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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  *اهلند    

  
  تقرير على أساس استثنائي    
سائل متـصلة بـأثر     مـ : تقرير متابعة للتقرير الدوري اجلامع الثـاين والثالـث للهنـد            

   على النساء٢٠٠٢حادث غوجارات يف عام 
  

طلبـت اللجنـة    ،  )١(أثناء تقـدمي الدولـة الطـرف للتقريـر الـدوري اجلـامع الثـاين والثالـث                 
 ،)٢( مـن مالحظاهتـا اخلتاميـة      ٦٨املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف الفقرة           

ويف هـذا الـصدد، أتــت   .  علـى املـرأة  ٢٠٠٢ عـام  متابعـة عـن أثـر حـادث غوجـارات يف     تقريـر  
  :ئلة اليت طرحتها اللجنة كما يليالردود على األس

ة باملـذابح، والبـالغ   معلومات مصنفة حسب اجلنس، عـن الـدعاوى املتعلقـ       )أ(  
   اليت أعيد فتحها، واحللول اليت مت التوصل إليها بشأهنا٢ ٠٠٠عددها حوايل 

ــة با     ــدعاوى املتعلق ــتح ال ــد ف ــذكور و ١٤٦ (١٦٩ ألشــخاص الـــ أعي ــن ال ــن ٢٣  م  م
 يف غوجـارات، وقـدمت لـوائح اهتـام يف           ٢٠٠٢مت اإلبـالغ عـن قتلـهم يف عـام            الـذين ) اإلناث
  .را ودعوى واحدة تشمل أنثى واحدةدعوى تشمل ذكو ١٢

__________ 
  .صدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  

  )١(  CEDAW/C/IND/2-3.  
  )٢(  CEDAW/C/IND/CO/3.  
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معلومات عن عدد الدعاوى املتعلقة باالعتداء اجلنسي والعنف ضد املرأة            )ب(  
   واحللول اليت مت التوصل إليها بشأهنااليت مت اإلبالغ عنها

تلـك  ووردت  .  حالة اعتداء جنـسي وعنـف ضـد املـرأة          ١٩مت اإلبالغ عن ما جمموعه        
  :احلاالت من األماكن التالية

  ٢      : أمحد أباد
  ٤      : مقاطعة خده
  ١      :مقاطعة أناند

  ١    :مقاطعة غانديناغار
  ٢    :مقاطعة سابركانثا

  ١  :مقاطعة راجكوت الريفية
  ٦      :قاطعة غودرام

  ١      :مقاطعة داهود
  ١      :مقاطعة فالساد

معلومات عن تدابري محاية الضحايا والتـدابري األخـرى الـيت اختـذت لـدعم                 )ج(  
  الضحايا وأثر هذه التدابري

قُــدمت محايــة الــشرطة للــضحايا يف مقاطعــات أمحــد أبــاد وســورات وغــودرا وداهــود    
ــد     ــسبب مبزي ــساد مــن أجــل احلــد مــن الت ــاة للــضحايا وفال ــايل  . مــن املعان ــرد يف اجلــدول الت وت

  :معلومات حول توفري احلماية للشهود يف دعاوى رئيسية
  

ــرقم  الــــــ
  رقم احملضر/خمفر الشرطة املسلسل

عــــــــــــدد 
  طبيعة احلماية املقدمة  الشهود

مل يطلـــب أي شـــاهد احلمايـــة، وبالتـــايل مل تقـــدم محايـــة      ٢٦/٠٢برانتيج    - ١
إن دوريـــات الـــشرطة احملليـــة شخـــصية؛ ومـــع ذلـــك، فـــ 

  .مستمرة
خمفر شـرطة حمطـة سـكك احلديـد            - ٢

  ٠٩/٢٠٠٢يف غودرا 
  رجل شرطة مسلح لكل شاهدين  •    ٨

   من األفراد املسلحني لواحد من الشهود٢+١  •  
ضابط أمن من شـرطة االحتيـاط التابعـة للواليـة             •  

   شهود٤لكل 
  رفض شاهد احلماية خطيا، ولذا مل توفر له  •  
باإلضــــافة إىل ذلــــك أجــــري تــــوفري دوريــــات   •  

