعراض تؤكد من جديد إمياهنا باإلمكانيات الضخمة لالستعراض الدوري الشامل         
    .                                                                                              يتوقفان على االلتزام البناء بتعيني جماالت حمددة للتعاون على حنو يسمح حبدوث تغيري حقيقي على أرض الواقع

  لتوصياتأو ا/ االستنتاجات و-       ًثانيا 
   :  ِّ                                         وجِّهت أثناء احلوار التفاعلي التوصيات التالية  -   ٨٦

                                         اململكة املتحـدة، وفرنـسا، واملكـسيك،        (                                               تعجيل التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب         -  ١
   ؛ )             اململكة املتحدة (                    وبروتوكوهلا االختياري   )                                    ونيجرييا، وإيطاليا، وسويسرا، والسويد

                                                 بالكامل يف متابعة االستعراض الدوري الشامل للهنـد،                                 مواصلة إشراك اجملتمع املدين الوطين    -  ٢
   ؛ )             اململكة املتحدة (                                  على غرار ما حدث بالنسبة لإلعداد له 

   ؛ )    غانا (                                                              مواصلة تنشيط اآلليات املوجودة لتعزيز التصدي لتحديات حقوق اإلنسان   -  ٣
      السعي                                                                                 تشجيع تعزيز التعاون مع هيئات حقوق اإلنسان ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف               -  ٤

   ؛ )    غانا (                                                            ً  إىل بناء جمتمع يتطلع إىل بلوغ أهداف حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً 
          َّ                                                           بيانات مفصَّلة عن التمييز املرتبط بالطبقة االجتماعية وما يتصل به مـن                       احملافظة على وجود      -  ٥

   ؛ )                      كندا، وبلجيكا، ولكسمربغ (     متييز 
                                      ي التفاقية القضاء على مجيع أشـكال                                                           النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيار        -  ٦

   ؛ )       الربازيل (                 التمييز ضد املرأة 
     ١٨٢           ورقـم       ١٣٨                                                                         النظر يف التوقيع والتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم              -  ٧

   ؛ )                         الربازيل، وهولندا، والسويد (
                                                                                          تقاسم أفضل املمارسات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مع مراعاة طـابع التعدديـة                 -  ٨

   ؛ )        موريشيوس (                                             دينية والثقافية واإلثنية الذي مييز اجملتمع اهلندي   ال
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   ؛ )      هولندا (                        من اتفاقية حقوق الطفل   ٣٢                               إعادة النظر يف التحفظ على املادة   -  ٩
                                                                               النظر يف وسائل جديدة للتصدي ألوجه التفاوت االقتصادي واالجتماعي املتزايدة الناشئة عن   -   ١٠

                                  نتائج أفضل املمارسـات يف جمـال        /             ات عن اخلربات                                       النمو االقتصادي السريع وتقدمي معلوم    
   ؛ )      اجلزائر (             التصدي للفقر 

                                                                                     أخذ توصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة يف احلسبان، وخباصة التوصيات املتعلقة             -   ١١
   ؛ )      املكسيك (                                                             باملرأة والطفل، يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان اجلاري إعدادها 

   ؛ )      نيجرييا (                            املتعلقة حباالت االختفاء القسري                      التصديق على االتفاقية   -   ١٢
                                                                                            تدعيم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة للتصدي بفعالية لظاهرة التمييز القائم على               -   ١٣

   ؛ )       إيطاليا (                                              نوع اجلنس والتمييز القائم على الطبقة االجتماعية 
   ؛ )              التفيا، وسويسرا (                                   توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   -   ١٤
   ؛ )      سويسرا (                                                      ستقبال املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف أقرب فرصة ممكنة  ا  -   ١٥
   ؛ )        سلوفينيا (                                                                  إدخال املنظور اجلنساين بالكامل يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل   -   ١٦
                                                                                       متابعة توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الداعية إىل تعديل قانون الزواج   -   ١٧

                                            للجنة بشأن مـنح حقـوق متـساوية يف            ٢١                     والتوصية العامة      ١٦                  ص يف ضوء املادة        اخلا
   ؛ )        سلوفينيا (                                       املمتلكات اليت جيري جتميعها يف أثناء الزواج 

                                                                                          مواصلة اجلهود للسماح حبياة يسودها الوئام يف جمتمع متعدد األديان والثقافات واإلثنيـات              -   ١٨
ُ             واللغات وضمان حصول اجملتمع الذي يشكل ُخمس س                                            كان العامل على مستوى جيـد مـن                                           

    ).    تونس (                                الغذاء والسكن والرعاية والتعليم 
  ُ                      وسُيدرج رد اهلند يف تقرير   .                                                              وستنظر اهلند يف هذه التوصيات وتقدم الردود الالزمة يف الوقت املناسب  -   ٨٧

   .                                                    النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة
           اليت قدمتها   )      الدول (                                          ات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          أو التوصي /                 ومجيع االستنتاجات و  -   ٨٨
                             أو التوصيات على أهنا قـد       /                                    وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و       .                                  أو موقف الدولة موضوع االستعراض     / و

   .                             حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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  رفقامل
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