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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
 اهلند: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
ــستيها   - ١ ــة، يف جل ــودتني يف ٧٦٢ و ٧٦١نظــرت اللجن ــاين ١٨، املعق ــاير / كــانون الث ين

الـدوريني  ، يف التقرير الـدوري اجلـامع للتقريـرين          )٧٦٢ و   CEDAW/C/SR.761انظر   (٢٠٠٧
وتــرد قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت  ). CEDAW/C/IND/2-3(الثــاين والثالــث املقــدم مــن اهلنــد  
، كمــــا تــــرد ردود اهلنــــد يف الوثيقــــة    CEDAW/C/IND/Q/3طرحتــــها اللجنــــة يف الوثيقــــة   

CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1. 
 

 مقدمة  
تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف علــى تقريرهــا الــدوري اجلــامع للتقريــرين  - ٢

تلتـزم يف   أهنـا مل    الثاين والثالث، وإن كان يؤسفها أهنـا تـأخرت يف تقدميـه عـن املوعـد احملـدد، و                  
ارير ومل تـشر فيـه      إعداده التزاما تاما باملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة من أجل إعداد التق           

إىل التعليقات العامة للجنة، ومل توفر املعلومات اليت طلبتها اللجنة بشأن العنف الطـائفي الـذي           
وتثين اللجنة على الدولة الطرف للردود الكتابية اليت قدمتها علـى قائمـة        . حدث يف غوجارات  

مـات اإلضـافية الـيت قدمتـها        القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة وللمعلو            
 . كتابة خالل النظر يف التقرير

وزارة مناء املـرأة والطفـل،      أمني  وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرساهلا وفدا برئاسة          - ٣
كمـا  . والذي ضم الوكيل العام وممـثلني عـن الـوزارات األخـرى املـسؤولة عـن تنفيـذ االتفاقيـة                   

بناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة، مما أتاح تقـدمي           تعرب عن تقديرها للحوار الصريح وال     
 .مزيد من اإليضاحات بشأن الوضع احلقيقي للمرأة يف اهلند



CEDAW/C/IND/CO/3

 

2 07-24396 
 

 اجلوانب اإلجيابية  

، ٢٠٠١الـسياسة الوطنيـة لـتمكني املـرأة،         ) أ: (تثين اللجنة على الدولة الطـرف بـشأن        - ٤
ـــال ـــيت التزمــت فيهــا احلكوم ـ ــسجي ــ ــة أمــور بت ــول عــام   ة يف مجل ــع الزجيــات حبل ؛ ٢٠١٠ل مجي
 يف املائـة    ٣٠ امليزانية الوطنية اليت ُيخصَّص مبوجبها للمرأة        يف“ خطة العنصر النسائي  ” )ب( و

بـشأن  الـسياسة الوطنيـة     ) ج(نفاق على التنمية يف مجيـع القطاعـات؛ و          المن املبالغ املخصصة ل   
 .٢٠٠٥ يف الريف لعام القانون الوطين لضمان العمل) د(؛ و ٢٠٠٥املعوقني لعام 

زيل ـوهتنـــئ اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى ســـن قـــانون محايـــة املـــرأة مـــن العنـــف املنـــ  - ٥
قـانون  ) ب(و  ؛  قـانون اإلرث لـدى اهلنـدوس      ) أ: ( وللتعديالت اليت أدخلت علـى     ٢٠٠٥ لعام

 .الطالق اهلندي

لتحاق بـالتعليم   وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا حققته من تقدم يف زيادة نسب اال             - ٦
التعلــيم االبتــدائي (“ ســارفا شيكــشا أهبيــان ”االبتــدائي مــن خــالل بــرامج شــىت منــها برنــامج   

 ).للجميع
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات  

الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة بـصورة         ر  إن اللجنة، إذ تذكِّ    - ٧
ة الطرف أن متنح األولوية يف اهتماماهتـا، مـن   منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعني على الدول  

اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات الـواردة يف هـذه                   
وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تركـز علـى هـذه               . التعليقات اخلتامية 

خذه من إجراءات وما حتققه من اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تت
وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هـذه التعليقـات اخلتاميـة       . نتائج يف تقريرها الدوري املقبل    

 .إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها بالكامل

تعلقـة  ويساور اللجنة القلق لعدم اختاذ الدولة الطرف تدابري كافية لتنفيـذ التوصـيات امل              - ٨
. )١(٢٠٠٠ببعض الشواغل اليت أثارهتا اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة الـيت اعتمـدهتا عـام                   

 بـسن قـانون بـشأن      (٦٧وعلى وجه اخلصوص، ترى اللجنة أن توصـياهتا الـواردة يف الفقـرات              
 يف  التمييز على أساس نوع اجلنس، لكي تصبح معايري االتفاقية والدستور قابلـة للتطبيـق             مسألة  

) حالة اإلجراءات اليت تتخذها جهـات أخـرى غـري احلكومـة أو يف حالـة عـدم اختـاذ إجـراءات                     
) بإعداد خطة عمل وطنية تعاجل بطريقة كلية موضوع العنف القائم علـى نـوع اجلـنس                (٧٠ و

 إجيابيــةباختــاذ إجــراءات  (٨١و ) إنفــاذ القــوانني الــيت متنــع التمييــز ضــد نــساء داليــت  ب (٧٥و 
__________ 

 ).A/55/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم : انظر )١( 
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 كمـا يـساور اللجنـة       .مل يـتم تناوهلـا علـى حنـو واف         ) ركة املرأة يف النظـام القـضائي      لزيادة مشا 
القلق إذ أهنا مل تزود بـأي معلومـات بـشأن تقريـر اللجنـة املنـشأة السـتعراض قـانون الـسلطات            

 .)٢(االستثنائية للقوات املسلحة استجابة لتعليقاهتا اخلتامية السابقة

ل والتوصيات املعرب عنها يف التعليقات اخلتامية       وتؤكد اللجنة من جديد الشواغ     - ٩
 وتطلـب   .، وحتث الدولة الطرف على املضي دون تأخري يف تنفيـذها          ٢٠٠٠املعتمدة  عام    

اللجنة إىل الدولة الطرف توفري معلومات بشأن اخلطوات املتخـذة إللغـاء أو تنقـيح قـانون                 
ملية التحقيق يف أعمال العنـف  السلطات االستثنائية للقوات املسلحة وكفالة عدم إعاقة ع  

ضــد املــرأة الــيت يرتكبــها اجلــيش ضــد النــساء يف املنــاطق الــيت تــشهد اضــطرابات وخــالل  
 .االحتجاز أو السجن ومقاضاة مرتكبيها

ــة القلــق إزاء التمنُّــ  - ١٠ إعــادة النظــر يف عــن ع الــذي تبديــه الدولــة الطــرف  ويــساور اللجن
ــوان   ــدخل يف ق ــة بعــدم الت ــادرة هــذه   سياســتها املتعلق ني األحــوال الشخــصية للطوائــف دون مب

 مـن  ١٦  من املادة  ١ والفقرة   ٥من املادة   ) أ(بشأن الفقرة   حتفظاهتا  سحب  واألخرية أو قبوهلا،    
أيـضا مـع     مـع االتفاقيـة روحـا وهـدفا بـشكل عـام فحـسب، بـل               لـيس   االتفاقية، وهو ما يتناىف     