ــة وكــذلك القــوات شــبه     ــشرطة احمللي ــسيَّرها ال ت
  .“قوات األمن الصناعي املركزية”العسكرية 
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ــرقم  الــــــ
  رقم احملضر/خمفر الشرطة املسلسل

عــــــــــــدد 
  طبيعة احلماية املقدمة  الشهود

  فرز شرطي مسلح لكل شاهد  •    ٩  ٤٦/٢٠٠٢فيجابور    - ٣
 لقريـــة ني حـــراس مـــسلح ٤+١جـــرى تـــوفري    •  

  ساتنغار
 حــــراس مــــن شــــرطة ٣+١ شــــرطي وأُرســــل   •  

  عة للوالية إىل قرية سارداربورااالحتياط التاب
  .عملت الشرطة احمللية على توفري احلراسة  •  

  شرطي مسلح لكل من الشهود األربعني  •    ٤١  ٦٧/٠٢ميغانيناغار    - ٤
 ضباط أمـن مـن شـرطة االحتيـاط التابعـة           ٣ر  وفَّ  •  

  للوالية احلماية ألحد الشهود على مدار الساعة
ــة    •   وقــوات األمــن  تــسيري دوريــات للــشرطة احمللي

  .الصناعي املركزية
  شرطي مسلح لكل من الشهود  •    ٩٦  ١٠٠/٠٢نارودا    - ٥

ــة وقــوات األمــن     •   تــسيري دوريــات للــشرطة احمللي
  .الصناعي املركزية

باتـل وسـوميترابن    . شرطيان مسلحان لفينـابن م      •    ٢  كامبوالج   - ٦
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٤باتل منذ . ب

  ري محاية هلممل يطلب شهود آخرون توف  •  
ــوطين بالعمــل      •   ــصيلة مــن احلــرس ال مت تكليــف ف

   وبريافايل باغولبقرييت سورافايل باغول
قام وكيل مفتش شرطة ومـساعد وكيـل مفـتش       •  

 األمـامي  OAD أفـراد شـرطة مبخفـر    ٣ شـرطة و 
  بزيارات متكررة للشهود

فُرزت نـصف فـصيلة مـن احلـرس الـوطين لقريـة               •  
  ون فيهاباجل ألن بعض الشهود يقيم

ــة وقــوات األمــن     •   تــسيري دوريــات للــشرطة احمللي
  .الصناعي املركزية

    -   ٢٧/٠٢كامبوالج   - ٧
فردان من شرطة االحتيـاط التابعـة للواليـة لكـل           •    ٤   ٦٠/٠٢فيسناغار    - ٨

  من الشهود
  .تسيري دوريات من قبل الشرطة احمللية  •  

  لكل من الشهودفرد مسلح من الشرطة   •    ٣  ٩٨/٠٢ نارودا   - ٩
  .تسيري دوريات للشرطة احمللية  •  

 مـن شـرطة    ٣+١إقامة نقطة ثابتة يتمركـز فيهـا          •    ٥  ١١١/٠٢كانبور   - ١٠
  االحتياط التابعة للوالية بقرية باندارفادا

ــة وقــوات األمــن     •   تــسيري دوريــات للــشرطة احمللي
  .الصناعي املركزية
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ــرقم  الــــــ
  رقم احملضر/خمفر الشرطة املسلسل

عــــــــــــدد 
  طبيعة احلماية املقدمة  الشهود

ــشر   •    ٤  ١٣/٠٢كانبور   - ١١ ــات ال ــسيري دوري ــوات األمــن  ت ــة وق طة احمللي
  .الصناعي املركزية

 لــشرطة االحتيــاط التابعــة ١رئــيس املركــز رقــم   •    ١  ٦٠/٠٢ كالول  - ١٢
   أفراد من الشرطة٤للوالية و 

يقع مقر فصيلة شـرطة االحتيـاط التابعـة للواليـة         •  
  يف هذه القرية

ــة وقــوات األمــن     •   تــسيري دوريــات للــشرطة احمللي
  .الصناعي املركزية

 لــشرطة االحتيــاط التابعــة ١رئــيس املركــز رقــم   •    ٣  ٣٦/٠٢كالول   - ١٣
  للوالية وفرد شرطة لكل من الشهود

