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يف غيــــاب الــــسيدة شــــيمونوفيتش، تولــــت الرئاســــة  

 السيدة جرب، نائبة الرئيسة

 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

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

 الثــاين والثالــث للهنــد  اجلــامع للتقريــرين الــدوريني   التقرير
 CEDAW/C/IND/Q/3، وCEDAW/C/IND/2-3 ()تـــــــــــــابع(
 )Add.1و

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

 ١٤ إىل ١٠املواد من 

ــسيدة بي - ٢ ــلال ــدا مــن املعلومــات عــن    : منت طلبــت مزي
املشاريع والربامج احملددة اليت تستهدف حتسني مركز املـرأة يف          
الفئات املهمشة والفئات الـضعيفة، وخاصـة مـن حيـث فـرص             

ــة    كــذلك . حــصوهلم علــى التعلــيم فيمــا بعــد املرحلــة االبتدائي
تنفيـذ التعـديل    لتساءلت عن اخلطـوات التـشريعية الـيت اختـذت           

واإللزامـــي جلميـــع التعلـــيم اجملـــاين ور الـــذي يتـــيح  للدســـت٨٦
 .األطفال من سن السادسة حىت سن الرابعة عشرة

تــساءلت عــن الــسلطات  :  شــيلنغ–الــسيدة شــوب  - ٣
جماالت مثل التعليم الذي هـو      يف  احلكومة املركزية   اليت متلكها   

ــات   ــصاص الوالي ــيت ال   . مــن اخت ــه يف احلــاالت ال وذكــرت أن
 اســتمرار بالكفــاءة الكافيــة، يــدل عليــه  تعمــل فيهــا الواليــات 

يـتعني  –انعدام املساواة يف مستويات التعليم مبختلف الواليات       
. علــى احلكومــة املركزيــة أن تتــدخل بــشكل مــن األشــكال      

وأشــارت إىل أن امليزانيــة احلكوميــة للتعلــيم مازالــت أقــل مــن   
  يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل الــيت تعهــدت ٦نــسبة الـــ 

وأضـافت أن األرقـام اخلاصـة بـالتعليم هـي          .  هبا يف بيجني   نداهل
 من األرقام املطلقة والبيانـات النـسبية أو املئويـة وهـو مـا               جمزي

ع ضـ جيعل من الـصعب احلـصول علـى صـورة واضـحة عـن الو              
وأعربـت عـن أملـها يف أن يقـدم          . وعما جيري القيام بـه حيالـه      

كـن تبـيُّن األنـصبة      التقرير التايل بيانـات قابلـة للمقارنـة حـىت مي          
وأضافت أنه ليس من الواضـح أيـضا مـن          . النسبية واالجتاهات 

ــن األمــوال       رالتق ــيم هــو م ــتثمار يف التعل ــا إذا كــان االس ــر م ي
احلكومية فقـط أو أنـه يـشمل اسـتثمار القطـاع اخلـاص أيـضا؛                
وأضافت أن املقصود باهلدف هو أن يشمل األموال احلكوميـة     

ــيم أن وأشـــارت إىل أن مـــن أخطـــ . فقـــط ار خصخـــصة التعلـ
 .يصبح التعليم العام هو تعليم الفقراء

ــيم   : الــسيد فلنترمــان - ٤ ــر خصخــصة التعل ســأل عــن أث
وذكـر  . على النساء والفتيات املنتميات إىل مجاعـات األقليـات   

ــي       ــاعي والتعليم ــز االجتم ــن املرك ــرا ع ــة تلقــت تقري أن اللجن
ذا وأضـاف أن هـ    . للمسلمني أُعد بعد اضـطرابات غوجـارات      

 –التقريــر يظهــر أن الفقـــر وغــريه مـــن العوامــل االجتماعيـــة     
ــة       ــة يف إعاق ــة الديني ــن روح احملافظ ــم م ــت أه ــصادية كان االقت

عمـا  وسـأل   . تقـدم بـني املـسلمني     الااللتحاق باملدارس وحتقيق    
تابعــة هـــذه  ملإذا كانــت احلكومــة قـــد اختــذت أيــة خطـــوات     

 والكتابــة بــني وأشــار إىل أن معــدالت اإلملــام بــالقراءة. النتــائج
الرجــال والنــساء قــد حتــسنت فيمــا يبــدو خــالل التــسعينيات،   
ــن      ــات عــ ــايل ومعلومــ ــد احلــ ــن العقــ ــات عــ ــب معلومــ وطلــ
ــة     ــة لتخفــيض مــستوى األمي االعتمــادات املخصــصة يف امليزاني

 .وخاصة بني النساء والفتيات

تكلمت كعضو يف اللجنة فقالت إن التعليم       : الرئيسة - ٥
ــاط    ــى األمن ــضاء عل ــق    والق ــان لتحقي ــان قويت ــة مهــا أدات الفكري

وحثــت . االنــدماج االجتمــاعي لألقليــات والفئــات احملرومــة    
 .احلكومة على مضاعفة جهودها لزيادة االستثمار يف التعليم

قالت إنه مت إعداد مشروع     ): اهلند (السيدة سواراب  - ٦
قانون منـوذجي بـشأن زيـادة فـرص احلـصول علـى التعلـيم ومت                

