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يمونوفيتش، تولــــت الرئاســــة شــــيف غيــــاب الــــسيدة  

 ).نائبة الرئيسة(السيدة جرب 

 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

األطراف مبقتضى املادة   النظر يف التقارير املقدمة من الدول       
 )تابع( من االتفاقية ١٨

ـــالتقري ــدوريني  رــ ـــريرين ال ـــع للتقـــ ـــالث اجلامــ اين والثالــث ــ
 CEDAW/C/IND/Q/3؛ وCEDAW/C/IND/2-3 (للهنــــــــــــــد

 )CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1و

أماكنـهم  وفـد اهلنـد     أعـضاء   بدعوة من الرئيسة، اختـذ       - ١
 .إىل مائدة اللجنة

 اجلــــامع قــــدمت التقريــــر): اهلنــــد (الــــسيدة ســــينغ - ٢
-CEDAW/C/IND/2(الثاين والثالث للهند    للتقريرين الدوريني   

فقالت إن التقرير مت إعداده بالتـشاور مـع اللجنـة املـشتركة      ) 3
ــات       ــل وحكوم ــاملرأة والطف ــهوض ب ــإدارة الن ــوزارات ب ــني ال ب
الواليـــات ومت نـــشره علـــى نطـــاق واســـع مـــن خـــالل املوقـــع  

وذكـرت أن حكومتـها تبـذل كـل جهـد يف            . الشبكي لـإلدارة  
 حجــم اهلنــد وعــدد ســكاا يفرضــهامواجهــة التحــديات الــيت 

وأضـــافت أن وســـائل اإلعـــالم ومجاعـــات اتمـــع . املتنـــوعني
املــدين قامــت أيــضا بــدور أساســي يف نــشر املعلومــات عــن        

 .املسائل املتعلقة باجلنسني

نـسبة  وقالت إن الدستور يكفل املساواة يف احلقوق بال      - ٣
وذكرت أن التعديالت اليت مت إدخاهلا علـى الدسـتور،          . للمرأة

ــة، وأحكــام احملــاكم، واجلهــود     ــدابري اإلجيابي ــشريعات والت والت
ــد        ــدين، ق ــع امل ــات اتم ــالم ومنظم ــائل اإلع ــها وس ــيت بذلت ال

وأضـــافت أن . عمـــال حقـــوق املـــرأةإســـاعدت علـــى تعزيـــز 
رأة شــريكة اخلطــط اخلمــسية للهنــد تعكــس االلتــزام بــدعم املــ  

ــة ويف اإلدارةيف اعلــى قــدم املــساواة   ــانون وقالــت إن. لتنمي  ق
 يعــزز الــشفافية واملــساءلة علــى  )٢٠٠٥(احلــق يف املعلومــات 

ــتعراض سياســــات    ــات الســ ــرر آليــ ــة ويقــ مــــستوى احلكومــ
تعزيــز النــهوض يف وذكــرت أن الــشفافية واملــساءلة . احلكومــة

ــة ونقــ      ــا أيــضا الالمركزي ــرأة عززم ــسائل امل ل الــسلطة إىل مب
 .اهليئات احمللية

ــتقالل     - ٤ ــع باالسـ ــضائية تتمتـ ــسلطة القـ ــرت أن الـ وذكـ
الكامل وأن احملـاكم، وخاصـة احملكمـة العليـا، أكـدت حقـوق              

ــرأة وقالـــت إن احملـــاكم تناولـــت مـــسائل مثـــل التـــسجيل   . املـ
اإللزامي للزواج، والتحرش اجلنـسي، وتـوفري احلمايـة يف حالـة        

حملافظـــة علـــى حقـــوق املـــسلمات  الـــزواج بـــني الطوائـــف، وا 
وأضافت أن احملكمة العليا أيـدت ضـرورة التحقيـق          . املطلقات

ستند إال إىل   الـيت ال تـ    يف ادعاءات االعتداء اجلنـسي واالعتـداء        
، بتوســـيع باالغتـــصابشـــهادة الـــضحية وقامـــت، مبـــا يتعلـــق 

مفهوم عدم الرضـى ليـشمل الرضـى الـذي يـتم احلـصول عليـه           
وقالــت إنــه يف  . الزواجبــد كاذبــة  أو بوعــوخادعــةبوســائل 

ات، ألغـــت احملكمـــة عـــددا مـــن روجـــاغأعقـــاب اضـــطرابات 
أحكام الرباءة وأمرت بإعادة النظر يف آالف القضايا وأحالـت          

وقالـت إن مـسألة محايـة       . اترالقضايا إىل خارج غوجا   بعض  
ات مازالـت   رالشهود الـيت ظهـرت مـن خـالل أحـداث غوجـا            

ن مثـــة التماســــا يتعلــــق      وأضافت أ . منظـــورة أمـــام احملكمـــة  
 .باملرأة معروض حاليا على احملكمة العلياالجتار با

 ٤٢وذكرت أن احملكمة العليـا تتمتـع، مبقتـضى املـادة             - ٥
ــعة   ــسلطات واسـ ــتور، بـ ــن الدسـ ــتندت إىل  ،مـ ــا اسـ ــا أـ  كمـ

االلتزامات الدولية للحكومـة مبقتـضى االتفاقيـة ومنـهاج عمـل       
  يف ادئ توجيهيـة تتعلـق بـالتحرش اجلنـسي        بيجني يف وضـع مبـ     

ــل     ــساء القبائـ ــة لنـ ــوق امللكيـ ــد حقـ ــل ويف تأكيـ ــان العمـ . مكـ
وذكــرت أن بوســـع املـــرأة الطعـــن أمـــام احملكمـــة مـــن خـــالل  
االلتماســات الفرديــة أو اجلماعيــة، وأن هــذه الطعــون أتاحــت  
للمحكمــة أن تؤكــد حقوقــا مثــل احلــق يف الغــذاء والــصحة       

 . العامة املتعلقة باحلق يف احلياةوالتعليم يف إطار الفئة
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وقالت إن الربملان يقوم باستمرار برصد مدى االلتزام         - ٦
وذكــرت أن . اســتعراض التــشريعاتببــالقوانني والــسياسات و

الربنامج الوطين للحد األدىن املشترك الـذي وضـعته حكومتـها         
ري وأضافت أنه جيـ   . يبني مدى التزامها مبسألة التمكني للمرأة     

وقالــت إن مــن . قــانون جديــد بــشأن التحــرش اجلنــسيإعــداد 
ــى       ــنص عل ــذي ي ــرتيل ال ــف امل ــانون العن ــة ق ــشريعات احلديث الت
ــة الــــضحايا    ــة ملنــــع العنــــف املــــرتيل ومحايــ تعويــــضات مدنيــ

ــانون املواريــث اهلنــدي املعــ   ل الــذي يعطــي دومــساعدن، وق
األرامــل والبنــات حــق اإلرث يف ممتلكــات األجــداد مبــا فيهــا    

لطفلـة   بالنـسبة ل   التـزام احلكومـة    وذكـرت أن  . اعيةاألرض الزر 
. ســوف يؤكــده إنــشاء جلنــة باســم جلنــة محايــة حقــوق الطفــل

ــة مــن       ــل األجن ــضا ملأســاة قت ــصدي أي ــه جيــري الت وذكــرت أن
 .اإلناث

 ٧٤ ورقـم    ٧٣وقالت إن التعديلني الدسـتوريني رقـم         - ٧
قد أديا إىل متكني املرأة سياسـيا مـن خـالل املـشاركة يف نظـام                
ــز     ــذايت احمللــي الــذي يرمــي إىل تعزي بانــشايات راج للحكــم ال

وذكرت أن متثيـل املـرأة يف احلكـم         . دميقراطية القواعد الشعبية  
.  يف املائــة٣٣الــذايت احمللــي قــد جتــاوز النــسبة اإللزاميــة وهــي   

وأضــافت أن أكثــر مــن مليــون امــرأة يــشتركن حاليــا يف اختــاذ  
وقالـت إنـه   .  الـشعبية  القرارات السياسية على مستوى القواعد    

مت أيــضا ختــصيص مقاعــد مــن النــسبة املخصــصة للمــرأة لنــساء 
ونساء القبائـل مبـا يف ذلـك مقاعـد        ذات املركز اخلاص    الطائفة  
ــدريب   وأضــافت أ. الرئاســة ــة والت ن مجاعــات املــساعدة الذاتي

ــز مــشاركة املــرأة     ــد عليهــا لتعزي ــاء القــدرات جيــري التأكي وبن
وقالـت إن هـذه     . اجلماعات النسائية وتعزيز الصالت فيما بني     

 جــامعي اجلهــود ســوف تــساعد، مــثال، علــى إعــادة تأهيــل      
 .وهي مهنة حيظرها القانون يف الوقت احلاضرالقمامة يدويا، 

جيــري وقالـت إن التـشريعات احلاليــة املتـصلة باالجتـار      - ٨
يلها حلمايـة الـضحايا وتـشديد العقوبـة علـى مـرتكيب هـذه               تعد

 تجــرى حاليـا مــشاورات بــشأن إصــدار  نــهوذكــرت أ. اجلرميـة 

تشريع يتم به تطـوير خطـة العمـل الوطنيـة احلاليـة ويـستهدف               
وأضافت أن اخلطة اخلمـسية     . إعادة إدماج الضحايا يف اتمع    

. احلادية عشرة سـوف تتـضمن برناجمـا شـامال إلعـادة التأهيـل             
 أنــه مـن أجــل التـصدي لظــاهرة االجتـار بالنــساء عــرب    ذكـرت و

ــدود وضـــ  ــضحايا  احلـ ــادة الـ ــسرعة إىل  مان إعـ ــه الـ ــى وجـ علـ
أوطان، طلبت حكومتها إىل منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة            

تقييم الوضع احلايل لالجتار يف األطفال بني اهلنـد         ) اليونيسيف(
 .وبنغالديش

ويف جمــــال الــــصحة، ذكــــرت أن الفئــــات الــــشديدة  - ٩
ــشرية     ــة البــــ ــريوس نقــــــص املناعــــ ــابة بفــــ التعــــــرض لإلصــــ

دافها مـن أجـل     هإليدز مبا فيهـا احلوامـل جيـري اسـت         ا/املكتسب
وأضـافت أنـه مت إيفـاد البعثـة الوطنيـة للـصحة             . الوقاية والعناية 

الريفية إلعادة تنظـيم تقـدمي اخلـدمات الـصحية يف الريـف عـن               
ــراض        ــى األم ــسيطرة عل ــرامج ال ــني ب ــل ب ــق التكام ــق حتقي طري

