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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  األربعونالدورة 
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ - أبريل / نيسان٢٨جنيف، 

  ملقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التقارير ا
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  اهلند
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقارير الثاين إىل اخلامس اليت قدمتها                - ١

 ١٤جلساهتا يف ) E/C.12/IND/5(ذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهلند بشأن تنفي
، ٢٥، واعتمـدت يف جلـستها       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨ و ٧  ، املعقودة يف  )E/C.12/2008/SR.14-16 (١٦ و ١٥و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨مايو /أيار ١٦املعقودة يف 

   مقدمة- ألف 

 اللجنة بتقدمي التقرير املوحد الذي يضم التقارير الثاين إىل اخلامس للدولة الطرف، رغـم تـأخر      ترحب  - ٢
وتالحظ اللجنة أن التقرير أعد عموماً طبقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، لكنـها تأسـف إذ مل                .  عاماً ١٥تقدميه  

عض األسئلة املطروحة على الدولـة  كما تأسف لعدم الرد على ب.  من العهد  ٥ إىل   ١يتضمن معلومات عن املواد     
  ).E/C.12/Q/IND/5(الطرف يف قائمة املسائل اليت وضعتها 

وتقدر اللجنة الفرصة املتاحة إلجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف واألجوبة عن األسئلة اليت طرحتـها                  - ٣
االت، مفصلة مبا فيه الكفاية لكنها تعرب مع ذلك عن أسفها ألن املعلومات املقدمة مل تكن، يف بعض احل       اللجنة،  

  .لكي جتري اللجنة تقييماً أفضل ملستوى التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد يف الدولة الطرف

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

تالحظ اللجنة بارتياح التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيـز التمتـع                  - ٤
  :قتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة ما يليباحلقوق اال
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  ؛٢٠٠٦قانون حظر زواج األطفال لعام   -   

   الذي يعترف بأن العمل حق من احلقوق؛٢٠٠٥القانون الوطين لضمان العمل يف الريف لعام   -   

  ؛٢٠٠٥  لعاماملرتيل قانون محاية املرأة من العنف   -   

  ؛٢٠٠٥ املعتمد يف عام" التعليم للجميع"برنامج   -   

تقـدمي خـدمات     هبدف   ٢٠٠٥اليت بدأ تنفيذها يف عام      " املهمة الوطنية لتوفري الصحة الريفية    "  - 
  ؛صحية جيدة يف املتناول وميسورة وميكن املساءلة عليها

 يف استهلتالرامية إىل حتسني البىن األساسية الريفية واليت " هبارات نريمان"اخلطة الرباعية املسماة   - 
  ؛٢٠٠٥عام 

  ، الرامي إىل ضمان حماسبة احلكومة؛٢٠٠٥انون احلق يف اإلعالم لعام ق  - 

نطـاق  لتوسيع   على قانون الطالق اهلندي وقانون األيلولة لدى اهلندوس          ٢٠٠٤تعديالت عام     - 
  ممارسة املرأة حقوقها يف الطالق وامللكية واإلرث؛

حظر اختيار ( الوالدة وقبل احلمل تقنيات التشخيص قبلب  اخلاصقانونال على ٢٠٠٣تعديل عام   - 
  ؛١٩٩٤لعام ) جنس اجلنني

، الذي جيعل التعليم جمانياً وإجبارياً جلميـع        ٢٠٠٢ن لعام   و السادس والثمان   الدستوري التعديل  - 
   سنة؛١٤وسنوات  ٦األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

األحـداث  قضاء  ون  ، املعّدل بقان  ٢٠٠٠لعام  ) رعاية األطفال ومحايتهم  (قانون قضاء األحداث      - 
  .٢٠٠٦لعام ) رعاية األطفال ومحايتهم(

  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  - ٥

  ؛٢٠٠٧اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   - 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               - 
شراك األطفال إباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باألطفال يف املواد اإل

  ؛٢٠٠٥يف النـزاعات املسلحة، يف عام 

  .٢٠٠٠، يف عام العمل اجلربيبشأن إلغاء ) ١٩٥٧(١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - 

لطرف يف تطوير السوابق القضائية الدوليـة       تقدير أمهية مسامهة احملكمة العليا يف الدولة ا       مع ال وتالحظ اللجنة     - ٦
  . إخضاع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للقضاء، من خالل تفسرياهتا للدستور اليت تتسم باالستباقيةمن أجل
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   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

  .نب الدولة الطرف من جاتعوق تنفيذ العهد اللجنة عدم وجود عوامل وصعوبات تالحظ  - ٧

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

 أن إعمال   ال سيما  التزاماهتا القانونية النامجة عن العهد،       منتالحظ اللجنة بأسف موقف الدولة الطرف         - ٨
  .ةً تدرجيي كلي ذو طابعاحلقوق املنصوص عليها فيه

يا اهلندية يف تفسري الدسـتور قـصد        وتشعر اللجنة بالقلق ألنه رغم الدور اهلام الذي تؤديه احملكمة العل            - ٩
 يف النظـام     يدخل حيز النفاذ الكامـل     ن العهد مل  إخضاع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للقضاء، فإ      
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ السلطات . القانوين للدولة الطرف بسبب انعدام التشريعات احمللية املناسبة

  .حملاكماحلكومية أحكام ا

 احلقـوق   عن تدابري إدارية وسياساتية     توفريتنسيق و ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات فعالة ل          - ١٠
 أمام التنفيذ العادل والفعال كبرياًاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، على مستوى االحتاد والواليات، مما ميثل عائقاً 

  .للعهد يف الدولة الطرف

لجنة بقلق أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجلان الواليات حلقوق اإلنسان ال تتلقى ما يكفي وتالحظ ال  - ١١
كما تشعر بالقلق ألن إنشاء حماكم حلقوق اإلنسان على صعيد املقاطعات، الذي            . دعم املوارد املالية وغريها   من  

ن والية حماكم حقوق اإلنسان ال تشمل ، مل يتم يف معظم أحناء البلد، وأل١٩٩٣قانون حقوق اإلنسان لعام توخاه 
  .انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير اليت تتحدث عن أن املسؤولني يف الواليات واملوظفني املكلفني بإنفاذ   - ١٢
 على إحقاق حقـوقهم     الطوائففراد و القوانني يهددون املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم من يساعدون األ          

وتالحظ اللجنة بقلق، يف هذا الـصدد،       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويضايقوهنم وميارسون العنف عليهم      
وجود تشريعات أمنية وطنية تسمح للمسؤولني يف الواليات الذين ينتهكون حقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلقـوق                 

  .افية، باإلفالت من العقاباالقتصادية واالجتماعية والثق

وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألنه رغم الضمانة الدستورية بعدم ممارسة التمييز، إضافة إىل أحكام القـانون                  - ١٣
قبلها تممارسات مستشرية غالباً ما يهي أو العنف /اجلنائي اليت تعاقب على أعمال التمييز، فإن التمييز واملضايقة و   

