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 مقدمة  
سدددس سدداان املعمددورةا هددق أكددرب داقعامليددة   العددا  تدد وي سدداانا   تُعدددإن اهلندددا الدد   -1

متعددددي األعدددعاد والدددديانات واليشددداتا يعيذدددون معددا  مندددذ دأ  السدددن    سدددياد م ددددأ ا ددد ا  
التنوع والتعددية. وتواصل اهلند مساعيها حنو الوفاء بالتزاماهتا   جمدا   قدود اسنسدانا يددعمها 

حندو اققدودا وسياسدة عيمانيدةا وجهدائ  مداقق مسدتقلا وجمموعدة    ذلك إملار دستوري موجه
تعصد اأمتثا  ققود اسنسانا وصحافة وهو مستوى الوأيات  الوملينعيى الصعيد من اليجان 

 عةا وجمتمع مدين نابض باقياة و ادر عيدى التع د . وتسديم اهلندد قدا ققدود اسنسدان مدن ملدابع 
ةا وتددددو  مددددن ن األايددددة نوسددددها ليحقددددود واقعيددددات املدنيددددة عدددداملق ومدددد ابب ولدددد   ابددددل ليتجزقدددد

والسياسددددية ملواملنيهدددداا فمددددم  عددددن تنميددددتهم اأجتماعيددددة واأ تصددددادية. وتدددددر  اهلنددددد أن العوامددددل 
التارخييددةا فمددم  عددن اهلياكددل اأجتماعيددة القاقمددةا ااددن أن تعددل بعددض ا تمعددات أكثددع عع ددة 

نسدددانا ولدددذا تعلدددق األولويدددةا مدددن  دددم  جمموعدددة مدددن لإل صددداء والتهمددديه وانتهدددا   قدددود اس
التداب  الو اقية واسجيابيةا لتحقيق اقعية والتنمية ليجميع. وانلم ا  مدن إااادا بمدعورة أأ خييد  

 (.Sabka Saath, Sabka Vikas‘ )معا  والتنمية ليجميع‘أ دا  وراءها تت ىن اهلند شعار  العكب

 عملية إعداد التقرير -أوالً  
 النهج -ألف 

أُعدددددددّد هدددددددذا التقعيدددددددع الدددددددوملين امتثددددددداأ  ملقدددددددعر جميدددددددس  قدددددددود اسنسدددددددان التدددددددابع لألمدددددددم  -٢
 هدددداتعزيز التزاماهتددددا و . ويددددربئ هددددذا التقعيددددع التددددداب  الدددد  ا ددددذهتا الدولددددة قمايددددة 1٧/119 املتحدددددة
ائات منددذ جولددة اأسددتععاب السددابقة. ويصددن  التقعيددعا  يثمددا أماددنا األهدددا  واس دد اوإعماهلدد

وأوجدده القصددور واألر ددا  القياسددية لتقيدديم فعاليددة عمددل الدولددة. وت كددد اهلندددا   نوددس الو ددتا أن 
القياس العددي ليس املعيار الو يد لتقييم سجيها   جمدا   قدود اسنسدان. ف النسد ة إن اهلنددا 

هدددذا شددااا   ذلددك شدددان أي بيددد د ددعا أ يدددزا  إعمددا   قدددود اسنسددان عمددم  جاريدددا ا ويوثددق 
 التقعيع اخللوات ال  ا ذها ال يد من أجل حتقيق هذا اهلد .

و دددد أُعدددد هدددذا التقعيدددعا بقددددر املسدددتلاعا تذددديا  مدددع املدددذكعة التوجيهيدددة لددد  الع يدددة الددد   -٣
تذددددعين  8أصدددددرهتا موو ددددية األمددددم املتحدددددة السددددامية ققددددود اسنسددددان )املوو ددددية السددددامية(   

عظم التوصيات ال    يتهدا اهلندد   اأسدتععاب السدابق بداققود . وتتعيق م٢٠16الثاين/نوفمرب 
اأجتماعيدة واأ تصدادية الد   مدع لإلعمدا  التددرجيق مدن  دم  العمدل املسدتمع. لدذلكا بددأ  
مددددن تصددددني  التوصدددديات  ددددمن ففددددات التوصدددديات املنوددددذة تامددددا ا أو التوصدددديات املنوددددذة جزقيددددا ا 

 ٢يسددتخد  هددذا التقعيددع ا موعددات املوا دديعية الددواردة   املعفددق  التوصدديات الدد    تُنوعددذ بعدددا أو
مددن املددذكعة التوجيهيددة إملددارا  لدده. و ددمن كددل جمموعددة موا دديعيةا يقددد  التقعيددع أوأ   ددة عامددة عددن 

ا إن كانت  دد تعهدت هبااللوعية ال  واألتزامات التوصيات ال    يتها اهلند   اجلولة السابقة 
و ح التقد  ا عئ   تنويذ هذه التوصيات/التعهدات. ويععب التقعيدع كدذلكا فعيت ذلك. ن ي

ا تواصدددديل أي مسددددالة ناشددددفة أو مسددددتجد يندددددر   ددددمن نلدددداد قاملوا دددديعحتددددت نوددددس العنددددوان 
 املو وعا ولانه ل  مذمو  بتوصية مق ولة أو تعهد.
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الس ل ليممق  دما  ويعمق التقعيع إن إتا ة فعص التعاون والنقاش واقوار بذان أفمل  -٤
وحتقيقددا  هلددذه الشايددةا يسدديب المددوء  املتمثددل   النهددوب  قددود اسنسددانصددوا اهلددد  املذدد   

 عيى اس ائات والتحديات والقيود   مسار اهلند حنو إعما   قود اسنسان.

 المنهجية -باء 
امل تدددد من اهلندددددد باسددددتخدا  عمييدددددة صدددديالة التقعيدددددع الددددوملين لمسدددددتععاب الدددددوري الذددددد -٥

باعت ارها فعصة لتيقق تعييقات عيى  وانينها وسياساهتا لينهوب  قود اسنسان. وهلدذا السد با 
ات عت اهلند عميية تذاور واسعة النلاد   صيالة التقعيع الوملين. فقدد ملي دت  اومدة اهلندد إن 

جلامعدددة جامعدددة القدددانون الدددوملين   دهلدددق املسددداعدة   إعدددداد املذدددعوع األو  ليتقعيدددع. ونظمدددت ا
سيسدددية مدددن املذددداورات الوملنيدددة مدددع  ثيدددق ا تمدددع املددددين وامل سسدددات واليجدددان الوملنيدددة ققدددود 
اسنسدددان واألكددداداي  ملدددد يدددد العدددون   حتديدددد املسددداقل واس دددائات والتحدددديات والقيدددود املتصدددية 

ا    بددالنهوب  قددود اسنسددان   اهلنددد. و مددع  ثيددو اقاومددة ويددع املذدداورات. وشدداركوا أيمدد
مخدس مذداورات إ ييميددة ومذداورة وملنيددة نظمتهدا اليجندة الوملنيددة ققدود اسنسددان. وُنذدع مذددعوع 
تقعيع وملين عيى اسن ندت سبدداء التعييقدات العامدة عييده. و  سيسدية مدن اأجتماعدات املذد كة 

 التذاورية.ب  الوئاراتا ُأ ييت إن الوئارات املعنية التعييقات الواردة من  م  هذه العميية 

 تنفيذ التوصيات المقبولة وااللتزامات الطوعية والتطورات األخرى -ثانياً  
 المسائل الشاملة -ألف 

 التنمية المستدامة والشاملة للجميع  
التزمدددددت اهلنددددددا   اأسدددددتععاب الثددددداينا قواصدددددية جهودهدددددا مدددددن أجدددددل حتقيدددددق التنميدددددة  -6

اأجتماعية واأ تصادية والقماء عيى الوقع. ووافقت عيى توف  مزيد من املوارد من أجل التمتع 
بدداققود اأ تصددادية واأجتماعيددةا وبددذ  جهددود لمددمان إتا ددة هددذه اققددود ليجميددعا و اصددة 

ثل النساء واألملودا  والوقدعاء واأل ييدات. وحتقيقدا  هلدذه الشايدةا وافدق ال يدد أيمدا  الوفات المعيوة م
عيى إنذاء دليات ليعصد لاوالدة بيدوا األهددا  املتو داة مدن سياسداته التقدميدة. وتعهددت اهلندد 
أيما  قواصية تعزيز ثقافة الذدوافية واأنوتداو واملسداءلة   عمدل اقاومدةا عيدى النحدو املنصدوص 

 املعيومات.اقصو  عيى    انون اقق    عييه
وتددددو  اهلنددددد أولويددددة  صددددوى ليقمدددداء عيددددى الوقددددع وحتقيددددق التنميددددة املسددددتدامة والذددددامية  -٧

 .(1)٢٠٣٠ليجميع. وتعاس سياساهتا وأولوياهتا  لة التنمية املستدامة لعا  
واألمدددددن  لادددددعماالعددددديه وتعتقددددد اهلندددددد أن التنميدددددة الذددددامية واملنصدددددوة أساسدددددية لمددددمان  -8

والتما  واقعية ليجميع. وهلذا الس با و عت اهلند جمموعة متينة من السياسدات اأجتماعيدة 
واأ تصادية لتي ية خمتي  اأ تياجات األساسية ليساانا قا   ذلك الصحة والتعييم والسدان 

ومددا إن  والتخويدد  مددن  دددة الوقددع وتادد  املددعأة واألمددن الشددذاقق وتددداب  المددمان اأجتمدداعقا
ذلددددك. وإ ددددعارا  باقاجددددة إن التنميددددة املسددددتدامةا والتمددددارا ا تمددددل بدددد  النمددددو التنافسددددق والنمددددو 
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الذدداملا توجدده اهلنددد سياسدداهتا حنددو هتيفددة فددعص النمددو اأ تصددادي قددا يتسددق مددع  ددعورة  ددمان 
 استوادة ويع الذعاقح من فواقد هذا النمو.

لتيسد   ٢٠16الد  أمليقدت   عدا  ‘  ودق يدا هندد‘ومن األمثية عيى هذا األتزا   لدة  -9
القعوب املصعفية ألفعاد اللواق  املصنوة والق اقل املصنوة واملقاوِأت مدن أجدل إنذداء م سسدات 

 جديدة   جماأت الصناعة التحوييية أو اخلدمات أو القلاعات التجارية.
عا  رقيسديا  يهدد  إن تذدعي ٢٠٠٥املعيومدات لعدا  اقصو  عيدى وشّال  انون اقق    -1٠

حتس  مساءلة اقاومة وئيادة شوافيتها إن  د بعيد. واقاومة ميتزمدة  مايدة مسدتخدمق هدذا 
 انون محاية امل يش  عن  ٢٠1٤القانون من التحعش واسيذاء. وتعزيزا  هلذا األتزا ا صدر   عا  

 املخالوات.
 ٢٠1٣ساد وئيادة املسداءلةا ُسدن   عدا  وبشية مساعدة اجلهود العامية إن اقد من الو -11

(. وينص القانون عيدى تعيد  أمنداء املظدا  Lokpal and Lokayuktas Act انون ماافحة الوساد )
 ليتحقيق   مزاعم الوساد  د املوظو  العمومي .

وملنع التسعا بس ب الوسادا وكوالة تقدم استحقا ات النظا  اأجتماعق ملن هو أهل  -1٢
( الددذي يتدديح شدد اكا  وا دددا  ليحصددو  عيددى Aadhaarاعتمدددت اهلنددد ر ددم التععيدد  اخلدداص )هلدداا 

جمموعددددة مددددن املعيومددددات عددددن املسددددتويدينا ويسدددداعد   حتديددددد املسددددتويدين باسددددتخدا  ال يانددددات 
ال يوم يددةا هبددد   ددمان وصددو  اأسددتحقا ات واسعانددات إن أ ددق الندداس هبددا. وبشيددة مواصددية 

( daA aaadaA) ٢٠16ق عيددى املذددعوعا سددن الربملددان  ددانون ددهددار لعددا  إ ددواء اللددابع امل سسدد
)توجيده عمييدة تقددم اسعاندات املاليدة ولدد  املاليدة واأسدتحقا ات واخلددمات( و دد صددرت  دد  

 بييون بلا ة ددهار. 1.٠8اآلن 
أ ددد اجلوانددب العقيسددية    لددة اهلنددد مددن أجددل حتقيددق  "اهلنددد الع ميددة"ويذددال بعنددام   -1٣

التنميةا و  سعيها حنو إرساء اقوكمة العشيدة وبناء جمتمع املععفدة. ويلمدح هدذا الربندام ا الدذي 
ا إن حتويددددل اهلنددددد إن جمتمددددع مددددتمان ر ميددددا  عددددرب ئيددددادة الددددعبب ٢٠1٥توئ/يوليدددده  1أمليددددق   

عيددى املععفددةا وتقدددم اخلدددماتا واقوكمددة اسلا ونيددة عددن اسلادد وينا وئيددادة إماانيددة اقصددو  
 ملعيق الوساقل الع مية.