 أن اهلـدف    ذكـرت و.  صـحية واحـدة لكـل منطقـة        هيئةوإجياد  
األول هو محاية صحة احلوامل وضمان سالمة الوضع وصـحة         

وأضـافت أنـه مت     . املولود وحتسني الصحة العامة للمرأة الريفيـة      
تعــيني نــشطاء معتمــدين للــصحة االجتماعيــة علــى مــستوى       

ــا     ــه يوجــد حالي ــشعبية وأن  مــن هــؤالء  ٢٥٠ ٠٠٠القواعــد ال
 .العاملني

ــتم     - ١٠ ــيلة لل ــيم حــق أساســي ووس ــت إن التعل . كنيوقال
 الفتيـات مت افتتـاح مزيـد        بتعليموذكرت أنه من أجل النهوض      

من املدارس بالقرب مـن املـدن الـصغرية والقـرى، كمـا جيـري               
تـــوفري املـــراحيض اخلاصـــة بالفتيـــات وتقـــدمي املـــنح الدراســـية  
وتوفري املواد الدراسية واألزياء املدرسية جمانا وخاصـة لفتيـات          

ــة  ــاص الطائفـ ــز اخلـ ــات ذات املركـ ــل وا وفتيـ ــاتالقبائـ . ألقليـ
 ١٢٠وذكرت أن برنـامج تقـدمي الوجبـة الغذائيـة ظهـرا لنحـو         

ؤدي إىل يــ ســنة ١١-٦مليــون مــن األطفــال يف الفئــة العمريــة 
ن الكتــب الدراســية وأضــافت أ. ضــمان احلــضور إىل املدرســة

نـه مت توعيـة املدرسـني مبـسائل         أتظهر املرأة يف صـورة إجيابيـة و       
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م تقــوم يف كــثري مــن األحيــان    ن وســائل اإلعــال أاجلنــسني، و
وقالت إنه نتيجـة لـذلك      . مالت تعليمية تتركز حول الطفلة    حب

زادت نسبة اإلملام بالقراءة والكتابـة بـني اإلنـاث زيـادة كـبرية              
 .جدا حىت يف أكثر الواليات ختلفا من الناحية التعليمية

يـف حــدة  فهـي ســبيل إىل خت فـرص العمــل  وقالـت إن   - ١١
 يف فــرص العمــلقــانون الــوطين لــضمان وذكــرت أن ال. الفقــر

 يـوم عمـل علـى       ١٠٠يكفـل لألسـر الريفيـة       ) ٢٠٠٥(الريف  
ــذين    ــالغني الـ ــسبة للبـ ــسنة بالنـ ــل يف الـ ــون األقـ ــام  يتطوعـ للقيـ
وأضـافت أن ثلـث   . باألعمال اليدوية اليت ال حتتـاج إىل مهـارة   

 ٤٠الوظائف على األقل حيتفظ بـه للنـساء الـاليت ميـثلن حاليـا               
وذكرت أنه مت إنـشاء صـناديق رعايـة         . ن املستفيدين يف املائة م  

خاصة باملرأة يف القطاع غري املنظم وأنه يتم يف القطـاع املـنظم        
تقدمي استحقاقات تشمل الرعاية الصحية والتـأمني واإلسـكان         

 أن  أضـافت و. والتعليم والترويح وتوفري امليـاه ورعايـة األمومـة        
ــع     ــاعي ســـوف يوسـ ــضمان االجتمـ ــانون الـ ــشروع قـ ــذه مـ هـ

وقالت إنه من أجـل     . االستحقاقات لتشمل القطاع غري املنظم    
زيــادة تأهيلــها للعمــل تقــوم احلكومــة بتــشجيع   ومتكــني املــرأة 

ن أكثـر مـن     وذكـرت أ  . معاهد التدريب املهـين اخلاصـة بـاملرأة       
 يف املائـــة مـــن مجاعـــات املـــساعدة الذاتيـــة يف البلـــد هـــي   ٩٠

دمي القـــروض مجاعـــات نـــسائية تقـــوم مببـــادرات يف جمـــال تقـــ 
وأضافت أن عدد منظمـات املـشاريع قـد ارتفـع مـن             . الصغرية

 . يف املائة١١ إىل أكثر من ١٩٧١ يف املائة يف عام ٢

 احلكومة إنشاء وحدات للمـرأة      داخلوذكرت أنه مت     - ١٢
 املـوارد   تـوفر  وزارة وأنه يتعني على مجيع الوزارات أن         ٥٠يف  

النــساء ”ور املعنــون وذكــرت أن املنــش. الالزمــة ملــسائل املــرأة
يقــدم إحــصائيات موزعــة حــسب اجلــنس “ والرجــال يف اهلنــد

وأضـافت أنـه يـتعني علـى مجيـع          . بالنسبة لعـدد مـن املؤشـرات      
. براجمهـا موزعـة حـسب اجلـنس        عـن بيانـات   عـداد   إالوزارات  

هــذه اإلحــصائيات ســتكون هــي األســاس ملؤشــر وذكــرت أن 
 .خاص بالنهوض باملرأة والتمكني هلا

نتقلت إىل املسائل احملددة اليت أثارا اللجنـة فقالـت        وا - ١٣
إن اللجنة اخلاصة املكلفة باستعراض قـانون الـسلطات اخلاصـة       
ــة       ــوم احلكومـ ــذي تقـ ــا الـ ــدمت تقريرهـ ــسلحة قـ ــوات املـ للقـ

ــته ــوا . بدراسـ ــيت وقعـــت يف   املروعـــة دثوذكـــرت أن احلـ الـ
وأنــه تبــين ممــا تالهــا مــن عارضــة غوجــارات كانــت حــوادث 

بعـض الـدروس اهلامـة     وشعبها تعلمـا   أن حكومة اهلند   أحداث
 العنـف والكراهيـة      إلثـارة   احملاوالت اليت بـذلت مـؤخرا      اوقاوم

. بـــني الطوائـــف، وذلـــك متـــشيا مـــع الـــروح احلقيقيـــة لألمـــة  
ــه احملكمــة ذوأشــارت كــذلك إىل اإلجــراء احلاســم الــ   ي اختذت

ــصدد   ــذا الـ ــا يف هـ ــها   . العليـ ــيت بذلتـ ــود الـ ــافت أن اجلهـ وأضـ
كومــة وبــذهلا اتمــع املــدين يف غوجــارات قــد أســهمت يف احل

حيــث بــدأ التــصدي لوضــع النــساء واألطفــال  : إعــادة التأهيــل
ــة      ــة جلن ــاء الثقــة وشــكلت حكومــة الوالي ــدابري لبن ووضــعت ت

 .للتحقيق

ن اهلند تعرضت لعدد مـن الكـوارث الوطنيـة          وقالت إ  - ١٤
ي وقـع   وذكرت أنه يف أعقـاب إعـصار تـسونامي الـذ          . املدمرة
 قامت احلكومة، بعد رفضها للمعونـة الدوليـة،         ٢٠٠٤يف عام   

ــل    ــادة التأهيـ ــامج إلعـ ــة وبرنـ ــامج لإلغاثـ ــى برنـ ــة علـ . باملوافقـ
إلغاثـة  بالنـسبة ل  نه مت وضع مبادئ توجيهيـة مفـصلة         وذكرت أ 

يف حاالت الكوارث وأن هـذه املبـادئ تـشمل الـوعي مبـسائل              
رأة يكـون يف كـثري   أن تـأثر املـ  حبقيقـة   اجلنسني، وذلـك اعترافـا      

وأضــافت أن حكومــات . مــن األحيــان أشــد مــن تــأثر غريهــا  
ــتح مالجــئ       ــضررة قامــت بف ــساحلية اخلمــس املت ــات ال الوالي
ــواء ومت تقريــر مــنح لألطفــال اليتــامى وللمراهقــات    ودور لإلي

 .تصبح متاحة هلم عند بلوغهم سن الثامنة عشرة

ــة إلدارة الكــو   - ١٥ ــشاء ســلطة وطني ــه مت إن ارث وقالــت إن
ــاء        ــا وبن ــف آثاره ــة وختفي ــع الكــوارث الطبيعي ــى من تعمــل عل

وذكـرت أن قـانون إدارة الكـوارث        . القدرة على التصدي هلـا    
يــنص علــى إنــشاء ســلطات إلدارة الكــوارث علــى   ) ٢٠٠٥(

ــساء       ــأن النـ ــرف بـ ــات ويعتـ ــعيد الواليـ ــوطين وصـ ــصعيد الـ الـ



CEDAW/C/SR.761(A)  
 

07-21232 5 
 

ــوارث       ــذه الك ــار ه ــم تعرضــا آلث ــن غريه ــر م ــال أكث . واألطف
حكومتها تفخـر بأـا اسـتطاعت تقـدمي املـساعدة      وذكرت أن  
هلندية إىل سري النكا خالل سـاعات مـن وقـوع           من البحرية ا  

ــسونامي  ــأن أول وحــدة شــرطة     ،إعــصار ت ــا تفخــر ب ــا أ  كم
مشكلة من اإلناث سيتم إرساهلا قريبا إىل بعثـة األمـم املتحـدة             
 يف ليبرييا للمساعدة يف تقدمي املـساعدات إىل الفئـات الـضعيفة           

مــن الــسكان مبــا فيهــا النــساء واألطفــال يف جمتمعــات الــصراع 
 .وجمتمعات ما بعد الصراع

ــد     - ١٦ ــشرة باهلنـ ــة عـ ــسية احلاديـ ــة اخلمـ ــت إن اخلطـ وقالـ
وذكـرت أن  . لمـرأة لستوجه عناية خاصة إىل توفري بيئة ممكنـة     

حكومتــها يف ســعيها إىل حتقيــق هــذا الغــرض تواصــل التعــاون  
ــق مــع اتمــع املــدين   ــة  الوثي ــه املنظمــات غــري احلكومي ــا في .  مب

ــسعدها   أضــافتو ــه ي ــصدد أن ــذا ال ــغ يف ه ــأن  أن تبل ــة ب  اللجن
االتفاقية متـت ترمجتـها إىل اللغـة اهلنديـة، وهـي اللغـة القوميـة،                

ــها إىل لغ   ــت بترمجتـ ــات قامـ ــالث واليـ ــة اوأن ثـ ــا اإلقليميـ . ـ
وأضــافت أنــه جيــري إعــداد إصــدار مبــسط لالتفاقيــة باللغــات  