وذكرت أنه خالل عمليـة االسـتعراض   . ياتتعميمه على الوال  
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قامت احلكومة املركزية، بالتعاون مع الواليات، بوضع برامج        
وأضافت أن االلتحـاق باملـدارس      . مركزية لزيادة فرص التعليم   

 ٨٥االبتدائية واملدارس اإلعداديـة باملنـاطق الريفيـة يزيـد علـى             
قـد اخنفـض    يف املائة وأن عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس         

 .اخنفاضا شديدا

ــسلمني   ٩٠وقالــــت إن  - ٧ ــال املــ ــن األطفــ ــة مــ  يف املائــ
 نيملتحقـــون باملـــدارس وأن عـــدد الفتيـــات بـــني غـــري امللـــتحق

وذكرت أن التوسـع يف التعلـيم       . باملدارس ال يزيد عن النصف    
بالنسبة للفئات احملرومـة هـو أولويـة عاليـة وأنـه مت حجـز عـدد                 

ــاكن   ــن األمـ ــاتمعـــني مـ ــوة بـــني  .لألقليـ ــافت أن الفجـ  وأضـ
لتعليم أخذت تضيق يف كل أحنـاء اهلنـد، وخاصـة            يف ا  اجلنسني

 يـنخفض بالنـسبة     رب وأن معـدل التـس     ،بني مجاعات األقليات  
ــان    ــسبة للفتي . للفتيــات بــسرعة أكــرب مــن ســرعة اخنفاضــه بالن

 لبنـاهتم وقالت إن اآلباء واألمهات يترددون أحيانا يف السماح         
 للوصــول إىل املدرســة، وهلــذا حتــاول  بالــسري مــسافات طويلــة 

ــوت     ــرب إىل البيـ ــون أقـ ــدارس حبيـــث تكـ ــاء املـ ــة بنـ . احلكومـ
وأضـــافت أن حكومتـــها قـــد ركـــزت جهودهـــا مبـــدئيا علـــى 
املرحلــة االبتدائيــة بالتوســع يف قاعــدة اخلــدمات املتاحــة ويف      

هبا وأهنـا اآلن تعمـل علـى االنتقـال إىل املراحـل             النتفاع   ا فرص
 .األعلى

 التعليم، أشـارت إىل أن املـستوى        بتمويل يتعلق   وفيما - ٨
احلايل لإلنفاق على التعليم ال يشمل املبـالغ الـيت يـتم حتـصيلها              

ــق   ــة  ضــريبةعــن طري ــيم البالغ ــة٢ التعل ــق  .  يف املائ ــا يتعل وفيم
 يف املائـــة مـــن عـــدد امللـــتحقني ٨٥باخلصخـــصة، ذكـــرت أن 

باملــدارس يدرســون يف املــدارس العامــة حيــث تطبــق ضــوابط    
 مليـون  ٤٠وقالـت إن أكثـر مـن      . صارمة فيمـا يتعلـق بـاجلودة      

. مــــدرس اشــــتركوا يف بــــرامج التــــدريب وإعــــادة التــــدريب
وأضــافت أن اســتعراض املنــاهج وجتديــدها مــن اجملــاالت الــيت   
تعمــل فيهــا احلكومــة املركزيــة وحكومــات الواليــات بــشكل   

 لزيـادة االنـدماج االجتمـاعي    املـدين نشط مع منظمات اجملتمع   
 .ألخذ بنهج يعتمد على فكرة احلقوقوا

، ١١تــساءلت، فيمــا يتعلــق باملــادة  : الــسيدة ديريــام - ٩
عما يـتم بالنـسبة لرصـد األثـر الـسليب للـصناعات الكـبرية الـيت           
تـــستويل علـــى املـــوارد اإلنتاجيـــة وتـــشرد الفقـــراء واحملـــرومني 

كـذلك طلبـت مزيـدا مـن        . لضمان عدم زيـادة هتمـيش هـؤالء       
ــستهدف مكافحــة التحــرش    املعلومــات عــن ال  ــذي ي ــشريع ال ت

وأضافت أنه ينبغي التـشاور     . اجلنسي وخاصة يف مكان العمل    
.  للتوصـل إىل توصـيات يف هـذا الـصدد         النسائيةمع اجلماعات   

وتـــساءلت عـــن الـــربامج واالســـتثمارات املخططـــة للتـــصدي  
للحرمان االقتصادي الشديد يف واليات الـشمال الـشرقي مـن           

ــد وعــن اإلطــار الــ   ــسبة اهلن ــة العمــال يف  زمين بالن ــشريع محاي لت
وطلبــت، .  مــن النــساءكــثرياقطــاع غــري املــنظم الــذي يــضم ال

أخريا، مزيدا من املعلومات عن الـربامج الـيت ُوضـعت لـضمان             
فيها تـشغيل    يسود   اليتزيادة فرص التعليم يف املناطق احلضرية       

 .األطفال

أكــدت أن مــشروع القــانون ): اهلنــد (الــسيدة ســينغ - ١٠
ــان    ــالتحرش اجلنـــسي يف مكـ ــق بـ ــدما،  ااملتعلـ ــل ميـــضي قُـ لعمـ

ــسائية، مت    ــها مجاعـــات نـ ــة، بينـ ــافت أن منظمـــات خمتلفـ وأضـ
التــشاور معهــا وأن إحــدى التوصــيات تــنص علــى أن ينطبــق    