 تغير المناخ والبيئة  
تيتز  اهلندد قواصدية جهودهدا فيمدا يتعيدق بسياسداهتا ال يفيدة. و دد أععبدت اهلندد عدن إااادا  -1٤

. واع فدت "لعدالدة املنا يدةا"بات اع ا  أ م ق حموره اسنسان إئاء تش  املناخ مدن  دم  موهدو  
ا امة العييا ليهند أيما  باقق   بيفة نظيوة باعت اره جزءا  من  ق الوعد   اقياة الدذي ياويده 

 .(٢)دستور اهلند
وا ليعت اهلند بدور  يادي   الدفع حنو ا اذ إجعاءات  وية   جما  املناخ مدن أجدل  -1٥

املمق   مسار إمناقق أكثع استدامة. وتسعى اهلندد إن إتا دة فدعص الوصدو  إن مصدادر اللا دة 
 والنظيوة جلميع أفعاد شع ها.العصعية 



A/HRC/WG.6/27/IND/1 

5 GE.17-01931 

ت   بددددذ  جهددددود حمييددددة وأعلددددت اهلنددددد األولويددددة لتانولوجيددددا اللا ددددة املتجددددددة وشددددعع -16
  املاقة من اللا ة الاهعباقية امل اكمة بعدد ال كيدب مدن مدوارد اللا دة  ٤٠ملمو ة لتحقيق نس ة 

 .(٣)٢٠٣٠القاقمة عيى الو ود ل  األ ووري  يو  عا  
ا ٢٠16ويسععت اهلند بدء نواذ اتوداد بداريس بالتصدديق عييده   تذدعين األو /أكتدوبع  -1٧

 زامها بتحقيق مساااهتا ا ددة وملنيا .جمددة بذلك الت
وباس ددافة إن اسجددعاءات ا ييددة اجلعيفددة واللمو ددةا شددجعت اهلنددد عيددى   ددو  م دداد   -18

املسدددد ولية التارخييددددة واسنصددددا  واملسدددد وليات املذدددد كة وإن كانددددت مت اينددددة ليدددددفاع عددددن مصددددا  
 الذعوا   ال يدان النامية.

 ٢٠16  اجتمددداع كيشدددا  الدددذي ُعقدددد   تذدددعين األو /أكتدددوبع  وأدت اهلندددد دورا  بنّددداء   -19
 لتعديل بعوتوكو  مون يا  كق يذمل نلا ه معك ات اهليدروفيوروكعبون.

سياسددات خمصصددة لتوعيددة املددواملن  بتلددويع الشابددات اقمددعية وتعزيددز أمليقددت اهلنددد و ددد  -٢٠
  املاقددة    ٢1.٠٥ء اقعجددق مددن . وحتمسددت اهلنددد بنمددو الشلددا(٤)املددن اخلمددعاء الذكيددة منا يددا  

   املاقة  اليا ا وستسعى إن ئيادته. ٢1.٣٤إن  ٢٠11 عا 
 تيددو  اسدتمعار مددن القيدق ف سدد ب ويذدال اقوداع عيددى املدوارد املاقيددة أولويدة ليحاومدة. -٢1

 (٥)الاتددل املاقيددة واسددتنواد امليدداه اجلوفيددةا أمليقددت خمللددات ابتااريددة مددن أجددل حتسدد  معافددق الددعي
. و دد (٧)ا والاتل املاقية اقاليةا والدنظم اسياولوجيدة اخلاصدة بادل منهدا(6)و وظ األرا ق العمل ة

وأيدددة  ددد  اآلن مذدددعوع القدددانون النمدددوذجق بذدددان امليددداه اجلوفيدددة الدددذي عممتددده  1٥اعتمددددت 
 .(8)اقاومة املعكزية عيى الوأيات

. واعتمدددت اقاومددة م شددعا  (9)وأمليقددت اهلنددد م ددادرات لمددمان هددواء أنظدد    مددداا -٢٢
وملنيددا  لنوعيددة اهلددواء سملددمع املددواملن  عيددى نوعيددة اهلددواء   حمدديلهم. ومددا ئالددت اهلنددد  يقددة إئاء 
نوعية اهلواءا وهق ميتزمة با اذ ويع التداب  المعورية ملعاجلة هذه املسالة. وتعمل ا امة العييدا 

 يى رصد هذه املسالة.  اهلند وا امة اخلمعاء الوملنية أيما  ع
وتسعى اهلندا تاكيدا  منها ألتزامها بتحقيق التنمية املستدامةا إن اأنتقا  حنو مصدادر  -٢٣

ملا ددة أنظدد  ألنذددلتها اسمناقيددة. وتُ ددذ  جهددود متواصددية لتددوف  اللا ددة النظيوددة باسددعار معقولددةا 
. (11)صية   امليزانيدةو صيص اعتمادات منو (1٠)بإجعاءات تذمل و ع خمللات حمددة اهلد 

 قا فيها اللا ة النووية. اوما فتفت اهلند تعكز عيى تانولوجيات اللا ة املتجددة
وامتثدداأ  ألتزاماهتددا قوجددب اتوا يددة األمددم املتحدددة اسملاريددة بذددان تشدد  املندداخ )اأتوا يددة  -٢٤

الدذي يهدد  إن هتيفدة  ا٢٠1٤اسملارية(ا أمليقت اهلندد بعندام  العمدل املتعيدق بتشد  املنداخ لعدا  
عيدددى وتعزيدددز القددددرات العيميدددة والتحييييدددة لتقيددديم تشددد  املنددداخ وتدددوف  إملدددار لتنويدددذ  لدددب العمدددل 

بذدددان تشددد  املنددداخ. و دددد  ددددمت اهلندددد بالوعدددل بملددد  الصدددعيد الدددوملين وعيدددى مسدددتوى الوأيدددات 
 وملني  إن اأتوا ية اسملارية يتممنان تواصيل عن امتثاهلا هلا.

سيم اهلندد بمدعورة حتسد  عمييدة تنويدذ املعداي  املتصدية بال يفدةا ولدذلك تواصدل العمدل وت -٢٥
 عيى إنواذها الوعا .
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 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  

  قود اسنسان   جما تدريب موظوق األمن  -1 
ولد هم تيتز  اهلند قواصدية وتاثيد  جهودهدا العاميدة إن تددريب وتوجيده مدوظوق األمدن  -٢6

 من املوظو  املايو  بإنواذ القانون   جما   قود اسنسان.
وتظددل اهلنددد ميتزمددة بشددعس  دديم  قددود اسنسددان لدددى أفددعاد األمددن. وتتيقددى  ددوات األمددن  -٢٧

اهلنديدة التددريب عيدى  قدود اسنسدان وعيدى األسداليب اسنسدانية سنوداذ األمدن عدن ملعيدق بدعام  
سنسددان تذددمل التدددريب   أكادايددات الذددعملة ومعاهددد تدددريب تمددعها اليجنددة الوملنيددة ققددود ا

 اجليه والوكاأت األ عى من هذا الق يل.
وتظل اهلند ميتزمة بالعمل مع ال يدان األ عى عيى اسدتاما  اأتوا يدة الذدامية املتعيقدة  -٢8

 باسرهاا الدو .

 مساقل أ عى -٢ 
وات املسدديحةا ولاددن هددذا القددانون أثد ت شددوالل بذددان  ددانون الصددم يات اخلاصدة ليقدد -٢9

أ يُل عددق إأ   املندداملق املمددلعبة  يددا تُعتددرب القددوان  العاديددة ودليددات  وددظ النظددا  لدد  كافيددة 
ليتعامل مع الظعو  اللارقة مثل التمعد. ويذهد ال يدد نقاشدا  سياسديا   يويدا  مسدتمعا  بذدان إلشداء 

اقاجددة إن مواصددية فددعب اجلددزاءات. ف ينمددا   ددانون الصددم يات اخلاصددة أو اسبقدداء عييدده وبذددان
تل يددق  ددانون الصددم يات اخلاصددةا ملي ددت السدديلات  ٢٠1٥  عددا  إ دددى الوأيددات أو وددت 

. (1٢)القمدددداقية   وأيددددة أ ددددعى مددددن اقاومددددة النظددددع   فددددعب ذلددددك القددددانون   بعددددض أحناقهددددا
اقية ال  تذدمل مدوظوق وأوصت جلنة عيعنتها اقاومة بعد  فعب عقوبات عيى املم قات القم

 األمن عيى اجلعاقم اجلنسية.
و د أكدت ا امة العييا   اهلند دسدتورية  دانون الصدم يات اخلاصدة وأرسدت م داد   -٣٠

. و  اآلوندددة األ ددد ةا رأت ا امدددة أنددده أ جيدددوئ (1٣)توجيهيدددة صدددارمة ملمارسدددة السددديلات قوج ددده
ة أو اليجددددوء إن األعمددددا  اأنتقاميددددة أثندددداء أداء لقددددوات اأحتدددداد املسدددديحة اسددددتخدا  القددددوة املوعملدددد

واج اهتا قوجب  انون الصم يات اخلاصةا وأن هذا القانون أ يتيح  صانة شدامية ليمسد ول  
 .(1٤)عن الوفيات ل  املربرة أو معتايب اجلعاقم

ومثددددة مددددن يددددعى أن مددددن املماددددن إسدددداءة اسددددتخدا  أ اددددا   ددددانون )منددددع( األنذددددلة لدددد   -٣1
ا ال  تسمح ليدولدة با تجدائ شدخص دون توجيده اأهتدا  إليده لود ة تصدل 196٧عة لعا  املذعو 

. و ددد ُسددنت هددذه (1٥)يومددا  وحتددد  مددن سدديلة ا دداكم اسفددعا  باوالددة   القمددايا املعيقددة 18٠إن 
األ اا  من أجل التعامل مع أ لار اسرهاا والتمعد اللارقدة. وتسديم اهلندد بدان تصددي الدولدة 

لتهديدددات أ ااددن أن ينتهددك معدداي   قددود اسنسددانا ولددذا تيتددز  بعددد  اأ تجددا  هبددذه هلددذه ا
 السيلات إأ   ظعو  استثناقية.
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 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 وأمنه الشخصيفي الحياة والحرية الفرد حق   

 التعذيب -1 
 ددعوا املعاميددة أو التزمددت اهلنددد بالتصددديق عيددى اتوا يددة مناهمددة التعددذيب ولدد ه مددن  -٣٢

 العقوبة القاسية أو المإنسانية أو املهينة.
وأ تزا  اهلند ميتزمة بالتصدديق عيدى اأتوا يدة. وتددرس جلندة القدوان    اهلندد التشيد ات  -٣٣

ال  ين شدق إد اهلدا عيدى القدانون ا يدق   دل التصدديق. و دد ملي دت اقاومدة إن جلندة القدوان  أن 
شامم  عن ويع جوانب القانون اجلناقق كق يتسدىن إد دا  تعدديمت شدامية  تنجز دراسة وتقعيعا  

عيى  انون العقوبات اهلندي و انون اسجعاءات اجلناقية و انون ال ّينة اهلنديا ومدا إن ذلدك. و  
الو ددت نوسددها تظددل أعمددا  التعددذيب  ا ددعة ليعقوبددة قوجددب خمتيدد  أ اددا   ددانون العقوبددات 

 السيلة القماقية العييا أيما  بدور اقصن املنيع  د هذه اأنتهاكات.. وتمليع (16)اهلندي

  اأت اأ تواء القسعي -٢ 
تعهدددت اهلنددد بالتصددديق عيددى اأتوا يددة الدوليددة قمايددة ويددع األشددخاص مددن اأ تودداء  -٣٤

 القسعي.
وددداء واهلندددد مدددن الددددو  املو عدددة عيدددى هدددذه اأتوا يدددة ويسددداورها القيدددق إئاء  ددداأت اأ ت -٣٥

القسدددعي. وبشيدددة معاجلدددة هدددذه املسدددالةا تتعددداون اهلندددد مدددع الوعيدددق العامدددل املعدددين  ددداأت اأ توددداء 
القسددعي أو لدد  اللددوعق بدداسبما عددن و دداقع القمددايا مددن و ددت آل ددع. ومددن أجددل اقمايددة مددن 
اأ تواء أثناء اأ تجائ لدى الذعملةا أصدرت اليجنة الوملنية ققدود اسنسدان م داد  توجيهيدة 

اسعة بذان اأعتقا  أستاما  امل اد  التوجيهيدة الصدادرة عدن ا امدة العييدا   هدذا الصددد. و 
 وتواصل اليجنةا من  م  بعاجمها التدري يةا تثقي  أفعاد الذعملة واألمن ملنع تيك اأنتهاكات.