وقالـت  . ختلفة وأنه سـيتم توزيعـه علـى نطـاق واسـع     اهلندية امل 
غـيري املؤشـرات الـيت وضـعها صـندوق          إنه تبذَل أيـضا جهـود لت      

 .األمم املتحدة للنهوض باملرأة مبا يالئم ظروف اهلند

 ٦ إىل ١املواد من 

قالـت إن إعالن الدولة    :  كداري –السيدة هالبريين    - ١٧
ــادة    ــق بامل ــادة ) أ (٥الطــرف املتعل ــة  ) ١ (١٦وامل ــن االتفاقي م

والـــذي يـــشري إىل سياســـتها يف عـــدم التـــدخل يف الـــشؤون      
 طائفة بدون مبادرة منها وبـدون موافقتـها أمـر           أليةالشخصية  

وذكرت أن من الواضح أن مثة أوضـاعا تتـصل          . خيل باالتفاقية 
بالزواج والطالق يف اهلند وتـستند إىل عوامـل ثقافيـة وتقليديـة       

ن مـن   وقالت إ . وتنتهك حقوق املرأة  ترجع إىل النظام األبوي     
 الــيت تــستند إىل  ١٦رأي اللجنــة أن التحفظــات علــى املــادة    

ــع     ــة ال تتفـــق مـ ــة أو ثقافيـ ــة أو دينيـ ــة أو تقليديـ ــباب قوميـ أسـ

ــة ــواقع    . االتفاقي ــري ال ــن غ ــه م ــة  ي أنوأضــافت أن ــر الدول  تنتظ
ــرف  ــة  الطـ ــات اخلاصـ ــأيت االقتراحـ ــالتغيريأن تـ ــل  بـ ــن داخـ  مـ

أنــه يــتعني علــى احلكومــة أن تقــوم بــدور  مجاعــات األقليــات و
 .وقالت إا هلذا تناشد الدولة الطرف سحب إعالا. قيادي

قـال إنـه يتـبني مـن الـردود الكتابيـة            : السيد فلنترمـان   - ١٨
 الربوتوكــول الــيت قــدمها الوفــد أن احلكومــة تقــوم باســتعراض 

االختياري لالتفاقية، وتـساءل عمـا إذا كانـت الدولـة الطـرف       
 التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري وعــن موعــد      تعتــزم
 املركـز وسأل عما إذا كانت النساء من الطوائـف ذات          . ذلك

ــى      ــصول علـ ــستطيع احلـ ــات تـ ــل واألقليـ ــن القبائـ ــاص ومـ اخلـ
ــادة    ــال باملـ ــة عمـ ــضات القانونيـ ــة،  ) ج (٢التعويـ ــن االتفاقيـ مـ

وخاصة املساعدة القانونية، وعما إذا كانت توجـد أيـة آليـات        
ــضمان و ــة    لـ ــة الوطنيـ ــة جبانـــب احلكومـ ــذ االتفاقيـ ــد تنفيـ رصـ

وذكر أن االتفاقيـة ال تطبـق مباشـرة يف       . وحكومات الواليات 
ــواردة       ــساواة ال ــى أحكــام امل احملــاكم وهلــذا يعتمــد القــضاة عل

وقــال إنــه هلــذا يطلــب مزيــدا مــن املعلومــات عــن    . بالدســتور
ن ضمانات تكافؤ املعاملة جبانب سلطات الدولة وعمـا إذا كـا        

هناك أي قانون عام بشأن املساواة بني اجلنـسني حيظـر التمييـز             
 .بينهما يف االني العام واخلاص

 من قائمـة  ٢٩وأشار إىل اإلجابة املكتوبة عن السؤال       - ١٩
القضايا الـيت أعـدا اللجنـة فـأعرب عـن قلقـه لكـون نـصوص                 
ــصوص       ــساع الن ــست يف ات ــز لي ــدم التميي ــة بع ــتور املتعلق الدس

ــواردة  ــادة ال ــة ١يف امل ــة  .  مــن االتفاقي وأشــار إىل جهــود الدول
اللجـوء يف أراضـيها     وطاليب  الطرف لتلبية احتياجات الالجئني     

مبــن فــيهم الفئــات الــضعيفة مثــل النــساء، ولكنــه حــث الدولــة  
ــا يف الــصكوك ذات الــصلة الــيت     الطــرف علــى أن تــصبح طرف

ــة مركــز    حتمــي حقــوق   ــل اتفاقي الالجــئني وطــاليب اللجــوء مث
 .١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١الجئني لعام ال
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قالـت إنـه متـت إصـالحات تـشريعية          : السيدة ديريـام   - ٢٠
لتحسني وضـع املـرأة، ولكنـها ذكـرت أنـه يلـزم القيـام باملزيـد           

ــا   وأضــافت أن التقريــر . لــضمان تطبيــق هــذه التــشريعات فعلي
ــدة أســباب    ــذكر ع ــوانني   ي ــذ الق ــدم تنفي ــه   لع ــا تبذل ــذكر م وي

حماوالت للتصدي هلذه املشكلة، ولكنها شددت      احلكومة من   
 عـن عـالج   عدم التقدم يتعني حتليلها والبحـث  على أن أسباب    

 .هلا

وذكــرت أنــه مازالــت توجــد ثغــرات يف التــشريع وأن  - ٢١
. هذه الثغرات أشارت إليها هيئات مثل اللجنة الوطنيـة للمـرأة    

ــاالت     ــن جمـ ــاال مـ ــازال جمـ ــسي مـ ــداء اجلنـ ــافت أن االعتـ وأضـ
ــ ــانون املقتـــرح للحـــد مـــن العنـــف   . شغالاالنـ وقالـــت إن القـ

  اإلغفـال جيب أن ينص على ضمانات ضد األفعال أو  الطائفي  
مـــن جانـــب الدولـــة نفـــسها وأن يأخـــذ يف االعتبـــار األنـــواع  
اجلديدة من اجلرائم مثـل اجلـرائم اجلنـسية وأن يـشمل أحكامـا        

وذكــرت أنــه ينبغــي . تتعلــق بتعــويض ضــحايا العنــف الطــائفي
. ل قانون العقوبات حبيث يعـاجل مـشكلة إرهـاب الـشهود           تعدي
ــ  إنــه يــتعني علــى الدولــة الطــرف بوجــه عــام أن تبــذل    توقال

املزيــد مــن أجــل تــوفري بيئــة تــساعد علــى متكــني املــرأة، مبــا يف  
 .ة مثل نظام احلصصذلك تنفيذ بعض التدابري اخلاص

 عما إذا كان قد وضع مشروع       سألت: السيدة سيغا  - ٢٢
تنفيذ السياسة الوطنية لتمكني املرأة ليحـل       ل جديدة   خطة عمل 

الــيت توشــك ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(حمـل اخلطــة اخلمــسية العاشـرة   
وتساءلت عن اإلطار الزمين ملـا ختطـط لـه          . مدا على االنتهاء  

يف تعزيـــز ســـلطات اللجـــان “ النظـــر إجيابيـــا”احلكومـــة مـــن 
نـة يف   الوطنية وجلان الوالية اخلاصة باملرأة كما أوصت به اللج        

 .تعليقاا اخلتامية السابقة

ــاور  - ٢٣ ــسيدة نيوب ــة  لأعربــت عــن قلقهــا  : ال ــز والي تركي
اللجنة الوطنية للمرأة على احلقوق املنصوص عليها يف دسـتور          

 إشـــارة حمـــددة إىل أحكـــام املعاهـــدات البلـــد بـــدون أن تـــشري

وأضافت أنـه ينبغـي للوفـد أن        . الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   
ــشكاوى    يقــدم مزيــ  ــة يف ال ــق اللجن دا مــن التفاصــيل عــن حتقي

مبـا يف ذلـك قلـة حـاالت         الفردية املتعلقة بإنكار حقوق املـرأة،       
 أن يـبني  للوفد  وأضافت أنه ينبغي    . حمددة احتج فيها باالتفاقية   

 ما إذا كان من سلطة اللجنة التـدخل يف القطـاعني العـام               أيضا
ون املنــتظم بــني واخلــاص والتغــيريات املــستهدفة لتحقيــق التعــا  

 .اللجنة الوطنية وجلان الواليات

ــل  - ٢٤ ــسيدة بيمنت ــا مت مــؤخرا مــن إصــدار   : ال رحبــت مب
قانون بشأن العنـف املـرتيل والحظـت أن احلكومـة تـسلم بـأن               
العنــف املتزايــد باســتمرار ضــد املــرأة هــو عالمــة أخــرى علــى   

 .اتمـع اهلنـدي   يف  مركز املرأة وعدم متتعها باملساواة      اخنفاض  
 الفعلي حلقـوق املـرأة يـتعني علـى          اإلعمالوقالت إنه من أجل     

وجه السرعة وضع خطة عمل منسقة وشاملة ملكافحة العنـف          
وتــساءلت عــن التــدابري الــيت تتخــذ للتغلــب علــى   . ضــد املــرأة

األفكــار النمطيــة الــسلبية ملنــع اجلــرائم والفظــائع الــيت ترتكــب  
ــ ــن   ضـ ــل وغريهـ ــساء القبائـ ــداليت ونـ ــساء الـ ــساء  د نـ ــن النـ مـ

 .الضعيفات

ــينغ  - ٢٥ ــسيدة س ــد (ال ــيت    ): اهلن ــئلة ال ــى األس ــت عل أجاب
وجهــت إىل وفــدها فقالــت إنــه علــى الــرغم مــن أنــه ال يوجــد 

ن فـإ  اإللزامـي للـزواج      بالتـسجيل باهلند تشريع مركزي يقضي     
قــوانني الواليــات جتعــل التــسجيل إلزاميــا وجيــري تنفيــذه يف       

ــراديش وما   ــدرا وبـ ــاوا وأنـ ــات غـ ــا  هواليـ ــترا وكارناتاكـ اراشـ
وأضــافت أن الطوائــف املختلفــة لــديها . يشديماشــال وبــراهو

ــزواج   . قـــوانني لألحـــوال الشخـــصية تـــنص علـــى تـــسجيل الـ
ن احملكمة العليا وجهت احلكومة إىل إصدار مبـادئ         وذكرت أ 

توجيهية يف هذا الشأن إىل خمتلف الواليـات وأن احلكومـة قـد             
ــراض    ــاري ألغـ ــسجيل اإلجبـ ــرمي زواج  التزمـــت بالتـ ــها جتـ منـ