وأضـافت أن مـشروع   . القانون أيضا على القطـاع غـري املـنظم     
ــستطيع اجلمهــور      ــع شــبكي حــىت ي ــشر علــى موق القــانون سُين

وذكرت أن إحدى املسائل الرئيسية تتعلق مبـدى     . يهالتعليق عل 
اإلعـــالن عـــن اهتامـــات التحـــرش اجلنـــسي حبيـــث ميكـــن ألي  

 .شخص أن يطَّلع عليها

ارت إىل شــوانتقلــت إىل مــسألة القــروض الــصغرية فأ   - ١١
ــة الــسابقة كانــت احلكومــة تقــوم     أنــه يف ظــل احلركــة التعاوني

صول علــى بــدور كــبري يف حتديــد األغــراض الــيت ميكــن احلــ      
وأضــافت أن األمــر خيتلــف اآلن يف ظــل . القــروض مــن أجلــها
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مجاعــات املــساعدة الذاتيــة حيــث جتتمــع النــساء بانتظــام يف       
ــضم   ــساء أو ١٠جمموعــات ت ــة إدارة   ٢٠ ن ــتعلُّم كيفي ــرأة ل  ام

 ختفيف حـدة     أن ووافقت، أخريا، على  . مشروع جتاري صغري  
تالف الفقــر علــى الــصعيد الــوطين مــسألة خمتلفــة كــل االخــ       

 .وحتتاج إىل جمموعة كاملة من املدخالت األخرى

أجـــاب عـــن  ): اهلنـــد(سريفاســـتافا . ك.الـــسيد س - ١٢
السؤال املتعلق بواليات الـشمال الـشرقي فأوضـح أن الـشمال            
الـــشرقي يعامـــل كمنطقـــة خاصـــة وأن معظـــم املـــشاريع الـــيت 

وذكـر  . ترعاها احلكومة املركزيـة يـتم متويلـها كليـة مـن قبلـها             
ا من أنشطة بناء القدرات والتدريب الـتقين يف املنطقـة           أن كثري 

وأضاف أنه ال ميكـن بعـد تقـدمي معلومـات           . موجهة حنو املرأة  
 تقـــدمي الـــدعم  خالهلـــامؤكـــدة بالنـــسبة للفتـــرة الـــيت يلـــزم     
 .االقتصادي على نطاق واسع إىل املنطقة

وفيما يتعلق بتشغيل األطفال، أوضح أنه يوجـد طبقـا           - ١٣
 مليـون  ١٢ حنـو  ٢٠٠١ان الـذي أُجـري يف عـام        د الـسك  التعد

 يعملــون يف مهــن  مليــون١,٢طفــل يعملــون يف اهلنــد، منــهم  
ــؤالء     . خطــرة ــدارس خاصــة هل ــشأت م ــة أن وذكــر أن احلكوم

ــدارس       ــشاء م ــزم إن ــا تعت ــدارس كم ــشاء هــذه امل وستواصــل إن
داخلية لألطفال العاملني يف املراكز احلـضرية وتـوفري التـدريب           

 . مهلاملهين 

وفيما يتعلق بالعـامالت، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة،            - ١٤
الــاليت شــرَّدهن ظهــور الــصناعات الكــبرية، قــال إن احلكومــة   
تركز على توفري التدريب املهـين واثقـة مـن أن هـذا التـدريب،               

الكتابة والقراءة، سيؤدي إىل زيـادة      بمع زيادة معدالت اإلملام     
 .لةكبرية يف مشاركة املرأة يف القوى العام

وانتقــل، أخــريا، إىل مــسألة اإلطــار الــزمين ملــشروع       - ١٥
ــرة      ــه يف الفق ــشار إلي ــاعي امل ــضمان االجتم ــق بال ــانون املتعل الق

 من التقرير فقال إنه يتوقع صدور إعالن يف هـذا الـشأن             ٢٣٣
وذكر أنه جتري مشاورات مكثَّفة بني الـوزارات تتركـز          . قريبا

ــة املترت   ــار املالي ــل اآلث ــضمان   علــى مــسائل مث ــوفري ال ــى ت ــة عل ب
 مليـــون شـــخص، وعمـــا إذا كانـــت ٣٧٠االجتمـــاعي لنحـــو 

ذا الضمان ينبغـي أن تقتـصر علـى العمـال الـزراعيني             هبالتغطية  
أو حىت على العمال الزراعيني الذين يعيشون دون خـط الفقـر            

 .وحول األساس القانوين إلدارة هذا املشروع

ــام - ١٦ ــسيدة ديريـ ــا ي : الـ ــا فيمـ ــن قلقهـ ــق أعربـــت عـ تعلـ
مبعدالت وفيات األمهات اليت هـي الـسبب الرئيـسي للوفيـات            

وذكرت أن اهلند هبا، باألرقام املطلقة، أكـرب عـدد          . بني النساء 
يف حالــة  ١٣٠ ٠٠٠ –مــن وفيــات األمهــات يف العــامل كلــه  

وأضــافت أن الــرقم احلقيقــي، طبقــا لــبعض املــصادر      . الــسنة
الـضروري  ن مـن    وقالت إ . األخرى، قد يكون أعلى من ذلك     