املعترف هبا يف   احملرومة واملهمشة، مبن فيهم النساء، والطوائف والقبائل        فئات  اد بعض ال  ارس على أفر  متاجملتمع، و 
، وفقراء احلضر، وعمال القطاع غري الرمسي، واملشردون داخلياً، واألقليات الدينيـة،            الدستور والشعوب األصلية  

يساور اللجنة القلق أيـضاً بـشأن       و. اإليدز/ةمثل املسلمني، واملعاقون، واملصابون بفريوس نقص املناعة البشري       
الباهظة، واملدد الطويلة اليت تستغرقها لتقاضي احلواجز اليت يواجهها الضحايا للجوء إىل العدالة، مبا فيها تكاليف ا 

  .احملاكمأحكام احملاكمات، وعدم تنفيذ السلطات احلكومية 
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  ة التمييز الطبقي الفعلي املستمر الـذي       وتالحظ اللجنة بقلق عدم حتقيق الدولة الطرف تقدماًً يف مكافح           - ١٤
منع األعمال  (املعترف هبا يف الدستور     والقبائل   قانون الطوائف سيما   احلظر القانوين، ال  إجراءات  ال يزال سائداً رغم     

وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء النسبة الضئيلة للمحاكمات عن اجلـرائم املرتكبـة حبـق               . ١٩٨٩لعام   )الوحشية
، وألن التحيزات واملواقف املتسمة بالتمييز عند إنفاذ        عترف هبا ين ينتمون إىل الطوائف والقبائل امل     األشخاص الذ 
  .جلوء الضحايا إىل العدالةتشكل عقبة خطرية تعترض سيما من قبل الشرطة،  القوانني، ال

 بـشأن  ٢٠٠٦ام وتالحظ اللجنة بقلق أن التوصيات الواردة يف تقرير جلنة راجندر ساشار الصادر يف ع          - ١٥
تاَبع مبا يكفي، وتأسف             عدم اختاذ احلكومة االحتادية    لالوضع االجتماعي واالقتصادي والتعليمي ملسلمي اهلند مل ُت

  .وحكومات الواليات إجراءات يف هذا املقام

اة بـني   ويساور اللجنة قلق بالغ ألنه رغم اجلهود اجلديرة بالثناء اليت بذلتها الدولة الطرف لتعزيز املساو                - ١٦
واعتماد التعديالت املدخلة على قانون األيلولة ) ٢٠٠١(الرجل واملرأة، مثل اعتماد السياسة الوطنية لتمكني املرأة 

، نياجلنـس بني   على التوايل، فإن انتشار عدم املساواة        ٢٠٠١ و ٢٠٠٥لدى اهلندوس وقانون الطالق اهلندي يف       
، مما يضر بتمتع النساء باحلقوق االقتصادية       اًزال سائد يقليات، ال   ، وقوانني األحوال الشخصية لأل    التنميط الثقايف و

وتالحظ اللجنة بقلق، باخلصوص، أن مجيع اإلحصاءات املتاحة للجنـة          . واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة    
 ال سيماالثقافية، ن باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وهنسبياً من حيث متتُّعبقدر أكرب تشري إىل أن النساء يتضررن 

  .من ينتمني منهن إىل الفئات احملرومة واملهمشة

حظر ( الوالدة   احلمل وقبل  تقنيات التشخيص قبل  ب  اخلاص قانونوتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف إنفاذ ال        - ١٧
 إجهـاض األجنـة اإلنـاث       معدل، الذي جنم عنه ارتفاع      ٢٠٠٣، بصيغته املعدلة يف عام      ) اجلنني اختيار جنس 

  .تمرار تفاقم نسبة الذكورةواس

وتالحظ اللجنة بقلق عدم تناسب متثيل املرأة يف سوق العمل غري الرمسية والتفاوتات اجلنسانية الكبرية يف               - ١٨
  .وتالحظ بقلق أيضاً ضعف متثيل املرأة يف صنع القرار. األجور

ال وغريها من ظروف العمل     وأسوأ أشكال عمل األطف   عمالة إسار الدين،    انتشار  وتالحظ اللجنة بقلق      - ١٩
مجع القمامة يدوياً وإنـشاء     ) حظر(قانون   ااحلظر القانوين، مبا فيه   إجراءات  االستغاللية يف الدولة الطرف، رغم      

عمل ) ر وتنظيم حظ(، وقانون   ١٩٧٦ لعام   نظام عمالة إسار الدين   ) إلغاء(، وقانون   ١٩٩٣املراحيض اجلافة لعام    
نة بالقلق بشأن ضعف إنفاذ تشريعات العمل القائمة على صـعيدي االحتـاد             وتشعر اللج . ١٩٨٦األطفال لعام   
  .الوعي بني أرباب العمل بالقواعد واملعايري املوجودةفضالً عن نقص والواليات، 

وتالحظ اللجنة بقلق أن النمو االقتصادي السريع واملطرد يف الدولة الطرف مل يترجم إىل زيادة فـرص                   - ٢٠
تعليـق  يف   من العهد، كما برز      ٦في لضمان االمتثال لاللتزامات األساسية مبوجب املادة        العمل زيادة كبرية تك   

  .بشأن احلق يف العمل) ٢٠٠٥(١٨اللجنة العام رقم 

يف الدولة الطرف، خاصة    معدل البطالة الكاملة واملقّنعة مرتفع وال يفتأ يتزايد         وتشعر اللجنة بالقلق ألن       - ٢١
  .٢٠٠٦عام يف القانون الوطين لضمان العمل يف الريف  رغم َسنيف املناطق الريفية، 
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وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً . وتالحظ اللجنة بقلق ضعف إنفاذ احلد األدىن لألجور املعمول به يف الدولة الطرف  - ٢٢
  .م يف القطاع الزراعي، ال تكفي لتوفري مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهال سيماألن مستويات األجور املتدنية، 

ويساور اللجنة القلق إزاء الشروط املتعددة اليت تفرضها الدولة الطرف على النقابات، خاصة تلك الـيت           - ٢٣
 ١٠٠ما ال يقل عن     عضوية  تعمل يف القطاع غري الرمسي، للحصول على تراخيص املفاوضة اجلماعية، مثل شرط             

، واحلظر التام لإلضرابات مبقتضى قانون ١٩٢٦ام  مبوجب قانون النقابات لع يف املائة من اليد العاملة١٠عامل أو 
وتالحـظ  . على اخلدمات األساسية الذي ال حيدد قائمة رمسية باخلدمات األساسية اليت تقع ضمن نطاقه             حلفاظ  ا

اللجنة بقلق أيضاً أن حق موظفي اخلدمة املدنية يف االنضمام إىل النقابات ويف اإلضراب مقيد تقييداً شديداً، عمالً 
  .املدنية املركزيةدمات  اخلاصة باخل١٩٦٤عد السلوك لعام بقوا