علـى أـا أضـافت أن أي تـشريع مركـزي يـتعني أن               . األطفال
وقالـت إن املـسألة معقـدة       . مـن الطوائـف   يستند إىل مبـادرات     

 .وحتتاج إىل مزيد من التفكري
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وقالت إا تود أن تؤكـد للجنـة أن اهلنـد لـديها نظـام               - ٢٦
  من أدائها الـدميقراطي مـع      كجزءشامل من القيود والتوازنات     

علـى  . توفري املساعدة القانونية وتوفري املـوارد جلميـع املـواطنني         
أــا أضــافت أن الربوتوكــول االختيــاري اختيــاري وهلــذا فــإن  
موقف احلكومة بـشأن هـذه املـسألة مل يـتغري وال ميكـن إعطـاء              

 .العتمادهزمين إطار 

وقالت إن حكومتها تبذل حماولة منسقة لسد الفجـوة      - ٢٧
الوضـع القـانوين والوضـع الفعلـي فيمـا يتعلـق        املعترف ـا بـني      

ــد   ــرأة يف اهلن ــة حقــوق امل وذكــرت أن اإلطــار القــانوين  . حبماي
ــاملرأة     ــهوض ب ــربامج املتعلقــة بالن ــادرات وال ــد وكــذلك املب للبل
تــستهدف مجيعــا القــضاء علــى التفــاوت يف وضــع املــرأة بــني     

وذكــر أن عــددا . خمتلــف املنــاطق وخمتلــف الطوائــف واألديــان
 أثـريت فيمـا يتعلـق بـاملرأة الريفيـة الـيت تتـأثر               املـسائل ا من   كبري

وقالـت يف هـذا الـصدد إـا تـود أن تـشري       . بالعوملة تأثرا سـلبيا  
ــع والــسبعني للدســتور       ــديلني الثالــث والــسبعني والراب إىل التع

مـــشات والنــــساء   فرصـــة التعــــبري للنـــساء امله  أتاحـــا اللـــذين  
ذكرت أن املـرأة يتوقـع      وعلى اجلانب اإلجيايب أيضا     . الريفيات

 يف املائــة مــن عــدد املــستفيدين مــن  ٤٠أن متثــل مــا يــصل إىل  
.  يــوم يف الــسنة١٠٠نظــام جديــد يكفــل فرصــة العمــل ملــدة   

كـــذلك أعربـــت عـــن ســـرورها إذ أعلنـــت أن حركـــة تقـــدمي  
ــززت حنــو     ــد ع ــصغرية ق ــروض ال ــن   ٢,٢الق ــة م ــون مجاع  ملي

ائــة منــها مــن  يف امل٩٠مجاعــات املــساعدة الذاتيــة الــيت يتــألف 
 .النساء فقط

ــة للمــرأة هــي    - ٢٨ ــة الوطني ــةوقالــت إن اللجن ــة هيئ  قانوني
وذكــرت أن هــذه اللجنــة تــوفر آليــات بديلــة . أنــشأها الربملــان

احملــاكم (تــسوية املنازعــات مــن خــالل حمــاكم لــوك عــداالت  ل
ــشعبية ــسهم      ) ال ــانوين وت ــوعي الق ــادة ال ــرامج لزي ــذ ب ــا تنف كم

وأضـافت  . التـشريعات املتـصلة بـاملرأة     إسهاما كبريا يف إصدار     
أن هـذه اهليئــة هلـا أيــضا ســلطة التحقيـق يف الــشكاوى املتعلقــة    
بالفظائع وبانتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا العنـف املـرتيل            

 والتعــذيب واهلجــر املهــوروالتحــرش اجلنــسي والقتــل بــسبب  
 .وتعدد الزوجات واالغتصاب

ــام   - ٢٩ ــه يف عـ ــده تل٢٠٠٥وقالـــت إنـ ــة   وحـ قـــت اللجنـ
وذكـــرت أن .  شـــكوى فرديـــة١٠ ٠٠٠الوطنيـــة أكثـــر مـــن 

. التعويضات تقررت على أساس ظروف كل حالة على حـدة         
ــان     ــة ميكــن يف كــثري مــن األحي وأضــافت أن املنازعــات العائلي

 كمـا أن اللجنـة تتـدخل        ،تسويتها من خالل النصح واإلرشـاد     
سبة وقالــت إنــه بالنــ. يف احلــاالت الــيت تتقــاعس فيهــا الــشرطة 

للجرائم اخلفية جترى التحقيقات ومناقـشة الـشهود واحلـصول          
علــى األدلــة وأن ذلــك قــد أدى دائمــا إىل الــنص علــى إجــراء   

.  يف التقـــارير الـــيت تنتـــهي إليهـــا هـــذه التحقيقـــاتتـــصحيحي
  لــشواغلدد علــى أن اللجنــة تتــصدىشوقالــت إــا تــود أن تــ

 .ي إليهااملرأة بصرف النظر عن دينها أو الطائفة اليت تنتم

ــة  ): اهلنــد (الــسيد فاهنافــايت - ٣٠ قــال إن العلمانيــة واحلري
الدينية جانبان أساسـيان يف دسـتور البلـد الـذي وضـع يف عـام                

وذكـر أن   .  على أثر وقوع حاالت مـن العنـف الـديين          ١٩٥٠
ــف        ــه وأن الطوائ ــشة في ــر ال مناق ــا أم ــع تنوعه ــد م وحــدة اهلن

ن احلكومــة وقــال إ. ااملختلفــة تتمتــع بــاحلق يف إدارة مؤســسا
من جانبها ال تستطيع أن تفرض التغيري ما مل يكن هناك دليـل             

وأضاف أنه يسره أن يـشري إىل       . على حركة من داخل اتمع    
 النـساء الـضعيفات علـى وعـي          أصـبحت  متعلـي الأنه مع ازدياد    

ــوقهن  ــد حبق ــدت     . متزاي ــال لطيفــي أي ــضية داني ــه يف ق ــال إن وق
إلعالـة حـىت بعـد    بااملـسلمة يف املطالبـة   احملكمة العليا حق املرأة    

وقـال إن   ). فترة الشهور الثالثـة التاليـة للطـالق       (انقضاء العدة   
 األقـل بفـضل اجلهـود       لـى  ع الـتغري يف  العقليات قد أخذت تبدأ     

 .النشطة من جانب وسائل اإلعالم

وقال إنه يـود أن يوجـه اهتمـام اللجنـة إىل مـا قـام بـه                   - ٣١
سلطة وطنية للخدمات القانونية يرأسـها      برملان بلده من إنشاء     

وذكر أن برامج حمو األمية القانونيـة       . أحد قضاة احملكمة العليا   
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تــسعى إىل جعــل القطاعــات احملرومــة مــن اتمــع علــى وعــي   
وأضــاف أنــه يــسره أن يــشري إىل أن املــرأة تــستخدم  . حبقوقهــا

ــو متزايــد       ــة املتاحــة علــى حن أمــا . خــدمات املــساعدة القانوني
سبة ملــسألة االحتجــاج باالتفاقيــة مباشــرة يف حمــاكم بلــده   بالنــ

ــة      ــه مــا مل تــدمج أي فقــال إن الوضــع فيمــا مــضى كــان هــو أن
. ن ملزمــة قانونــاو تكــالاتفاقيــة دوليــة يف القــانون احمللــي فإــا 

 كانت سلسلة مـن أحكـام احملكمـة         ١٩٩٣وذكر أنه منذ عام     
 قـضية مـادهو     العليا تستند حتديدا إىل االتفاقية كمـا حـدث يف         

كيــشوار ضــد احتــاد اهلنــد وقــضية ســيما ضــد أشــويين كومــار  
 ١٤وأضــاف أن املــواد  . املوحــدةاملــشار إليهمــا يف التقــارير   

 مـــن الدســـتور تـــوفر األســـاس القـــانوين ملكافحـــة   ٢١ و١٩و
 .التمييز يف القطاع اخلاص

 قــال إنــه ،وردا علــى الــسؤال اخلــاص بطلــب اللجــوء  - ٣٢
 أن اهلنــد تعــاين مــن مــشكلة األفــراد  ينبغــي أن يكــون مفهومــا

الذين ينتقلون من البلدان اـاورة، لـيس بالـضرورة للحـصول            
وذكـر أن  . على اللجوء، ولكن علـى أمـل التمتـع حبيـاة أفـضل       

محايـــة الـــشهود كانـــت مـــسألة مثـــارة يف قـــضايا اضـــطرابات  
غوجــارات حيــث غيــر الــضحايا شــهادام للحــصول علــى       

 أحيــل إىل احملكمــة العليــا وصــدرت    وقــال إن األمــر . الــرباءة
 احلماية للشهود نظـرا النعـدام       بتوفرياألوامر لقوة أمن مركزية     

وقــال إن ممــا لــه داللتــه أن . الثقــة يف شــرطة واليــة غوجــارات
احملكمــة العليــا قــد شــددت علــى ضــرورة وجــود نظــام حلمايــة 

 .الشهود يشمل البلد كله

 حتقيـق النـهوض     وقال إنه على الرغم من أن التقدم يف        - ٣٣
نه ال يزال من الـصحيح      فإباملرأة قد عاقته األمية وندرة املوارد       

ــة    ــرأة إال باملعرف ــه ال ســبيل إىل متكــني امل ــذا  . أن وأضــاف يف ه
الصدد أن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان تقـوم بـدور إجيـايب            

 Bestوفيما يتعلق مببادرة اللجنـة املتعلقـة، مـثال، بقـضية     . جدا

Bakery،ــا ــتح     وق ــة إعــادة ف ــادرة مــن اللجن ــه مت، مبب هــذه ل إن
 .قضية مما أدى إىل النجاح لتوجيه االامال

قالت إن نتيجة تقييم منتـصف      ): اهلند (السيدة سينغ  - ٣٤
املـــدة خلطـــة الـــسنوات اخلمـــس العاشـــرة ونتـــائج املـــشاورات 
ــا يف       ــدين ســيتم إدماجه ــع اتمــع امل ــت م ــيت أُجري الواســعة ال

ــة عــش  ــذها يف  اخلطــة احلادي ــدأ تنفي ــيت يب ــسان١رة ال ــل / ني أبري
وذكرت أن من املوضوعات الرئيـسية الـيت سـتتناوهلا          . ٢٠٠٧

 .اخلطة اجلديدة التمكني للمرأة والنهوض باألطفال

وقالت إنه جيـري نـشر االتفاقيـة بنـشاط وترمجتـها إىل             - ٣٥
مــا وذكــرت أنــه ال توجــد خالفــات في. خمتلــف اللغــات احملليــة

