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  رد حكومة اهلند على التوصيات اليت قدمتها الوفود
  الدوري الشامل املتعلق باهلند خالل االستعراض

ستعراض الدوري الشامل املتعلق باهلند، وهي درست حكومة اهلند التوصيات اليت قدمتها الوفود خالل اال  
  :ُتبدي املالحظات التالية عليها

  رد اهلند  التوصية الرقم
التعجيل بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب         -١

اململكة املتحدة، وفرنسا، واملكسيك، ونيجرييا،      (
وبروتوكوهلـا  ) وإيطاليا، وسويـسرا، والـسويد    

  ؛ )اململكة املتحدة(االختياري 

  باشرت حكومة اهلند عملية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب

مواصلة إشراك اجملتمع املدين الوطين بالكامـل يف          -٢
متابعة االستعراض الدوري الشامل املتعلق باهلنـد،       
على غرار مـا حـدث بالنـسبة لإلعـداد لـه            

  ؛)اململكة املتحدة(

  تقبل حكومة اهلند هذه التوصية

نشيط اآلليات املوجودة لتعزيز التـصدي      مواصلة ت   -٣
  ؛)غانا(لتحديات حقوق اإلنسان 

  تقبل حكومة اهلند هذه التوصية

تشجيع تعزيز التعاون مع هيئات حقوق اإلنـسان          -٤
ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف السعي إىل بناء        
جمتمع يتطلع إىل بلوغ أهداف حقـوق اإلنـسان         

  ؛)غانا (املعتَرف هبا دولياًً

إن حكومة اهلند ملتزمة مبواصلة العمل على حنو بّناء مع اهليئـات الدوليـة            
حلقوق اإلنسان وأصحاب املصلحة املعنيني يف السعي إىل إعمال حقـوق           

  اإلنسان للجميع

احملافظة على توفُّر بيانات مفصلة بـشأن التمييـز           -٥
املرتبط بالطبقة االجتماعية وما يتصل به من متييـز         

  ؛)كا، ولكسمربغكندا، وبلجي(

هناك قدر كبري من البيانات املفصلة، مبا يف ذلك ما يتعلق منـها بالطبقـة               
  االجتماعية، متاحة لعموم اجلمهور

النظر يف التوقيع والتـصديق علـى الربوتوكـول           -٦
االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال        

  ؛)الربازيل(التمييز ضد املرأة 

 إمكانية الوصول املباشر إىل احملكمـة العليـا         ينص دستور اهلند على إتاحة    
واحملاكم العالية لالنتصاف من االنتهاكات اليت متس أي حق من احلقـوق            

ولدينا، باإلضافة إىل ذلك، عدة     . األساسية ألي فرد أو جمموعة من األفراد      
آليات قانونية أخرى للتصدي هلذه االنتهاكات، مبا يف ذلك اللجنة الوطنية           

كما توجد جلنة وطنية    . سان وجلان الدولة املعنية حبقوق اإلنسان     حلقوق اإلن 
ما تشمله،  مستقلة وجلان تابعة للدولة ُتعىن حبقوق املرأة وتشمل واليتها، يف         

ولذلك فإن هناك إطاراً    . معاجلة حاالت االنتهاكات اليت متس حقوق املرأة      
  نتهاكات يف اهلندقانونياً ودستورياً فعاالً ملعاجلة احلاالت الفردية من اال

النظر يف التوقيع والتصديق على اتفـاقييت منظمـة       -٧
الربازيـل،   (١٨٢ ورقم   ١٣٨العمل الدولية رقم    
  ؛)وهولندا، والسويد

اليت (تؤيد حكومة اهلند تأييداً كامالً أهداف ومقاصد اتفاقية حقوق الطفل           
 ١٣٨ولية رقم   ، فضالً عن اتفاقييت منظمة العمل الد      )دخلت اهلند طرفاً فيها   

وتسلِّم اهلنـد بالكامـل     ). اللتني مل ُتصدِّق عليهما اهلند بعد      (١٨٢ورقم  
بوجوب محاية الطفل من االستغالل جبميع أشكاله، مبا يف ذلك االستغالل           

 الغاية، اختذت حكومة اهلند جمموعة واسعة من التدابري،         هوهلذ. االقتصادي
ن االستخدام يف املهن اخلطـرة       سنة لس  ١٤مبا يف ذلك تعيني حدٍّ أدىن هو        

ويف خدمة املنازل ويف املطاعم، ويف جماالت معينة مـن جمـاالت العمـل              
. كما ُوِضعت أحكام تنظيمية فيما يتعلق بساعات وشروط العمل        . األخرى