هلــذا الــسبب دراســة العوامــل املختلفــة املؤديــة إىل هــذا الوضــع 
واليت بينها، فيما تعتقد، حاالت اإلجهـاض غـري القـانوين الـيت              

وسـألت إن   .  ماليني حالـة يف الـسنة      ٦ ماليني و  ٤تتراوح بني   
ــة    ــات متاحـ ــاك بيانـ ــت هنـ ــدى كانـ ــن مـ ــاالت  عـ ــهام حـ  إسـ

عمــا إذا كــان اإلجهــاض غــري القــانوين يف وفيــات األمهــات و 
 .هذا اجلانب من املسألة جيري رصده

ــةوقالــت إن مثــة عــامال مــسامها آخــر وهــو    - ١٧  فــرص قل
وذكــرت أهنــا مسعــت أن توزيــع . احلــصول علــى موانــع احلمــل

وســــائل منــــع احلمــــل يف بعــــض الواليــــات يــــرتبط مــــثال       
ــة  ــر  وســألت. باالســتحقاقات العام ــة األم ذلــك يف  عــن حقيق

 هـــذه املعلومـــات،  صـــحةحالـــةوعمـــا إذا كانـــت هنـــاك، يف 
وأضـافت أن مـن     . احلكومة لتغيري هذا الوضـع    تقوم هبا   أنشطة  

العوامل األخرى ارتفاع معدالت األمراض املعديـة الـيت تنتقـل           
عن طريق امليـاه وعـن طريـق األغذيـة، ونقـص الطعـام، وسـوء                

وسـألت  . املرافق الصحية، وكلـها تـؤثر علـى صـحة األمهـات           
 . هلذه العواملعن خطط احلكومة للتصدي

وذكــرت أهنــا مسعــت أن اإلنفــاق العــام علــى الــصحة   - ١٨
العامة يتناقص يف الوقت الذي يزداد فيه اإلنفـاق علـى الرعايـة        
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ذا أثــر خطــري جــدا علــى مــدى هلــوملــا كــان . الــصحية اخلاصــة
تفاع املرأة باخلدمات الصحية فقد تساءلت عن الكيفيـة الـيت           نا

 .الوضعختطط هبا احلكومة لتصحيح هذا 

قالـت إن التمييـز ضـد أنـاس معيـنني           : السيدة سيمس  - ١٩
وذكرت أن النساء الاليت يـشغلن      . عميقة يف التاريخ   جذور   له

أهنن أيـضا قـد اسـتفدن       باآلن مراكز للسلطة عليهن أن يعترفن       
وأضـافت أنـه ينبغـي      . من التمييز ضد مجاعـات نـسائية أخـرى        

القــضاء علــى ر هلــذا للقيــادات النــسائية يف كــل مكــان أن تــص 
وقالـت إن املـرأة ال      . على التمييز اهليكلي بطريقة منظمـة جـدا       

ميكنها أن تنتظر حىت حيدث التغيري، بـل عليهـا أن تقـوم بـدور               
 .إجيايب يف حتقيقه

شددت على ضرورة التـصدي للوضـع       : السيدة شني  - ٢٠
اخلـــاص للمـــرأة الريفيـــة يف اهلنـــد الـــيت مت تـــشريدها نتيجـــة       

 الزراعيـة   وأضافت أن اإلصالحات  . ئية الكبرية للمشاريع اإلمنا 
نصت على إعادة توزيع األرض الزائدة على أهل القبائـل وأن           
األرض اليت مت توزيعها كانـت يف الغالـب مـن األراضـي البـور               

وقالت إهنا ستكون ممتنة أليـة معلومـات        . غري الصاحلة للزراعة  
ــساعدة املــ     ــة مل ــيت اختــذهتا احلكوم رأة إضــافية عــن اخلطــوات ال

 ويف هـذا الـصدد وجهـت عنايـة خاصـة       .الريفية ونساء القبائل  
مـــن االتفاقيـــة الـــيت تطالـــب الـــدول     ) أ) (٢ (١٤إىل املـــادة 

ــشاركة يف وضــع      ــة يف امل ــرأة الريفي ــضمان حــق امل األطــراف ب
 .خطط التنمية وتنفيذها على مجيع املستويات

ــدمي    - ٢١ ــة بتقــ ــساعدة الذاتيــ ــشروعات املــ وقالــــت إن مــ
ــروض ا ــى     الق ــر تعمــل عل ــيت ورد شــرحها يف التقري ــصغرية ال ل

مبعــىن أنــه يــتعني علــى املــشتركني يف  : أســاس تــدوير القــروض
هذه املشاريع توفري قدر معني من املال قبل أن تتاح هلم فرصة            

 وأنـه مت اسـتبعاد أفقـر النـساء يف البلـد             ،احلصول على القروض  
 وأضـافت أن مؤسـسات اإلقـراض تبـدو يف         . من هذه املشاريع  

 وقالـت إنـه ينبغـي للدولـة         .هناية األمر هـي املـستفيدة الرئيـسية       

الطرف وضـع بـرامج إضـافية لبنـاء القـدرات وحمـو األميـة بـني               
 يف اآلليـات الـيت يـراد         وينبغي هلـا أن ُتنـوِّع      ،منظمات املشاريع 