 . اة وعدم التمييزينص عليه دستور الدولة الطرف من ضمانات باملساو ما

مـن  ) أ(بـشأن الفقـرة     إعـادة النظـر يف حتفظاهتـا        حتث اللجنة الدولة الطرف علـى       و - ١١
، وعلـى املبـادرة إىل إقامـة نقـاش ضـمن       هبـدف سـحبها  ١٦ مـن املـادة     ١ والفقـرة    ٥املادة  

الطوائـف املعنيــة يتنــاول املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان للمــرأة والتــشجيع علــى  
مثل هذا النقاش، وعلى وجه اخلـصوص العمـل مـع اجملموعـات النـسائية مـن أفـراد                   إجراء  

تعديل أمنـاط الـسلوك االجتماعيـة والثقافيـة مـن           ) أ: (هذه الطوائف ودعمها للقيام مبا يلي     
أجــل حتقيــق القــضاء علــى التحيــزات واملمارســات القائمــة علــى أســاس األدوار النمطيــة     

ر يف قــوانني األحــوال الشخــصية ملختلــف اجلماعــات  إعــادة النظــ) ب(للرجــل واملــرأة، و 
 .اإلثنية والدينية وإصالحها لضمان املساواة القانونية بني اجلنسني واالمتثال لالتفاقية

اجلنـسني قـد حتققـت يف        ويساور اللجنة القلق إذ أنه يف حني أن املساواة القانونيـة بـني             - ١٢
 .العوائق اليت متنع حتقيق املساواة الفعليةالعديد من اجملاالت، ال يزال هناك العديد من 

وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجيات للتغلب على هذه العقبـات الـيت               - ١٣
تعيق اإلعمال الفعلي حلقوق املـرأة، وتـدعو الدولـة الطـرف أال تكتفـي بتـوفري دورات تدريبيـة                    

__________ 
 .٧٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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ــاء القــدرات لــصاحل خمتلــف أصــحاب ا    ملــصلحة بــل أن تتخــذ خطــوات  للتوعيــة اجلنــسانية وبن
 .استباقية إلزالة احلواجز اهليكلية اليت تعترض سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني

وتأســف اللجنــة ألن التقريــر ال يــوفر بيانــات إحــصائية كافيــة مــصنفة حــسب اجلــنس   - ١٤
جـل علـى    واألصـل العرقـي بـشأن حتقيـق املـساواة بـني املـرأة والر              إليهـا   ى   املنتم والطبقة واألقلية 

أرض الواقــع يف مجيــع اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة، وأنــه ال يــوفر معلومــات عــن أثــر خمتلــف    
التدابري اليت اختذت على الصعيد القانوين وعلـى صـعيد الـسياسات العامـة املـذكورة يف التقريـر                   

 .وعما حققته من نتائج

ني تقريرهـا املقبـل     تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف حتديـد معـايري قياسـية وتـضم              و - ١٥
والطبقـة  بيانات إحصائية وحتليالت كافية ومالئمة وقابلة للمقارنة مـصنفة حـسب اجلـنس              

، إلعطــاء فكــرة عامــة واضــحة عــن تنفيــذ خمتلــف  واألصــل العرقــي إليهــا ىواألقليــة املنتمــ
أحكام االتفاقية، واالجتاهات املتغرية على مرور الزمن يف جمال التحقيـق الفعلـي للمـساواة               

وتطلــب إىل الدولــة الطــرف علــى وجــه اخلــصوص مراجعــة ورصــد    . بــني املــرأة والرجــل 
االمتثــال ألحكــام االتفاقيــة يف مــا يتعلــق بالنــساء مــن الطبقــات والقبائــل املنبــوذة والفئــات 

 وتوصـي أيـضا بـأن جتـري الدولـة الطـرف بانتظـام             .املتخلفة واألقليات يف مجيع القطاعـات     
اهتا التشريعية وعلى براجمها وسياساهتا من آثار حرصا علـى        تقييمات ملا ترتب على إصالح    

أن تفــضي التــدابري املتخــذة إىل حتقيــق األهــداف املرجــوة، وأن تبلــغ اللجنــة بنتــائج هــذه     
 .املقبلالدوري التقييمات يف تقريرها 

الـــسياسات الـــيت املتعلقـــة بوالتـــشريعية إن اللجنـــة، إذ تالحـــظ أن تنفيـــذ املبـــادرات و - ١٦
لواليــات واألقــاليم االحتاديــة، وأن هلــذه الواليــات  يتــرك ل احلكومــة املركزيــة غالبــا مــا تتخــذها

واألقاليم سلطة قضائية يف بعض اجملاالت اليت تـشملها االتفاقيـة، يـساورها القلـق لعـدم وجـود                    
تكفـل تطبيـق االتفاقيـة تطبيقـا منـسقا ومتجانـسا يف             وإجـراءات   هياكـل وآليـات     ما يكفي مـن     
 .ت واألقاليم االحتاديةمجيع الواليا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وكفالة التنفيذ املنسق لالتفاقية يف كامـل أحنـاء              - ١٧
االستــشارية وســائر آليــات الرقابــة  باملنتــديات البلــد، مبــا يف ذلــك مــن خــالل زيــادة االهتمــام   

ويف هـذا   . الحتاديـة والشراكة القائمـة بـني احلكومـة املركزيـة وحكومـات الواليـات واألقـاليم ا               
اخلصوص، توصي اللجنة بـأن تقـيم الدولـة الطـرف صـالت رمسيـة بـني اللجنـة الوطنيـة للمـرأة                       

وتدعو الدولة الطرف أيضا إىل أن تستخدم السلطات املخولـة          . الوالياتمبختلف  وجلان املرأة   
ون  مــن الدســتور يف وضــع معــايري وإنــشاء آليــات للتنــسيق والرصــد د٢٥٣هلــا مبوجــب املــادة 

تأخري، لكفالة القيام على حنـو فعـال مبواءمـة وتنفيـذ بـرامج وسياسـات املـساواة بـني اجلنـسني،                      
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 حبقــوق املــرأة علــى املــستوى املركــزي وعلــى مــستوى    ةاملتعلقــالتــشريعات فــضال عــن إنفــاذ  
 .الواليات واألقاليم االحتادية

 املـساعدة القانونيـة   ويف حني تالحظ اللجنة أن من حق النساء الفقريات احلصول على          - ١٨
اجملانية مبوجب القانون املتعلق باهليئة املعنية بتقدمي اخلـدمات القانونيـة وأن اهليئـة الوطنيـة املعنيـة                 
ــية          ــة األساس ــات القانوني ــرأة باملعلوم ــام امل ــهوض بإمل ــدف إىل الن ــة هت ــدمي اخلــدمات القانوني بتق

ق إزاء نوعيــة اخلــدمات القانونيــة  ، فــإن اللجنــة تــشعر بــالقل اللجــوء إىل القــضاءومتكينــهن مــن 
 علـى هـذه   اجملانية املقدمة والنطاق املـشمول هبـا وإمكانيـة حـصول النـساء الريفيـات والقبليـات            