وأُنشئت يف اآلونة األخرية جلنة وطنية حلماية حقوق الطفل من أجل إجراء            
واألوضاع . طفال أو انتهاك حقوقهم   حماكمات سريعة يف قضايا اإلساءة لأل     

 االقتصادية السائدة يف اهلند حالياً ال تسمح بتعيني حـد أدىن          -االجتماعية  
 ١٨لسن االلتحاق بكل جمال من جماالت العمل أو لرفع هـذه الـسن إىل        

وتظـل  . سنة، حسبما هو منصوص عليه يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية         
 من اتفاقية حقوق    ٣٢ التدرجيي ألحكام املادة     حكومة اهلند ملتزمة بالتنفيذ   

منــها، وفقــاً لتــشريعاهتا الوطنيــة ) أ(٢الطفــل، وخباصــة الفقــرة 
  .والتزاماهتا الدولية
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  رد اهلند  التوصية الرقم
تقاسم أفضل املمارسات يف جمال تعزيـز ومحايـة           -٨

حقوق اإلنسان مع مراعاة طابع التعددية الدينيـة        
ـ          دي والثقافية واإلثنية الـذي مييِّـز اجملتمـع اهلن

  ؛)موريشيوس(

  تقبل حكومة اهلند هذه التوصية

 من اتفاقيـة  ٣٢إعادة النظر يف التحفُّظ على املادة         -٩
  ؛)هولندا(حقوق الطفل 

. تؤيد حكومة اهلند تأييداً كامالً أهداف ومقاصد اتفاقية حقـوق الطفـل           
وتسلِّم اهلند بالكامل بوجوب محاية الطفل من االستغالل جبميع أشكاله، مبا        

 الغاية، اختذت حكومة اهلند جمموعة      هوهلذ.  ذلك االستغالل االقتصادي   يف
 سنة لسن االستخدام    ١٤واسعة من التدابري، مبا يف ذلك تعيني حدٍّ أدىن هو           

يف املهن اخلطرة ويف خدمة املنازل ويف املطاعم، ويف جماالت معينـة مـن              
ق بـساعات  كما ُوِضعت أحكام تنظيمية فيما يتعل. جماالت العمل األخرى 

وأُنشئت يف اآلونة األخرية جلنة وطنية حلماية حقوق الطفل       . وشروط العمل 
من أجل إجراء حماكمات سريعة يف قضايا اإلساءة لألطفـال أو انتـهاك             

 االقتصادية السائدة يف اهلنـد حاليـاً        -واألوضاع االجتماعية   . حقوقهم
 .ال تسمح بتعيني حد أدىن لسن االلتحاق بكل جمال من جمـاالت العمـل             

 من اتفاقيـة  ٣٢وتظل حكومة اهلند ملتزمة بالتنفيذ التدرجيي ألحكام املادة  
منـها، وفقـاً لتـشريعاهتا الوطنيـة        ) أ(٢حقوق الطفل، وخباصة الفقرة     

  .والتزاماهتا الدولية
لتفـاوت  النظر يف وسائل جديدة للتصدي ألوجه ا        -١٠

االقتصادي واالجتماعي املتزايدة الناشئة عن النمو      
االقتصادي الـسريع وتقـدمي معلومـات عـن         

نتائج أفضل املمارسات يف جمال التصدي      /اخلربات
  ؛)اجلزائر(للفقر 

إن اهلند ملتزمة بإعمال احلق يف التنمية جلميع أفراد شعبها، وهي تسعى إىل             
 والتقـدم االجتمـاعي الـشاملني    حتقيق ذلك عن طريق هتيئة بيئة للنمـو  

  .جمتمع علماين وليربايليف كنف والسريعني 

أخذ توصيات هيئات املعاهـدات واإلجـراءات         -١١
اخلاصة يف احلسبان، وخباصة التوصـيات املتعلقـة     
باملرأة والطفل، يف خطة العمل الوطنيـة حلقـوق         

  ؛)املكسيك(اإلنسان اجلاري إعدادها 

  وصيةتقبل حكومة اهلند هذه الت

التصديق على االتفاقية املتعلقة حباالت االختفـاء         -١٢
  ؛)نيجرييا(القسري 

وقّعت اهلند على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وذلك           
كما أن عملية   . يف اليوم الذي افُتِتح فيه باب التوقيع عليها يف السنة املاضية          

  .التصديق على االتفاقية جارية
 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصـة        تدعيم  -١٣

للتصدي بفعالية لظاهرة التمييز القائم على نـوع        
اجلنس والتمييز القائم على الطبقـة االجتماعيـة        