 من شـرطة االحتيـاط      ٣+١قامة نقطة ثابتة من     إ  •  
  التابعة للوالية يف القرية

ــة وقــوات األمــن     •   تــسيري دوريــات للــشرطة احمللي
  .الصناعي املركزية

  ب أحد توفري احلماية لهمل يطل  •      ٢٢٢/٠٢كالول    - ١٤
ــة وقــوات األمــن     •   تــسيري دوريــات للــشرطة احمللي

  .الصناعي املركزي
  

معلومات عن االعتقاالت اليت متت والعقوبات اليت فرضت، مبا فيها تلك             )د(  
  اليت طالت مسؤويل الدولة الذين ثبت تواطؤهم يف هذه اجلرائم

  :عقوبات اليت فرضتترد فيما يلي تفاصيل االعتقاالت اليت متت وال  
  

  عدد احلاالت  املقاطعة

عــدد املتــهمني 
ــي   ــذين ألقــ الــ
  حالة القضية  القبض عليهم

  أوقفت احملكمة العليا احملاكمة  ٠٥  ٠٢  مدينة أمحد أباد
   مدانا١٢  ١٧  ٠٤  مقاطعة كيدا
  قيد احملاكمة  ٣٠  ٠١  مقاطعة أناند

  براءة  ٠١  ٠١  مقاطعة غانديناغار
  براءة  ١٧  ٠٢  مقاطعة سابركانثا

  مل يتم الكشف عنها  ٠٠  ٠١  مقاطعة راجكوت الريفية
  قيد احملاكمة  ٧٠  ٠١  مقاطعة غودرا
 بينــــــــــهم ٢٠  ٠١  مقاطعة داهود

وكيال مفـوض   
شرطة ووكيال  
ــرطة   ــتش ش مف
ورئيــسا مركــز 
  شرطة وطبيبان

حقــق مكتــب التحقيقــات املركــزي يف قــضية بلكــيس 
ــؤرخ      ــا امل ــانو وعمــال حبكــم احملكمــة العلي  / آب١٦ب

، ١٩٢/٠٤ يف التمــاس إحالــة رقــم  ٢٠٠٤أغــسطس
أحيلـت القـضية إىل جلـسة حمكمـة العـدل يف ســالفي،      

متــهما بينمــا  ١١وأدانــت احملكمــة . بومبــاي الكــربى
ــرأت ــؤرخ   ٩بــ ــا املــ ــهمني حبكمهــ ــانون  ٢١ متــ كــ
  .٢٠٠٨يناير /الثاين

    ٢٠٠٢مايو / أيار١٥داع احملضر يف مت إي  ٠٠  ٠١  مقاطعة فالساد
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معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لصاحل املرأة بوجه خاص            )هـ(  
من أجل تأهيل النساء ضـحايا هـذا النـوع مـن اجلـرائم وتعويـضهن، وعـدد النـساء الـاليت                      

  استفدن من هذه التدابري
  :ترد فيما يلي التدابري اليت أُتخذت لتأهيل الضحايا  

 لضحايا الشغب من النساء املقيمـات يف خميمـات       مت تنفيذ خمطط لتوفري التدريب املهين       •  
اإلغاثة من ِقبل حكومة الوالية مبساعدة من برنامج تدريب الوكالة النروجييـة للتعـاون              

  . امرأة٥ ٧٣١ اإلمنائي، وقدم التدريب على خمتلف املهن لـ
أجــري مــسح لألطفــال األيتــام واألرامــل الــذين وقعــوا ضــحية ألعمــال عنــف طائفيــة،   •  

وقد مت ذلـك بالتعـاون مـع منظمـات غـري حكوميـة       . ذوا مأوى يف خميمات اإلغاثة واخت
 وجمموعــة أمحــد أبــاد للدراســة (Child Line Organization)مثــل منظمــة خــط الطفــل 