ــة يتعلــق بتوصــيات   ــة أو بأهــداف االتفاقي وأضــافت أن . اللجن
.  مـشكلة التنفيـذ يف بلـد شاسـع ومتـسم بـالتنوع              هـي  املشكلة
 أن شواغل امليزورام، مـثال، ختتلـف عـن شـواغل مـن              وذكرت

يقيمون يف كـرياال ومـن مث يـتعني األخـذ بـنهج خمتلفـة تناسـب                 
وقالـــت إن أمهيـــة تغـــيري العقليـــات . كـــل منطقـــة علـــى حـــدة

اء القـــدرات ســـيتم التأكيـــد عليهـــا يف اخلطـــة  والتـــدريب وبنـــ
ــة ســوف تتجــه إىل   ،اخلمــسية اجلديــدة  كمــا أن جهــود التوعي

أعــــضاء الربملــــان واملمــــثلني الــــسياسيني واملــــوظفني املــــدنيني 
وأضافت أن إعداد البيانـات     . والشرطة وأعضاء اهليئة القضائية   

سة يعترب أولوية من أولويات اهلند الرئيسية لضمان تنفيذ الـسيا         
 .الوطنية فيما يتعلق باملرأة عمليا يف خمتلف الواليات

ــسيد أ - ٣٦ ــتافا. ك. ال ــد (سريفاس ــال إن اهلــدف  ): اهلن ق
الرئيــسي مــن مــشروع قــانون منــع العنــف الطــائفي والــسيطرة  

 ألنعليه وإعادة تأهيل الضحايا ليس هو تقرير جرائم جديـدة    
. صلةقــانون العقوبــات يــشمل بالفعــل معظــم اجلــرائم ذات الــ  

وأضــاف أن اهلــدف هــو الــنص علــى تــدابري وقائيــة معينــة مثــل 
ــيش       ــلطة التفت ــر س ــذخائر وتقري ــلحة وال ــى األس ــتيالء عل االس

وأضـاف أن هـذا القـانون سـيقرر أيـضا عقوبـات             . واالحتجاز
 .طائفيالأشد ملرتكيب العنف 

وانتقل إىل موضوع احلـساسية ملـسائل اجلنـسني فقـال            - ٣٧
كور ســوف يتــضمن أحكامــا بــشأن  إن مــشروع القــانون املــذ
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اجلرائم اليت ترتكـب ضـد املـرأة حتديـدا مثـل االعتـداء اجلنـسي           
وأضــاف أن اللجنــة الربملانيــة الدائمــة الــيت حتــال . واالغتــصاب

فحـصها فحـصا مفـصال قبـل        لإليها معظم مشروعات القوانني     
عرضــها علــى الربملــان وإقــراره هلــا قــدمت مــؤخرا تقريــرا عــن   

الس علـى مـستوى     اء به أنه ينبغي إنشاء جمـ      مشروع القانون ج  
املناطق والواليات وعلى املستوى الوطين لرصد تدابري اإلغاثـة         

 املوحـدة وذكـر أن التقـارير      . وإعادة التأهيل واإلشراف عليهـا    
اقترحت أيضا أن تـشمل عـضوية هـذه اـالس حـدا أدىن مـن                

وأضاف أن مشروع القانون يعطي احلكومـة املركزيـة         . النساء
ــ ــة   سـ ــات يف أيـ ــات الواليـ ــات إىل حكومـ ــدار التعليمـ لطة إصـ

 .ظروف معينة تنطوي على العنف الطائفي

ــشهود    - ٣٨ ــة الـ ــق حبمايـ ــا يتعلـ ــشروع  . وفيمـ ــر أن مـ ذكـ
إرهاب الشهود ويسمح للمحاكم باالحتفـاظ      سيجرم  القانون  

وقـال إن القـانون     . بسرية شخصية الشاهد إذا مـا طلـب ذلـك         
ــشهود ا   ــات لل ــضا عقوب ــون إىل جانــب  ســيقرر أي ــذين يتحول ل

نه جيري تنفيذ تدابري تشريعية وإداريـة خمتلفـة         ذكر أ و. اخلصوم
لتحسني إدارة العدالة اجلنائية فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكـب          

وقال إنه جيـري    . ضد الفئات الضعيفة من اتمع مبا فيها املرأة       
ملرتكبـة  استعراض القوانني، مبا فيها القـوانني املتـصلة بـاجلرائم ا          

ــث        ــها حي ــا جيــري تعديل ــستمرا كم ــرأة، استعراضــا م ضــد امل
 .يكون ذلك الزما لزيادة أثرها الرادع

ــدابري   - ٣٩ ــةوفيمــا يتعلــق بالت ، ذكــر أن مثــة حــوارا  اإلداري
وأضـاف  . مستمرا بني احلكومة املركزية وحكومات الواليات     

أنه تعقد مؤمترات سنوية لكبار ضباط الشرطة ملناقـشة اجلـرائم    
وقــال إنــه .  الــضعيفةالفئــاتملرتكبــة ضــد املــرأة وغريهــا مــن  ا

جيـــري تنظـــيم حلقـــات عمـــل لزيـــادة الـــوعي علـــى مـــستوى  
ــذه        ــة ملكافحــة ه ــر فعالي ــدابري أكث ــضرورة اختــاذ ت ــات ب الوالي

 وأضـــاف أنـــه مت مـــؤخرا عقـــد حلقـــة عمـــل وطنيـــة .اجلـــرائم
ــساء   ــار بالنـ ــع االجتـ ــى منـ ــزت علـ ــن  . ركـ ــثريا مـ ــال إن كـ وقـ

يـات أنـشأت وحـدات خاصـة لتنـاول اجلــرائم      حكومـات الوال 

وذكر أن عدد النساء يف قوة الشرطة أخـذ    . املرتكبة ضد املرأة  
يزداد تدرجييا وأنه جيري اختاذ تدابري لإلسراع ـذه الزيـادة يف            

 .املستقبل

قالــت إن احلكومــة ملتزمــة   ): اهلنــد (الــسيدة ســينغ  - ٤٠
الربملــان بالتقــدم بتــشريع يــنص علــى االحتفــاظ بثلــث مقاعــد   

ــرأة    ــات للم ــشريعية يف الوالي ــات الت ــد   . واهليئ ــه ق وأضــافت أن
. عرض على الربملان مشروع قانون ولكن مل يتم إصداره بعـد          

وأعربت عن أملها يف أن يـساعد ممثلـو اتمـع املـدين، مبـا فيـه                 
القيام حبمالت من أجـل اإلسـراع   يف املنظمات غري احلكومية،    

 ٧٤ و٧٣ تعـديلني الدسـتوريني  وقالـت إن ال . بإصـدار القـانون  
 حصصا مماثلة على مستوى احلكومات احمللية وكـان هلمـا       اقرر

أثر كـبري جـدا علـى حتقيـق الدميقراطيـة علـى مـستوى القاعـدة             
 .الشعبية

وقالــت إن اللجنــة الوطنيــة للمــرأة تتــألف مــن رئيــسة   - ٤١
وذكرت أن أمينات اللجنـة     .  من النساء  نوست أعضاء مجيعه  

وأضـافت أنـه ميكـن أن       . وظفي احلكومة باهلنـد   هن من كبار م   
تقدم إىل اللجنة يف وقـت الحـق معلومـات أكثـر تفـصيال عـن                

وفيمــا . املــوظفني املعــاونني للجنــة إذا رغبــت اللجنــة يف ذلــك 
ــه توجــد بالفعــل     ــة، ذكــرت أن ــة األفكــار النمطي يتعلــق مبحارب
برامج تدريبية لرفع الوعي بني اجلماعات املختلفة مثـل ضـباط           

وقالــت إن هــذه الــربامج ســيتم . شرطة واملمــثلني الــسياسينيالــ
وذكـرت  . اإلسراع بتنفيذها يف اخلطة اخلمسية احلاديـة عـشرة        

 املواد التعليمية بغـرض اسـتبعاد األفكـار النمطيـة           زفرأنه جيري   
ــسني  ــة باجلن وأضــافت أن وســائل اإلعــالم ومنظمــات   . املتعلق

لـضوء علـى القـضايا      اتمع املدين تقوم بدور حاسم يف إلقـاء ا        
 . احلكومة تأييدا إجيابياجهوداهلامة يف هذا الصدد وتؤيد 

متـــــاس التمييـــــز وقالـــــت إن حكومـــــات الواليـــــات  - ٤٢
. عــدد مــن الوظــائف  التــصحيحي بــأن حتــتفظ للمــرأة مــثال ب    

تغـيري املواقـف    لكـن   وذكرت أنه جيـري إحـراز بعـض التقـدم و          
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فيما يتعلـق بنـشر     و. واملمارسات التقليدية مهمة بالغة الصعوبة    
االتفاقية، قالت إن نص االتفاقية ترجم إىل اللغـة الوطنيـة وإىل            

وفيمـا يتعلـق برصـد تنفيـذ االتفاقيـة،          . بعض اللغـات اإلقليميـة    
ــشتركة بــني ا    ــة م ــاك جلن بانتظــام  جتتمــع إلداراتقالــت إن هن

وأضـافت  . ستعراض اإلجراءات اليت اختـذت يف هـذا الـصدد        ال
رصــد لمماثلــة علــى مــستوى الواليــات  أنــه ســيتم إنــشاء جلــان  

ــة    ال تنفيــذ علــى الطبيعــة وحماســبة حكومــات الواليــات يف حال
 .عدم التنفيذ

ــوفري       - ٤٣ ــزم ت ــه يل ــصحيح أن ــن ال وذكــرت، أخــريا، أن م
ــذ       ــات لتنفي ــات الوالي ــستوى حكوم ــى م ــة عل ــات الكافي اآللي

ــرتيل     ــف امل ــن العن ــرأة م ــة امل ــانون محاي ــة  . ق وأضــافت أن اخلط
ــة عــشرة تــضمنت إجــراءات كــثرية للتــدريب   اخلمــسية احل ادي

 .وبناء القدرات يف هذا الصدد

تنفيـذ  لأثنت على جهود حكومـة اهلنـد        : السيدة شني  - ٤٤
ـذا االتـساع    بلـد   االتفاقية، وهي مهمـة واضـحة الـصعوبة يف          

ــسكان   و ــن ال ــدد م ــذا الع ــى وجــه اخلــصوص    . ه ــت عل ورحب
اكمــة املتــهمني الــيت متــت فيمــا يتعلــق مبحاإلجيابيــة بــالتطورات 
ــضايا اال ــصابيف قـ ــال     و. غتـ ــاك جمـ ــازال هنـ ــه مـ ــافت أنـ أضـ