غري الرمسي، /ويساور اللجنة القلق ألن العمال يف الدولة الطرف، ومعظمهم يعملون يف القطاع غري املنظم  - ٢٤
 حالياً، يف انتظار إقرار الربملان مـشروع قـانون          الضمان االجتماعي الذي تديره الدولة    ال يستفيدون من محاية     

  .لضمان االجتماعي لعمال القطاع غري املنظما

اللجنة قلقاً بالغاً إزاء عدم إحراز الدولة الطرف تقدماً يف القضاء على املمارسـات التقليديـة                تبدي  و  - ٢٥
التضحية بالزوجـة  وأحكام قوانني األحوال الشخصية اليت تضر بالنساء والفتيات وتتسم بالتمييز حبقهن، مبا فيها  

وزواج األطفال، والقتل بسبب  ومطاردة الساحرات ،(devadasi)دعارة فتيات املعابد ، و(Sati)وج على حمرقة الز
وقانون ، ٢٠٠٥ مثل قانون العنف العائلي لعام  الوارد يف قواننياملهور، والقتل بدافع الشرف، رغم احلظر القانوين

 وقانون ،١٩٣٩قانون تقييد زواج األطفال لعام ، و١٩٨٢لعام إهداء الفتيات للمعابد ، وقانون حظر ١٩٦١املهور حظر 
  .٢٠٠٦حظر زواج األطفال لعام 

 املمارس على املرأة واألطفال يف الدولة الطرف، إضافة إىل          رتيلوتشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي العنف امل        - ٢٦
محاية املرأة من العنـف     النسبة املرتفعة من األطفال الذين يتعرضون لالعتداء اجلنسي يف البيوت، رغم َسن قانون              

وتأسف اللجنة بالغ األسف، يف هذا الصدد، على التساهل يف إنفاذ التشريعات القائمة اخلاصة . ٢٠٠٥لعام املرتيل 
 من قانون A-498حبماية الضحايا من العنف العائلي والنسبة املنخفضة للمحاكمات عن تلك اجلرائم مبقتضى املادة 

  .اهلنديالعقوبات 

وتشعر اللجنة بقلق .  اللجنة بقلق أن االجتار باألشخاص يظل مشكلة كبرية تواجه الدولة الطرفوتالحظ  - ٢٧
ميثلون نسبة كبرية من ضحايا االجتار      املعترف هبا   شديد ألن النساء واألطفال الذين ينتمون إىل الطوائف والقبائل          

واالستغالل اجلنسي، بدالً من توفري احلماية هلم ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن ضحايا االجتار . واالستغالل اجلنسي
وإعادة تأهيلهم، حياكَمون مبوجب قانون منع االجتار الالأخالقي، وألنه ال توجـد تـشريعات جتـّرم االجتـار                  

  .حتديداً باألشخاص

ـ                  - ٢٨ ار وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار الفقر الشديد، رغم النمو االقتصادي السريع احملـرز يف إط
انعدام ونقص األمن الغذائي الشديدين فضالً عن ، )٢٠٠٧- ٢٠٠٢(والعاشرة ) ٢٠٠٢- ١٩٩٧(اخلطتني التاسعة 

ويف املناطق الريفية، متناسبة على السكان الذين يعيشون يف الواليات األفقر غري يف البالد، وكل ذلك يؤثر بصورة 
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ضاً ألن الدولة الطرف، يف سـعيها إىل حتقيـق النمـو            ويساور اللجنة القلق أي   . وعلى الفئات احملرومة واملهمشة   
االقتصادي، ويف تعريفها لعتبة الفقر من حيث االستهالك فقط ال غري، أغفلت التزاماهتا القاضية بأن تدرج بالكامل 

وتـشعر  .  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف استراتيجياهتا للحد من الفقـر          ال سيما حقوق اإلنسان،   
لجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير اليت تتحدث عن الفساد وعدم الكفاءة والتمييز يف التوزيع، مما يعوق احلصول                 ال

على الغذاء، خاصة من طرف فئات اجملتمع احملرومة واملهمشة اليت استبعدت من مزايا النمو االقتـصادي الـذي                  
  .حققته الدولة الطرف

قة املفرطة اليت يعانيها املزارعون أفضت إىل تزايد حاالت االنتحار بني           وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن املش       - ٢٩
وتشعر اللجنة بقلق شديد ألن الفقر املدقع بني صغار املزارعني الذي تسبب فيه . هذه الفئة على مدى العقد املاضي

 عمالوعدم احلصول على القروض وعدم وجود بىن أساسية ريفية كافية، تفـاقم بـسبب اسـت               نقص األراضي   
، اآلفاتما ترتب عليه ارتفاع أسعار البذور واألمسدة ومبيدات والشركات املتعددة اجلنسيات بذوراً حمّورة وراثياً، 

  . يف صناعة القطنال سيما

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة وطنية لإلسكان تعاجل باخلصوص احتياجـات األفـراد       - ٣٠
الذين أفيد أن عددهم يف تزايد، وذلك بتـوفري         طنات  قمستن فيهم من يعيشون يف      والفئات احملرومة واملهمشة، مب   

حجم الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية عن إذ إن وتأسف اللجنة أيضاً . وحدات سكنية هلم بتكلفة منخفضة
 الواليـات   واللجنة قلقة أيضاً ألنه يف الوقت الذي تتحمل فيه حكومـات          .  الدولة الطرف  وأسباب التشريد يف  

مسؤولية اإلسكان، فإن الرقابة اليت متارسها احلكومة االحتادية غري كافية لضمان تنفيذ االستراتيجيات والسياسات 
  .القائمة، بفعالية، لضمان حق اجلميع يف السكن

عروض مث إن اللجنة، يف الوقت الذي تالحظ فيه أن مشروع القانون اخلاص بإعادة التوطني وإعادة التأهيل م  - ٣١
حالياً على الربملان، تظل قلقة للغاية إزاء التقارير اليت تتحدث عن التشريد واإلخالء القسري يف إطار شراء األراضي             
من قبل الفاعلني من القطاعني اخلاص والعام لتنفيذ مشاريع التنمية، مبا فيها بناء السدود والتعدين، وألن أفراد الفئات 

املعترف هبا، يتضررون من هذا التشريد من ديارهم وأراضيهم ومن الطوائف والقبائل احملرومة واملهمشة، وباخلصوص 
واللجنة قلقة أيضاً ألن مشاريع التجديد احلضرية واألنشطة الرياضية وتوسع البىن األساسـية             . وقف مصادر رزقهم  