، والنــساء العــامالت حلــساهبن Ahmedabad Study Action Group (ASAG)والعمـل  
ظمــة إتــش كيــه  ، ومنACHAND JOYT ومؤســسة آخانــد جويــت (SEWA)اخلــاص 

  .، وما إىل ذلكH.K. JANIجاين 
 روبيــة كمــساعدات ماليــة يف إطــار خمطــط املــساعدات املاليــة   ٨٢٤ ٨٥٧ُدفــع مبلــغ   •  

ــة لألرامــل إىل   ــشغب ومقيمــة يف خميمــات     ٤٨٠املقدم ــضررة مــن أعمــال ال ــرأة مت  ام
  . اإلغاثة

اثـة مـن خمطـط    استفاد طفالن متضرران جّراء أحداث الشغب مقيمان يف خميمات اإلغ       •  
 روبيـة شـهريا لتقـدمي املـساعدة هلمـا حـىت بلوغهمـا          ٥٠٠وُرصـد مبلـغ     . توفري الرعايـة  

  .  سنة١٨سن 
 طفال من خمطط تقدمي املساعدة الذي تـديره املؤسـسة الوطنيـة مـن أجـل                 ٣٣٤استفاد    •  

وجرت املتابعة يف إطار هذا املخطـط بالتنـسيق مـع مـسؤويل             . الوئام الطائفي، نيودهلي  
  . اية باملقاطعةاجلب

قدمت بطاقات إعاقة لثالثة أشخاص أصبحوا معوقني خالل أعمال الشغب جلـأوا إىل               •  
  . خميمات اإلغاثة لتأهيلهم لركوب حافالت النقل بالوالية جمانا

تسببت أعمال الشغب الطائفية يف حاالت ضغط وصدمات عقلية خباصـة بـني النـساء                 •  
ــال ــة  . واألطفـ ــوات التاليـ ــذت اخلطـ ــشورة    واختـ ــدمي املـ ــية لتقـ ــة األساسـ ــشاء البنيـ  إلنـ

ــة     ــة يف الوالي ــال يف خميمــات اإلغاث ــساء واألطف ــن الن ــضررين م ــدمو  . للمت وتطــوع مق
ــساء     ــة لتقــدمي اخلــدمات للن كمــا ُنظــم  . املــشورة مــن خمتلــف املنظمــات غــري احلكومي
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 -مـايو   /أيـار  ٣٠معسكر تـدرييب يف معهـد غانـدي للعمالـة ملـدة ثالثـة أيـام يف الفتـرة                    
 استــشاريا ٣٣وقــدم املــشورة يف جمــال الــصدمات النفــسية  . ٢٠٠٢يونيــه /حزيــران ١

ــار   ــن أيـ ــرة مـ ــدَّربا يف الفتـ ــايو إىل آب/مـ ــسطس /مـ ــهر  (٢٠٠٢أغـ ــة أشـ ــو أربعـ ، )حنـ
  :ين منهايلي عدد األشخاص املستفيد وفيما

  عدد املستفيدين  
  اجملموع  اإلناث  الذكور  نوع املستفيدين

  ٣ ٨٢٤  ٢ ٣٠٢  ١ ٥٢٢  األطفال  - ١
  ٣ ١٠٧  ٢ ٠٤٢  ١ ٠٦٥  املراهقون  - ٢
  ٤ ٣٠٥  ٣ ٤٧٤  ٨٣١  الراشدون  - ٣
  ١٥ ٨٧١  ١١ ٥٦٥  ٤ ٣٠٦  املسنون  - ٤
  

معلومــات عــن التعــويض الــذي مــنح للــضحايا النــساء، وخباصــة ضــحايا       )و(  
  العنف ضد النساء

ية اقترحــت حكومــة الواليــة، مــن خــالل مؤســسة التعــاون مــن أجــل التنميــة االقتــصاد   
للمرأة يف غوجارات، برناجما تدريبيا يف إطار الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي لضحايا أعمـال              

ــة لتنظــيم  ٢٣,٦ورصــدت حكومــة اهلنــد  . الــشغب املقــيمني يف خميمــات اإلغاثــة   مليــون روبي
 مليــون ٢٣وأنفقــت حكومــة الواليــة . التــدريب مــن أجــل تأهيــل ضــحايا الــشغب مــن النــساء