ــها يف أن تبحــث     ــصدد وأعربــت عــن أمل للتحــسني يف هــذا ال
ــسألة التوســع    ــشكل جــدي م ــصاب حبيــث   يف ب تعريــف االغت

ه ينبغـي حبـث     وقالـت إنـ   . يشمل مجيع أنواع االتصال اجلنـسي     
ــني    ــصاب ب ــسألة االغت ــزوجنيم ــه يف حــاالت   و، ال خاصــة ألن

يعتـــرب أيـــضا بـــني الـــزوجني اج األطفـــال فـــإن االغتـــصاب زو
وأضافت أن االستغالل اجلنـسي     . اغتصابا من الناحية القانونية   

 .لألطفال بوجه عام مسألة يتعني التصدي هلا

وقالــت إن اعتمــاد قــانون العنــف املــرتيل ميثــل تطــورا    - ٤٥
إجيابيا ولكن مـن الـالزم إدخـال إجـراءات ملكافحـة األشـكال              

 من العنف ضد املرأة مثل القتل بسبب املهور وحـرق           األخرى
ــة وتعقُّـــب الـــساحرات  ــة  . الزوجـ ــه ينبغـــي معاقبـ وذكـــرت أنـ

مــرتكيب هــذه اجلــرائم ألن اإلفــالت مــن العقــاب يــساعد علــى 
وفيمـا يتعلـق بقـانون      . استمرار الوضع الظامل للمرأة يف اتمع     

حظر اختيار اجلنس، ذكرت أنه ينبغي تـوخي احلـرص للتأكـد            
مــن أن هــذا القــانون يــستخدم ملعاقبــة األطبــاء الــذين يقومــون  

وليس معاقبة املرأة الـيت     اختيار اجلنس   بعمليات إجهاض بدافع    
عـادة حتـت ضـغط مـن أسـرا أو           تتصرف    يتيتعلق ا األمر ال   

وأضـافت أن التنفيــذ الفعــال لقـوانني محايــة املــرأة   . مـن اتمــع 
ــه ينبغــي بــذل اجلهــود للت    مواضــع علــى فعــرأمــر حاســم وأن

ـج  تطبيـق  واقترحـت  . الضعف يف هذا الـصدد والتـصدي هلـا        
 ملكافحــةملــستخدم فيمــا يتعلــق بــصحة املــرأة  االــدورة احلياتيــة 

 .العنف ضد املرأة يف مجيع مراحل حياا

وقالت إن مما يؤسف له أنه على الـرغم مـن الطلبـات              - ٤٦
لتقـارير   ا يفتقـدم معلومـات     فإنه مل   املتكررة من جانب اللجنة     

املوحـــدة عـــن احلـــوادث الـــيت وقعـــت يف غوجـــارات يف عـــام  
وأضافت أن املعلومات اليت قُـدمت مـؤخرا هـي حمـل           . ٢٠٠٢
ولكنها ال تتضمن أرقاما عن عـدد مـن قُتـل مـن النـساء               تقدير  

ــداء   أو  ــن تعرضــن لالســتغالل واالعت ــدد م ــة  .ع ــت إن مث  وقال
ــة مــن الدولــ     ــضا بــني املعلومــات املقدم ة الطــرف تناقــضات أي

ــا    ــصول عليهـ ــيت مت احلـ ــات الـ ــن واملعلومـ ــرى مـ ــصادر أخـ . مـ
وأضـــافت أنـــه يلـــزم القيـــام باملزيـــد لتـــوفري العدالـــة وتعـــويض 

وأثنت علـى الـدور اإلجيـايب الـذي قامـت بـه اللجنـة           . لضحاياا
الوطنية حلقوق اإلنـسان يف هـذا الـصدد ولكنـها أوضـحت أن             

التحقيـق مـع    احلكومة ينبغـي أن تتحمـل املـسؤولية األوىل عـن            
 .مرتكيب اجلرائم وإقامة الدعوى عليهم

وذكرت، أخـريا، أن مـسألة العنـف ضـد املـرأة ينبغـي               - ٤٧
جمـرد  بـدال مـن     أن تعطى مكانا بارزا يف قانون العنف الطائفي         

وأضافت أنه ينبغـي إرسـال رسـالة        . اإلشارة إليها إشارة عابرة   
 . واضحة مؤداها أن هذا العنف ال ميكن السكوت عليه
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تــساءلت عــن الــسبب يف : لنغ شــي–الــسيدة شــوب  - ٤٨
تردد حكومة اهلنـد يف التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري             

وقالــت إـا تــود أيـضا أن تعــرف سـبب التــأخريات    . لالتفاقيـة 
املستمرة يف تقدمي تقـارير الدولـة الطـرف وعـدم قيامهـا، حـىت               

 تقــدمي املعلومــات املطلوبــة عــن احلــوادث الــيت  بوقــت قريــب، 
يهــا قوأضــافت أن املعلومــات الــيت مت تل. وقعــت يف غوجــارات
. قدير ولكن ال تزال هنـاك شـواغل كـثرية   مؤخرا هي موضع ت   

وقالـــت إن بعـــض املـــصادر، ومنـــها اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق  
اإلنسان باهلند نفسها، قدمت أرقاما عن عـدد الـضحايا أعلـى            

غوجـارات  رمسية املقدمة من حكومة والية      الرقام  األبكثري من   
ــة     ــا علـــى قائمـ ــة الطـــرف يف إجاباـ ــها الدولـ الـــيت نقلـــت عنـ

وأضــافت أن أثــر هــذه احلـوادث علــى املــرأة بالــذات  . القـضايا 
غري معـروف ألن األرقـام الـيت قُـدمت ليـست موزعـة حـسب                

يبدو مـن عـدم وجـود       ما  وقالت إن مما يدعو لألسف      . اجلنس
ــرأة     ــد املــ ــددة الــــيت ارتكبــــت ضــ ــاجلرائم احملــ ــراف بــ يف اعتــ

غوجارات، وهو ما يعترب شـكال مـن أشـكال التمييـز مبقتـضى              
 . من االتفاقية١املادة 

ورحبــت بــاإلجراءات الــيت اختــذا احلكومــة املركزيــة  - ٤٩
فيما يتعلـق بـاحلوادث املـذكورة ولكنـها أضـافت أنـه مل تقـدم                
ــة       ــة الربملاني ــيت أعــدا اللجن ــارير ال ــوى التق معلومــات عــن حمت

 ني للمـــرأة أو أيـــة إجـــراءات اختـــذا احلكومـــةاملعنيـــة بـــالتمك
وقالـــت إن احلكومـــة . املركزيـــة علـــى أســـاس هـــذه التقـــارير 

ــر       ــدور أكث ــوم ب ــضى الدســتور، أن تق ــستطيع، مبقت ــة ت املركزي
ــة ويف   الإجيابيــة يف  تحقيــق وإقامــة الــدعاوى يف اجلــرائم املرتكب

وقالــت إنــه مل تقــدم أرقــام عــن عــدد  . إعــادة تأهيــل الــضحايا
. ء الــاليت أعيــد تأهيلــهن أو أعيــد إســكان حــىت اآلن     النــسا

وأضافت أن املعلومات اليت جاءت مـن مـصادر مـستقلة تـشري             
 أســـرة مـــسلمة مازالـــت تعـــيش يف ٥ ٠٠٠إىل أن أكثـــر مـــن 

 .خميمات أو مستعمرات

ــدمت ســت       - ٥٠ ــد قُ ــا، ق ــه، يف حــدود علمه وذكــرت أن
وقعـت    قضايا اغتصاب إىل احملاكم فيما يتـصل بـاحلوادث الـيت         

وطلبـت معلومـات مـستكملة عـن مركـز هـذه            . غوجاراتيف  
القضايا كما سألت عما هنالك من حواجز أمام إقامة العدالـة           
يف غوجارات وعن اخلطوات الـيت تـستطيع احلكومـة املركزيـة            

وأشـارت إىل   . زالـة هـذه احلـواجز     إلاختاذها مبقتـضى الدسـتور      
ــا أمــرت بإعــادة فــتح بعــض القــ    ضايا املتــصلة أن احملكمــة العلي
سـألت  دلـة و بأحداث غوجـارات بـسبب مـا مت مـن إتـالف األ        

 هـذه   الفحماكمـة املـسؤولني عـن إتـ       ت قـد متـت      عما إذا كانـ   
ــاملرأة       ــق ب ــا وتتعل ــد فتحه ــيت أعي ــة وعــن عــدد القــضايا ال األدل

 . وجبرائم جنسية

وقالــت إن قــانون العنــف الطــائفي يقــوي فيمــا يبــدو    - ٥١
مـر يـدعو    أهو  و مركز الضحايا    مركز موظفي الواليات وليس   

ــيت وقعــت يف غوجــارات     . إىل الدهــشة يف ضــوء األحــداث ال
وطلبت مزيدا من املعلومات عن النـساء والفتيـات املـسلمات،        

بة سوخاصة عـن أسـباب تـدين املـستوى التعليمـي واخنفـاض نـ              
وتــساءلت عمــا . مــشاركتهن يف القــوى العاملــة ويف الــسياسة 

، أخـريا، عمـا إذا      وسـألت . ضـع جيري اختاذه لتحـسني هـذا الو      
ألقليـات، الـذي يبـدو أنـه     لكان التقرير األخـري للجنـة الوطنيـة      

بعـض التقـارير األخـرى،      مـن   سائل اجلنـسني    ملـ أكثر حـساسية    
جتري مناقشته يف الربملـان وعـن الـوزارة املركزيـة الـيت سـتتوىل               

 .متابعته

قالـــت إن املـــسائل املتـــصلة ): اهلنـــد (الـــسيدة ســـينغ - ٥٢
ف ضــد املــرأة مت التــصدي هلــا مــن خــالل التــشريعات       بــالعن

والــسياسات املناســبة وتقريــر خــدمات الــدعم مبــا فيهــا إعــادة   
وذكـرت أن   .  القدرات وزيادة الـوعي    بناءالتأهيل والتدريب و  

ــنس      ــار اجلـ ــصاب واختيـ ــة باالغتـ ــة املتعلقـ ــشريعات القائمـ التـ
ــاوممارســـة الـــسايت مت  ــا أو جيـــري تعزيزهـ ــا . تعزيزهـ علـــى أـ