 .اخلدمات

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر اخلدمات القانونية اجملانيـة للنـساء الفقـريات                - ١٩
 إىل توفريهـا يف املنـاطق احلـضرية، وأن ترصـد            واملهمشات يف املناطق الريفيـة والقبليـة باإلضـافة        

وتطلـب إىل   . نوعية وأثر هـذه اخلـدمات يف مـا يتعلـق بـضمان إمكانيـة جلـوء املـرأة إىل القـضاء                     
النـساء مبـن   املقبـل معلومـات عـن مـدى حـصول      الـدوري   الدولة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا          

ــساء   ــيهن الن ــات املتخ   ف ــوذة والفئ ــل املنب ــى اخلــدمات   مــن الطبقــات والقبائ ــات، عل ــة واألقلي لف
 . وفعاليتهاالقانونية اجملانية وعن نطاق هذه اخلدمات

وال تزال اللجنـة قلقـة إزاء عـدم وجـود خطـة شـاملة للتـصدي جلميـع أشـكال العنـف                        - ٢٠
، ٢٠٠٥ويف حـني تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها لـسن قـانون العنـف املـرتيل يف عـام                       . ضد املرأة 

تلـف الواليـات واألقـاليم االحتاديـة مل تعتمـد بعـد آليـات فعالـة إلنفـاذ                   فإهنا تشعر بالقلق ألن خم    
 .هذا القانون

ــع        - ٢١ ــشاور م ــسقة وشــاملة، بالت ــضع خطــة من ــة الطــرف أن ت ــة بالدول وهتيــب اللجن
اجملموعات النسائية، من أجل مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة مع اتباع هنـج يغطـي            

 الطـرف علـى اختـاذ خطـوات، بالـشراكة مـع الواليـات               وحتث الدولة . مراحل حياهتا كافة  
زيل بشكل كامل ودائم، وكفالة متكـني       ـواألقاليم االحتادية، لتطبيق وإنفاذ قانون العنف املن      

مجيــع النــساء مــن ضــحايا العنــف، مبــن فــيهن نــساء الطبقــات والقبائــل املنبــوذة والفئــات     
عي ونظـم الـدعم القائمـة إىل كفالـة          املتخلفة واألقليات، من االسـتفادة مـن اإلطـار التـشري          

 بــصورة فعالــة مبوجــب القــانون اجلنــائي، ومعاقبتــهم علــى العنــفأعمــال مقاضــاة مــرتكيب 
ــاذ     . النحــو الواجــب  ــوظفني احلكــوميني، وخاصــة مــوظفي إنف ــة امل وتوصــي كــذلك بتوعي

 القضائية، ومقـدمي الرعايـة الـصحية، واملرشـدين االجتمـاعيني، جبميـع            والسلطة  ،  القوانني
وتطلـب القيـام بطريقـة منتظمـة جبمـع          . أشكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيهـا العنـف املـرتيل              

وعلـى وجـه اخلـصوص، تطلـب إىل     . إحصاءات كافية عن مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة       
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واألصـل  الدولة الطـرف تـوفري معلومـات، مـصنفة حبـسب الطبقـة، واألقليـة املنتمـى إليهـا                    
قبل، عن عدد حاالت العنف املرتيل املبلـغ عنـها إىل الـشرطة        يف تقريرها الدوري امل   العرقي  

وعن عدد األحكام الصادرة باحلماية وغريها مـن األحكـام          وغريها من السلطات املختصة     
 وعن عدد األحكام الصادرة باإلدانة مبوجب قانون الصادرة مبوجب قانون العنف املنـزيل،

 . املنـزيلالعنف املرتيل حبق مرتكيب العنف

والتـشريعات ذات    بـشأن تعـديل القـانون        نة، إذ تالحظ أن املـشاورات جاريـة       إن اللج  - ٢٢
وعـدم  احلـايل   باالغتصاب، فإهنا قلقة إزاء التعريف الضيق لالغتصاب يف القانون اجلنائي           الصلة  
ــداء      ل هجترميــ ــداء اجلنــسي األخــرى، مبــا فيهــا االعت ــزواج وأشــكال االعت الغتــصاب يف إطــار ال

 .طفالاجلنسي على األ

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى توســيع نطــاق تعريــف االغتــصاب يف قانوهنــا    - ٢٣
 وعلـى إلغـاء االسـتثناء       ،اجلنائي ليعكس واقع االعتداءات اجلنـسية الـيت تتعـرض هلـا املـرأة             

 الطـرف أن    ةكما هتيب بالدول  . اخلاص باالغتصاب يف إطار الزواج من تعريف االغتصاب       
وتوصي بـأن   . تداء اجلنسي، مبا فيها االعتداء اجلنسي على األطفال       جترم مجيع أشكال االع   

جتري الدولة الطرف مـشاورات واسـعة النطـاق مـع اجملموعـات النـسائية يف سـياق عمليـة                    
اإلصالح اليت تضطلع هبا للقـوانني واإلجـراءات القـضائية املتعلقـة باالغتـصاب واالعتـداء                

 .اجلنسي

الوقايـة والـسيطرة وإعـادة      (ملقترح لقانون العنـف الطـائفي       واللجنة قلقة ألن املشروع ا     - ٢٤
، ال يشمل اجلـرائم اجلنـسية واجلـرائم القائمـة علـى نـوع اجلـنس                 ٢٠٠٥، لعام   )تأهيل الضحايا 

املرتكبـة ضـد النــساء أثنـاء العنــف الطـائفي أو ال تــؤدي إىل اسـتحداث نظــام لتعـويض ضــحايا       
 القانون اجلنائي اهلندي أو التـشريعات األخـرى         هذه اجلرائم، حيث إن هذه العناصر ال يغطيها       

تنـاول بـشكل   يهـذا القـانون ال   مـشروع  اللجنة قلقة مـن أن     وال تزال   . ذات الصلة تغطية فعالة   
 اإلجـراءات   هماختاذمن حيث عدم    واف إساءة استخدام السلطة من جانب املسؤولني بالدولة         

 .يهضلوعهم فمن حيث العنف الطائفي أو يف حاالت الالزمة 

أنــه ســيتم النظــر يف إدراج ومفــاده الدولــة الطــرف مبــا أدلــت بــه وترحــب اللجنــة  - ٢٥
الوقايـــة  (٢٠٠٥املقتـــرح لقـــانون العنـــف الطـــائفي لعـــام املـــشروع توصـــيات اللجنـــة يف 

اجلــرائم : ، وتوصــي بــإدراج مــا يلــي يف هــذه املــسودة)والــسيطرة وإعــادة تأهيــل الــضحايا
نوع اجلنس، مبا فيها اجلرائم اجلماعية املرتكبـة ضـد النـساء            اجلنسية واجلرائم القائمة على     

أثناء العنف الطائفي؛ ونظام شامل لتعويض ضحايا هذه اجلرائم؛ وقواعد إجرائية وقواعـد             
وتوصي اللجنة كذلك . بني اجلنسنيمن منظور مراعاة الفوارق إثبات تركز على الضحايا 
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مــسألة عــدم اختــاذ املــسؤولني يف الدولــة  ع يف أن يتنــاول هــذا التــشريبأنــه يــتعني التعجيــل 
 .العنف الطائفي أو ضلوعهم فيهيف حاالت إلجراءات 