  .تدريب املهين يف مجيع املقاطعاتول الروبية على فص
معلومــات مــصنفة حــسب اجلــنس، عــن األســر املــسلمة الــيت تــشردت           )ز(  
  أســرة، والتــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة إلعــادة  ٥ ٠٠٠العنــف وعــددها حــوايل   بــسبب

  توطينها وإعادة تأهيلها
ــأوي ٨٦يف أمــاكن خمتلفــة مــن غوجــارات       أســرة متــضررة مــن ٣ ٦٤٤ مــستوطنة ت

تتـــوافر يف كـــثري مـــن املـــستوطنات و.  نـــسمة١٩ ١٠٧أعمـــال الـــشغب يبلـــغ عـــدد أفرادهـــا 
ومع ذلك، اضـطلع بقـدر كـبري مـن          . مستويات خمتلفة من األسر املعيشية واملرافق املدنية العامة       

التأهيــل مــن حيــث تقــدمي االســتحقاقات الفرديــة يف هــذه املــستوطنات حــسب     أعمــال إعــادة
  :أدناه التفاصيل الواردة

 علــى ٨٦ نات الـــمــدارس ابتدائيــة لــديها مراكــز تقــدم وجبــة الغــداء يف مجيــع املــستوط  - ١
  .مسافة كيلومترين
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مراكــز خــدمات منــاء الطفــل املتكاملــة الــيت تعمــل بكامــل طاقتــها وتقــدم اخلــدمات يف   - ٢
  . مستوطنة٨٥يف األطفال وتغذيتهم ومنائهم صحة جمال 

 تـوفر احلبـوب    كـم، ٣، علـى مـسافة      ٨٦ستوطنات الـ   متاجر عامة للتوزيع يف مجيع امل       - ٣
  .الغذائية املدعومة

 أسرة على بطاقات أنتودايـا      ٣ ٣٢٢بطاقات متوينية ُمنحت ملعظم األسر، مع حصول          - ٤
Antodaya ائيـــة بأســـعار مدعومـــة  ممـــا جيعلـــها مؤهلـــة للحـــصول علـــى احلبـــوب الغذ

  .عالية بدرجة
 أجــل متكــني اجملتمعــات املتــضررة مــن معلومــات عــن التــدابري املتخــذة مــن  )ح(  

  حتقيق اإلنعاش االقتصادي وإعادة بناء اهلياكل األساسية اليت ُدمرت خالل أعمال الشغب
  :اتُّـخذتفيما يلي تدابري اإلنعاش االقتصادي اليت   

ــؤرخ       - ١ ــرادات املـــ ــرار إدارة اإليـــ ــة يف قـــ ــعتها احلكومـــ ــيت وضـــ ــام الـــ ــا لألحكـــ وفقـــ
 مليــــون روبيــــة يف املنــــاطق الريفيــــة ١٧٨,٢بلــــغ ، دفــــع م٢٠٠٢ مــــارس/آذار ٢٠
  . إطار برنامج أنديرا أواس يوجنا مستفيدين يف١١ ٢٠٤ لـ

 مـستفيدا يف املنـاطق احلـضرية يف إطـار           ١٨ ٠٣٧ مليـون روبيـة لــ        ١٢٢,٨ُدفع مبلـغ      - ٢
ركزيـة البالغـة   وقد دفع هذا املبلـغ مـن حزمـة احلكومـة امل     . برنامج فامليكي أفاس يوجنا   

  .يون روبية بل١,٥
كذلك، نفذت حكومة الواليـة خمططـا مـن خـالل مؤسـسة التعـاون مـن أجـل التنميـة                       - ٣

االقتصادية للمرأة يف غوجارات يف إطار الربنـامج التـدرييب للوكالـة النروجييـة للتعـاون                
اإلمنائي لتوفري التدريب املهين لضحايا الشغب من النساء املقيمات يف خميمات اإلغاثـة             

  . امرأة يف ِحرف خمتلفة٥ ٧٣١ريب وتد
  