رائب، جنم عنها تشريد ماليني ة من الضامناطق اقتصادية خاصة معفكواملشاريع البيئية، ومؤخراً تعيني مناطق شاسعة 
يساور اللجنة القلـق إزاء عـدم إجـراء         كما  .  كافياً ؤهل تأهيالً يتلق تعويضاً كافياً ومل     يالعائالت، ومعظمها مل    

د واإلخالء القسري، والتدابري غـري      يمشاورات فعالة وتوفري سبل انتصاف قانونية لألشخاص املتضررين من التشر         
  .أو أراضي أجدادهم/عن ديارهم وبعدوا أو سكن بديل ملن أُاملناسبة ملنح تعويض كاف 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من أخبار عن حاالت التأخر والضعف اليت اعتورت عمليـة إعـادة                    - ٣٢
وتالحظ اللجنة بقلـق أن مبـالغ   . تسونامي يف املقاطعات املتضررة يف تاميل نادوإعصار التأهيل يف فترة ما بعد      

للفتـرة  عامة  سابات ال احلصناديق تسونامي ُحولت وجهتها إىل غري إعادة التأهيل، حسب تقرير جلنة            ضخمة من   
  .ن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية عن وضع ما بعد تسوناميألوتأسف اللجنة . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
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عايـة الـصحية    واللجنة قلقة ألنه، رغم النمو االقتصادي الذي حققته الدولة الطرف، تظل نفقات الر              - ٣٣
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وألن نسبة كبرية من السكان يظل حصوهلا على               ١منخفضة للغاية، يف حدود     

اخلدمات الصحية األساسية حمدوداً إن مل يكن معدوماً؛ وقد جنم عن ذلك معدالت مرتفعة للغايـة يف وفيـات                   
واللجنة قلقة أيضاً بشأن ازديـاد عـدد        . ن األمراض السارية  ، إضافة إىل انتشار السل وغريه م      األمومة والرضع 

  .اإليدز، وعدم وجود معلومات موثوقة عن املصابني باألمراض العقلية/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

  .ويساور اللجنة القلق إزاء نقص إمدادات املياه الصاحلة للشرب ووجود فلزات ثقيلة يف املياه اجلوفية  - ٣٤

 يف ٣٠٠- ٢٠٠، فهي تعمل بنسبة  فيهاتدين أوضاعهاوتعرب اللجنة عن قلقها بشأن اكتظاظ السجون و  - ٣٥
نسبة اإلصـابة بالـسل وغـريه مـن     كبري يف معدل املائة من قدرهتا االستيعابية القصوى، مما أفضى إىل ارتفاع       

  .املشكالت الصحية اليت تصيب السجناء

 احملدودة يف يةهلند ا"يونيون كاربايد"من تسرب الغاز من مصنع شركة ويساور اللجنة القلق ألن الناجني   - ٣٦
 يف بوبال ال يزالون يعانون آثاراً صحية حادة منذ مدة طويلة بسبب التعرض للغاز، وألن جهود الدولة ١٩٨٤عام 

  .يف جمايل إعادة التأهيل والتعويض املايل مل تكن كافية إىل حد بعيد

، واالنتشار السريع لفريوس املعدل املرتفع لوفيات األمومة ظاهرة الزواج املبكر، وواللجنة قلقة ألن تفشي  - ٣٧
اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسياً، يف الدولة الطرف، ميكن عزوها، بدرجة كبرية، إىل /نقص املناعة البشرية

  .ات يف الدولة الطرفضعف التثقيف اجلنسي واإلجنايب الذي ال يزال ُينظر إليه على أنه من احملّرم

وتالحظ اللجنة بقلق أن نظام الرعاية الصحية للجميع يف الدولة الطرف قاصر عن توفري التغطية للجميع،   - ٣٨
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن نوعية اخلدمات الصحية املقدمة يف إطـار            . مما يستثين شرحية عريضة من السكان     

دمات الصحية على نطاق واسع يف الدولة الطرف، مما أثر باخلصوص يف النظام ومدى توافرها تضررا خبصخصة اخل
  .أفقر فئات السكان

 الكلى، مستشر يف الدولـة الطـرف وألن   ال سيما ويساور اللجنة القلق ألن االجتار باألعضاء البشرية،          - ٣٩
  .مزاولة هذا النشاط يف ارتفاع

ا الدولة الطرف لتوفري التعليم االبتدائي للجميع، مبا فيها وتشعر اللجنة بالقلق ألنه، رغم اجلهود اليت بذلته  - ٤٠
 الذي جيعل من احلق يف التعليم االبتدائي حقاً مـن           ٢٠٠٢اعتماد التعديل الدستوري السادس والثمانني يف عام        

لـيم   يف املائـة يف التع ١٠٠الرامي إىل أن تصل نسبة االلتحاق إىل        " التعليم للجميع "احلقوق األساسية، وبرنامج    
االبتدائي، فإن التباين الشديد يف معدالت االلتحاق والتسرب يف املدارس االبتدائية مستمر، مما يضر باخلـصوص                

  .عترف هباطفال املسلمني واألطفال الذين ينتمون إىل الطوائف والقبائل امل، وباألبالفتيات

  .حلكومية ونقص متويلهاوتالحظ اللجنة بقلق نوعية التعليم املتدنية عموماً يف املدارس ا  - ٤١
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ة الكبار تظل مرتفعة، خاصة بني الفئات احملرومـة واملهمـشة           ـويساور اللجنة القلق ألن معدالت أمي       - ٤٢
  .والنساء والفقراء

  .وتالحظ اللجنة بأسف غياب التثقيف حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية يف الدولة الطرف  - ٤٣

 التدابري واملشاريع اإلمنائية اليت اختذت مل تراع مبا يكفي أساليب حياة وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن بعض  - ٤٤
يف الشمال الشرقي، مما أثر يف حق كل املعترف هبا يف اهلند وأساليب معيشتها، خاصة القبائل لطوائف العديد من ا

  .واحد منهم يف املشاركة يف احلياة الثقافية

   االقتراحات والتوصيات- هاء

 أن الدولة الطرف متلك من السلطة ما ميكنها من إنفاذ احلقوق الواردة يف اجلزء الثاين مـن                  ترى اللجنة   - ٤٥
 أجل اإلعمال التدرجيي للحقـوق      على األقل بالتزاماهتا األساسية من    العهد فوراً وعلى الوجه املطلوب، والوفاء       

 على مراجعة موقفها مـن التزاماهتـا        وبناء عليه، حتث اللجنة الدولة الطرف     . الواردة يف اجلزء الثالث من العهد     
أقصى ما تسمح به مواردهـا      "ب القانونية يف إطار العهد يف ضوء بيان اللجنة بشأن تقييم االلتزام باختاذ خطوات              

ورقم ) ١٩٩٩(١٣، وتعليقيها العامني رقم )E/C.12/2007/1(مبقتضى بروتوكول اختياري ملحق بالعهد " املتاحة
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أخذ أحكام العهد يف . مات األساسيةخبصوص االلتزا) ٢٠٠٠(١٤