وباإلضافة إىل الـشواغل املعـرب عنـها سـابقا واملتعلقـة باملمارسـات العرفيـة مثـل املهـر                     - ٢٦
الـذي يقـضي بتكـريس      (ونظـام الديفاداسـي     ) الـسايت (وحرق األرملة حيـة مـع زوجهـا املتـويف           

 فإن اللجنة قلقـة بـشأن ممارسـة مطـاردة املـشعوذات الـيت تـشكل                 ،)٣()دمة يف املعابد  فتيات للخ 
 .شكال من أقصى أشكال العنف ضد املرأة

اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى ممارسـة               وتوصي   - ٢٧
فري عمليــة مطــاردة املــشعوذات ومقاضــاة ومعاقبــة أولئــك الــضالعني يف هــذه املمارســة وتــو

بــأن تــستند تــدابري مكافحــة هــذه   وتوصــي . إعــادة التأهيــل للــضحايا النــساء وتعويــضهن  
وتناشـد اللجنـة الدولـة      . املمارسة إىل حتليل ألسباهبا، مبا يف ذلـك الـسيطرة علـى األراضـي             

وعي عام بشأن أشكال العنف ضد املرأة املتأصـلة يف العـرف بكوهنـا تـشكل                إجياد  الطرف  
 .اإلنسان للمرأةانتهاكا حلقوق 

واللجنة قلقة إزاء استمرار الفظائع املرتكبة ضـد نـساء الـداليت وثقافـة إفـالت أولئـك                   - ٢٨
واللجنـة قلقـة إذ أنـه رغـم القـانون الـذي حيظـر مجـع         . الذين يرتكبون هذه الفظائع من العقاب   

 عواقـب خطـرية   الفضالت اإلنسانية باليد فإن هذه املمارسة املهينة ال تزال مستمرة مبـا هلـا مـن       
 .بالنسبة لكرامة وصحة نساء الداليت الاليت ميارسن هذا النشاط

وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليـة لرصـد اإلنفـاذ الفعـال لقـانون منـع                   - ٢٩
الفظائع املرتكبة ضد الطوائـف املنبـوذة والقبائـل املنبـوذة مـن أجـل كفالـة املـساءلة وإهنـاء                     

وناشـدت الدولـة    . داليتالـ تعلـق بـاجلرائم املرتكبـة ضـد نـساء           فيما ي العقاب  اإلفالت من   
األساسـية وأن حتـسن مـن فـرص      القانونيـة   تعزز إملام نساء الـداليت باملعلومـات        الطرف أن   

وطلبت من الدولة   . الشكاوى املتعلقة بالتمييز وانتهاك احلقوق    اللجوء إىل القضاء وتقدمي     
الـدوري  يف تقريرهـا    علـى وجـه التحديـد       ت  قـع هـذه املبـادرا     والطرف أن تقـوم بإبالغهـا ب      

وحتث اللجنة أيضا الدولة الطرف على دراسة العواقـب الـصحية جلمـع الفـضالت         .املقبل
اإلنسانية باليد بالنسبة لطائفة الداليت اليت متـارس هـذه املهنـة وبالنـسبة للمجتمـع ككـل،                  

 مبــا يف ذلــك وعلــى التــصدي للعراقيــل الــيت تقــف يف وجــه القــضاء علــى هــذه املمارســة،   
استحداث مرافق إصحاح وتزويـد نـساء الـداليت الـاليت ميارسـن هـذا النـشاط بالتـدريب                   

 .املهين والسبل البديلة لكسب الرزق

__________ 
 .٦٩ و ٦٨املرجع نفسه، الفقرتان  )٣( 
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وإذ تقدِّر اللجنـة جوانـب التقـدم اهلامـة احملـرزة فيمـا يتعلـق بتثقيـف املـرأة، فهـي قلقـة                         - ٣٠
عــديل دســتوري أجــري يف عــام  بــشأن عــدم إعمــال احلــق األساســي يف التعلــيم الــذي كفلــه ت   

ــاليم       ٢٠٠٢ ــات واألق ــى الوالي ــانون منــوذجي عل ــشروع ق ــة مل ــة املركزي ، رغــم تعمــيم احلكوم
 .االحتادية للنظر فيها

بـاخلطط  د دور الريادة، مثلما فعلت فيما يتعلـق         وتناشد اللجنة الدولة الطرف تقلُّ     - ٣١
 مــن الدســتور، ٢٥٣ادة التعليميــة األخــرى، مبــا يف ذلــك اســتخدام ســلطاهتا مبوجــب املــ   

وتناشـد الدولـة    . احلـق الدسـتوري األساسـي يف التعلـيم        إلعمـال    من سـن تـشريع       نيللتمك
ختصص املوارد أن الطرف أن حتدد مهلة زمنية لسن مثل هذا التشريع على وجه السرعة و

 .الالزمة هلذا الغرض يف خطتها اخلمسية احلادية عشرة اليت جيري النظر فيها اآلن

ذ تقدِّر اللجنة البيانات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف أثناء حوارها مـع اللجنـة       وإ - ٣٢
واليت تشري إىل التحسينات اليت شهدهتا معدالت اخنراط النـساء يف التعلـيم االبتـدائي، وإذ تـثين                   
على اخلطط املقبلة للدولة الطرف لتركيز اجلهود على تعليم القطاعات املهمـشة مـن الـسكان،                

ــوذة      فإ هنــا قلقــة بــشأن أوجــه التفــاوت املــستمر يف املركــز التعليمــي للنــساء مــن الطوائــف املنب
والقبائل املنبوذة والنساء املسلمات، واإلمكانيـة احملـدودة املتاحـة لفئـات النـساء هـذه لتحـصيل                  

وهـي قلقـة أيـضا بـشأن أوجـه تفـاوت األداء التعليمـي للطـالب ضـمن األقـاليم                     . التعليم العـايل  
ــساء،       والوال ــني الرجــال والن ــة ب ــالقراءة والكتاب ــام ب ــرق املتواصــل يف معــدالت اإلمل ــات، والف ي

 .واالفتقار إىل املعلومات بشأن خمصصات امليزانية لربامج تعليم الكبار

وتوصــي اللجنــة بــأن تقــدم الدولــة الطــرف يف تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات   - ٣٣
ــة مــصنفة حــسب اجلــنس والطبقــة واألقليــ   ، بــشأن العرقــيصــل املنتمــى إليهــا واألة مقارن

فيـه بالنـسبة للفتيـات والنـساء يف مجيـع مـستويات         واالسـتمرار   التعليم  االلتحاق ب معدالت  
لنـساء والفتيـات    باونظراً حلالة احلرمـان اخلاصـة       .  واجتاهات ذلك مع مرور الزمن     ،التعليم

يرهـا الـدوري املقبـل      املسلمات، تطلب اللجنة من الدولـة الطـرف تقـدمي معلومـات يف تقر             
النـساء والفتيـات    بتثقيـف   شار فيما يتعلق    تاإلجراءات املتخذة بشأن توصيات جلنة سا     عن  