 من اأعتقا  واأ تجائ التعسوي اقق   الو اية  -٣ 
ورية  د اأعتقا  واأ تجدائ التعسدوي ا واقدد مدن إسداءة بشية تعزيز الممانات الدست -٣6

تددعو مدوظوق  ٢٠1٤استعما  سيلة اأعتقا ا أصدرت ا امة العييا م اد  توجيهية   عا  
السددجن سدد ع سددنوات أو يُعا ددب عييهددا بالذددعملة إن عددد  اعتقددا  األشددخاص أرتادداهبم جددعاقم 

 .(1٧)  مان اأمتثا  لقواعد اأعتقا أ لا إأ   ظعو  استثناقيةا وتدعو القماة إن
وتعصدددد اليجنددددة الوملنيددددة ققددددود اسنسددددان بانتظدددا  شددددااوى اأعتقددددا  واأ تجددددائ لدددد   -٣٧

 الدة اعتقدا  لد   ٢ ٣61ا سدجيت اليجندة ٢٠16و ٢٠1٢القانوني . فوق الو ة بد  عدامق 
 الددة  8٢ت    الددة   تيددك الودد ة. وأصدددرت اليجنددة توجيهددا 1 ٠٧٥ ددانوينا عوجلددت منهددا 
 الددة ا تجددائ لدد   ددانوين   تيددك  ٥ ٣٧٠ الددة. وسددجيت اليجنددة  ٢٢وأوصددت بددالتعويض   
 الددددة وأوصددددت  198 الددددة. وأصدددددرت اليجنددددة توجيهددددات    ٢ ٢9٧الودددد ةا عوجلددددت منهددددا 

 الدة. و  كددم السديا  ا أ ييدت جمموعدة مددن القمدايا إن جلدان  قددود  ٤6بتعدويض مدادي   
 ليوأيات.اسنسان التابعة 



A/HRC/WG.6/27/IND/1 

GE.17-01931 8 

 القماءنلاد  اأت اسعدا   ار   -٤ 
 قددود اسنسددان مددن جددعاء  دداأت اسعدددا  عيددى أ تشيددب عددن بددا  اهلنددد اآلثددار امل ت ددة  -٣8

القماءا ولذلك ا ذت تداب  من أجل  مان املساءلة عن هذه اأنتهاكات. و دد نلاد  ار  
اعدد   املقددعر اخلدداص املعددين  دداأت اسعدددا   ددار  القمدداء أو بددإجعاءات مددوجزة أو تعسددوا ا   
تقعيعه عن اهلندا  دو  اخنواب عا     اأت القتل ل  املذعوع   السنوات القييية املا ية. 

قدداأت اسعدددا   ددار  القمدداء. و  متينددة ة الوملنيددة ققددود اسنسددان دليددة رصددد وو ددعت اليجندد
ا أصددرت ا امددة العييدا   اهلندد م دداد  توجيهيدة واسدعة ليتحقيددق الوعدا  واملسددتقل ٢٠1٤ عدا 

  هددذه الوفيدداتا قددا   ذلددك التسددجيل اسلزامددق لتقدداريع املعيومددات األوليددة    دداأت الوفيددات 
تا والتحقيددق القمدداقق فيهدداا والتحقيددق إمددا مددن ِ  ددل إدارة التحقيددق   اجلددعاقم أو أثندداء املواجهددا

وكالدددددة مسدددددتقية أ دددددعىا و ظدددددع ال  يدددددات أو جدددددواقز ال سدددددالةا الددددد  ُتدددددنح دون معاعددددداة تعتيدددددب 
اأسدددتحقادا ألفدددعاد الذدددعملة املتدددورمل     ددداأت اسعددددا  املدددذكورة إن أن يتسدددىن التحقدددق مدددن 

. وتعصددد السدديلة القمدداقية أيمددا  التحقيددق    دداأت حمددددةا  (18)اجهدداتصدددد و دداقع تيددك املو 
كما هو اقدا  مدثم     مدية رابلدة أسدع  دحايا اسعددا   دار  القمداءا  يدا ملي دت ا امدة 
من اليجنة الوملنيدة ققدود اسنسدان وداقدعة التحقيدق   اجلدعاقم أن حتققدا   كدل  الدة وفداة معدهدا 

 .(19)نلقة مملعبةإن القوات املسيحة   م

 عقوبة اسعدا  -٥ 
. أي (٢٠)"أندددر اقدداأت"يددنص القددانون اهلندددي عيددى أأ تُوددعب عقوبددة اسعدددا  إأ    -٣9

تصددد   ددم  ‘عددة إن أبعددد اقدددود  يددا فقددب   اقدداأت الدد  تاددون فيهددا اجلعاددة املعتا ددة فظي
أ يتددديح ‘ أنددددر اقددداأت‘ا أفدددادت جلندددة القدددوان    اهلندددد بدددان م ددددأ ٢٠1٥و  عدددا  ‘. ا تمدددع

معيارا  وا حا  ومتسقا  ول  تعسوق لتحديد مدن ين شدق أن ُكادم عييده بعقوبدة اسعددا . وأوصدت 
لدوة أون عيدى اليجنة بالعمل   ااية امللا  عيى إلشاء عقوبة اسعدا  عيدى ويدع اجلدعاقما وكخ

                ويددددددع اجلددددددعاقم فيمددددددا عدددددددا اسرهدددددداا وشددددددن اقددددددعوا. وتنظددددددع اقاومددددددة  اليددددددا    تقعيددددددع جلنددددددة
 القوان  اهلندية.

 ٢٠1٢و ددد ُ اددم عيددى ثمثدددة إرهددابي  بعقوبددة اسعدددا    اهلندددد   الودد ة بدد  عدددامق  -٤٠
وددددديعهم  . وبعددددد حماكمدددددة عادلددددة   إملدددددار سددددديادة القددددانونا أديدددددن األشددددخاص الثمثدددددة٢٠1٥و

 بارتااا جعاقم معت لة باسرهاا أدت إن إئهاد أرواو األبعياء وهددت سم  الوملن وأمنه.
ورأت ا امة العيياا إدراكا  منها ليقيدق مدن أن ملدو  فد ات اأ تجدائ   رواد ا ادو   -٤1

يذدال عييهم باسعدا    انتظار  دعار بذدان العودو يع دى إن مسدتوى التعدذيبا أن هدذا التدا   
أساسددا  لتخويدد  عقوبددة اسعدددا . وأرسددت ا امددة أيمددا  م دداد  توجيهيددة شدد  لزيددادة المددمانات 

 .(٢1)اسجعاقية لألشخاص ا او  عييهم باسعدا 

 إقامة العدل والوصول إلى العدالة  
وافقدددت اهلندددد عيدددى ئيدددادة تعزيدددز املسددداواة بددد  اجلميدددع   الوصدددو  إن العدالدددةا والتزمدددت  -٤٢

القمدايا   معاجلدة ل عيى اقّد من عدد القمايا ال  تنتظع ال ت فيها و اأت التدا     بالعم
 ا اكما وتوف  مزيد من املعونة القماقية ليوقعاء واملهمذ .



A/HRC/WG.6/27/IND/1 

9 GE.17-01931 

وملعاجلدددة مذددداية التدددا ع   ال دددت   القمدددايا وتعاكمهددداا أجدددعت جلندددة القدددوان  اهلنديدددة  -٤٣
ات امل سسددددية المئمددددة لتيسدددد  إ امددددة العددددد    الو ددددت دراسددددة و دددددمت توصدددديات بذددددان التشيدددد  

. وتعادد  اقاومددة وا امددة العييددا   اهلنددد عيددى النظددع عددن كثددب   هددذا التقعيددع. (٢٢)املناسددب
ذا الذدالل. ليتلدعد هبدوتنسق  اومة اهلند أيما  مع السيلة القماقية أستاذا  سد ل أ دعى 

وملنيددة س امددة العدد  وإصددمو القددوان  الدد  أمليقددت ومدن اجلهددود امل ذولددة   هددذا الصددد اخللددة ال
لتحقيق هدد  حمددد هدو تقيديص  داأت تدا ع ال دت   القمدايا وتعاكمهدا   النظدا  القمداقق. 

موظوددددا     1٧ ٧1٥وبومددددل هددددذه اخللددددةا ئاد عدددددد املددددوظو  القمدددداقي  املعيعندددد  ر يددددا  مددددن 
 .٢٠16موظوا     زيعان/يونيه  ٢1 ٣٢٠إن  ٢٠1٢ عا 
وتظل اهلند تعلق األولوية ملسالة الوصو  إن العدالة. وتقد  هيفات اخلددمات القانونيدة  -٤٤

  ويددددددددع أحندددددددداء ال يددددددددد املسدددددددداعدة القانونيددددددددة إن ا تمعددددددددات املهمذددددددددة والمددددددددعيوة. و  فدددددددد   
(ا  ُدددمت املسددداعدة ٢٠16) دد  أييو /سدد تمربا  ٢٠1٧-٢٠16و ٢٠1٣-٢٠1٢ السددنت 

ممي  شخص مد هي  ليحصدو  عييهداا قدن فديهم النسداء واألملودا   6.1٢ة إن القانونية ا اني
واألشدددخاص ا تجدددزون واألشدددخاص املنتمددددون إن اللواقددد  املصدددنوة/الق اقل املصدددنوة والل قددددات 
املتخيوددة. وُوسددع نلدداد املسدداعدة القانونيددة   اآلونددة األ دد ة ليذددمل األشددخاص ا اددو  عيدديهم 

. و ددد أصدددرت ا امددة (٢٣)ن اأسددتوادة مددن تثيددل فعددا    مليددب العوددوباسعدددا ا لتمايددنهم مدد
العييدددا توجيهدددات إن هيفددددات اخلددددمات القانونيدددة ليحودددداع عيدددى نوعيدددة املسدددداعدة القانونيدددة الدددد  

. وباس دددافة إن ذلدددكا أنذدددفت مددد  عا  معاكدددز جامعدددة ليخددددمات مدددن أجدددل مواجهدددة (٢٤)تقددددمها
 انونية إن الناج  من العن  اجلنسق.األئمات تتون تقدم املساعدة الق

وأ امت  اومة اهلند شعاكة مع بعنام  األمم املتحدة اسمناقق لتيس  وصو  ا تمعات  -٤٥
 .(٢٥)املهمذة إن العدالة

وبشيددة تي يددة اأ تياجددات القانونيددة اخلاصددة لألملوددا ا و ددعت اهليفددة الوملنيددة ليخدددمات  -٤6
 .(٢6)٢٠1٥القانونية املمقمة لألملوا  ومحايتهم لعا  القانونية خملب اخلدمات 

واعتمدددت اهليفددة أيمددا  خملددب اخلددددمات القانونيددة لألشددخاص املصدداب  بددامعاب عقييدددة  -٤٧
ا يهدد  إن تقددم املسداعدة القانونيدة ول هدا مدن ٢٠1٥واألشخاص ذوي اسعا ة العقيية لعدا  

عقييددة واألشددخاص ذوي اسعا ددة العقييددة   أشدداا  املسدداعدة إن األشددخاص املصدداب  بددامعاب 
 سياد تواعيهم مع النظا  القانوين.