  .صنع القرارعمليات اإلدارية والتشريعية واحلسبان يف السياسة 

وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف مجيع مفاوضاهتا على اتفاقات التجارة، مبا فيها تلك اليت   - ٤٦
تقويض احلقوق بعدم ا مبقتضى العهد هتيب والرابطة األوروبية للتجارة احلرة، يف ضوء التزاماجرت مع االحتاد األورو

  . حقوق أشد الفئات حرماناً وهتميشاًال سيمااالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

اً يف القوانني وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري القانونية الالزمة جلعل العهد نافذ املفعول متام  - ٤٧
احمللية، وإمداد اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل باملزيد من املعلومات عن تطبيق احملاكم احمللية للعهد مباشرة، مع                 

ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام           . بيان السوابق القضائية املتصلة باملوضوع    
حتث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن التدريب القضائي          كما  . احمللي للعهد عن التطبيق   ) ١٩٩٨(٩رقم  

يراعي متام املراعاة دخول احلقوق املشمولة بالعهد يف نطاق اختصاص احملاكم ومن تنفيذ السلطات املعنية مجيـع                 
تدابري فعالة لزيادة الـوعي     وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ        . احملاكم متام التنفيذ دون إبطاء    أحكام  

  .باحلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بني الناس عموماً

عـن  دات النامجة عن البنية االحتادية للحكومـة و يوتوصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن التعق         - ٤٨
  .حتديد املسؤوليات بني مستويي االحتاد والواليات ال يترتب عليها ضعف يف تنفيذ العهد يف الدولة الطرف بفعالية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل املزيد من اجلهود لتعزيز فعالية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان                  - ٤٩
وينبغي مراعاة مبادئ   . اعتمادات كافية من امليزانية   يص  ختص من خالل    ال سيما وجلان الواليات حلقوق اإلنسان،     

ومحايتها مبركز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان فيما يتصل  ٤٨/١٣٤باريس وقرار اجلمعية العامة 
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ف وتوصي اللجنة الدولة الطر   . يف املسائل اخلاصة بإصالح اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء جلان الواليات          
أقاليم الواليات واالحتاد جلاهنا اخلاصة حبقوق اإلنسان وحماكمهـا املتخصـصة يف            تنشئ  أيضاً بأن تتأكد من أن      

  .هذه احملاكم من النظر يف انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمتكني حقوق اإلنسان، و

 حلماية املدافعني عن حقوق اإلنـسان مـن         وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة          - ٥٠
وتوصي اللجنة  . العنف أو التهديد أو االنتقام أو الضغوط أو أي عمل تعسفي بسبب األنشطة اليت يضطلعون هبا               

ضباط الدولة الطرف بأن حتسن التدريب على حقوق اإلنسان املقدم إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، خاصة                
هيئـة  من قبـل    ق سريع وشامل    يتحقلمجيع االدعاءات عن انتهاك حقوق اإلنسان       إخضاع  تضمن  أن  الشرطة، و 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر يف إلغاء قانون السلطات اخلاصة            . مستقلة قادرة على مقاضاة اجلناة    
  .املمنوحة للقوات املسلحة

حمدَّثـة،  والدوري املقبل، بيانات سنوية مقارنة      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها            - ٥١
والدين واملنطقة، عن مجيع األحكام الواردة يف العهد، مع       لعرقي  حسب اجلنس والعمر والطائفة واالنتماء ا     مفصلة  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيـضاً أن تـدرج يف           . إيالء اهتمام خاص لألفراد والفئات احملرومة واملهمشة      
والـدين  لعرقـي   حسب اجلنس والعمر والطائفة واالنتماء افصلةلدوري القادم بيانات مقارنة سنوياً، متقريرها ا 

  .واملنطقة، ونسبة الناتج احمللي اإلمجايل املخصصة لربامج التعليم والصحة واإلسكان يف البالد

حتظر التمييز، وتنظر يف َسـن      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز إنفاذ األحكام القانونية القائمة اليت              - ٥٢
أو جنائية شاملة ملكافحة التمييز تضمن احلق يف املعاملة على قدم املساواة واحلماية مـن               /تشريعات إدارية ومدنية و   

 والضمان االجتماعي واإلسكان والرعاية الصحية والتعليم على أساس        اخلصوص التمييز يف التوظيف   التمييز، وحتظر ب  
 اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غـري الـسياسي، أو األصـل القـومي أو                    العرق، أو اللون، أو   

 كما حتث   .من العهد ) ٢(٢االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب، وفق ما تنص عليه املادة                
  .ز عند التماس االنتصاف يف احملاكماللجنة الدولة الطرف على تعجيل اجلهود إلزالة العقبات اليت تواجه ضحايا التميي

 اإلجراءاتوتشدد اللجنة على ضرورة إنفاذ نظام العدالة اجلنائية حبزم، وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز                 - ٥٣
قانون انتهاكات مبوجب ات قضائية فعالة جلميع ادعاءات حدوث قمالحاليت تضمن إجناز حتقيقات سريعة ونزيهة و

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن حتسن برامج        . ١٩٨٩لعام  ) منع األعمال الوحشية  ( هبا   املعترفوالقبائل   الطوائف
، بالتحيزات واملواقف املتسمة بالتمييز   التوعية والتدريب يف جمال التعامل مع اجلرائم الطائفية وغريها من اجلرائم املتعلقة             

 القضاة واملدعون العامون واحملامون واملوظفون املكلفـون        لفائدة املهنيني العاملني يف جمال إقامة العدل، مبن فيهم        
 أفراد الشرطة، وإزالة أي حواجز أخرى قائمة يف وجه الضحايا متنعهم من اللجـوء إىل                ال سيما بإنفاذ القوانني،   

العنـف ضـد   لكـبح  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعميم الربامج الوقائية يف مجيع أحناء الدولـة     . العدالة
  .، خاصة النساءاملعترف هباشخاص املنتمني إىل الطوائف والقبائل األ

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة يف تقرير جلنة ساشـار دون                  - ٥٤
 سيماال ضمان إعمال حقوق املسلمني االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة الطرف، بغية مزيد من التأخري، 

  .فئات املسلمني املتخلفة األخرى واملسلمات
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها إلذكاء وعي الناس باملساواة اجلنسانية، مبا يف ذلك عرب                  - ٥٥
  .توفري الدعم الكايف للجنة الوطنية للمرأة وجلان الواليات املعنية باملرأة

الوعي بني املهنيني الطبيني وتدرهبم على الطبيعة اجلنائية الختيار         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر         - ٥٦
حظر اختيار   ( الوالدة  احلمل وقبل  تقنيات التشخيص قبل  ب  اخلاص قانونلجنس اجلنني بغية ضمان اإلنفاذ الصارم ل      