افت أن التــشريعات تقــوي قــدرة احلكومــة املركزيــة علــى  أضــ
ــادة       ــي ويف زي ــذ الفعل ــن يف التنفي ــشكلة تكم ــل ولكــن امل العم
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، أـا   وذكـرت،أخريا . الوعي بالقـضايا بـني مـوظفي الواليـات        
ترحب بفكرة األخذ بنهج الدورة احلياتية فيما يتعلـق بـالعنف           

 .ضد املرأة

لى أن مثـة حاجـة إىل       وافق ع ): اهلند (السيد فاهنافايت  - ٥٣
تعريــف جديــد وأقــل تقييــدا بالنــسبة لالغتــصاب واالعتــداء       
اجلنسي وهو ما سلمت به اللجنـة الوطنيـة للمـرأة الـيت تـسعى               
إىل إدخــال تعــديالت ــذا املعــىن علــى قــانون العقوبــات يف       

ــد ــة إىل     . اهلن ــة املقدم ــساعدة القانوني ــستوى امل ــق مب ــا يتعل وفيم
جمـرد  ينطوي ذلك علـى خطـر      أن   الضحايا قال إن من املمكن    

مثـة عـددا مـن احملـامني     ولكـن   العمل للمحـامني العـاطلني    توفري
املمتازين املخلصني لقضايا املرأة والـذين يعرضـون خـدمام ،           
باإلضــافة إىل أصــدقاء احملكمــة الــذين كــثريا مــا تعتمــد علــيهم   

 .احملاكم

وذكر أن أحـداث غوجـارات كـان ينبغـي أال حتـدث              - ٥٤
وأثـىن  . أا كانت خروجا على املـألوف ومـصدرا للعـار         أبدا و 

على املنظمـات احلكوميـة وعلـى وسـائل اإلعـالم الـيت عملـت               
جبد، معرضة نفـسها لتـضحيات وخمـاطر شخـصية، لفـضح مـا              

 Best Bakeryوأضاف أنـه بالنـسبة لقـضية    . ارتكب من املظامل
مت تقـــدمي اســـتئناف إىل احملكمـــة مـــن حكـــم الـــرباءة األصـــلي  

ما رفض هذا االستئناف قُدم استئناف ـائي إىل احملكمـة           وعند
ــادة    ــا للم ــا وفق ــن الدســتور ٣٢العلي ــة  .  م وأضــاف أن احملكم

إقامة العدل حاليـا    دون  العليا، إدراكا منها للعقبات اليت حتول       
اشـــترا ريف غوجـــارات، أمـــرت بنقـــل القـــضية إىل واليـــة ماها 

 .ااورة

 أيـضا بإعـادة فـتح أكثـر         وقال إن احملكمة العليا أمرت     - ٥٥
ــن  ــضية  ٢ ٠٠٠م ــى     ق ــدرة عل ــدم الق ــد حفظــت لع ــت ق كان

مث أعيد فتحها وأحيلت فيما بعد إىل قـاض         . العثور على اجلناة  
من قضاة حماكم املقاطعات، وأحيـل بعـض هـذه القـضايا مثـل              

املركــزي املكتــب بــانو إىل ببلقــيس قــضية االغتــصاب املتعلقــة 

وهـي   دسـتورية يف اهلنـد     وأضـاف أن مثـة مـشكلة      . للتحقيقات
أن القانون والنظام مها من مسؤوليات كل والية والـشرطة يف           
كل والية وليس من مسؤوليات احلكومة املركزية؛ وهـذا هـو           

علــى أنــه أضــاف أن احملكمــة العليــا  . جــوهر النظــام االحتــادي 
نو مـن غوجـارات إىل      استطاعت أيضا حتويـل قـضية بلقـيس بـا         

لنظر يف قـضايا    بـا  ٢٠٠٧فربايـر   /طماهاراشترا وستقوم يف شبا   
أخـــرى تتعلـــق باألحـــداث الـــيت وقـــت يف غوجـــارات وذلـــك 
مبساعدة أصدقاء احملكمة من أجل تقرير ما ميكن إصـداره مـن            

 مـن الدسـتور فـإن       ٣٥٥وقال إنه مبقتضى املادة     . أوامر أخرى 
من سلطة احلكومة أن تعرض على الواليـات مـساعدة االحتـاد            

لداخلية ولكن ينبغي أن تكون هنـاك  عند وقوع االضطرابات ا 
 .حساسية لألوضاع القائمة

ــينغ - ٥٦ ــد (الـــسيدة سـ ــسة  ): اهلنـ ــة اخلمـ قالـــت إن اخلطـ
 تشمل جمموعـة تـدابري    ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(احلادية عشرة للهند    

وفيمــا . وإعــادة التأهيــل بالنــسبة لــضحايا االغتــصاب  لإلغاثــة 
التـشريع  يتعلق مبسألة التعريفات، قالـت إنـه سـيتم حتـسينها يف             

 .اجلديد

 ٩ إىل ٧املواد من 

ذكــرت أن رئــيس الــوزراء :  أبيــاه–الــسيدة كــوكر  - ٥٧
يف عقــد اجتماعــا مــع زعمــاء األحــزاب للتوصــل إىل توافــق       

آلراء بـــشأن إدخـــال تعـــديالت علـــى الدســـتور تـــنص علـــى   ا
ــد     ــان ومقاعـ ــد الربملـ ــرأة بثلـــث مقاعـ ــاظ للمـ ــالس ااالحتفـ ـ

وذكـرت أـا تـود أن تعـرف         . التشريعية بالواليات على األقل   
آلراء وعــن يف امــا إذا كــان قــد مت فعــال التوصــل إىل توافــق      

وتـساءلت كـذلك   . اإلطار الـزمين املتوقـع إلدخـال التعـديالت       
قد مت يف الواقع تنـاول مـسألة احلاجـة املـسلم ـا              كان  عما إذا   

ــصحيحية لــضمان      ــاذ إجــراءات متييزيــة ت  يف املائــة ٣٠إىل اخت
دمات القطاع العام للمرأة وهو ما أشري إليـه         على األقل من خ   

ــات  ). ٢٠ص ، CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1(يف اإلجابــــــــــ
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ــة    ــة ســتكون ممتن ــة معلومــات  ألوذكــرت أن اللجن ن هــذه عــي
نتـائج اسـتنادا إىل تقيـيم       اإلجراءات وعما مت التوصـل إليـه مـن          

وأضــافت أنــه ســيكون حمــل تقــدير خــاص أن  . منتــصف املــدة
دد النـساء الـاليت متـت ترقيتـهن والقطاعـات           تقدم اهلند بيانا بع   

 .اليت مت فيها ذلك موزعة حسب مجاعات األقليات

قالــت إن احلكومــة ملتزمــة   ): اهلنــد (الــسيدة ســينغ  - ٥٨
بتقـــدمي هـــذا الـــتحفظ إىل الربملـــان وإىل اهليئـــات التـــشريعية      

يف بالواليــــات ولكــــن مل يــــتم التوصــــل إىل توافــــق يف اآلراء  
ذا ال  هلـ وأضـافت أـا     .  رئـيس الـوزراء    الجتماع الـذي عقـده    ا

ــستطيع أن تقــدم   ــزم إدخــال  أي إطــار زمــين  ت وإن كانــت تعت
وذكـرت  . التغيريات التـشريعية الالزمـة يف أقـرب وقـت ممكـن           

ن التمثيــل احلــايل للمــرأة يف عــلــديها أرقــام جــاهزة ليــست أنــه 
على أا أضافت أنه وفقا للتقرير الـذي سـبقت          . القطاع العام 

ليه واملتعلق باملرأة والرجل يف اهلند فإن النـسبة العامـة          اإلشارة إ 
 ١١مـن   ارتفعـت   للمرأة يف اهليئـات احملليـة وهيئـات الواليـات           

 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ١٨ إىل ١٩٨١يف املائة يف عام 

قــــال إن مــــن ): اهلنــــد (سريفاســــتافا. ك. الــــسيد أ - ٥٩
 اهلنــد الــصعب التحــدث عــن متثيــل املــرأة يف القــوى العاملــة يف

.  يف املائة من العاملني يعملون يف القطـاع غـري املـنظم            ٩٣ن  أل
وذكر أن املستوى غري مرض يف القطاع املـنظم ولكـن االجتـاه             

 يف املائـة يف     ٢١,٦فقد ارتفعت النـسبة مـن       : آخذ يف التحسن  
 ٢٧,٤ مث إىل ١٩٩٩ يف املائـة يف عـام    ٢٥,٩ إىل   ١٩٨٣عام  

ــام   ــة يف عـ ــار إ. ٢٠٠٤يف املائـ ــم  وأشـ ــة األمـ ــر منظمـ ىل تقريـ
أن النــسبة اإلمجاليــة جــاء بــه املتحــدة لألغذيــة والزراعــة الــذي 

 يف املائـة    ٣٣ملشاركة املـرأة يف القـوى العاملـة يف اهلنـد بلغـت              
 .٢٠٠٤يف عام 

أعربـت عـن أسـفها لعـدم        : غ شـيلن  –السيدة شـوب     - ٦٠
ــأخري يف تقــدمي التقــارير   وقالــت إن التقــارير  . تلقــي تفــسري للت

دة اليت جيري حبثها هي ثـاين مـرة تقـدم فيهـا تقـارير منـذ                املوح

ـا تـشدد    وذكـرت أ  . ١٩٩٣التصديق علـى االتفاقيـة يف عـام         
عرفــة مــا إذا كــان ملعلــى هــذه النقطــة ال بغــرض النقــد ولكــن  
 وأضافت أن مجيـع   . ميكن تقدمي بعض املساعدة يف هذا الصدد      

كـان البلـد    بتقدمي التقارير سواء    االلتزامات   عليها نفس    الدول
جزيرة صـغرية أو احتـادا كـبريا معقـدا مثـل اهلنـد، وذلـك حـىت               
تــتمكن اللجنــة مــن النــهوض مبهمــة رصــد العمــل فيمــا يتعلــق   

ــراف  ــدول األطــ ــع الــ ــول  . جبميــ ــسألة الربوتوكــ ــسبة ملــ وبالنــ
االختياري قالت إا ختشى أن يكون هناك سوء فهـم فهـي مل             

ــضائية يف     ــسلطة الق ــتقالل ال ــى اس ــصد اهلجــوم عل ــد تق  أي بل
ــة مــن خــالل      ــذ االتفاقي ولكــن كــان الغــرض هــو حتــسني تنفي