وا دددذت اهلندددد  لدددوات شددد  لتدددوف  العدالدددة   الو دددت املناسدددب لألشدددخاص املتهمددد   -٤8
 ٤٣6بارتادداا جددعاقم. وأصدددرت اقاومددة توجيهددا إن  اومددات ويددع الوأيددات لتنويددذ املددادة 

ية ليحد من اأكتظاع   السجون. وأوصت أيما  بإنذاء جلان أل  من  انون اسجعاءات اجلناق
ليمعاجعددة تتددون إجددعاء تقيدديم دوري لقمددايا األشددخاص املوجددودين رهددن ا اكمددة   كددل مقاملعددة 

 بشية اسفعا  امل اع عنهم.
وبشيددة  ددمان تاشددق ظددعو  اقدد س   السددجون   ويددع أحندداء اهلنددد مددع محايددة  قددود  -٤9

لسجناءا فيما يتعيق بالشذاء واملي س واملعافق الصحية والصدحةا وافقدت اقاومدة اسنسان وكعامة ا
ا يتمددمن تددداب  صددحية تعاعددق اأعت ددارات ٢٠16عيددى دليددل منددوذجق جديددد ليسددجون   عددا  

اجلنسددددانية ليمددددعأةا وإجددددعاءات لتوعيددددة مددددوظوق السددددجون باملسدددداقل اجلنسددددانيةا وأ اامددددا   اصددددة 
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لددك. ويددنص الدددليل أيمددا  عيددى توتدديه السددجونا وكدددد  قددود باملوددا  السددجيناتا ومددا إن ذ
السدددجناء ا ادددو  عيددديهم باسعددددا . و دددد أ املدددت ا امدددة العييدددا أيمدددا  عيمدددا  بظدددعو  اقددد سا 
ووجهدددت تعييمدددات إن مسددد و  السدددجون لمدددمان تتدددع السدددجناء بالاعامدددة اسنسدددانية األساسدددية 

 .(٢٧)حةيتعيق بالشذاء واملي س والصع  الصحق والص فيما

 الحريات األساسية والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية  

  عية الام  والتع   -1 
   يت اهلند بتوصية لاوالة بيفة عمل دمنة ليصحوي . -٥٠
وتدر  اهلند ما قعية الام  والتع   من أايدة حموريدة   نظامهدا الدسدتوري. و  الو دت  -٥1

جمموعة مدن القدوان  حتظدع اخللداا الدذي يد دي إن ت عدات اجتماعيدة  دارةا بشيدة نوسها ُسنت 
محاية اللابع التعددي لي يدا ومحاية نسيجه اأجتماعق املتعددد األعدعاد واملتعددد األديدانا فمدم  

. و د أيدت ا امة العييا بعض هذه القوان ا مثل القدوان  الد  (٢8)عن تعزيز الوقا  اأجتماعق
. وألشدت (٢9)  التذه  والتحعيض عيى الونتا إذ  يصت إن أاا تتثل ليحق    عية التع د تع 

أل  من  دانون تانولوجيدا املعيومدات ألنده بندد فمدواب  66ا امة العييا   اهلند بالوعل املادة 
 .(٣٠)وي ثع تاث ا  ل  مق و    اقق    عية الام  والتع  

ة   اهلنددد عيددى كوالددة سددممة الصددحوي . ويسددهع عيددى اقودداع ويعمددل جميددس الصددحاف -٥٢
عيى  عية الصحافة ومحايتها. و د أنذا جلنة فععية و د  تقعيعا  عن هذه املسالة إن اقاومة ال  

وأيات/أ ددداليم اأحتددداد لتقددددم إن ويدددع  ٢٠16يدددس رسدددالة   عدددا  تنظدددع فيددده  اليدددا . ووجددده ا 
وعة بذدان مسداقل هتديدد الصدحوي  أو اأعتدداء عيديهم أو  دتيهما وعدن بيانات عن القمايا املعف

و دددع القمدددايا الدددعاهن. وأ املدددت اقاومدددة عيمدددا  أيمدددا  بمدددعورة ا ددداذ تدددداب  جنسدددانية قمايدددة 
 الصحويات.

  قود اسنسان عيى اسن نت -٢ 
عيدى اسن ندت. تدر  اهلند أاية توسيع نلاد  دمانات  عيدة الادم  ليذدمل األنذدلة  -٥٣

و  الو ددت نوسددها و ددعت ا امددة العييددا   اهلنددد  ددمانات إجعاقيددة كافيددة شدد ا مثددل اقددق   
اللعددن    ددعار  جددب ا تددوىا واشدد اا تقدددم أسدد اا إصدددار أمددع اقجددب كتابددة ا إ ددعارا  منهددا 

لتحعيض ابإماانية إساءة استخدا  اسن نت أللعاب التحعيض عيى العن  أو نذع اسشاعات و 
أ عى لد  مذدعوعةا وسدعيا  منهدا إن مندع التعسد    اسدتعما  القيا  بانذلة الاعاهية أو عيى 

 .(٣1)سيلة  جب ا توى عيى اسن نت

 اقق   اخلصوصية واملعا  ة -٣ 
واملعا  دة  دعرت  اومدة اهلندد و دع نظدا  العصدد املعكدزي مدن أجدل أتتدة عمييدة اأعد اب  -٥٤

 .٢٠1٧لمتصاأت. ومن املعجح أن ي دأ توعيل النظا  تاما    عا   القانوني 
وتعتقد اهلند أن بعناجمها اخلاص باملعا  ة يعدزئ مصداقها األمنيدة الوملنيدةا وأن المدمانات  -٥٥

مددن ك ددار املسدد ول ا تددع يص القانونيددةا قددا   ذلددك نقددل ا تددوى بامددانا واشدد اا اقصددو  عيددى 
ا عناصددع كافيددة ملعاجلددة الذددوالل املتعيقددة ال ا دديصة لإلشددعا  عيددى تيددك ووجددود جلنددة استععا ددي
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باخلصوصددية و عيددة الاددم . ومددع ذلددكا تعمددل اقاومددة  اليددا  عيددى و ددع تذددعيع بذددان اقددق   
 اخلصوصيةا اع افا  منها قا ينلوي عييه ذلك النظا  من إماانية املساس  عية الام .

 املدافعون عن  قود اسنسان -٤ 
تيتز  اهلند بممان بيفة عمل دمنة لألشدخاص املعنيد  بتعزيدز  قدود اسنسدان ومحايتهدا.  -٥6

وتتعامل اليجنة الوملنيدة ققدود اسنسدان أيمدا  مدع محايدة املددافع  عدن  قدود اسنسدان باعت ارهدا 
 مسالة ذات أولويةا وأنذات منربا  لإلبما عن انتهاكات  قو هم وتقدم التعويض هلم.

  الو ددددت نوسددددها تعتقددددد اهلنددددد أن أنذددددلة املدددددافع  عددددن  قددددود اسنسددددان ين شددددق أن و  -٥٧
 تتماشى مع اسملار القانوين لي يد واققود املاوولة   دستورنا.

  عية الدين -٥ 
 التزمت اهلند بتعزيز جهودها لممان  عية الدين ليجميع. -٥8
بددامن  الاددعموالعدديه قددود اسنسددان وتسدديم اهلنددد باايددة اقعيددة الدينيددة لتمتددع اجلميددع   -٥9

وسم ا ولذا تظدل ميتزمدة  مايدة جمتمعهدا العيمداين املتعددد األعدعاد واألديدانا وماافحدة  داأت 
التعصدب الدديين والعندد  والتمييدز. ومددن واجدب اقاومدة أن تاوددل  عيدة املعتقددد التامدةا وتمددمن 

عاه. تتع كل شخص  ق أ اادن إناداره   ال قداء عيدى دينده أو اعتنداد أي ديدن خيتداره دون إكد
وتعترب اهلند  وان  ماافحة تشي  الدين  مانات هامة  د اسكعاه والتحعيض عيى ت ديل الدين 

 أو العودة إليه   جمتمع متعدد األديان.
وبشيدددددة تتددددد  اسدددددتجابتها ملسددددداعدة  دددددحايا العنددددد  اللددددداقوقا رفعدددددت اقاومدددددة  يمدددددة  -6٠

روبيددة.  ٥٠٠ ٠٠٠روبيددة إن  ٣٠٠ ٠٠٠التعويمددات املقدمددة إن  ددحايا العندد  اللدداقوق مددن 
وينما  ذلك إن التوجيهات الصادرة عدن ا داكما و اصدة ا امدة العييداا بذدان تدداب  إعدادة 

 التاهيل ول  ذلك من اسجعاءات العامية إن مساعدة  حايا العن  اللاقوق.
اءات وأصددددرت  اومدددة اهلندددد امل ددداد  التوجيهيدددة بذدددان الوقدددا  اللددداقوق الددد  حتددددد إجدددع  -61

 التذشيل املو دة ليتصدي ليعن  اللاقوق.

 مكافحة جميع أشكال االتجار بالبشر  
تيتدددز  اهلندددد بتعزيدددز وتسدددعيع جهودهدددا العاميدددة إن ماافحدددة اأتدددار بال ذدددع بتنويدددذ دليدددات  -6٢

 العصد لو   اأتار؛ وإن محاية  حايا اأتار وإعادة تاهييهم.
إد دا  تعدديمت عيدى مدن  دم  صارمة عيى اأتار بال ذع وتوعب اهلند اآلن عقوبة  -6٣

 .(٣٢) وانينها اجلناقية
و دة ملاافحة اأتدار بال ذدع بالتعداون مدع ماتدب األمدم  ٣٣٠وأنذات  اومة اهلند  -6٤

املتحدة املعين باملخدرات واجلعاةا من أجل الوعالية والتنسيق   إنوداذ القدوان  ملاافحدة اأتدار. 
 تعزيدددز تل يدددق  دددوان  ماافحدددة اأتدددارا تُنوعدددذ بانتظدددا  بدددعام  شددد  لتددددريب املدددوظو  وسدددعيا  إن

. وتنظددع ا امددة العييددا اهلنديددة أيمددا    هددذه املسددالةا و ددد (٣٣)املايودد  بإنودداذ القددوان  والقمدداة
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أصدرت توجيهات إن  اومات الوأيات تدعوها إن و ع إجدعاءات تذدشيل مو ددة ليتصددي 
 .(٣٤)وأ سيما باألملوا  لمتارا

وأ امددت اهلنددد عم ددات تعدداون ثناقيددة مددع ال يدددان ا دداورة مثددل بددنشمديها مددن أجددل منددع  -6٥
 اأتار بال ذع ب  ال يدان.

وأمليقددت  اومددة اهلنددد عمييددات سنقدداذ األملوددا  املوقددودينا اع افددا  منهددا بذدددة  ددع   -66
ملودددددل    ٢8 ٠٠٠ت. وأُنقدددددذ أكثدددددع مدددددن األملودددددا  إئاء اأتدددددار ومدددددا يتصدددددل بددددده مدددددن انتهاكدددددا

(. ويتددديح naakaaMوعمييدددة ُمسددداان )‘ ابتسدددامة‘و ددددها بومدددل عمييدددة  ٢٠16-٢٠1٥ الوددد ة
 ( مذاركة املواملن    ا تواء أثع األملوا  املوقودين.a ahaaaahaخملب  ويا بايا )

إ دعارا  منهدا بدان وو عت اهلند أيما  خمللدات شد  سعدادة تاهيدل النداج  مدن اأتدارا  -6٧
اأستجابة القاقمة عيى إنواذ القانون ليست سدوى  لدوة جزقيدة   سد يل التصددي لمنتهاكدات 

. وباس دددافة إن املخللدددات (٣٥)املتعدددددة ققدددود اسنسدددان الددد  يعددداين منهدددا الذدددخص املتعجدددع بددده
ارا و دعت اهلندد العامة ال  تسعى إن تا  المعواء املعجح أن يتعع وا أكثع مدن لد هم لمتد

تداب  مصدممة حتديددا  لتي يدة اأ تياجدات اخلاصدة لألشدخاص املتجدع تنلوي عيى  للا  خمتيوة 
 هبما بتزويدهم باخلدمات القانونية واملاوى واملذورةا ول  ذلك.

