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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  من) أ(١٥ة املقدمة مبقتضى الفقرة التقارير الوطني
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  اهلند

  تصويب

  ٢٠الفقرة 

وقد أنـشئت    "بعبارة" ١٩٩٣وقد أنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف سنة          "يستعاض عن عبارة  
  ".١٩٩٣ يف سنة  مبوجب قانون تشريعي برملايناللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

  :ملة الثالثة ما يلييضاف بعد اجل

. وُيعرض على الربملان التقرير السنوي للجنة ومعه تقرير اإلجراءات املتخذة من جانب احلكومة            
ويشمل اختصاص اللجنة جمموع احلقوق املدنية والسياسية فضالً عـن احلقـوق االقتـصادية              

تمع حبقوق اإلنسان،   وحمور تركيز اللجنة هو تعزيز متتع مجيع شرائح اجمل        . واالجتماعية والثقافية 
وتسعى اللجنة إىل معاجلة قضايا حقوق اإلنسان ذات األمهية، سواء          . وال سيما الفئات الضعيفة   

من تلقاء ذاهتا، أو إذا عرضها عليها اجملتمع املدين أو وسائط اإلعالم أو مواطنـون معنيـون أو         
  .خرباء استشاريون
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  ، اجلملة األخرية٢٣الفقرة 

ذا ما ينعكس يف تناقص الشكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان الصادرة مـن             وه "يستعاض عن عبارة  
 الصادرة حىت وهذا ما ينعكس يف تناقص الشكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان          "بعبارة" مناطق التمّرد 

  ".من املناطق املتأثرة باألنشطة التمردية واإلرهابية والعنف

  :، يضاف بعد اجلملة األخرية ما يلي٢٤الفقرة 

وباإلضافة إىل ذلك، توجد وسائط إعالم قوية حريصة على استقالهلا متارس يف مجلة أمور دوراً رقابيـاً                 
  حلماية حقوق اإلنسان 

  ، ُتحذف اجلملة األخرية٣٣الفقرة 

  ، يضاف عنوان جديد وفقرات جديدة٧٧بعد الفقرة 

  عدالة السجون
 حكومة اهلند قـانون محايـة حقـوق         فقد أصدرت . أوليت مسألة عدالة السجون أمهية كبرية       - ٧٨

. ١٩٩٣، وأنشئت مبقتضى هذا القانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف عـام              ١٩٩٣اإلنسان لعام   
وفُوضت هذه اللجنة يف مجلة أمور بالتحقيق، من تلقاء ذاهتا أو بناء على التماس مقدم إليها من الضحية                  

أمر من أية حمكمة، يف الشكاوى املتعلقة بانتـهاك       بو  أو من أي شخص يتصرف بالنيابة عنه أو بتوجيه أ         
 على إنشاء حماكم خاصة     ١٩٩٣ من قانون محاية حقوق اإلنسان لعام        ٣٠وتنص املادة   . حقوق اإلنسان 

كما تصدر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      . للنظر العاجل يف اجلرائم الناشئة عن انتهاك حقوق اإلنسان        
إبالغ اللجنة حباالت الوفاة    ‘ ١‘توصيات جلميع حكومات الواليات بشأن      /من حني إىل آخر توجيهات    

توفري الرعايـة الـصحية وإجـراء       ‘ ٢‘ ساعة من حدوثها،     ٢٤واالغتصاب أثناء االحتجاز يف غضون      
قيام موظفني قضائيني بزيارة السجون على      ‘ ٣‘الفحوص الطبية بصورة دورية للسجناء رهن احملاكمة،        

اتباع إجراء موحد ملعاجلة اجلرائم ‘ ٥‘د أوضاع السجناء وتقدمي اقتراحات لتحسينها، فترات منتظمة لتفق
  .اليت ُترتكب أثناء االحتجاز واجلرائم اليت ترتكبها الشرطة وتلفق مالبساهتا

باسو ضـد   . ك. وأصدرت احملكمة العليا املوقرة يف اهلند أيضاً مبادئ توجيهية هامة يف قضية د              - ٧٩
الغربية وهي مبادئ توجيهية جيب أن تتبعها مجيع السلطات اليت من مهامها إلقاء القـبض               والية البنغال   

وينص أحد هذه املبادئ التوجيهية على أن الفرد الذي يلقى القبض عليه أو حيتجز يف خمفر                . على األفراد 
ه أو شرطة أو مركز استجواب أو أي معتقل آخر من حقه إبالغ صديق أو قريب أو أي شخص آخر يعرف

يهتم برفاهيته، يف أقرب وقت ممكن عملياً، بأنه قد أُلقي القبض عليه وُوضع رهن االحتجاز يف مكـان                  
وقامت وزارة . معني، ما مل يكن الشاهد املصّدق على مذكرة القبض هو نفسه صديق أو قريب للموقوف

 عن احملكمة العليا على مجيـع       الداخلية يف حكومة اهلند بتعميم هذه املبادئ التوجيهية اإللزامية الصادرة         
  .حكومات الواليات
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 من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه يف حالة وفاة أو ١٧٦وتنص التعديالت األخرية على املادة   - ٨٠
اختفاء شخص أو اغتصاب امرأة أثناء االحتجاز لدى الشرطة، ُيفتح حتقيق قضائي إلزامي، ويف حالـة                

وسيسمح ذلك بتحسني األوضاع حتسيناً     . ربع وعشرين ساعة من الوفاة    الوفاة ُتفحص اجلثة يف غضون أ     
  .كبرياً يف قضايا عدالة السجون

كما صدر عدد من األحكام اهلامة عن احملكمة العليا املوقرة يف اهلند تقضي بدفع تعـويض إىل                   - ٨١
ارتكـاب  كبح  ى  األشخاص املتضررين باجلرائم املرتكبة أثناء االحتجاز، وقد ساعدت هذه األحكام عل          

  .اجلرائم أثناء االحتجاز

 -  -  -  -  -  

  