  .)جنس اجلنني

إىل ضمان معاملة الرجال    التدابري الالزمة الرامية    وتنفذ بفعالية   الدولة الطرف بأن تتخذ      وتوصي اللجنة   - ٥٧
املتساوي لقاء العمل املتـساوي     ُيعىن باألجر   تنظر يف َسن تشريع     أن  والنساء على قدم املساواة يف سوق العمل، و       
وتوصي اللجنـة الدولـة     . لى مستوى الدولة  العمل على اعتماده ع   القيمة يف كل من القطاعني العام واخلاص، و       

  .السياسية للمرأة بنشاطشاركة املت إجيابية لتشجيع الطرف أيضاً بأن تواصل اختاذ إجراءا

الطلبات املشار إليها يف    ضافة إىل   إلدوري املقبل،   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضّمن تقريرها ا          - ٥٨
  :يشتمل على ما يليحمدداً الفقرات السابقة، فرعاً 

  نتائج التدابري املتخذة ملكافحة التمييز جبميع أشكاله؛  )أ(  

  مبعزل عن أقارهبا من الذكور؛متلك األرض والثروة وضع املرأة ومدى متتعها باحلق يف   )ب(  

 يف  لنساء، والتقدم احملرز، والصعوبات اليت ووجهت     منـح القروض املتناهية الصغر ل    امج  نأثر بر   )ج(  
  ؛هذا اجملال

  معلومات مفصلة عن أطفال الشوارع؛  )د(  

والدين، إضافة إىل معايري    العرقي  مر واجلنس والطائفة واالنتماء     حسب الع فصلة  بيانات سنوية م    )ه(  
  .رصد التقدم احملرز وتقييمه كما ينبغيلكي ميكن حمددة، 

الئق وأن توفر ملفتشية العمل املوارد الكافيـة الـيت   العمل الوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احلق يف           - ٥٩
وينبغـي للدولـة    . ستقلة لظروف الصحة والسالمة يف مجيع القطاعـات       متكنها من إجراء عمليات تفتيش منتظمة وم      

الطرف، يف هذا الصدد، أن تتخذ تدابري فعالة للتأكد من أن ُتقاضى بصرامة االنتهاكات املتصلة مبمارسـات العمـل                   
على النحـو   ل  يدوياً وأسوأ أشكال عمل األطفال، ومعاقبة أرباب العم        القمامة   ومجععمالة إسار الدين    احملظورة، مثل   

 وتوصي اللجنة بأن تشن الدولة الطرف محلة وطنية للقضاء على ممارسة مجع القمامة يدوياً وغريها من أشكال .الواجب
وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز تـدابري      . تقدم معلومات، يف تقريرها الدوري القادم، عن النتائج احملققة        أن  العمل املهينة و  

ين ورصد ظروف عملهم ومعيشتهم بعد نقلهم من تلك األعمال، وتوسيع نطاق تلـك              إعادة تأهيل األطفال املتضرر   
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف . التدابري بشكل كبري لتشمل مجيع من يزاولون أسوأ أشكال عمل األطفال

ال عمل األطفال؛ ورقـم     بشأن أسوأ أشك  ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  : يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية       
  .بشأن منع احلوادث الصناعية الكربى) ١٩٩٣(١٧٤؛ ورقم ستخدامبشأن احلد األدىن لسن اال) ١٩٧٣(١٣٨
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل، معلومات عن التدابري املتخذة يف إطار   - ٦٠
ضمان أكرب قدر ممكن من التمتع باحلقوق       بغية  منو كاف للتوظيف    اخلطتني العاشرة واحلادية عشرة لتحقيق معدل       

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توفر الظروف الالزمة لتشجيع أرباب العمل .  من العهد٦املادة املشمولة ب
  .يف القطاع اخلاص على إجياد وظائف إضافية يف عملية النمو االقتصادي

 البطالة، وأن تعطي األولوية يف هـذا        عدل بأن تعزز براجمها اخلاصة خبفض م      وتوصي اللجنة الدولة الطرف     - ٦١
، بأن تنظر يف التصديق على صددوتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف هذا ال. املضمار إىل الفئات واملناطق األشد تضرراً

أيضاً بأن تتخـذ مجيـع      وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . بشأن البطالة ) ١٩١٩(٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  . تنفيذاً تاماًالقانون الوطين لضمان العمل يف الريفاألحكام املنصوص عليها يف تنفيذ التدابري الالزمة للتأكد من 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان العمل باحلد األدىن لألجور يف مجيع أحناء البالد، ويف مجيـع                   - ٦٢
كما تشجعها على وضـع نظـام       . ل وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق      متكني مجيع العما  بغية  القطاعات،  

  .مقايسة فعال وتعديل احلد األدىن لألجور بشكل منتظم ليواكب غالء املعيشة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيل، قانوناً وممارسةً، احلواجز اليت تعترض حقوق النقابات يف إجراء                 - ٦٣
. هتمام كبري حلقوق العمال يف املناطق االقتصادية اخلاصة ومناطق جتهيز الـصادرات           مفاوضات مجاعية، وإيالء ا   

املدنية دمات  اخلاصة باخل١٩٦٤قواعد السلوك لعام وباخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف تعديل 
النقابات وعلى حقهم يف     بغرض رفع القيود املفروضة على حقوق موظفي اخلدمة املدنية يف االنضمام إىل              املركزية

. على اخلدمات األساسـية حلفاظ قانون ااملنصوص عليها يف " اخلدمات األساسية "اإلضراب، وأن تعّرف بوضوح     
بشأن حق ) ١٩٤٩(٩٨وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  .التنظيم واملفاوضة اجلماعية

القطاع غري املـنظم    لعمال  لضمان االجتماعي   االدولة الطرف بأن تعتمد مشروع قانون        للجنةوتوصي ا   - ٦٤
بشأن احلق يف الضمان االجتماعي، من أن ) ٢٠٠٧( للجنة ١٩دون إبطاء، وأن تتأكد، عمالً بالتوصية العامة رقم 

مان االجتماعي للدولة الطرف،    ، اليت ال يشملها مبا يكفي حىت اآلن نظام الض         لسكانالشرائح العريضة جداً من ا    
حتصل على مستحقات الضمان االجتماعي اليت توفر معايري دنيا يف جماالت منها الصحة، ومستحقات األمومـة،                

الدولة الطرف بـأن     وتوصي اللجنة . حوادث العمل، ومستحقات املعالني   ضد  تأمني  الومستحقات الشيخوخة، و  
لضمان االجتماعي،  لاملعايري الدنيا   بشأن  ) ١٩٥٢(١٠٢ الدولية رقم    تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل      

وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة، يف تقريرها الدوري املقبل، عن مدى تغطية نظامها للضمان االجتماعي                
  .غري الرمسي/للقطاع غري املنظم