وبشية املعاجلة الذامية ليمساقل املتعيقة باأتدار بال ذدعا بيشدت اقاومدة مع يدة متقدمدة  -68
 ر مع أصحاا املصيحة بذان مذعوع  انون جديد ملاافحة اأتار بال ذع.  التذاو 

وما فتفت اهلند تسعى أيما  إن التنويذ الوعا  ليقوان  ال  حتظع وتيشق نظدا  السدخعة.  -69
وتمدددليع اليجندددة الوملنيدددة ققدددود اسنسدددان بوأيدددة حمدددددة   هدددذا الصددددد. وبشيدددة حتسددد  ظدددعو  

السددخعةا نقحددت  اومددة اهلنددد مدد  عا  نظددا  إعددادة تاهيددل العمددا  األشددخاص املذددمول  بنظددا  
الدددذي تععددداه اقاومدددة املعكزيدددة. وتعمدددل اهلندددد أيمدددا  عيدددى تعزيدددز اقمايدددة اأجتماعيدددة املسدددتع دين 

 األشخاص. كألولف

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 
 الحق في الضمان االجتماعي  

مواصدددية جهودهدددا وإجعاءاهتدددا العاميدددة إن تعزيدددز المدددمان اأجتمددداعق  وافقدددت اهلندددد عيدددى -٧٠
وسياسدات العمدل. ووافقدت أيمدا  عيددى مواصدية تاثيد  جهودهدا مددن أجدل نذدع مندوذ  النمددو   

 األريا  املنصوص عييه    انون املهاتا لاندي الوملين لممان العمالة   األريا .
ونظددا  التددام  اقاددومق ليمددوظو  املخللدد  وأ يددزا  نظددا  صددندود اد ددار املددوظو   -٧1

العقيسي  ليممان اأجتماعق   القلاع املنظم. و د أمليق رقيس الوئراء إصم ات اجليل الثاين 
لذعكة التام  اقاومق ليموظو  من أجل حتس  نلاد تشلية املخلدب وتنويدذه. وخيمدع نظدا  

ا  متواصددم  لنلدداد اأسددتحقا اتا قددا   صددندود اد ددار املددوظو  ملعددايعة منتظمددة تذددمل توسدديع
 ذلك رفع سق  األجور.

وملددددا كددددان األشددددخاص العدددداميون   القلدددداع لدددد  املددددنظم أكثددددع عع ددددة ليعددددوئ   ليدددداا  -٧٢
الممان اأجتماعقا فقد جعيت اهلندد مدن هدذا القلداع جمداأ  ذا أولويدة. وأمليقدت  اومدة اهلندد 
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لددداد  دددانون المدددمان اأجتمددداعق ليعمدددا  لددد  أو عدددزئت خمللدددات خمتيودددة ينددددر  معظمهدددا   ن
. و  إملدددار الربندددام  الدددوملين العقيسدددق ليمسددداعدة اأجتماعيدددةا تقدددد  (٣6)٢٠٠8املنظمددد  لعدددا  

مخسة خمللات املساعدة النقدية ول ها إن املسن  واألشخاص الذين يعيذون دون  ب الوقدع 
املخصصة ليربنام  الوملين ليمساعدة . وئاد  جم األموا  (٣٧)واألرامل واألشخاص ذوي اسعا ة

بييدددون روبيدددة  1٠6.٣٥ا إن ٢٠1٣-٢٠1٢بييدددون روبيدددة   الوددد ة  8٤.٤٧اأجتماعيدددة مدددن 
بييون روبية هلذا املذعوعا ومشدل  ٤٣٢.9٥. و   اآلنا ُ صص  وا  ٢٠1٥)تقعي ا (   عا  

aaaA aMلتقاعديددة )خملددب املعاشددات ا ٢٠1٥مييددون مسددتويد. وأمليددق أيمدا    عددا   1٤٤ عابدة 

naMAaadAasaPMaaaMiataMa  ا الددذي يسددتهد  القلدداع لدد  املددنظم أساسددا ا وإن كددان موتو ددا)
  .(٣8)سنة ٤٠و 18جلميع املواملن  الذين ت اوو أعمارهم ب  

وبشيددة التخويدد  مددن اهلذاشددة الناوددة عددن اعددتم  الصددحةا يتدديح النظددا  الددوملين ليتددام   -٧٣
( تشليددة صددحية باسددتخدا  بلا ددات ذكيددة وبدددون aaa AaahaanaaA haia aiataMaالصددحق )

سداد م يغ اخلدمات لألسع ال  تعيه دون  ب الوقعا وملختيد  ففدات العمدا    القلداع لد  
   .(٣9)املنظم

التددداميين جلميدددع املدددواملن  ق يدددغ رمدددزي. تشليددة وأمليقددت اقاومدددة عددددة خمللدددات لتدددوف   -٧٤
( وخملددب التددام  aaaA aMnaMAaaaaaaka aia aiatMa ددد اقددواد  )ويعتددرب خملددب التددام  

( أهددم بددعام  التددام  مددن هددذا الق يددل. aaaA aMnaMAaaJPPaaMJhaAaia aiatMaعيددى اقيدداة )
( تشليددددة التددددام  عيددددى اقيدددداة Aam Aadmi Bima Yojanaويددددوفع خملددددب المددددمان اأجتمدددداعق )

  .(٤٠)ع أو فو ه هبامه  فيللألشخاص الذين يعيذون حتت  ب الوق
وأ تزا  اقاومة ميتزمة بتحس  تنويذ ويع هذه املخللدات بشيدة العمدل تددرجييا  عيدى  -٧٥

  توف  ش اة  مان اجتماعق أمنت ملواملنيها.

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية  
 العمل و  ماان العمل.التزمت اهلند بتعزيز اقق   تااف  الوعص   اقصو  عيى  -٧6
لمدمان الذدوافية  (٤1)وتعا  اهلند عيى تو يدد  دوان  العمدل القاقمدة   أربدع مددونات -٧٧

د ل الربملان تعديمت ملواءمة  انون املصانع السداري واأتساد   ويع القلاعات. ويُنتظع أن يُ 
مددن ذلددك كوالددة السددممة مددع التلددورات التانولوجيددة واأ تصدداد العدداملق السددعيع التشدد . واهلددد  

املهنيدددةا والو ايدددة مدددن املخددداملع الصدددحية واألمدددعابا واأمتثدددا  لألنظمدددة والذدددوافية   التوتددديها 
 وتذجيع املذاريع الاثيوة العمالة.

وأصيحت اقاومة دلية تقييم اأمتثا  لقوان  العمدل. فاصد ح لزامدا  عيدى أربداا العمدل  -٧8
اهلم لقددوان  العمددلا عددن ملعيددق بوابددة إلا ونيددة مو دددة مددلء اسددتمارات تتمددمن تواصدديل عددن امتثدد

(. وتعتقد اقاومة أن اأنتقا  مدن دليدة  اقمدة عيدى التوتديه إن a aa aaaaA aaaaAasليعمل )
دلية لإلبما الذا  سي سب اأمتثا  لقدوان  العمدلا وسدتاول عمييدات التوتديه ا دددة اهلدد  

 ية أفمل ققود العما ا تذيا  مع أهدا  ال يد اسمناقية.ال  تستند إن معاي  مو وعية محا
 8٧وتدر  اقاومة امللالب املتعيقة بالتصديق عيى اتوا ي  منظمة العمدل الدوليدة ر دم  -٧9

ا وتعددد   بدددان هدددذه املسدددالة بالشدددة األايدددةا ومدددع ذلدددك أ تدددزا  هندددا  بعدددض املسددداقل 98ور دددم 
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نلدداد اققددود الدد  ين شددق أن ُتددنح ليمددوظو  اقاددومي . املعت لددة بمنهددا تيددك العالقددةا وأ سدديما 
وتعي اهلند منا ذات مدع منظمدة العمدل الدوليدة ومدع بيددان أعمداء أ دعى تعتمدد معداي   انونيدة 

  اثية قل هذه املساقل.
ويقدددو   دددانون املهاتدددا لانددددي الدددوملين لمددددمان العمالدددة   األريدددا ا وهدددو  دددانون اهلنددددد  -8٠

العمالدددةا عيدددى اأسدددتحقاد ويذدددمل ال يدددد باسدددعه. وت دددذ  اهلندددد جهدددودا   ثيثدددة  العقيسدددق   جمدددا 
ملعاجلددة مذدداي  تسددعا املددوارد وتوافعهددا. وئادت اأعتمددادات املخصصددة هلددذا القددانون سددنة بعددد 

  املاقدددة مدددن أيدددا  العمدددل الددد  بيدددغ  ٥٧أ دددعى. واقاومدددة متحمسدددة ألن النسددداء اسدددتودن مدددن 
هدذا القدانون. وبصدع  النظدع عدن هدذا القدانونا فدإن توليدد فدعص  بييون يو  قوجب 1.٤ عددها

 .(٤٢)العمل من  م  بعام  التدريب التعاونية ي عا عيى التواؤ  الذديد
وبعددد  ددمان العمالددةا بوصددوها اخللددوة التاليددةا دعددا رقدديس الددوئراء أفددعاد األمددة إن حتويددل  -81

. والذددد اا هدددم أهدددم (٤٣)"مهدددارات اهلنددددم دددادرة "العدددا  عدددن ملعيدددق  "عاصدددمة مهدددارات"اهلندددد إن 
             املسدددتويدين مدددن محيدددة هدددذه امل دددادرة. وفيمدددا يتعيدددق بالذدددعاقح اهلذدددةا أمليقدددت اقاومدددة خمللدددا    

(. واسدتهيت اقاومدة مد  عا  خمللدا  aPPk aaaaaa aaلتنمية مهدارات األ ييدات ) ٢٠1٣عا  
( أسدددهم   تيقددد  املهدددارات aaaA aMnaMAaaaaaa asaakaaiataMaليتددددريب عيدددى املهدددارات )

خللدات ول هداا توليدد مييدون شداا  د  اآلن. وتُيّسدع اقاومدةا مدن  دم  هدذه امل 19لنحو 
. ومددن  ددم  اخللددة الوملنيددة لسدد ل العدديه   املندداملق اقمددعيةا (٤٤)والوصددو  إليهددا فددعص العمددل

ن تنظددديم أنوسدددهم   تعمدددل اقاومدددة عيدددى تاددد  أفدددعاد ا تمعدددات ا ييدددة المدددعيوة ا تصددداديا  مددد
جمموعددددددات املسدددددداعدة الذاتيددددددة واملسددددددااة   تنميددددددة مهدددددداراهتم لتيسدددددد  العمددددددل املدددددداجور أو  إملددددددار
مييدددددون مسدددددتويد    1.٤ومشدددددل التددددددريب عيدددددى املهدددددارات   إملدددددار هدددددذه اخللدددددة  اقدددددعة. املهدددددن
  .(٤٥)٢٠1٥-٢٠1٢ الو ة

 تمكين المرأة اقتصادياً   
ا ددذت اهلنددد  لددوات شدد  لتعزيددز املسدداواة   مذدداركة املددعأة   القددوى العاميددةا لاوالددة  -8٢

بيفة عمل دمنة وكعاةا وتيس  عميية التما  اأجتماعق واأ تصدادي ليمدعأة بوجده عدا . وجيدعي 
 اليدددا  تعدددديل  دددانون املصدددانع سئالدددة األ ادددا  التمييزيدددةا وإلدددزا  أربددداا العمدددل بتدددوف  مزيدددد مدددن 

. وا ذت اهلند  لوات جذرية فقدعرت السدماو لينسداء بداداء األدوار (٤6)ليموظواتتسهيمت ال
  القتالية   ويع  لاعات اجليها عيى  د  املساواة مع العجل.