وأضافت أن األموال املخصصة للنـهوض      . هبا تقدمي الدعم هلن   
نـسائي ميكـن اسـتخدامها هلــذا    بـاملرأة يف إطـار خطـة العنــصر ال   

 .الغرض

 ٧٠قالت أن مـا يقـرب مـن         :  أبياه –السيدة كوكر    - ٢٢
ــة     ــاطق الريفيـ ــشن يف املنـ ــد يعـ ــاث يف اهلنـ ــن اإلنـ ــة مـ . يف املائـ

وذكـــرت أن احلكومـــة قـــد اعتمـــدت عـــددا مـــن الـــسياسات  
والربامج اليت تسعى إىل ختفيف حدة الفقر، ولكن ينبغـي بـذل      

لـضمان أن تأخـذ هـذه الـسياسات والـربامج           مزيد من اجلهـود     
ــرأة        ــا امل ــرض هل ــيت تتع ــددة ال ــز املتع ــار أشــكال التميي يف االعتب

وأضافت يف هذا الصدد أهنا ستكون ممتنة ألية بيانـات      . الريفية
إضــافية عــن وضــع املــرأة الريفيــة موزعــة حــسب الطوائــف        

 .والقبائل واملناطق

بيعيــة يف اهلنــد وقالــت إن نــسبة كــبرية مــن املــوارد الط - ٢٣
 تقع يف املناطق القبلية، وأعربت عن قلقها إلعطـاء  غاباهتاومن  

. األولوية للمصاحل التجارية علـى حقـوق سـكان هـذه املنـاطق            
 هلذا تود أن تعرف ما إذا كان مشروع الـسياسة           اوأضافت أهن 

 مـن األجوبـة علـى       ٤٠القبلية الوطنية املـشار إليـه يف الـصفحة          
قـد مت   ) CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1(ائل  قائمة القضايا واملس  

 .اعتماده وعن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومة رصد تنفيذه

فأشـارت  تكلمت باعتبارها عـضوا باللجنـة       : الرئيسة - ٢٤
التعليقــات الــيت ســبق للدولــة الطــرف تقــدميها فيمــا يتعلــق   إىل 

املــسألة  علــى  بآثــار العوملــة علــى اجملتمعــات احملليــة الريفيــة و      
حلــصول  يف الة بــذلك وهــي مــسألة فــرص املــرأة الريفيــة املتــص

وأضـافت أن يف بلـدها، مـصر، أثبتـت     . على القروض الصغرية 
املرأة أهنا تـستطيع اسـتخدام هـذه القـروض بطريقـة فعالـة وأن               

على أهنا أضـافت بالنـسبة للهنـد أن عـدد مـن             . تسدد قروضها 
 مـن مبـادرات القـروض الـصغرية مـن الرجـال أكـرب               يستفيدون
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 وأنـه يـتعني بـذل مزيـد         ،النـساء من  ن عدد من يستفدن منها      م
من اجلهود لضمان متتـع املـرأة حبقـوق مـساوية حلقـوق الرجـل               

وتساءلت يف هذا الصدد عن سـبب عـدم اختـاذ           . يف هذا اجملال  
 .احلكومة لتدابري لتوفري املساعدة املالية ألفقر النساء

ملطروحـة  أجابت علـى األسـئلة ا     ): اهلند (السيد سينغ  - ٢٥
فوافقـت علــى أنــه يلــزم بــذل مزيـد مــن اجلهــود حلمايــة صــحة   

وذكــرت أن معــدالت وفيــات األمهــات قــد اخنفــضت  . املــرأة
. اخنفاضا كبريا ولكن مـازال هنـاك الكـثري ممـا يـتعني القيـام بـه                

وأضافت أن اخلطة اخلمسية احلادية عشرة تـضمنت عـددا مـن        
ينـة مـن جمـاالت      يـراد هبـا التـصدي جملـاالت مع        املقترحات الـيت    

االنشغال وتشدد، بني أمور أخرى، على ضرورة توفري فـرص          
انتفاع املـرأة خبـدمات الرعايـة الـصحية بطريقـة ميـسرة تعتمـد               
على هنج الدورة احلياتية؛ كما شددت على أمهية التسليم بـأن           

ــفالع ــى     ن ــة وعل ــصحة العام ــق بال ــرأة هــو مــسألة تتعل  ضــد امل
وأضافت أن اخلطـة    . تدريبضرورة ختصيص املوارد الكافية لل    

ــة      ــسلة مــن التوصــيات املتعلقــة بالرعاي ــضا علــى سل ــشتمل أي ت
ــة       ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ــى الوقاي ــة، وعل ــصحية اإلجنابي ال

اإليــدز وعلــى وضــع املــشردين داخليــا مــن / املكتــسبالبــشرية
وقالت إنـه ال توجـد لـديها أيـة بيانـات عـن              . النساء واألطفال 

 علــى أهنــا  ،قــانوين يف اهلنــد عــدد حــاالت اإلجهــاض غــري ال   
أضافت أنه تبذل جهود لتطبيق قانون تقنيات التشخيص فيمـا          

تنفيــذا ) حظــر اختيــار اجلــنس(قبــل احلمــل وفيمــا قبــل الوضــع 
 .فعاال

ــا أن تواجــه مــشكليت     - ٢٦ ــد حتــاول حالي وذكــرت أن اهلن
ــهما ســالحا ذا حــدين      ــرب كــل من ــتني يعت ــر الل ــة والتحري العومل