  ؛)إيطاليا(

تسلِّم حكومة اهلند بالدور الذي يؤديه التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف            
تثقيـف يف جمـال     وقد اعتمدت اهلند خطة عمل وطنية لل      . مكافحة التمييز 

حقوق اإلنسان من أجل زيادة الوعي حبقوق اإلنسان يف أوسـاط مجيـع             
وقد مت حتديد فئات حمددة مستهَدفة، مثل املدارس والكليات        . شرائح اجملتمع 

واجلامعات، وأُدرِج التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان ضـمن املنـاهج            
القوات املـسلحة   كما جتري توعية املسؤولني احلكوميني وأفراد       . الدراسية

وموظفي السجون واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون توعية تتصل حبمايـة          
وتقوم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وكذلك جلان الدولة        . حقوق اإلنسان 

كما تقوم املنظمـات    . املعنية حبقوق اإلنسان بتنظيم برامج تدريبية منتِظمة      
  .غري احلكومية حبمالت توعية

دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار        توجيه    -١٤
  ؛)التفيا، وسويسرا(اإلجراءات اخلاصة 

ما برحت اهلند تستقبل بانتظام، وسوف تظل تستقبل، املقررين اخلاصـني           
وغريهم من املكلفني بواليات يف إطار آليات اإلجراءات اخلاصـة التابعـة            

 ذات األولويـة    جمللس حقوق اإلنسان، مراعية يف ذلك قدرهتا واجملـاالت        
  .بالنسبة للبلد فضالً عن احلاجة للتحضري هلذه الزيارات على حنو كاٍف

استقبال املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وذلك         -١٥
  ؛)سويسرا(يف أقرب فرصة ممكنة 

ما برحت اهلند تستقبل بانتظام، وسوف تظل تستقبل، املقررين اخلاصـني           
إطار آليات اإلجراءات اخلاصـة التابعـة       وغريهم من املكلفني بواليات يف      

جمللس حقوق اإلنسان، مراعية يف ذلك قدرهتا واجملـاالت ذات األولويـة            
  .بالنسبة للبلد فضالً عن احلاجة للتحضري هلذه الزيارات على حنو كاٍف
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  رد اهلند  التوصية الرقم
إدراج املنظور اجلنساين بالكامل يف عملية متابعـة          -١٦

  ؛)سلوفينيا(االستعراض الدوري الشامل 
  بل حكومة اهلند هذه التوصيةتق

متابعة توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز         -١٧
ضد املرأة الداعية إىل تعديل قانون الزواج اخلـاص    

 للجنـة   ٢١ والتوصية العامـة     ١٦يف ضوء املادة    
بشأن منح حقوق متساوية يف املمتلكات اليت جيري       

  ؛)سلوفينيا(جتميعها يف أثناء الزواج 

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد         ) ١(١٦بة للمادة   بالنس
املرأة، ُتعلن حكومة اهلند أهنا ستلتزم هبذه األحكام وتكفل تطبيقها وفقـاً            
لسياستها املتمثلة يف عدم التدخل يف الشؤون الشخصية ألي مجاعـة دون            

  .مبادرة من هذه اجلماعة ودون قبوهلا
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        ) ٢(١٦وفيما يتعلق باملادة    

. املرأة، تعلن حكومة اهلند أهنا توافق على مبدأ التسجيل اإللزامي للزجيـات    
إال أن عدم تسجيل الزواج ال يؤدي إىل إبطال الزواج، خصوصاً يف اهلنـد              
اليت تتسم بتنوُّع تقاليدها وطوائفها الدينية ومـستوى اإلملـام بـالقراءة            

  .ة فيهاوالكتاب
مواصلة بذل اجلهود لتمكني الناس من أن يعيشوا          -١٨

حياة يسودها الوئام يف جمتمـع متعـدد األديـان          
والثقافات واإلثنيات واللغات، وضمان حـصول      
اجملتمع الذي يشكِّل ُخمس سكان العـامل علـى         
مستوى جيد من الغذاء والسكن والرعاية والتعليم       

  ).تونس(

االجتماعيـة  (العدالـة   " يؤمن جلميع مواطنيها     ألنإن دستور اهلند يسعى     
حرية التفكري والتعبري واملعتقد والـدين      (؛ واحلرية   )واالقتصادية والسياسية 

؛ وتعزيز عالقات األخّوة فيما     )يف املركز ويف الفرص   (؛ واملساواة   )والعبادة
والتـدابري التـشريعية    ". بينهم وصون كرامة الفرد ووحدة وسالمة األمة      

ويف هذا السياق،   . ة اليت تتخذها حكومة اهلند تسترشد هبذا اهلدف       واإلداري
  .تقبل حكومة اهلند التوصية املقدمة

_ _ _ _ _  