العاميددة واخنودداب نسدد ة العدداممت  ةوبشيددة معاجلددة اخنودداب نسدد ة مذدداركة النسدداء   القددو  -8٣
هلندددد خمللدددات وبدددعام  لتخلدددق اقدددواجز اأ تصدددادية مدددن السددداان مقارندددة بالعجدددا ا اعتمددددت ا

. (٤٧)العاميدة ةى  دد  املسداواة مدع العجدل   القدو واأجتماعية والثقافية ال  تعود مذاركة املدعأة عيد
فعيددى سدد يل املثددا ا تعكددز اخللددة الوملنيددة لسدد ل العدديه   املندداملق العيويددة عيددى توليددد فددعص العمددل 

جمموعات املساعدة الذاتيةا ومن  م  تقدم الدعم ليمدعأة    والتما  ليمعأة العيوية عن ملعيق
 .(٤8)جما  الزراعة

وُو عت أيما  خمللات لتماد  النسداءا مدن  دم  تددري هن عيدى املهدارات وتدوعيتهن  -8٤
. ف شية تيس  اقصو  عيى اأقتمان والوصو  من ن (٤9)بالربام  املتا ةا وتيس  إدماجهن املا 
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 aaaadaA akaaa akAakaaaMiataMaدرة ليدد لا عيددى سدد يل املثدا ا يقددد  خملددب إن الودعص املدد
   املاقة سنويا  لينساء. ٤ عو ا  بنس ة 

وإذ تسيم اقاومة بان املعأة تتحمل نصدي ا  ك د ا  مدن مسد وليات تقددم الععايدة األسدعيةا  -8٥
العاميدةا فقدد التزمدت  ةالعجدل   القدو  كد كث ا  من  درهتا عيى املذاركة عيى  د  املساواة مدع ا 

بتيسدددد  إعددددادة هيايددددة أمدددداكن العمددددل جلعيهددددا أكثددددع معاعدددداة ليظددددعو  اأجتماعيددددة الدددد  تعيذددددها 
. وا   ت اقاومة تديد إجائة األمومةا وتوف  دور اقمانة ومعاكز الععايدة النهاريدةا (٥٠)النساء

ل دمنة وكعادة لتيسد  تسداوي النسداء والعجدا  وانتها  املعونة   ساعات العملا وهتيفة بيفات عم
 .(٥1)  اقصو  عيى فعص العمل

أفدعاد الوفدات ا عومدة األ دعى معظدم العمدا  املندزلي  الدذين ل هن من وتذال النساء و  -86
ليعن  واسيدذاء والتمييدز. و  ه أء األشخاص  اع ل  املنظما ولال ا  ما يتععبينتمون إن القل

العاهنا فإن محاية  قود العما  املنزلي  ورفاههم من الصم يات التقديعيدة لادل وأيدة. الو ت 
ومع ذلك تعي اقاومة اهلندية منا ذات مع منظمات ا تمدع املددين بذدان مقد و  دانون وملدين 

  .(٥٢)لتوف  اقماية والععاية والممان اأجتماعق ليعما  املنزلي 

 قالحق في مستوى معيشي الئ  

 القماء عيى الوقع -1 
تيتددددز  اهلنددددد بتعزيددددز اسدددد اتيجيات التخويدددد  مددددن  دددددة الوقددددع وحتسدددد  أ ددددوا  معيذددددة  -8٧

مواملنيهدداا بددإجعاءات تذددمل تومليددد الددربام  والتددداب  اأجتماعيددة واأ تصددادية المئمددة ليحددد مددن 
إيمء سداااا الوقع ومدن اس صداء اأجتمداعق. و  إملدار ات داع هدذه السياسداتا تعهددت اهلندد بد

 العيوي  والنساء واألملوا  اهتماما   اصا .
أهددددا  اهلندددد اسمناقيدددة. فودددق   ويذدددال القمددداء عيدددى الوقدددع أ دددد العناصدددع العقيسدددية  -88
  املاقدددة مدددن سددداان اهلندددد يعيذدددون حتدددت  دددب الوقدددع. وتاثددد  اهلندددد  ٢1ا كدددان ٢٠1٢ عدددا 

سدتدامة بدال كيز عيدى التعيديم والصدحة جهودها مدن أجدل مواءمدة سياسداهتا مدع أهددا  التنميدة امل
  واملهارات والعمالة واللا ة وتلويع اهلياكل األساسيةا وما إن ذلك.واملساقل اجلنسانية 

و د و عت اهلند جمموعة من املخللات واخلدمات ال  ُتّان ا تمعدات املهمذدة مدن  -89
خللدددددات القاقمدددددة عيدددددى التشيدددددب عيدددددى الوقدددددعا مثدددددل خملدددددب نقدددددل اأسدددددتحقا ات امل اشدددددعا وامل

 .(٥٣)اأستحقا ات ال  تاول العمالة وتع د  فقدعاء العيد  وتيديب التليعدات املهنيدة لذد اا العيد 
وبشيدددة تودددادي الوسددداد و دددمان وصدددو  اسعاندددات واأسدددتحقا ات إن املدددواملن  م اشدددعةا تعمدددل 

 (.ddHDdaاقاومة عيى إصدار بلا ات التععي  اخلاصة )

 الشذاء الاا  -٢ 
وافقددددت اهلنددددد عيددددى النهددددوب بدددداألمن الشددددذاقق ودعددددم اجلهددددود العاميددددة إن رفددددع مسددددتوى  -9٠

  التشذيةا وأ سيما اعتماد مذعوع القانون بذان األمن الشذاققا وتعزيز نظا  التوئيع العا .
وا دددذت اهلنددددد  لدددوات ليقمدددداء عيدددى ويددددع أشددداا  سددددوء التشذيدددةا بزيددددادة اسنتاجيددددة  -91

إن تدوف  األمدن  ٢٠1٣هلدذه الشايدةا يهدد   دانون األمدن الشدذاقق الدوملين لعدا   الشذاقية. وحتقيقا  
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  املاقددددة مدددن سدددداان املندددداملق  ٥٠  املاقددددة مددددن سددداان العيدددد  و ٧٥الشدددذاقق والتشددددذوي لزهددداء 
اقمعية من  م  حتس  نظا  التوئيع العا . ويتممن القانون أيما  أ ااما  لتي ية اأ تياجات 

ل واألملوا  الذين يعانون من سوء التشذية واألشدخاص املتذدعدين واملعدوئين. و دد التشذوية ليحوام
 لدددددة التشذيدددددة الوملنيدددددةا الددددد  أمليقدددددت    وتامدددددل نُودددددذ هدددددذا القدددددانون   ويدددددع أرجددددداء ال يدددددد.

هتددد   صيصددا  إن الو ايددة واقددد مددن نقددص تشذيددة األ  واللوددل. هددق ا القددانونا و ٢٠1٤ عددا 
اسعاندددات الشذاقيددددةا تعمدددل اقاومدددة عيددددى اأنتقدددا  إن ر منددددة  ولمدددمان حتسددد  اقصددددو  عيدددى

بلا ات اسعاشة. ويمم القانون أيما  عنصعا  جنسانيا   ويا ا تذيا  مع دعم اهلندد لتعمديم املنظدور 
اجلنساين   بعام  األمن الشذاقق. وينص القانون عيى أن تاون املعأة األكرب سدنا    األسدعة هدق 

  صدار بلا ات اسعاشة قوجب القانون.ربة األسعة لشعب إ
ا اع افدا  منهدا باايدة ات داع ٢٠16وو عت اهلند السياسة الوملنية ليمياية الواعية لعدا   -9٢

اددد  يعاعدددق املصددديحة العامدددة إئاء امليايدددة الواعيدددة مدددن أجدددل ئيدددادة فدددعص اقصدددو  عيدددى الععايدددة 
أ عى ذات أاية اجتماعية وا تصادية  الصحية واألمن الشذاقق ومحاية ال يفةا فمم  عن  لاعات

  يوية.
  النهدددددار وتواصددددل اهلندددددد جهودهدددددا لمدددددمان التنويدددددذ الوعدددددا  ملخلدددددب وج دددددة منتصددددد   -9٣

مقاملعدددة إ دددافية مذدددمولة بالربندددام  املتاامدددل لنمددداء اللودددلا الدددذي  ٢٠٠املددددارس. وأصددد حت 
ا و د  سدن السادسدةدة اعُتمد لممان حتس  التشذية والصدحة والنمداء العدا  لألملودا  مندذ الدوأ

 1٠٠وتقدم الدعم التشذوي والصحق ليحوامدل واملع دعات. و دد اسدتواد مدن هدذا الربندام   دوا  
مييون  امل ومع عا وبقيتهم أملوا  دون السادسة من العمع.  18.9مييون شخص من بينهم 

  .(٥٤)وهتد  اخللة اخلمسية الثانية عذعة إن تعزيز هذا الربنام  املتاامل

 الصع  الصحق ومياه الذعا املامونة -٣ 
التزمدددت اهلندددد بتسدددعيع اسمدددداد  ددددمات الصدددع  الصدددحق وئيدددادة اقصدددو  عيدددى ميددداه  -9٤

 الذعا املامونة واملستدامة   األريا .
وتذدديا  مددع أهدددا  التنميددة املسددتدامة بذددان اسدارة املسددتدامة ليميدداه والصددع  الصددحق  -9٥

ا هددد   صددو  اجلميددع عيددى  دددمات ٢٠٣٠حتقددقا  يددو  عددا  ليجميددعا تعهدددت اهلنددد بددان 
الصع  الصحق والنظافة املمقمة واملنصوةا وو دع  دد ليتشدوا   العدعاءا وإيدمء اهتمدا   داص 

 أ تياجات النساء والوتيات ومن يعيذون   ظل أو اع هذة.
 ٢٠1٤ا  ( بعندددام  وملدددين أمليدددق   عدددanaa  i aaaAdh ahaMومحيدددة اهلندددد النظيودددة ) -96

. ومدن أهددا  (٥٥)هبد  تيس  تشيد  السديو  ا تمعدق واجلمداعق    ارسدات الصدع  الصدحق
. وهلدذا الشدعبا تقدد  اقاومددة ٢٠19الربندام  و دع  دد ليتشدوا   العدعاء   اهلندد  يدو  عدا  

د . ويتجسدد(٥6) ددوافز نقديددة ل ندداء مددعا يض منزليددة لاددل أسددعة فمددم  عددن بندداء املددعا يض ا تمعيددة
  املاقددة    ٣8.٧6 دداو اقميددة   ارتودداع نسدد ة تددوف  املعافددق الصددحية   املندداملق العيويددة مددن 

 .(٥٧)٢٠16  املاقة   أييو /س تمرب  ٥٥.٣٣ا إن ٢٠1٣-٢٠1٢الو ة 
ا صيشت م داد  توجيهيدة جديددة   إملدار الربندام  الدوملين لتدوف  ميداه ٢٠1٣و  عا   -9٧

يدة مدن أجدل حتسد  تنويدذه. و دد  ققدت اهلندد اهلدد  املتمثدل    ودض الذعا   املنداملق العيو
 عدد األسع ل  املزودة قياه الذعا   املناملق العيوية ققدار النص .
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(ا بندددددت اقاومدددددة anaa  aaAhasahaVa haawMو  إملدددددار محيدددددة املددددددارس النظيودددددة ) -98
 .(٥8)ةمعا يض منوصية ليوتيان والوتيات   ويع املدارس اقاومي

وأ يددزا  التنقيددب وسددب القمامددة مسددتمعا    شددد  أحندداء ال يددد. وبشيددة إلشدداء املمارسدددات  -99
وإعدددادة وددع القمامددة يدددويا  املهينددة ولدد  املامونددةا سددّنت اهلندددد  ددانون  ظددع تذددشيل العدددامي    

 .(٥9)٢٠1٣تاهييهم لعا  

 األراضيملكية السكن و   
ستدامة املتمثل   إ امة مدن وجمتمعدات حمييدة مسدتدامةا سعيا  لتحقيق هد  التنمية امل -1٠٠

أمليقددددت اقاومددددة تددددداب  خمتيودددددة مثددددل بعنددددام  املددددددن الذكيددددة مددددن أجدددددل إنذدددداء مدددددن منوذجيدددددة 
 Atal Mission for Rejuvenation and؛ و لدة دتدا  ليتجديدد والتحدو  اقمدعي )(6٠)مسدتدامة

Urban Transformation لتحس  نوعية  ياة الوقعاء واملهمذ    املناملق ( لتوف  املعافق المئمة
( و لدددة تدددوف  aaaA aMnaMAaamaa aMdanaaiataMaاقمدددعية؛ وبعندددام  العفددداه اأجتمددداعق )

 Rajivلتحسد  املعافدق السدانية؛ وخملدب السدان ليجميدع ) ٢٠٢٢السان ليجميع  يدو  عدا  

Aawas Yojna نظدا  السدان الع دق وتدوف  السدان ( الذي يهد  إن إدمدا  األ يداء الوقد ة  
 ل العددديه   . وباس دددافة إن ذلدددكا تدددوفع اخللدددة الوملنيدددة لسددد(61)امليسدددور التايودددة لوقدددعاء املددددن

داقمددة لألشددخاص املتذددعدين   املدددن. و  املندداملق العيويددةا أصدد ح  ددانون  ىاملندداملق اقمددعية مدد و 
  مل بناء املنائ .املهاتا لاندي الوملين لممان العمالة   األريا  يذ