النساء يف الطوائـف املنبـوذة      وحتث الدولة الطرف على زيادة جهودها لتمكني        . املسلمات
وتناشــد اللجنــة . والقبائــل املنبــوذة والنــساء املــسلمات مــن احلــصول علــى التعلــيم العــايل  

 األقاليم االحتادية والواليات  الدولة الطرف تعزيز جهودها على املستوى الوطين ومستوى         
بـني الرجـال والنـساء، ووضـع معـايري يف           اإلملـام بـالقراءة والكتابـة       معدالت  بني  لسد اهلوة   
وحتـث كـذلك الدولـة الطـرف        .  واستحداث آليات لرصد إجناز هـذه املعـايري        ،هذا الصدد 

تثقيـف   شأن خمصصات امليزانية لـربامج رها الدوري املقبل معلومات بيف تقريأن توفر   على  
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وتناشد كذلك الدولة . الزمنهذه الربامج مع مرور  واجتاهات ،الكبار ووقع هذه الربامج
لتعلـيم يف خطتـها    لجتهـا احمللـي اإلمجـايل   ا يف املائة من ن ٦الطرف الوفاء بالتزامها بتخصيص     

 .اخلمسية احلادية عشرة

وإذ ترحب اللجنة جبهود الدولـة الطـرف للقـضاء علـى األفكـار النمطيـة القائمـة علـى                 - ٣٤
نوع اجلنس من خالل استعراض وتنقيح الكتب املدرسية على الصعيد الوطين، فهـي قلقـة ألن                

. عمليـــة االســـتعراض والتنقـــيح هـــذه مل حتـــدث علـــى مـــستوى الواليـــة يف معظـــم الواليـــات   
 ال تتم توعية املدرسني باملدارس بـشأن مراعـاة الفـروق بـني اجلنـسني      قلقة أيضا من أنه  واللجنة

 .مما ال خيدم مصلحة الطالبات

وتناشد اللجنة الدولة الطرف الـشروع يف تنقـيح الكتـب املدرسـية علـى مـستوى                  - ٣٥
الواليات ورصد عملية التنقيح هذه بغية القضاء على مجيع األفكـار النمطيـة القائمـة علـى          

ــوع اجلــنس،   ــاليم       ن ــات واألق ــستوى الوالي ــوطين وم ــستوى ال ــى امل ــا، عل ــز جهوده وتعزي
وتوصـي  . االحتادية، ملكافحـة القبـول الواسـع االنتـشار لـألدوار النمطيـة للرجـال والنـساء              

بإدراج املسائل اجلنسانية والتدريب على مراعــاة هــذه املسائل كعنصر جـوهري وكجـزء      
 .ة أشكاهلاال يتجزأ من عملية تدريب املعلمني بكاف

 واخلطـة  ٢٠٠٥وإذ تقدر اللجنة سن القانون الوطين لكفالة العمـل يف الريـف يف عـام                 - ٣٦
ــساء          ــيح للن ــيت تت ــة وال ــساعدة الذاتي ــة بامل ــسائية املعني ــة للمجموعــات الن ــدعمها احلكوم ــيت ت ال
احلصول على القروض الصغرية، فـإن اللجنـة قلقـة مـن أن هـذه األنـشطة قـد ال تعـود بالفائـدة                        

لى أفقر النساء وأكثرهن هتميشا وأن هـدف التخفيـف مـن حـدة الفقـر الـيت تـود اجملموعـات                      ع
واللجنـة قلقـة    . املعنية باملساعدة الذاتية حتقيقه قد ال يكون له األثر املرجـو علـى فـرادى النـساء                
 .كذلك من عدم وجود آليات لتنظيم املؤسسات املالية ومحاية مصاحل الفقريات

ــ - ٣٧ املزايــا مــن ة الدولــة الطــرف أن تــضمن أن تفيــد النــساء الريفيــات  وتناشــد اللجن
وتطلـب مـن    . ٢٠٠٥الفعلية احملققة يف إطار القانون الوطين لكفالة العمل يف الريف لعـام             

الدولة الطرف تقدمي بيانات مصنفة حسب اجلنس والطبقة واألقلية املنتمى إليهـا واألصـل              
وتوصي اللجنة بـأن تبـادر الدولـة        .  هذا القانون  العرقي بشأن اجلهات املستفيدة من تطبيق     

الطرف إىل اختاذ تدابري الستقطاب املؤسسات املالية لصاحل برنامج إمناء املرأة ومتكينها عن 
ــصغرية    ــروض ال ــق إصــدار الق ــشارة     . طري ــد است ــوم، بع ــة الطــرف إىل أن تق وحتــث الدول

 مؤسـسات متويـل القـروض    اجملموعات النسائية، باستحداث آلية مناسبة لتنظيم سري عمـل  
وحتث اللجنة أيضا الدولـة الطـرف علـى وضـع بـرامج،             . الصغرية حلماية مصاحل الفقريات   
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ذات أهــداف ومهــل زمنيــة حمــددة، إلقــراض الفقــريات الــاليت ال ميكنــهن املــشاركة يف         
 .جمموعات املساعدة الذاتية وليس بوسعهن احلصول على القروض خالف ذلك

ء التدهور املستمر يف معدالت اإلنـاث إىل الـذكور بـالرغم مـن فـرض      واللجنة قلقة إزا   - ٣٨
حظر اختيار نـوع    (العقوبات مبوجب القانون املتعلق بتقنية التشخيص قبل احلمل وقبل الوالدة           

وأعربـت اللجنـة كـذلك عـن قلقهـا إذ أن هـذا       . ٢٠٠٣بصيغته املعدلة يف عـام  ). جنس اجلنني 
 الاليت يتعرضن للضغوط من أجل ممارسـة اإلجهـاض بـسبب        القانون قد يؤدي إىل جترمي النساء     

 .نوع جنس اجلنني

وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف كفالــة اســتحداث اآلليــات واإلجــراءات املناســبة   - ٣٩
حظـر اختيـار    (للتنفيذ والرصد الفعالني لقانون تقنية التشخيص قبل احلمـل وقبـل الـوالدة              

مانات ملنع جترمي النساء الالئي يتعرضن لضغوط       ، مبا يف ذلك توفري الض     )نوع جنس اجلنني  
 .من أجل ممارسة اإلجهاض بسبب نوع اجلنني

وال تزال اللجنة قلقة إزاء احلالة الصحية للمرأة، مبا يف ذلك معـدل وفيـات النفـاس يف                   - ٤٠
األرياف اليت ُتعد من أعلـى املعـدالت يف العـامل؛ واالنتـشار الكـبري لألمـراض املعِديـة، وخاصـة                     

ألمراض اليت تنتقل عن طريق األغذية واملياه وسوء التغذيـة؛ وفقـر الـدم؛ وحـاالت اإلجهـاض                  ا
غري املأمون؛ واإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية؛ وعـدم كفايـة اخلـدمات املتـصلة بالتوليـد                  

وإذ تنّوه اللجنة بالربامج املذكورة يف التقرير لتحـسني إمكانيـة حـصول املـرأة         . وختطيط األسرة 
على الرعاية الصحية وختفيض معدل وفيات النفاس، فإهنا قلقة نظـرا لعـدم تزويـدها مبعلومـات                  