ر املمارسات الضارة والتمييزية اليت     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تْنفذ حبزم القانون الذي حيظ            - ٦٥
تنتهك حقوق النساء والفتيات، وبأن تتخذ تدابري فعالة يف جمال التثقيف العام، مبا فيها برامج التوعية الرامية إىل                  
القضاء على التحيزات اجلنسانية واملمارسات التقليدية وأحكام قوانني األحوال الشخصية الـيت تـضر بالنـساء          

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة، يف تقريرها الـدوري             . هن للتمييز والفتيات وتعرض 
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القادم، عن نطاق هذه املمارسات وعن التدابري املتخذة إلنفاذ قوانينها بصرامة من أجل محاية النساء واألطفال من 
  .تلك املمارسات الضارة

 جيرم االجتار باألشخاص واالستغالل اجلنـسي التجـاري      الدولة الطرف بأن تسن قانوناً     وتوصي اللجنة   - ٦٦
جهودها لتقدمي اجلناة إىل العدالة، بـأن       فيه  كما توصي الدولة الطرف، يف الوقت الذي تعزز         . للنساء واألطفال 

وتوصي اللجنة الدولة   . تضمن أال يعاقب الضحايا وأن تقدم هلم املساعدة القانونية واملساعدة على إعادة التأهيل            
طرف أيضاً بأن تعزز التدابري الوقائية، مثل محالت التوعية، اليت تستهدف املناطق الكاسدة اقتصادياً عالوة على                ال

  .الفئات احملرومة واملهمشة

 A-498واملادة رتيل وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن ُيْنفذ بفعالية قانون محاية املرأة من العنف امل  - ٦٧
ليم االحتاد، وتدريب املوظفني املسؤولني عن إنفـاذ القـوانني          اقأاهلندي يف مجيع الواليات و     العقوباتمن قانون   

االجتماعيني واملهنيني الطبيني تدريباً جيداً على الطبيعة اخلطرية واجلنائية للعنـف           خصائيني  ألا و نيوالقضاة واحملام 
حجم العنـف   وري املقبل معلومات مفصلة عن      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الد         . املرتيل

وسـبل  التـسهيالت   وغريها من التدابري املتخذة للتصدي هلذه الظاهرة، مبا فيهـا           املرتيل وعن التدابري التشريعية     
  .االنتصاف املتاحة للضحايا

جلة ، بأن تتخذ تدابري عا)٢٠١٢- ٢٠٠٧(وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف سياق اخلطة احلادية عشرة         - ٦٨
وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف هذا الصدد، بأن تعيد النظر يف عتبة            . ملعاجلة قضية الفقر وانعدام األمن الغذائي     

الفقر الوطنية اليت حددهتا، مراعيةً بياهنا بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                
تنشئ آليـات   أن  ، و )، املرفق السابع  E/2002/22 -E/C.12/2001/17 (٢٠٠١مايو  // أيار ٤والثقافية، املعتمد يف    

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف . حمددة لرصد تنفيذ استراتيجيات احلد من الفقر وتقّيم التقدم احملرز
ئفـة  اجلـنس والطا  نوع  الفقر وعمقه، موزَّعةً حسب     انتشار  تقريرها الدوري القادم، بيانات سنوية مفصلة عن        

  .واملنطقةالعرقي واالنتماء 

 ،عفاء املزارعني من سداد الديون  املرتقب إل لربنامج  لوحتث اللجنة الدولة الطرف، إضافة إىل التنفيذ التام           - ٦٩
على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتصدي للفقر املدقع بني صغار املزارعني وزيادة اإلنتاجية الزراعية على سـبيل                 

؛ وتقدمي "هبارات نريمان"تطوير البىن األساسية الريفية، مبا فيها الري يف إطار برنامج       :  أمور منها  األولوية بواسطة 
خمططـات التـأمني    تنفذ  املساعدة املالية وغريها من أشكال املساعدة إىل عائالت ضحايا االنتحار؛ وضمان أن             

يتمكن ندوق إغاثة املنكوبني، تنفيذاً كامالً، وأن الزراعي القائمة، مبا فيها خمطط التأمني على احملاصيل الزراعية وص
بعالمـات  نات حكومية لتمكني املزارعني من شراء بذور غري مسجلة          اعإمجيع املزارعني االستفادة منها؛ وتقدمي      

وتوصي اللجنة أيضاً .  للشركات املتعددة اجلنسياتتهميستطيعون إعادة استعماهلا من أجل القضاء على تبعيجتارية 
يف ضوء التزاماهتا يف إطار العهد، وتـسترعي        ) ٢٠٠٤(بأن تعيد النظر يف مشروع قانون البذور         لة الطرف الدو

  .بشأن احلق يف الغذاء الكايف) ١٩٩٩(١٢ من تعليقها العام رقم ١٩انتباهها إىل الفقرة 

تيجية وطنية وخطة  باعتماد استراتاحوحتث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للنقص احلاد يف السكن امل  - ٧٠
 لفائدة الفئات احملرومة    ال سيما عمل عن السكن الالئق، وببناء أو توفري وحدات سكنية بإجيار منخفض التكلفة،             
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ويف هذا السياق، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماهتـا         . مستقطناتواملتدنية الدخل، مبن فيها من يعيشون يف        
عن احلق يف سكن الئق لتوجيه سياسـات        ) ١٩٩١(٤ىل تعليقها العام رقم      من العهد، وتشري إ    ١١مبقتضى املادة   

الدولة الطرف أيضاً أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات          إىل   وتطلب اللجنة . احلكومة يف جمال اإلسكان   
اجلنس  نوع، يف مجلة أمور، حسب مفصلةد يف الدولة الطرف ومدى انتشار السكن غري الالئق، يمفصلة عن التشر

  .والدينالعرقي والطائفة واالنتماء 

الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فورية من أجل أن تْنفذ بفعالية القوانني واللوائح اليت حتظر  وتوصي اللجنة  - ٧١
أو مسكناً بديالً وفق    /واإلخالء القسري، وتضمن منح املطرودين من ديارهم وأراضيهم تعويضاً كافياً و          الترحيل  
وتوصي اللجنة الدولة . بشأن اإلخالء القسري) ١٩٩٧(٧لتوجيهية اليت أقرهتا اللجنة يف تعليقها العام رقم املبادئ ا

الطرف أيضاً، قبل تنفيذ املشاريع اإلمنائية ومشاريع التجديد احلضري، واألنشطة الرياضية وغريها من األنـشطة               
ويف . على املـشاركة  قائمة   مشاورات مفتوحة ومفيدة     مع السكان واجملتمعات احمللية املتضررة     املماثلة، بأن جتري  

، وتطلب إليها، عالوة علـى      )١٩٩١(٤هذا اإلطار، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            
ة لصفذلك، أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التقدم احملرز يف هذا املقام، مبا يف ذلك إحصاءات م                  