ولمدددمان  صدددو  اجلميدددع عيدددى السدددانا تدددوفع اقاومدددة أيمدددا  خمصصدددات تومدددييية    -1٠1
 .(6٢)املعافق السانية املندرجة   إملار خمللات ش  ليمجتمعات املهمذة مثل األ ييات

وبشيددة كوالددة محايددة  قددود األشددخاص املتذددعدينا انليقددت قوجددب توجيهددات ا امددة  -1٠٢
املتا دددددة لألشدددددخاص املتذدددددعدين   املددددددن   كددددددل  ىملدددددد و يدددددة التحقدددددق الوعيدددددق مدددددن االعييدددددا عمي

وأيات/أ اليم اأحتداد. وستذدمل عمييدة التحقدق أيمدا  مددى امتثدا  املمجد  ليم داد  التوجيهيدة 
  املددددن   إملدددار اخللدددة الوملنيدددة لسددد ل  ليمتذدددعدينالتنويذيدددة ليمخلدددب املتعيدددق بتدددوف  املمجددد  

 .(6٣)اقمعية العيه   املناملق
وأ ددددع الربملددددان  ددددانون اقددددق   التعددددويض العدددداد  والذددددوافية    يددددائة األرا ددددق وإعددددادة  -1٠٣

ا ستا ددة عمييددة إنسددانية وتذدداركية ومسددتن ة وشددوافة قيددائة ٢٠1٣التاهيددل وإعددادة التددومل  لعددا  
أ تصدادي األرا ق. ويهد  القانون أيما  إن حتس  و ع األشخاص املتمعرين اأجتمداعق وا

 بعد اقيائة.
وققتمى  انون الق اقل املصنوة ول ها من ساكين الشابات التقييدي  )اأع ا   قود  -1٠٤

 1 ٧٤6 ٣٣8ملال ةا وُوئع  ٤ ٤٢٧ 61٣ا ُ دمت ٢٠1٢الشابات(ا بصيشته املعدلة   عا  
   8٧.٢٥ملال دةا أي  ٣ 86٣ ٠٢٥. وعدو  مدا جمموعده ٢٠16سند مياية    أيار/مدايو 
 .(6٤)املقدمةاملاقة من جمموع امللال ات 

 الحق في الصحة  
وئيدددادة دعدددم هدددذه  امل دددادرات العاميدددة إن  دددمان اقدددق   الصدددحةالتزمدددت اهلندددد بتعزيدددز  -1٠٥

. ووافقدددت بوجددده  ددداص عيدددى ا ددداذ  لدددوات مدددن أجدددل حتسددد  اقصدددو  عيدددى الععايدددة امل دددادرات
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 ددددمات صدددحة األمهدددات واقصدددو  عيدددى  ددددمات التوليدددد الصدددحيةا وأ سددديما اقصدددو  عيدددى 
الل يددددة املناسدددد ة وعيددددى  دددددمات الصددددحة اجلنسددددية واس ابيددددةا قددددا   ذلددددك اسجهدددداب املددددامون 
و دددمات منددع اقمددل الذددامية الدد  تعاعددق اأعت ددارات اجلنسددانية. ووافقددت عيددى ا دداذ مزيددد مددن 

والتزمدددت اهلندددد أيمدددا  با ددداذ  اخللدددوات مدددن أجدددل  ودددض معددددأت وفيدددات األمهدددات واألملودددا .
 تداب  فعالة من أجل التنويذ التا  ليخلة الوملنية لتوف  الصحة   األريا .

  مان تتدع اجلميدع بامنداا عديه صدحية وبالعفاهيدة   ويدع األعمدار"تسعى اهلند إن و  -1٠6
. وعيدى الصدعيد الددو ا "بشية الوفاء بالتزاماهتا الدستورية وحتقيق أهدا  التنمية املسدتدامةذلك و 

عزئت اهلند اليولا باعت ارها منظومة من النُه  الاييدة ليصدحة والعفداه. و دد ر دب ا تمدع الددو  
 ٢1تع ي دددددا   دددددارا  بهدددددود اهلندددددد باعتمددددداد القدددددعار املتعيدددددق باأ تودددددا  بددددداليو  الددددددو  لييولدددددا   

دا ددل ال يددا فقددد أمليقددت   . أمدا ٢٠1٤ زيعان/يونيده مددن كدل سددنة   اجلمعيدة العامددة   عددا  
اخللددة الوملنيددة ليصددحة   املندداملق اقمددعيةا وهددق  لددة فععيددة تندددر   ددمن اخللددة  ٢٠1٣عددا  

الوملنيددة الذددامية ليصددحةا إن جانددب  لددة فععيددة أ ددعى هددق اخللددة الوملنيددة ليصددحة   املندداملق 
فحدددة األمدددعاب العيويدددة. وتتددديح سياسدددات حمدددددة مدددوارد هتدددد  إن مسددداعدة اجلهدددود امل ذولدددة ملاا

. واهلند متحمسةا بومل إ ائاهتداا ل دذ  مزيدد مدن اجلهدود. فقدد  قدق ال يدد (6٥)  اهلنداملتوذية 
  املاقدة. وتيقدت اهلندد  ٥٠الشاية املتعيقة  وض معد  انتذار السل والوفيات الناتة عنه بنسد ة 

منظمدددة  ا  يصدددت٢٠1٣شدددهادة  يوهدددا مدددن شددديل األملودددا . و  عدددا   ٢٠1٤  دذار/مدددارس 
الصدددددحة العامليدددددة إن أن اهلندددددد  ومدددددت عددددددد  ددددداأت اسصدددددابة باملمريدددددا بددددداكثع مدددددن النصددددد  

           الدددددة. و  شددددد اا/ 88٢ ٠٠٠ا إذ انتقدددددل عدددددددها مدددددن مييدددددوين  الدددددة إن ٢٠٠٠ عدددددا  مندددددذ
الددذي  ٢٠٣٠-٢٠16ا أمليقددت اهلنددد اسملددار الددوملين ليقمدداء عيددى املمريددا ليودد ة ٢٠16فربايددع 

  .٢٠٣٠يجيتها ليقماء عيى هذا املعب  يو  عا  كدد اس ات
ستا ددة فددعص  صددو  اجلميددع عيددى  ٢٠1٤واسددُتهيت سياسددة الصددحة العقييددة   عددا   -1٠٧

   لددداع الصدددحة العيدددادة العنايددة بالصدددحة العقييدددة مدددن  ددم  ئيدددادة فهدددم الصدددحة العقييددة وتعزيدددز 
   .(66)العقيية عيى ويع املستويات

(  ددمات JaMaMaaaaaka aiataMa  يل خملب تدام  األمهدات )وتقد  خمللات من  -1٠8
ليحددد مددن وفيددات األمهددات وذلددك التوليددد امل سسددية ليحوامددل المقددق يعذددن حتددت  ددب الوقددعا 

والع ددددع. و ددددد ُبسددددلت عمييددددة تقدددددم املسدددداعدة املاليددددة إن املسددددتويدين مددددن  ددددم  التحددددويمت 
اخلددددمات املصدددعفية رداءة سدددابات املصدددعفية بسددد ب املصدددعفية امل اشدددعةا لددد  أن التدددا     فدددتح اق
. و ا يذدجع اهلندد   جهودهدا اخنوداب معدد  (6٧)شال صعوبات   التنويذ   بعض الوأيات

وفاة  ٤٠إن  ٢٠٠٥-٢٠٠٤مولود  ق   الو ة  1 ٠٠٠وفاة من كل  ٥8وفيات الع ع من 
ا ي يغ معد  ٢٠1٣قق لعا  . ووفقا  ليتقعيع اس صا٢٠1٣مولود  ق   عا   1 ٠٠٠ من كل

مولدود  دقا بينمدا ي يدغ معدد  وفيدات األملودا   1 ٠٠٠وفداة مدن كدل  ٢8وفيات املواليد امل اعة 
مولود  دق. وبيدغ معدد  وفيدات األمهدات   اهلندد  1 ٠٠٠وفاة من كل  ٤9دون سن اخلامسة 

مولدددددددود  دددددددق مقارندددددددة  1٠٠ ٠٠٠وفددددددداة مدددددددن كدددددددل  16٧ دددددددوا   ٢٠1٣-٢٠11  الوددددددد ة 
  .٢٠1٢-٢٠1٠وفاة   الو ة  1٧8  وا 
ا حندددو اددد  اسددد اتيجق جديدددد هدددو اددد  الصدددحة ٢٠1٣وانتقيدددت اهلندددد أيمدددا ا   عدددا   -1٠9

(ا ل كيز اهتمامها عيى ويع معا دل HanaV+dل واملعاهق )اس ابية وصحة األ  والوليد واللو
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السياسدة الوملنيدة تص و و  .(68)اقياةا قا   ذلك مع ية املعاهقة من أجل تد مت صحية هادفة
املسددداواة    صدددو  ويدددع األملودددا  عيدددى الععايدددة حتقيدددق أيمدددا  إن  ٢٠1٣بذدددان األملودددا  لعدددا  

الصحية الو اقية والعمجية والتاهييية الذامية واألساسيةا سواء   ل الدوأدة أو  مهلدا أو بعددهاا 
الدوئراء عدن خملدب لتقدددم ا أعيدن رقديس ٢٠16وملدوا  مع يدة منداقهم. و  كدانون األو /ديسدمرب 

             معونددددددددة ماليددددددددة ليحوامددددددددل المقددددددددق ييدددددددددن   امل سسددددددددات وييجددددددددان إليهددددددددا لتلعدددددددديم أملودددددددداهلنا
 روبية. 6 ٠٠٠ درها 
وإذ تدددددر  اهلنددددد اقاجددددة إن التوعيددددة باعت ارهددددا عنصددددعا  رقيسدددديا    التددددد مت املتعيقددددة  -11٠

 Rashtriya Kishor Swasthya  )بالصددحةا فقددد أمليقددت بددعام  مثددل الربنددام  الددوملين لصددحة املددعاهق

 Karyakaram  ا تمعيدددة ا الدددذي يذدددمل التثقيددد  الصدددحق مدددن  دددم  التدددد مت٢٠1٤(   عدددا 
ا واملخلددددب املتعيددددق بتعزيددددز النظافددددة   فدددد ة اقدددديض   صددددوو  املعاهقددددات   املندددداملق األسدددداس

مددن الربنددام  الددوملين  املع يددة العابعددة ٢٠1٤العيويددة. وعددموة عيددى ذلددكا أمليقددت   شدد اا/فربايع 
ملاافحة اسيدئ الذي يدعم تدريب وبناء  ددرات املدوظو    العيدادات املعنيدة بداألمعاب املنقولدة 
جنسدديا /التهابات املسددالك )عيددادات سوراكذددا(ا وتددوف  املستذددارينا وإتا ددة جمموعددات األدويددة 

ا ا ومددا إن ذلددك. وإ ددعارا  بددان املو دددة ليعددم  مددن تيددك األمددعاب واألتهابددات جماندداملذددوعة امليونددة 
العجددا  الددذين اارسددون اجلددنس مددع العجددا  يذددايون ففددة معع ددة بذدددة خللددع اسصددابة بودد وس 
نقددص املناعدددة ال ذدددعية/اسيدئا وبددان هددد أء األشدددخاص  دددد أ كصدديون عيدددى اخلددددمات الصدددحية 

اسيدددئ خمللددات  الاافيددة بسدد ب الوصددم اأجتمدداعق والقددانوينا نوددذت املنظمددة الوملنيددة ملاافحددة
. ومثدة تقدديع ك د  سسدها   لداع صدناعة األدويدة اهلنددي (69)خمتيوة ليوصو  إن األ ييات اجلنسدية

  املاقدددة مدددن ممدددادات ف وسدددات النسددد  العاسدددق ملاافحدددة فددد وس نقدددص املناعدددة  8٠بنسددد ة 
 ال ذعية/اسيدئ   العا .