وهـي قلقـة أيـضا لكــون الدولـة الطـرف تفتقـر إىل بيانــات       . بـشأن وقـع هـذه الـربامج والتــدابري    
موثوقة بشأن احلالة الصحية للمرأة، مبا يف ذلك بشأن االعتالل والوفـاة املتـصلة باحلمـل وبغـري                  

ل، واإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ممــا جيعلــها غــري قــادرة علــى وضــع املعــايري    احلمــ
وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن اللجنـة قلقـة مـن أن حتويـل اخلـدمات الـصحية                   . ورصد التقدم احملرز  

 .إىل القطاع اخلاص سيقلل من فرص حصول النساء على هذه اخلدمات

، ٢٥ والتوصية العامـة     ٢٤ التوصية العامة    وحتث اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء      - ٤١
 يف كامـل دورة حياهتـا، مبـا يف ذلـك يف اجملـاالت        املرأة مزيد من االهتمام بصحة      يالءعلى إ 

وتناشـد الدولـة الطـرف تعزيـز     . غـري احلمـل  بمـل أو  املتصلة باحل العتالل والوفاة   لالرئيسية  
 ؛ وخاصــة يف األريــاف،اســباألمــن الغــذائي والعنايــة الــصحية األساســية واإلصــحاح املن  

تقـدمي  الرعايـة الـصحية وأنظمـة       علـى خـدمات     النـساء   حـصول   واستحداث آليات لرصد    
وحتث اللجنة الدولة الطرف    . املوارد للرعاية الصحية  مزيد من    وختصيص   ؛العناية الصحية 

مناسـبة  توليـد   معدالت وفيات النفاس بواسـطة إنـشاء خـدمات          خلفض  األولوية  يالء  على إ 
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حصول النساء علـى اخلـدمات الـصحية، مبـا يف ذلـك اإلجهـاض اآلمـن وخـدمات                   وكفالة  
وتوصـي اللجنـة بـأن تقـدم الدولـة الطـرف       . وضـع املـرأة  منع احلمـل الـشاملة الـيت تراعـي       

 حـصول لتحـسني   وقـع الـربامج املنفـذة       لة يف تقريرها الدوري املقبل بـشأن        معلومات مفصّ 
 واالجتاهـات يف هـذا الـشأن        وفيـات النفـاس   الرعاية الـصحية وختفـيض      على خدمات   املرأة  

جهــات تقــدمي ر ادوأ تــوازن يف اللوتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف إحــ . علــى مــر الــزمن 
اخلــدمات الــصحية مــن القطــاع العــام واخلــاص مــن أجــل زيــادة املــوارد واحلــصول علــى     

عمليــة حتويــل وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف رصــد  . اخلــدمات الــصحية إىل أقــصى حــد 
اية الصحية إىل القطاع اخلاص وتأثريها على صحة الفقـريات وتـوفري هـذه املعلومـات                الرع

 .يف تقريرها الدوري املقبل

مـن خـالل    ر اللجنة ختصيص ثلث املقاعد يف اهليئـات احلكوميـة احملليـة للنـساء               تقدِّإذ  و - ٤٢
يف الربملـان    التمثيـل املـنخفض للمـرأة     استخدام تدابري خاصة مؤقتـة، فهـي قلقـة بـشأن اسـتمرار              

 اخنفـاض عـدد     قلقـة وتالحـظ اللجنـة     .  احلكوميـة  ملـصاحل ويف اهليئات التشريعية بالواليـات ويف ا      
 .  االحتاديةالقاضيات يف احملاكم العليا وانعدام وجود قاضيات يف احملكمة العليا

للتوصــل إىل توافــق يف يف بــذل جهودهــا لتعجيــل اوتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف  - ٤٣
التـشريعية  اهليئـات   الربملـان و  ثلـث املقاعـد يف      لتخـصيص   شأن التعـديل الدسـتوري      اآلراء ب 

أمهيــة مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرارات واالضــطالع بعمليــة التوعيــة بالواليــات للنــساء ب
 ،الدولة الطرف علـى اختـاذ تـدابري مـستدامة        أيضا  وتناشد اللجنة   . بالنسبة للمجتمع ككل  

ؤقتة الواردة يف خطتها اخلمسية العاشـرة لزيـادة عـدد النـساء يف             املاصة  اخلتدابري  المبا فيها   
املصاحل احلكومية، مبا يف ذلك يف املناصب الـسياسية واإلداريـة والقـضائية العليـا، ولوضـع        

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تـوفري معلومـات يف              . ملموسـة  جـداول زمنيـة   وأهداف  
ساء يف املــصاحل احلكوميــة وتــأثري التــدابري  النــرتــبتقريرهــا الــدوري املقبــل بــشأن عــدد و 

املتخذة لزيادة متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية، واالجتاهات علـى مـر الـزمن يف هـذا         
 .اجملال

عــاين مــن  يف املائــة مــن قــوة العمــل يف القطــاع غــري املــنظم ت ٩٣واللجنــة قلقــة مــن أن  - ٤٤
قـانون  يفي، يف حـني ال يـزال معلـق مـشروع     ظروف عمل غري مالئمة ومن انعدام األمـن الـوظ       

الفـرق  قلقـة أيـضا السـتمرار       واللجنة  ). ٢٠٠٣(الضمان االجتماعي لعمال القطاع غري املنظم       
قلقة بشأن زيادة عـدد الفقـريات يف        ، فإهنا    وباإلضافة إىل ذلك   .يف األجور بني الرجال والنساء    
يف ظـل ظـروف عمـل رديئـة     ات معّينـة  أعمـاال ال تتطلـب مهـار   املناطق احلضرية الاليت ميارسـن    

 .إىل املرافق األساسية والعناية الصحية، ويفتقرن سيئة
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ــة بالتعجيــل ب و - ٤٥ ــانون الــضمان االجتمــاعي لعمــال  اعتمــاد مــشروع توصــي اللجن ق
لرصـد وسـد   إىل اختـاذ تـدابري   لدولـة الطـرف     ابـادر   بأن ت أيضا  وتوصي  . القطاع غري املنظم  

اهتمـام   يـالء وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إ          . ال والنـساء  الفرق يف األجور بني الرج    
 .كل الفقريات يف املناطق احلضرية واعتماد هنج شامل يف هذا الشأنااول مشتنبخاص 

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا البــالغ إزاء تــشريد النــساء القبليــات بــسبب تنفيــذ مــشاريع   - ٤٦
 النمـو االقتـصادي،     بـضرورة  اللجنـة    حـني تقـر   يف  و. كربى وتأثري االجتاهات االقتصادية العاملية    

مـن جـراء     ، مثل الشعوب القبلية   ،لفئات الضعيفة لاملساس حبقوق اإلنسان    فإنه يشغلها احتمال    
 .الكبريةاملشاريع االقتصادية 

ــة الطــرف علــى دراســة أثــر املــشاريع الكــربى علــى النــساء      - ٤٧ وحتــث اللجنــة الدول
 وانتهاك حقوق اإلنـسان     ات حتول دون تشريدهن   القبليات والريفيات، واستحداث ضمان   

علــى ضــمان أن تكــون األراضــي الفائــضة أيــضا وحتــث الدولــة الطــرف . الــيت يتمــتعن هبــا
وتوصـي اللجنـة أيـضاً      . املمنوحة للنساء املشردات، الريفيات والقبليات، صـاحلة للزراعـة        