اذا تفهـم ملـ   وأضـافت أـا ال      . تحقيقللتصال وإجراء   لالإجراء  
وأعربـت عـن    . ال تريد اهلند أن تستفيد من هذا الـصك املفيـد          

لرتعة التمييزيـة يف    با رمسي يف اهلند     فأسفها لعدم وجود اعترا   
ــة غوجــارات  ــه ينبغــي  . كارث ــرف  وقالــت إن ــة أن تعت للحكوم

ــز فيهــا علــى املــرأة     تعرضــت الــيت باحلــاالت الــيت كــان التركي
ــار      مــن الطوائــف  بطائفــةألعمــال وحــشية بغــرض إحلــاق الع

 .وتدمريها

قال إن كل دولة هلا احلـق الـسيادي         : السيد فلنترمان  - ٦١
يف أال تــصبح طرفــا يف الربوتوكــول االختيــاري، ولكــن كــثريا  

لــيت تتحقــق فيهــا ســيادة القــانون قــد   مــن الــدول الدميقراطيــة ا 
ايــة مقامــت يف الواقــع بالتــصديق علــى الربوتوكــول بــسبب احل

 تتوافر ألضـعف  توتساءل عما إذا كان   . التكميلية اليت يوفرها  
ــة      ــساعدة القانوني ــى خــدمات امل ــات فرصــة احلــصول عل . الفئ

 املوجــه ضــد نــفوأضــاف أن مــن الواضــح مــن التقــارير أن الع
أنــه اجلنــاة مــن العقــاب  إفــالت د ثقافــة نــساء الــداليت ووجــو 

يتعني اختاذ تدابري هامة لتحسني إقامة العـدل يف اهلنـد وخاصـة             
ــة     ــساعدة القانوني ــوفري امل ــن خــالل ت ــديره   . م ــن تق ــرب ع وأع

علــى أن .  اللجــوء والالجــئنياهلنــد فيمــا يتعلــق بطــاليبلــسجل 
 يف حالــة ضـعف شــديد، وخاصــة  سـيظلون هـؤالء األشــخاص  

ادامت اهلند مل تصدق علـى االتفاقـات الدوليـة          ، م مالنساء منه 
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يـة القيـام    ن لدى احلكومـة     توتساءل عما إذا كان   . ذات الصلة 
 .بذلك

مكني تـــساءلت عمـــا إذا كـــان الـــت: اميـــالـــسيدة دير - ٦٢
للمرأة هو خري وسيلة لـضمان املـساواة يف املعاملـة بينـها وبـني               

ــل ــني     . الرجـ ــساواة بـ ــى املـ ــنص علـ ــتور يـ ــرت أن الدسـ وذكـ
سني، ومــن مث تــساءلت عــن الطريقــة الــيت تــستطيع ــا       اجلنــ

 ورفضها اختـاذ التـدابري الالزمـة        املبدأاحلكومة التوفيق بني هذا     
وأضــافت أن مــشروع  . لتحقيــق هــذه الغايــة يف كــل قطــاع    

قــانون العنــف الطــائفي يقــوي ســلطة الدولــة ولكنــه ال يعاقــب 
. لغفـا فيما يبدو مسؤويل الدولة عـن جـرائم االرتكـاب أو اإل      

ــشرطة     ــام ضــباط ال ــصدد إىل قي بعــض يف وأشــارت يف هــذا ال
وفيمـا يتعلـق بتعريـف جرميـة        . بإتالف األدلة قضايا غوجارات   

 سـنة   ٢٠٠ضد املرأة قالـت إن احلكومـة احتاجـت إىل           العنف  
بـأن مثـة مـشكلة يف هـذا الـصدد           حمكمة اجلنايات   لكي تعترف   

 وال ميكــن االطمئنــان إىل أن نفــس احملكمــة ستتــصرف علــى     
النحـــو املناســـب إزاء هـــذه اجلـــرائم وأنـــه ال بـــد مـــن تـــدخل  

 .احلكومة

عرفــة مــا إذا ميف أعربــت عــن رغبتــها : الــسيدة شــني - ٦٣
ــى حماكمــة        ــشرة تــنص عل ــة ع ــة اخلمــسية احلادي ــت اخلط كان
مــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية ضــد املــرأة ألن هــذا عنــصر هــام يف    

رضـن  تعوتساءلت كذلك عن عدد من      . إعادة تأهيل الضحايا  
القتل من النساء يف القضايا اليت أعيـد فتحهـا فيمـا        لالعتداء أو   

ــد     يتــصل باالضــطرابات الــيت وقعــت يف غوجــارات والــيت يزي
 .  قضية٢ ٠٠٠عددها عن 

صغر حجـم القطـاع غــري   بـ سـلمت  : الـسيدة سـيمس   - ٦٤
املنظم نسبيا يف اهلند ولكنها أشارت إىل أن احلكومـة املركزيـة    

لعمل وينبغـي عليهـا أن تكـون قـدوة          هي أحد كبار أصحاب ا    
 ٤وحثت على اختاذ تدابري مؤقتة خاصـة وفقـا للمـادة            . لغريها

ــى أن    ــة تؤكــد عل ــن االتفاقي ــة أو  اجلــدارةم  ال حتــددها الطائف

ــة، واعترفــت     ــدرة الفكري ــا حتــددها الق ــاجلــنس وإمن ــرأة ب أن امل
عنــدما تتــاح هلــا  تتفــوق دائمــا علــى الرجــل يف التعلــيم العــايل   

ورحبـت باشـتراك احملـامي العـام باهلنـد يف           . لتحاق به فرصة اال 
ألن مـــن الـــضروري أن يـــضم الوفـــد رجـــاال ونـــساء  وفـــدها 

جمـال  وأضـافت أن التعلـيم النظـامي يف         . يهتمون بقـضايا املـرأة    
 كمـا . القانون ال بـد أن يكملـه تـدريب خـاص يف هـذا اـال               

 . أن يكون هناك عدد أكرب من القاضياتيتعني

قالت إا تأسف لتـأخري تقـدمي     ): اهلند (سينغالسيدة   - ٦٥
املـستقبل  اهلند، وذكرت أنه سيبذل كل جهد ممكن يف         تقارير  
 موحـدا وأضافت أن الباب لـيس      . التقارير يف مواعيدها  لتقدمي  

أمام التصديق على الربوتوكول االختياري ولكنها ال تـستطيع         
 يف  إىل أكثر مما يسمح بـه املوقـف احلـايل للحكومـة           أن تذهب   
 .هذا الصدد

سلَّم بأن املـرأة أكثـر تعرضـا        ): اهلند (السيد فاهنافايت  - ٦٦
اصـة  اخلووعد بدراسة إمكانية تـوفري احلمايـة        . للعنف الطائفي 

ــ ــساعدة      . نهل ــى امل ــداليت عل ــسألة حــصول ال ــق مب ــا يتعل وفيم
 القانونيــة جيــري إنــشاؤها  القانونيــة ذكــر أن جلــان املــساعدة    

حنـاء البلـد لـضمان فـرص الـداليت يف      يف مجيع أ واإلعالن عنها   
 .اللجوء إىل احملاكم

وذكر أن التمكني للمرأة عملية بطيئة وتقتضي حتقيـق     - ٦٧
وأضـاف أن املـسلمات علـى وجـه         . التوازن الـدقيق يف اتمـع     

ــه مــن املظــامل؛      ــرددن يف الكــالم عمــا يتعرضــن ل اخلــصوص يت
سلم يتوقـع   تمـع املـ   يف ا وذكر أن االرتفاع مبستويات التعلـيم       
بتعريـف  وفيمـا يتعلـق     . أن يكون له أثر إجيـايب يف هـذا الـصدد          

أمكنـها التـصدي هلـذه      جرمية العنف قـال إن حمكمـة اجلنايـات          
ــسألة ا ــصوص القائمــة  مل ــد  يف نطــاق الن ــانون اجلدي  ، ولكــن الق

وقال إنه ميكـن تقـدمي      . سيتضمن التعريفات اجلديدة الضرورية   
 يف أنه يوجـد عـدد كـبري     األرقام عن عدد القاضيات، وأضاف      

قريــب كانــت هنــاك امــرأة  الواليــات وأنــه حــىت عهــد  حمــاكم 
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وذكــر أن مجيـــع القــضاة يتلقـــون   . واحــدة يف احملكمــة العليـــا  
قوق اإلنسان وقـضايا    حبالتدريب الكايف والذي يشمل التوعية      

 .املرأة

قــال إن املــوظفني ): اهلنــد (سريفاســتافا. ك.الــسيد أ - ٦٨
يوقَّـع علـيهم العقـاب؛      واجبـام   ون يف   العمومني الـذين يقـصر    

العنـف الطـائفي    وقرأ نـصا ـذا املعـىن يف مـشروع قـانون منـع               
ــه  ــسيطرة علي ــسجيل  ذكــرو. وال ــه مت ت ــد  ٤ ٢٥٩ أن ــضية بع  ق

إحــداث اجلهــد الطــائفي يف غوجــارات وأنــه مت توجيــه االــام  
 قــضية ٦٧وأضــاف أن .  قــضية مــن هــذه القــضايا٢ ١٣٥يف 

ــضايا كا   ــذه الق ــن ه ــق  م ــت تتعل ــالعنف ن ــها   ب ــرأة ومن ضــد امل
 .قضيتان أعيد فتحهما

شــددت علــى أن مــشروع   ): اهلنــد (الــسيدة ســينغ  - ٦٩
 الطائفي مازال يف مرحلة املشروع ومن مث ميكـن          العنفقانون  

 أن التـشريعات ليـست أبـدا        توأضـاف . إدخال حتـسينات عليـه    
 جتــريوقالــت إنــه . يف حالــة مجــود وإمنــا ميكــن دائمــا تغيريهــا 

ــشة  ح ــا مناق ــانون     لالي ــى الق ــا عل ــيت ميكــن إدخاهل ــديالت ال لتع
ــع االقتراحــات      ــه ســيتم النظــر يف مجي ــصاب وأن ــصل باالغت املت

وفيمــا يتعلــق مبــسألة اشــتمال اخلطــة اخلمــسية احلاديــة  . البنــاءة
عــشرة علــى حكــم يتعلــق مبحاكمــة ومعاقبــة مــرتكيب اجلــرائم   

 تـشريعية   ضـد املـرأة، شـددت علـى أن املـسألة مـسألة            املرتكبة  
وليست مسألة برناجمية وأنه جيري حبثها مع عـدد مـن املـسائل              

 .ذات الصلة يف املناقشات اجلارية

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