 الستمرار النمو االقتـصادي ولكـن هلمـا         حيث إهنما ضروريان  
.  ســـلبية بالنـــسبة للقطاعـــات الـــضعيفة مـــن الـــسكان     اآثـــار

ــا     وأضــافت أن العالقــة بــني هــاتني الظــاهرتني جيــب حبثهــا حبث
وقالت إنه لكي تصبح النـساء الريفيـات ونـساء القبائـل          . دقيقا

ــة      ــصدر احلكوم ــوقهن يف األرض ت ــى ممارســة حق ــادرات عل ق

وأضــافت . كة بــني األزواج والزوجــاتســندات ملكيــة مــشتر
أهنا حتظر أيضا نقل ملكية األراضـي املمنوحـة أو املوروثـة مـن              
الــسكان القبلــيني إىل الــسكان غــري القبلــيني وتوافــق علــى رد    

 .أراضي السكان القبليني اليت أُخذت منهم

وعــادت إىل مــسألة القــروض الــصغرية فقالــت إن مثــة   - ٢٧
ــساعد    ــضرورة م ــدا ب ــا متزاي ــك   وعي ــيت ال متل ــرأة ال صــة فرة امل

االنتفـــاع هبـــذه املـــشاريع وجيـــري بـــذل جهـــود لكـــي يكـــون  
هلمـا األسـبقية علـى غريمهـا مــن     هلـا  النـهوض بـاملرأة والـتمكني    

 .الشواغل

ــا  - ٢٨ ــسيد خان ــد (ال ــام   ): اهلن ــذ ع ــه مت من ــال إن  ١٩٨٣ق
ذكــر أن و .حظــر مجــع القمامــة يــدويا وبنــاء املــراحيض اجلافــة

ــة   احلكومــة ســعيا منــ  ها إىل القــضاء علــى ممارســة مجــع القمام
يدويا اختذت عددا من التدابري الغـرض منـها حتويـل املـراحيض      

وأضاف أنـه ُوضـعت بـرامج لتـوفري         . اجلافة إىل مراحيض مائية   
فرص عمل بديلة ملن كانوا فيما مضى يقومون جبمـع القمامـة            

 .يدويا

ة ن أهــل القبائــل يعيــشون عــادة يف منــاطق نائيــوقــال إ - ٢٩
مــن البلــد، حيــث توجــد قبيلــة الــداليت يف كــل مدينــة صــغرية 

وهــم بــذلك ليــسوا أكثــر عرضــة للتــشريد مــن . ويف كــل قريــة
وذكـر أن جلنـة حكوميـة برئاسـة وزيـر           . غريهم من اجلماعات  

ــى      ــسؤول عــن اإلشــراف عل ــتمكني م ــة وال ــة االجتماعي العدال
ــة وإعــادة التأهيــل بالنــسبة للجماعــات الــيت يــتم     بــرامج اإلغاث

 .تشريدها

وأضاف أن احلكومـة وضـعت سياسـة وطنيـة بالنـسبة             - ٣٠
بـا علـى    يلألشخاص املصابني بعجـز وأن اهلنـد سـوف توقـع قر           
وذكــر، . اتفاقيــة األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق املــصابني بعجــز

أخــريا، أن الــسياسة الوطنيــة فيمــا يتعلــق باملــسنني توجــه عنايــة 
ــا    ــه جيــري حالي إصــدار حبــث خاصــة إىل حقــوق املــسنات وأن

 .تشريع حلماية هذه احلقوق
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 ١٦ و١٥املادتان 

قالت إن حقـوق املـرأة كـان        :  أبياه –السيدة كوكر    - ٣١
ُيــضحَّى هبــا تقليــديا يف ســبيل احلفــاظ علــى مؤســسيت الــزواج   
ــذت     ــة أخـ ــات الدوليـ ــات واملنظمـ ــن احلكومـ ــرة، ولكـ واألسـ
تتدخل على حنو متزايد يف هذا اجملـال اخلـاص مـن أجـل محايـة                

وأعربت عن أسفها ملا يبدو مـن غـري احملتمـل أن      . قوق املرأة ح
أثر هـذه احلكومـات     القتفاء  تكون حكومة اهلند على استعداد      

 من التقرير فـإن     ٣٢٩واملنظمات، ألنه طبقا ملا جاء يف الفقرة        
ــد     علــى زواج األطفــال مــازال حيــدث يف كــثري مــن أحنــاء اهلن

ــرغم  ــوا   ال ــع الق ــزواج هــو يف مجي نني، باســتثناء مــن أن ســن ال
.  سـنة للـذكور    ٢١ سنة لإلنـاث و    ١٨ هو   ،الشريعة اإلسالمية 

وتــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة ســتنظر يف تعــديل قــانون  
احلد من زواج األطفال حبيث يتم إلغاء هـذا الـزواج بـدال مـن               

ــة خمــالفي القــانون  يف هــذا  احلكومــة وحثــت . االكتفــاء مبعاقب
 ١٦ و٥اهتـا علـى املـادتني       الصدد على أن تعيـد النظـر يف حتفظ        