  .خالء القسريعن اإل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء عملية إعادة التأهيل ملا بعد تسونامي، يف مناطق تاميـل نـادو                    - ٧٢
. املتضررة، بشفافية ومع املراعاة التامة اللتزاماهتا باحترام حقوق الناجني االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها

تقدم، يف تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن عملية إعادة التأهيل         وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       
  .وعن مدى استشارة الفئات املتضررة يف شىت مراحل العملية

على األولوية  إنفاقها على الرعاية الصحية، مع إعطاء أ      زيد كثرياً من    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       - ٧٣
والوقاية من األمراض السارية اخلطرية، مثـل فـريوس نقـص املناعـة             خلفض معدالت وفيات األمومة والرضع      

الوطنية املهمة وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ تدابري فعالة من أجل إجناز . اإليدز، وعالجها/البشرية
رة ويف  إجنازاً تاماً، وأن تضمن أن تكون اخلدمات الصحية جيدة وميسو         ) ٢٠١٢- ٢٠٠٥ (لصحة الريفية لتوفري ا 

وتسترعي اللجنة انتباه الدولـة  .  لصاحل األفراد والفئات احملرومة واملهمشةال سيمااملتناول دون تكاليف مستترة،     
 ميكن بلوغه، يبشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى صح) ٢٠٠٠(١٤الطرف يف هذا الصدد إىل تعليقها العام رقم 

وري املقبل معلومات مفصلة، موزعةً ومقارنةً، عن التقدم الذي وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الد
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن جتري تقييماً منهجياً للتدابري الـسياساتية وواقـع            . أحرزته يف هذا املقام   

  .األمراض العقلية بغية حتسني عالج ورعاية املصابني هبذه األمراض

أن تتخذ تدابري فعالة لضمان احلصول على املاء الصاحل للشرب على قدم            وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      - ٧٤
وتطلب اللجنة إىل   . بفعاليةهلا  املساواة وذلك بأن تْنفذ حبزم القوانني القائمة اخلاصة مبعاجلة املياه وترصد االمتثال             

وري القـادم، واضـعةً يف      بتقدمي بيانات مقارنة ومصنفة يف تقريرها الد      املسائل  الدولة الطرف أن تبلغ عن هذه       
  .عن احلق يف املاء) ٢٠٠٢(١٥احلسبان تعليق اللجنة العام رقم 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابري الالزمة لتحسني األوضاع الـصحية واإلصـحاحية يف                 - ٧٥
  .من العهد ١٢السجون، وضمان احترام حق مجيع السجناء يف التمتع بصحة عقلية وجسمانية، وفقاً للمادة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن متنح، دون مزيد من التأخري، تعويضاً كافياً وأن تتخذ، عند االقتضاء،                - ٧٦
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف . بوبال وعائالهتمالغاز من مصنع تسرب حادث تدابري إلعادة تأهيل الناجني من 

  .ا الدوري املقبلأن تقدم معلومات مفصلة يف هذا الصدد يف تقريره

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق توافر معلومات وخدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية لكل                - ٧٧
شخص وإمكانية احلصول عليها، وأن تتأكد من أن الربامج التعليمية، مبا فيها املقررات الدراسية، عالوة علـى                 

  .وافرة على نطاق واسعالصحة اجلنسية واإلجنابية، متاملتصلة باخلدمات 

تقدم حوافز إضافية بغية أن املبالغ املخصصة للصحة العامة وكثرياً وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد   - ٧٨
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ما يلزم .  املزيد من املهنيني الطبيني من اخلدمات الصحية العامة     تسربمنع  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم        . رعاية صحية أولية ميسورة   على  حصول اجلميع   من تدابري لضمان    
  .معلومات عن التدابري الالزمة لتنظيم قطاع الرعاية الصحية اخلاص

عاجلة مشكلة االجتار باألعضاء البشرية، وأن تقدم ملوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي أولوية عالية   - ٧٩
  . هذا اجملال يف تقريرها الدوري القادممعلومات عن التقدم احملرز يف

توفري التعلـيم االبتـدائي،     وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها حبزم لتحقيق هدف              - ٨٠
  للقضاء على زواج األطفال، وعمل األطفـال،       املبادرات  بوسائل منها اختاذ املزيد من      اإللزامي واجملاين، للجميع    

  .حتديداً الدراسة، واستهداف الفئات احملرومة واملهمشة  األطفال يف سنال سيما

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص املزيد من التمويل للمدارس العامة، وأن تتأكد من أن املعلمني          - ٨١
  .مدربون ومؤهلون على خري وجه

ت توعية وتضع برامج    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف براجمها حملو أمية الكبار، وأن تشن محال              - ٨٢
وينبغي أن تكون هذه االستراتيجيات ومحالت وبرامج التوعية . يف هذا املضمار بشأن قيمة معرفة القراءة والكتابة

  .  النساء والفقراءال سيمامعدة خصيصاً للفئات احملرومة واملهمشة، 

يف املدارس على مجيع املستويات وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفري التعليم يف جمال حقوق اإلنسان   - ٨٣
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على . يغرس قيم التسامح واالندماج االجتماعي واملشاركةمما ويف اجلامعات، 

مـوظفي  بذل املزيد من اجلهود للتوعية حبقوق اإلنسان، خاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بـني               
  .س عامةوسلك القضاء والناالدولة 

وسـيلة  كإنشاء املتاحف واستضافة املعـارض      رحلة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف جتاوز م          - ٨٤
أي مبادرة إمنائية دون التشاور الفعلي مع اجملتمعات        عدم اختاذ   للحفاظ على الثقافة والنهوض هبا، وأن تتأكد من         



E/C.12/IND/CO/5 
Page 15 

عند مراجعة حق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافية ثر سليب حمتمل على أاحمللية، وأن يؤخذ يف احلسبان أي 
  .احلسابات االجتماعية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع شـرائح                   - ٨٥
تبلـغ  ة، وأن    بني مسؤويل احلكومة االحتادية وحكومات الواليات، إضافة إىل السلطات القضائي          ال سيما اجملتمع،  

  .اللجنة باخلطوات اليت خطتها لتنفيذها يف تقريرها الدوري املقبل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من مكونات اجملتمع املدين يف                 - ٨٦
  .املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

 ٢٠٠٦الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية طبقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لعـام            وتدعو اللجنة الدولة      - ٨٧
  ).HRI/GEN/2/Rev.4 (وحدةبشأن تقدمي وثيقة أساسية م

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب                  - ٨٨
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . ية أو املهينة، دون مزيد من التأخري      املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان     

  .على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ،٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠يف موعد أقصاه    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس             -٨٩
وات اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات الـواردة يف هـذه          ـن اخلط ـة ع ـن تضّمن ذلك التقرير معلومات مفصل     وأ

  .املالحظات اخلتامية

 - - - - -  

  