ــة        ــوق فردي ــات حق ــات والقبلي ــساء الريفي ــضمان أن تكــون للن ــود ل ــذل اجله ــة بب  يف وراث
 . األراضي واملمتلكات وامتالكها

جلهـود مـن أجـل القـضاء     اوتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولـة الطـرف علـى بـذهلا             - ٤٨
 صنفتها اللجنة االستشارية الفنيـة املعنيـة بعمـل األطفـال     معينةيف مهن  فقط   لاطفألعلى عمل ا  

مــن عــدم اســتهداف عمــل  ويــساور اللجنــة القلــق علــى وجــه اخلــصوص  . “خطــرية”مهــن ك
 كخدم باملنازل، حيث يتعرضـون جلميـع أشـكال اإلسـاءة،            - وأغلبهم من الفتيات   -األطفال  

 .مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي

 ألطفـال  والقـضاء علـى عمـل ا       ألطفالوتوصي اللجنة بإنشاء آليات لرصد عمل ا       - ٤٩
 إىل دراسـة إسـاءة معاملـة        وتدعو أيضاً الدولـة الطـرف     . مبا يتماشى مع االلتزامات الدولية    

عمـل  ) حظر وتنظـيم (األطفال، وخاصةً الفتيات، العاملني كخدم يف املنازل، وإنفاذ قانون     
 ملا فيه مصلحتهم، ووضع استراتيجيات إلعادة تأهيلهم، مبا يف ذلك ١٩٨٦األطفال لعام 

 . إدماجهم يف نظام التعليم الرمسي

ي قــوانني أو لــوائح تتعلــق أالدولــة الطــرف  ســنوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم  - ٥٠
 . ات اللجوءطالب اللجوء والالجئني، األمر الذي يؤثر سلباً على الالجئات وطاليبمبركز 

 طــاليبوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد قــوانني ولــوائح تتعلــق مبركــز    - ٥١
ن تقدمي احلمايـة أيـضاً إىل    اللجوء والالجئني يف اهلند، مبا يتماشى مع املعايري الدولية، لضما         

ــات ــاهلن  طلب ــات وأطف ــة الطــرف يف   أن توتوصــي بــ .  اللجــوء والالجئ ــة نظــر الدول إمكاني
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 فيهــا الالجــئني وعــدميي اجلنــسية، مبــا معاجلــة وضــعاالنــضمام إىل الــصكوك الدوليــة بغيــة 
وتوصــي .  امللحــق هبــا١٩٦٧ املتعلقــة مبركــز الالجــئني وبروتوكــول ١٩٥١اتفاقيــة عــام 

 يف كامـل  يراعـي الفـروق بـني اجلنـسني     بشكل كامل هنجا الدولة الطرف    أن تتبىن بكذلك  
 .ئمركز الالج/عملية منح اللجوء

 يف املائــة مــن امليزانيــة    ١٠يف حــني تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف خصــصت      و - ٥٢
 سـع يف و اإلمجالية للخطة املركزية لفائدة املنطقة الـشمالية الـشرقية ومنطقـة سـكيم، فإنـه لـيس                  

اللجنة تقييم مـا إذا كانـت النـساء مـن املنطقـة الـشمالية الـشرقية ومنطقـة سـكيم حيـصلن علـى                 
 . اعتمادات امليزانيةحصتهن يف

يف تقريرها الـدوري املقبـل عـن        معلومات  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي        - ٥٣
واألثر الـذي حتدثـه أي      النسبة املئوية املستخدمة من اعتمادات امليزانية هذه لفائدة النساء          

من هذه التدابري يف تعزيز رفاه نساء املنطقة الشمالية الـشرقية ومنطقـة سـكيم ومـساواهتن                 
 .بالرجال

ــة قــانون الــزواج املــدين اخلــاص     - ٥٤ ــالقلق إزاء عــدم كفال ــة ب ساواة املــرأة مبــوتــشعر اللجن
 ال لــدى تقاســم مــع الرجــ بعــدم منحــه النــساء حقوقــاً متــساوية ،بالرجــل يف الــزواج وفــسخه 

 . أثناء فترة الزواجاليت جتمعتاملمتلكات 

ون الــزواج اخلــاص، علــى ضــوء    وتوصــي اللجنــة بتعــديل الدولــة الطــرف لقــان      - ٥٥
ــادة ــة    ١٦ امل ــة والتوصــية العام ــن االتفاقي ــساواة يف  ٢١ م ــشأن امل ــة ب ــار للجن ــزواج  إط  ال

الـيت   املمتلكـات   تقاسـم مع الرجـال لـدى   والعالقات األسرية، ملنح النساء حقوقاً متساوية       
 . أثناء فترة الزواججتمعت

ــة الطــرف علــى أن ا     - ٥٦ ــد الدول ــة عــن قلقهــا إزاء تأكي ــولوتعــرب اللجن  االجتمــاعي لقب
وعـالوة علـى هـذا، فإهنـا تـشعر        . للزجيات املبكرة حـال دون تنفيـذ قـانون منـع زواج األطفـال             

 زعمـا   غـري أنـه ال يلغـي الـزواج        بالقلق لكون هذا القانون يكتفي بفرض عقوبات على الفاعـل           
، وهو ما يتعارض مع الغـرض مـن القـانون ويعـد انتـهاكاً حلقـوق        بتاليف الوالدات غري الشرعية   

 .الطفل املتزوج

  الفعلـي  تنفيـذ الاختاذ تدابري من أجل     املبادرة إىل   وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٥٧
 الدولـة   بـأن تتخـذ   وتوصـي   . طفـال قانون منع زواج األطفال بغية القضاء على زجيـات األ         ل

طفــال، مــع أزجيــات بعقــد الطــرف تــدابري شــاملة وفعالــة وصــارمة هتــدف إىل ردع املعنــيني 
 .املمارسات، ومحاية حقوق اإلنسان للطفالتهذه والقضاء على مثل 
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 لقـوانني جتعـل تـسجيل الزجيـات     واليـات وإذ تعرب اللجنة عن تقـديرها لـسن بعـض ال       - ٥٨
 ولكـون اللجنـة الوطنيـة للمـرأة بـصدد صـياغة تـشريع وطـين حتقيقـاً لـذلك، فإهنـا                       أمراً إلزاميـاً،  

 . لسن هذا التشريعا زمنيجدوالتشعر بالقلق لعدم وضع الدولة الطرف 

اختــاذ الدولــة الطــرف لتــدابري اســتباقية مــن أجــل       املبــادرة إىل وتوصــي اللجنــة ب  - ٥٩
 إلزاميــاً، والعمــل مــع الواليــات اإلســراع بــسن تــشريع جيعــل تــسجيل مجيــع الزجيــات أمــراً

علـى  حتفظاهتا  سحب  النظر يف    هذا التشريع بصورة فعالة، و     تطبيقواألقاليم االحتادية على    
 .١٦ من املادة ٢الفقرة 

ــاري      - ٦٠ ــة الطــرف علــى أن تــصّدق علــى الربوتوكــول االختي وتــشجع اللجنــة الدول
ــرأة، وأ   ــز ضـــد املـ ن تقبـــل، بأســـرع وقـــت  التفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـ

 من االتفاقية خبـصوص وقـت اجتمـاع         ٢٠ من املادة    ١الفقرة  املدخل على   تعديل  ال ممكن،
 .اللجنة

وتطلـب اللجنــة إىل الدولـة الطــرف أن تكفـل مــشاركة مجيـع الــوزارات واهليئــات      - ٦١
 مــع ه، وأن تتــشاور أثنــاء إعــداد يف إعــداد تقريرهــا املقبــلالعامــة مــشاركة واســعة النطــاق

وتشجع الدولة الطـرف علـى إشـراك الربملـان يف مناقـشة التقريـر           . ملنظمات غري احلكومية  ا
 .قبل تقدميه إىل اللجنة

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستفيد، يف تنفيــذها لاللتزامــات القائمــة    - ٦٢
مبوجب االتفاقية، استفادة تامـة مـن إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين يـدعمان أحكـام                     

فاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات هبـذا الـشأن يف تقريرهـا الـدوري                 االت
 .املقبل

 التــام والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال غــىن عنــه لبلــوغ  لتنفيــذوتؤكــد اللجنــة أيــضاً أن ا - ٦٣
 ومراعـاة أحكـام االتفاقيـة       نـساين اجلنظـور   امل تعمـيم وتـدعو إىل    . األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    

 يف مجيع املساعي الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب إىل                  بشكل واضح 
 .قبلالدولة الطرف إدراج معلومات يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري امل

الصكوك الدولية الرئيسية السبعة حلقـوق      إىل   الدول   انضماموتشري اللجنة إىل أن      - ٦٤
مجيـع  نـسان واحلريـات األساسـية الـيت حتـق هلـا يف              يعزز من متتع املرأة حبقوق اإل      )٤(اإلنسان

__________ 
ــة       )٤(  ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب العهــد ال

والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
 ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية  التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن 

 .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو
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ومن مث، تشجع اللجنة حكومة اهلند على النظر يف التـصديق علـى املعاهـدة               .  احلياة مناحي
اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين                 

 .وأفراد أسرهم

قات اخلتامية يف اهلنـد علـى نطـاق واسـع مـن أجـل               وتطلب اللجنة نشر هذه التعلي     - ٦٥
ــانيون،      ــسياسيون، والربمل ــون، وال ــد، مبــن يف ذلــك املــسؤولون احلكومي إطــالع شــعب اهلن
واملنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان، علـى اخلطـوات املتخـذة مـن أجـل كفالـة                   

 األخــرى مــساواة النــساء بالرجــال حبكــم القــانون وعلــى أرض الواقــع، وعلــى اخلطــوات  
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تواصل نشر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا           . الالزمة يف هذا الصدد   

االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة  
املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”االستثنائية للجمعية العامة املعنونـة      

 أوسـاط املنظمـات   يفسـيما    نشراً واسع النطاق، ال “لقرن احلادي والعشرين  والسالم يف ا  
 .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف الرد على الشواغل الـواردة يف هـذه التعليقـات                - ٦٦
ف وتدعو الدولـة الطـر  .  من االتفاقية ١٨ مبوجب املادة    قبلاخلتامية يف تقريرها الدوري امل    

 ا وتقريره ،٢٠٠٦أغسطس  /إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع، الذي حان موعده يف آب         
 يف تقريــر واحــد جــامع ،٢٠١٠أغــسطس / الــذي حيــل موعــده يف آب،الــدوري اخلــامس

 .٢٠١٠يقدَّم عام للتقريرين 

 طلب بتقرير متابعة  

طرف يف تقريرهـا ويف     قلة املعلومات اليت قدمتها الدولة ال     لتعرب اللجنة عن انزعاجها      - ٦٧
ردودها على املسائل اليت أثارهتا اللجنة واألسئلة اليت طرحتها بشأن أثر مذحبة غوجارات علـى               

ــساء،  ــيتالن ــة  وال ــذ االتفاقي ــى تنفي ــرت ســلباً عل ــة تقــدمي بعــض املعلومــات    .  أث ــّدر اللجن وإذ تق
وبالتـايل،  . مـات كافيـة   اإلضافية عن هذه املـسألة خـالل احلـوار البنـاء، فإهنـا مل جتـد هـذه املعلو                  

 مـن االتفاقيـة،     ١٨مـن املـادة     ) ب (١فإهنا تطلب إىل الدولة الطـرف، مبـا يتماشـى مـع الفقـرة               
 لتنظـر فيـه اللجنـة يف وقـت الحـق مـن عـام        ٢٠٠٨ينـاير  /تقدمي تقريـر متابعـة يف كـانون الثـاين         

ــد      . ٢٠٠٨ ــرين ال ــر اجلــامع للتقري ــر املتابعــة هــذا حمــل تقــدمي التقري ــن حيــل تقري ــع ل وريني الراب
 .واخلامس

 .أن يتـضمن معلومـات عـن أثـر مـذابح غوجـارات علـى النـساء                ينبغي لتقرير املتابعـة     و - ٦٨
اجلــنس، عــن احلــاالت املتعلقــة   ة حبــسبصنف مــ)أ(معلومــات وينبغــي أن يــوفر بــشكل خــاص  

 حالــة أعيــد فتحهــا، واحللــول الــيت مت التوصــل إليهــا   ٢٠٠٠باملــذابح، والبــالغ عــددها حــوايل  
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 عــن عــدد حــاالت االعتــداء اجلنــسي والعنــف ضــد املــرأة الــيت مت اإلبــالغ عنــها    )ب(شأهنا؛ بــ
الـيت   عـن تـدابري محايـة الـضحايا والتـدابري األخـرى              )ج(واحللول اليت مت التوصل إليهـا بـشأهنا؛         

 عــن االعتقــاالت الــيت متــت والعقوبــات الــيت   )د(دعم الــضحايا وأثــر هــذه التــدابري؛  اختــذت لــ
بعـض مـسؤويل الدولـة الـذين ثبـت تواطـؤهم يف مثـل هـذه         فيهـا تلـك الـيت طالـت        فرِِضت، مبا 

عـادة  لصاحل املرأة بوجه خـاص مـن أجـل إ          عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف        )هـ(اجلرائم؛  
تأهيل النساء ضحايا هذا النوع من اجلرائم وتعويضهن، وعدد النساء الاليت اسـتفدن مـن مثـل                 

ن التعويض الذي منِح للضحايا النساء، خاصة ضحايا العنف ضد النـساء؛             ع )و(هذه التدابري؛   
اجلنس، عن األسـر املـسلمة الـيت تـشردت بـسبب العنـف، وعـددها حـوايل                   حبسبمصنفة  ) ز(

ــه    ٥ ٠٠٠ ــة إلعــادة توطين ــيت اختــذهتا احلكوم ــدابري ال ــه ا أســرة، والت  عــن )ح( ا؛ وإعــادة تأهيل
 من حتقيق اإلنعاش االقتـصادي وإعـادة بنـاء          تضررةعات امل متكني اجملتم من أجل   التدابري املتخذة   

 .اهلياكل األساسية اليت دمِّرت خالل أعمال الشغب

 