 .من االتفاقية

قالت إن قانون الـزواج   :  كداري –ين  ريالسيدة هالب  - ٣٢
اخلاص ال يعترف مبفهوم امللكية املـشتركة وبـذلك ال تـستطيع            
املرأة عند الطالق أن حتصل على نـصيبها مـن املمتلكـات الـيت              
ــة أصــول        ــى أي ــزواج أو عل ــا خــالل فتــرة ال مت احلــصول عليه

إىل تــــضطر  املــــستقبل مثــــل املعاشــــات، ولكنــــها تتحقــــق يف
وتساءلت عما مينع احلكومة مـن إصـدار        . االعتماد على النفقة  

قــــوانني علمانيــــة لتحــــسني الوضــــع وعــــن الــــسبب يف أن      
 .االغتصاب بني الزوجني ال يعترب جرمية

ــداخلي، ســألت عــن دور     - ٣٣ ــق باإلصــالح ال وفيمــا يتعل
مي لعمـــوم اهلنـــد جملـــس قـــانون األحـــوال الشخـــصية اإلســـال 

من )  من التقرير  ٥الفقرة  (اقترحه هذا اجمللس    ما  أشارت إىل   و
الذي ُيَتفَوَّه به بال سبب كـاف ينبغـي أن          “ طالق الثالثة ”أن  

إن احلكومة مازالت تستطيع، بـال جتـاوز        و ،يعترب خطيئة كبرية  

إلطــار قــوانني األحــوال الشخــصية، أن تــذهب إىل أبعــد مــن    
وفيمــا يتعلــق بتــسجيل  . الق جرميــةذلــك وتعلــن أن هــذا الطــ 

 تــستطيع التمييــز بــني الدولــة، قالــت إن مــن رأيهــا أن الــزواج
شرعية الزواج من الناحية الدينيـة واملـسؤولية اإلداريـة املتعلقـة            
ــال      ــسجيل، وذلــك مــن أجــل رصــد حــاالت زواج األطف بالت

وأشـــارت أيـــضا إىل قلـــة البيانـــات . وحـــاالت تعـــدد األزواج
 .واج وغري ذلك من الشواغلاملتعلقة بسن الز

قــــال إن إبطــــال زواج ): اهلنــــد (الــــسيد فاهنافــــايت - ٣٤
 ألناألطفال بدال من جمرد معاقبة خمالفي القانون مسألة دقيقة          

الطفل الذي يولد هلذا الزواج ينبغـي أال يعاقـب بإعالنـه طفـال           
وفيما يتعلق بامللكية املـشتركة للـزوجني، قـال إن          . غري شرعي 

ة تقوم بدور أكثر إجيابية حيث ال تكتفي بفـرض          حماكم األسر 
 .النفقة واإلعالة بل تعترف أيضا مبفهوم مرتل الزوجية

وقال إن جملس قـانون األحـوال الشخـصية اإلسـالمي            - ٣٥
وذكــر أن مثــة مــدارس . لعمــوم اهلنــد يعمــل كجهــة استــشارية

فكريــة خمتلفــة كــثرية فيمــا يتعلــق بقــانون األحــوال الشخــصية   
 اهلنــد؛ وأضــاف أن مــن حــق املــسلمة املطلقــة يف اإلســالمي يف

ظل القانون اجلديد احلـصول علـى نفقـة اإلعالـة الـيت تتـيح هلـا                 
. ي كانت تتمتع به أثناء الـزواج      ذاالحتفاظ مبستوى املعيشة ال   

وانتقــل إىل مــسألة تــسجيل الــزواج فقــال إن احملكمــة العليــا       
ــة بعــ       ــد ملزم ــرر قواع ــة أن تق ــي لكــل والي ــه ينبغ ــضت بأن د ق

 .طرحها على اجلمهور لدراستها

ــسيدة بي - ٣٦ ــلمالــ ــع   : نتــ ــة جلميــ ــى احلكومــ أثنــــت علــ
التحــسينات الــيت حتققــت يف جمــال التعلــيم وخاصــة بالنــسبة       
للتعليم األوَّيل، ولكنها طلبت مزيدا من املعلومـات عـن فـرص            

 .النساء املهمشات يف احلصول على التعليم العايل
اللجنـة مـن شـواغل      ى  كـرر مـا لـد     : السيد فلنترمـان   - ٣٧

فيمــا يتعلــق باحلــصانة املمنوحــة للقــوات املــسلحة عنــد انتــهاك 
سـتعراض  الوذكر أنـه مت فيمـا يبـدو إنـشاء جلنـة             . حقوق املرأة 

 .هذه املسألة ولكن مل تقدم أية معلومات يف هذا الشأن
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تــساءلت عمــا إذا كانــت :  شــيلنغ–الــسيدة شــوب  - ٣٨
ئج اإلجراءات اليت قامـت هبـا       هناك أرقام متاحة فيما يتعلق بنتا     

ممـا يـنص    الـرغم   وذكـرت أنـه علـى       . احلكومة يف جمال التعلـيم    
احلريــة الدينيــة مــن يف  بــني احلــق اعليــه الدســتور فــإن مثــة تباينــ

ناحية وحق املرأة يف التمتع بنفس حقـوق اإلنـسان الـيت يتمتـع             
وحثـت احلكومـة علـى أن جتــد    . هبـا الرجـل مـن ناحيـة أخـرى     

 .مناقشة وحوار من أجل تشجيع حقوق املرأةإلجراء وسيلة 
بـة  غكومـة را احلسألت عمـا إذا كانـت       : السيدة شني  - ٣٩

يف أن تصغي ألصوات النساء الريفيـات ونـساء القبائـل وأخـذ             
وأشــارت إىل أن . شــواغلهن يف االعتبــار عنــد وضــع سياســاهتا

 مــن التقريــر عــن العــدد اإلمجــايل ١١٧النــسبة املعطــاة بــالفقرة 
وأضــافت أن هــذه النــسبة   .  تبــدو نــسبة منخفــضة  للمعــوقني

ــني      ــة، أن تكــون ب ــة التقليدي ــا للحكم ــي، طبق ــة ٥ينبغ  يف املائ
واقترحــت، أخــريا، أن تقــوم املنظمــات غــري     .  يف املائــة١٠و

َنظَّم يُـ تقدمي إسهاماهتا يف التقرير التـايل وأن        باحلكومية النسائية   
سائل الـيت جتـري     يف اهلند حمفل لتثقيف اجلمهور فيما يتعلق بامل       

 .مناقشتها يف الدورة احلالية
تـساءلت عـن الـسبب      :  كـداري  –السيدة هـالبريين     - ٤٠

يف أن اإلجابة اليت قُدمت علـى سـؤاهلا املتعلـق بقـانون الـزواج               
اخلـــاص وعلـــى شـــواغل اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق باضـــطرابات       
غوجارات وانتهاكات حقوق اإلنسان ال تشري إال إىل أحكـام          

عليا بـدال مـن اإلشـارة إىل التـدابري التـشريعية احملـددة              احملكمة ال 
 .اليت اختذهتا احلكومة

سبب يف أن الـــــتـــــساءلت عـــــن : الـــــسيدة ديريـــــام - ٤١
احتماالت حتقيق هدف التسجيل اإلجباري للزواج تبـدو أقـل          
تفاؤال حني تعتمد على األجوبة املقدمة من أعضاء الوفد منـها    

 . من التقرير٩ يف الفقرة حني تعتمد على املعلومات املقدمة
أجابـت علـى الـسؤال املتعلـق        ): اهلنـد  (السيدة سـينغ   - ٤٢

حبصانة القوات املـسلحة فقالـت إن مـن الـصحيح أن جلنـة قـد                
 . عنهاتوصياهتا مل يعلنأُنشئت للنظر يف هذه املسألة ولكن 

ــة    - ٤٣ ــا يتعلـــق مبـــسامهات املنظمـــات غـــري احلكوميـ وفيمـ
مــشروعا للتقريــر ُنــشر علــى املوقــع النــسائية وغريهــا قالــت إن 

الشبكي ملدة شهرين حىت يستطيع من يـشاء تقـدمي اقتراحاتـه،            
 .وأضافت أن هذه العملية سوف ُتتَّبع بالنسبة للتقرير التايل

أشـارت إىل الـسؤال الـذي       ): اهلند (باالسيدة سوار  - ٤٤
طرحته السيدة بيمنتل وقدمت بعـض البيانـات عـن مـستويات            

دارس بالنـسبة للفتيـات عمومـا وبالنـسبة لفتيـات           االلتحاق باملـ  
ــت      ــات جعل ــم الوالي ــشة، وأضــافت أن معظ ــات املهم اجلماع
التعليم جمانيا متامـا بالنـسبة للفتيـات حـىت املرحلـة األخـرية مـن                

ــانوي  ــيم الثـ ــات   . التعلـ ــات اجملموعـ ــدَّم لفتيـ ــه ُتقـ ــافت أنـ وأضـ
ددت على أهنـا شـ    . املهمشة منح دراسية ملتابعة تعليمهن العايل     

علـــى ضـــرورة زيـــادة عـــدد الفتيـــات يف املـــرحلتني االبتدائيـــة  
والثانوية حىت تكون هناك أعداد أكرب ميكـن التحاقهـا بـالتعليم            

 .العايل
ــايت  - ٤٥ ــسيد فاهناف ــد (ال ــه ال يوجــد ســبب   ): اهلن ــال إن ق

يــدعو إىل التــشاؤم بــشأن هــدف حتقيــق تــسجيل الــزواج ألن   
ــا  ــة العليـ ــرار احملكمـ ــذه انتـــهت اآلن إىل قـ وألن املـــسألة يف هـ

وأضـاف أن   . تنفيـذ العمليـة   ب تؤدي دائمـا إىل التعجيـل        قراراهتا
هنا متلك إصـدار األوامـر   ألللمحكمة العليا دورا فريدا يف اهلند    

العامــة بــشأن أيــة مــسائل مــن أجــل حتقيــق العدالــة املوضــوعية  
 .كما أن احلكومة تقبل هذه القرارات دائما وتقوم بتنفيذها

قالت إهنا متفائلة بالتطورات اليت حتـدث يف         : ةالرئيس - ٤٦
 وحثت وفد اهلند علـى أن يقـوم   ،اهلند فيما يتعلق حبقوق املرأة    

ــائج      ــام بنتـ ــرأي العـ ــالغ الـ ــان وإبـ ــإبالغ الربملـ ــه بـ ــد عودتـ عنـ
 .اجتماعات اللجنة

 .١٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