   9٤٠نقددداا لت يدددغ سددد ع ئادت ب وعيدددى الدددعلم مدددن أن النسددد ة اسواليدددة بددد  اجلنسددد  -111
ا فددإن نسدد ة اجلنسدد  مددن األملوددا  )مددن ٢٠٠1  تعددداد عددا   9٣٣مقابددل  ٢٠11تعددداد عددا  
 ا٢٠٠1أنثى لادل ألد  ذكدع   عدا   9٢٧سنوات(  د شهدت اخنوا ا   ادا  من  6الوأدة إن 

مددن  . ونتيجددة لددذلكا كثوددت اقاومددة جهودهددا٢٠11أنثددى لاددل ألدد  ذكددع   عددا   919 إن
أجل التنويذ الوعدا  ليقدانون اخلداص بتقنيدات التذدخيص   دل اقمدل و  دل الدوأدة ) ظدع ا تيدار 

محيددددة رقدددديس الددددوئراء قمايددددة الوتيددددات  ٢٠1٤. وأمليقددددت   عددددا  199٤جددددنس اجلندددد ( لعددددا  
             ( هبدددددد  حتسددددد  النسددددد ة بددددد  اجلنسددددد  وماافحدددددة  تدددددلiPAaiaa aaiPAaaaAaaوتعيددددديمهن )

  األجنة األنثوية.
وتذديا  مدع هدد  التنميدة املسدتدامة املتمثدل    دمان تتدع اجلميدع بامنداا عديه صدحية  -11٢

وبالعفاهيددة   ويددع األعمددارا عمدددت اقاومددة إن إملددمد امل ددادرة الوملنيددة لععايددة املسددن ا الدد  
 .(٧٠)تو  الععايَة الل ية ليمسن  اهتماما   اصا  

 1٠٠ليععايددددة الصددددحية ليمسددددن  الددددذي ينوددددذ  اليددددا   ومددددن  ددددم  الربنددددام  الددددوملين  -11٣
وأيددةا تسددعى اهلنددد إن تسددهيل  صددو  املسددن  عيددى  دددمات الو ايددة والدددعم  ٢1مقاملعددة   

  والعم  وإعادة التاهيل.
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 ميالحق في التعل  
وافقددت اهلنددد عيددى مواصددية تعزيددز  ددق اللوددل   التعيدديما وأ سدديما عددن ملعيددق مواصددية  -11٤

وافقددت اهلنددد عيددى كمددا ن التعيدديم اجليددد جلميددع األملوددا .  سددة شددامية ولدد  تييزيددة لمددماتنويددذ سيا
تاثيدد  جهودهددا لتددوف  التعيدديم اأبتددداقق ا دداين واسلزامددقا والعمددل عيددى التنويددذ السدديس لقددانون 

بذان  ق اللول   تعيديم جمداين وإلزامدق. وبومدل تعمديم التعيديم اأبتدداقق وحتقيدق  ٢٠1٠عا  
( اآلن إن aaaaaa aka adh ahaMاة بدد  اجلنسدد ا ينتقددل بعنددام  تددوف  التعيدديم ليجميددع )املسدداو 

املع يددة الثانيددة  يددا ينصددب ال كيددز عيددى التعيدديم الثددانوي اجليددد وامليسددور التايوددة. ووافقددت اهلنددد 
 أيما  عيى مواصية العمل عيى إدرا  التثقي    جما   قود اسنسان   املناه  املدرسية.

والتعييم ركيدزة أساسدية مدن ركداقز التنميدة   كدل بيدد. ولدذاا تعلدق اهلندد األولويدة ليتعيديم  -11٥
  املاقدة    ٤.9ميزانيدة التعيديم بنسد ة ارتوعدت اجليد والذدامل ليجميدع. و  إملدار هدذا املسدعىا 

  .٢٠16عا  
صو  عيى تعييم جيدا وإدراكا  منها ليحاجة إن املساواة ب  ويع شعاقح ا تمع   اق -116

بالقعاءة والاتابة وتيسد   ا ذت اهلند عدة تداب  لعفع مستويات إملا  الوفات املست عدة واملهمذة
عيى التعييم. وتسعى املنح اقاومية املقدمة من أجل األتحاد باملدارس والتعييم العا   ا صوهل

والل قدات املتخيودة األ دعى إن ئيددادة الد  تسدتهد  النسداء واللواقد  املصدنوة والق اقدل املصدنوة 
. واسدُتحدثت مدنح دراسدية إ دافية لألشدخاص ذوي (٧1)فعص  صو  هدذه الوفدات عيدى التعيديم

 .(٧٢)ويع املستويات التعييميةا قا   ذلك ليدراسة   اخلار عيى اسعا ة 
(ا وهو aaA Pi aaaAiaA Pi aaaAو د أمليق بعنام  القعاءة والاتابة   و ت م اع ) -11٧

( مددن أجددل حتسدد  aaaaaa aka adh ahaMبعنددام  فععددق  ددمن بعنددام  تددوف  التعيدديم ليجميددع )
   .(٧٣)نوعية التعييم اأبتداقق

وتعزئ خمللات وتداب  ش  التعييم العا  ليوفات املهمذةا وتيسع  صوهلا عيى فعص  -118
اأستوادة من التعييم العا . فاملنح الدراسيةا من   يل منحة سوامق فيويااناندا ليلوية الو يددة 
مددن أجدددل ال حددو    العيدددو  اأجتماعيددةا وم دددادرة تقدددم املسددداعدة لينهددوب بالتحددداد الوتيدددات 

حتقيدددق هدددذه األهددددا . وشدددععت اقاومدددة   تنويدددذ إن (ا تسدددعى aadmdRPييم التقدددين )بدددالتع
( لزيددددادة التحدددداد النسدددداء وأفددددعاد اللواقدددد  املصددددنوة والق اقددددل UDAAN‘ )أودان‘خملددددب يسددددمى 

. وأمليقددت خمللددات  اصددة (٧٤)املصددنوة واأل ييددات بددالتعييم املهددينا وأ سدديما العيددو  والعيا دديات
اسددية بشيددة تيسدد   صددو  اللددما مددن الوأيددات الذددمالية الذددع ية عيددى التعيدديم املددنح الدر لتددوف  

 العا  اجليد.
وبشية تي ية اللي ات الواردة من الذعاقح املهمذةا شايت اقاومة جلنة سسداء املذورة  -119

لق اقدل إن اللواقد  املصدنوة وا املنتمد هلا بذان املساقل املتعيقة باأ تياجات التعييمية ليلما 
املصدددنوة واملذددداكل الددد  تع  دددهم. وُوجهدددت تعييمدددات أيمدددا  إن اجلامعدددات سنذددداء  ميدددا تتددديح 

 تااف  الوعص من أجل تيس  اأستجابة أ تياجات الوفات ا عومة.
وما فتفت اهلند تعلق األولويدة لتعزيدز الودعص التعييميدة مدن  دم  تانولوجيدا املعيومدات  -1٢٠

 .(٧٥)لوصو  إن أفمل املوارد التعييميةواأتصاأت لتيس  ا
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وتعمل اهلند عيى و ع سياسة لتي ية اأ تياجات التعييمية لألملوا  دون السادسة من  -1٢1
وصددو   ٢٠1٣العمددع. وتتدديح السياسددة الوملنيددة ليععايددة والتعيدديم   مع يددة اللوولددة امل اددعة لعددا  

أمعكزي و مان استمعارية هذه السياسة   ويع األملوا  عيى  د  املساواة إن التعييم   إملار 
 .(٧6)ويع املعا ل العمعية

الدددذي و دددعه ا يدددس الدددوملين لي حدددو  وبدددعام   اوأدر  املدددنه  الدددوملين ليتعيددديم املدرسدددق -1٢٢
عنصددَع التثقيدد   قددود اسنسددان   مددادة العيددو  اأجتماعيددة. وأُعدددت أيمددا   االتدددريب التعييميددة

  إشعا  اليجنة الوملنية ققود اسنسان. بعام  تدريب املعيم  حتت

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 النساء  

التزمددت اهلنددد قواصددية جهودهددا وم ادراهتددا العاميددة إن القمدداء عيددى العندد  والتمييددز  ددد  -1٢٣
املعأةا واملساواة ب  اجلنس  وتا  املعأة. وحتقيقا  هلذه الشايدةا وافقدت اهلندد عيدى مواصدية إدمدا  

لعن   د املنظور اجلنساين   بعاجمها و للها اسمناقية. والتزمت  صوصا  بتحس  تداب  منع ا
املعأةا قا   ذلك العن  اجلنسق. ووافقت اهلند عيى مواصية تعزيز  ق املدعأة   ا تيدار ئوجهداا 

   ئيادة الصعامة   إنواذ  ظع ا تيار جنس اجلن .منها ومعاجلة ا تم  النس ة ب  اجلنس ا بتداب  
. ولادق يتسدىن إدمدا  (٧٧)وتتخذ اهلند جمموعة من التداب  لتحس  و دع املدعأة   ال يدد -1٢٤

املنظدور اجلنسدداين   صدديالة السياسددات وتنويددذهاا و ددمان إيددمء شددوالل املددعأة أايددة متسدداوية   
 ٥6الددربام  اسمناقيددةا تظددل  اومددة اهلنددد ميتزمددة قخللهددا اخلدداص بامليزنددة اجلنسددانية. وأكددددت 

 وئارة/إدارةا    اآلنا إنذاء دلية العصد هذه.
انون العقوبات خمتيد  أشداا  العند  مثدل اأعتدداء باسدتخدا  األمحداب وأُدرجت     -1٢٥

. وو دعت (٧8)واملم قة والسيب   األماكن العامة والتيصص ول هاا باعت ارهدا جدعاقم منوصدية
 اومددات الوأيدددات خمللدددات لتعددويض المدددحايا والنددداج  مدددن خمتيدد  أشددداا  العنددد  وإعدددادة 

مسداعدة اسدتجابة فوريدة وشددامية لينسداء المقدق يددواجهن . وتقدد   لدوا اأتصددا  لي(٧9)تداهييهم
التد ل العاجلا فمم  عن تيس  اقصو  عيى اخلدمات الصدحية واملذدورة منها العن  بوساقل 

  واملعونة القانونية.
وتظددددل اهلنددددد ميتزمددددة قاافحددددة العندددد  اجلنسددددق  ددددد النسدددداء واألملوددددا . فوددددق أعقدددداا  -1٢6

ا أنذددات  اومددة ٢٠1٢التصدداا ودداعق ماسدداوي شددهدته نيددودهلق   كددانون األو /ديسددمرب 
 . س. ف ما من أجل ا  او تداب  ليتصدي ليعند   دد املدعأة. واسدتنادا  إن القا ق اهلند جلنة 

إصدم ات  انونيدة خمتيودة. فاسُتعع دت القدوان  املتعيقدة بدالعن   توصيات هذه اليجندةا أد يدت
لمعد ا  بتعددد أشداا  العند  اجلنسدق وموا عده. وُو دعت مت إصم ها اجلنسق استععا ا  شامم  

   إجعاءات وشعوا إث ات جديدة أيما  ليمساعدة عيى تنويذ مم قات  ماقية سعيعة وناجحة.
جديدددددددا  ليتصدددددددي ليعندددددد  اجلنسدددددق  ددددددد األملوددددددا  مددددددن  وسدددددنعت اهلنددددددد أيمددددددا   انوندددددا   -1٢٧

. وينص هذا القانون عيى عقوبة صارمةا وينذ  حماكم  اصةا وكدد كذلك تداب  (8٠)اجلنس 
  إجعاقية قماية اللول أثناء التحقيق وا اكمة.
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ا  وسنت اهلند  انونا  يُيز  أرباا العمل بتوف  س ل انتصا  فعالة لينساء المقق يذدت -1٢8
مددن التحددعش اجلنسدددقا وا دداذ تددداب  أ دددعى لتعزيددز مادددان عمددل دمددن لينسددداء يعاعددق اأعت دددارات 

  .(8٢)وعموة عيى ذلكا أص ح التحعش اجلنسق جعاة  اقمة بذاهتا. (81)اجلنسانية
وباس ددافة إن اسصددم ات التذددعيعيةا و ددعت اقاومددة خمللددات شدد  لتعزيددز سددممة  -1٢9

(. ومدا فتفدت aaah ahabaMA. ومدن األمثيدة عيدى ذلدك صدندود ن بايدا )(8٣)  ال يدداملعأة وأمنها 
اهلنددد توددتح أيمددا  معاكددز جامعددة ليخدددمات تتدديح ماانددا  وا دددا  تيجددا إليدده النسدداء املتمددعرات مددن 
العنددد ا وتقدددد  هلدددن املسددداعدة الل يدددة و ددددمات الذدددعملة والددددعم النوسدددق واأجتمددداعق واملعوندددة 

. وا   ت اقاومدة مد  عا  سياسدة وملنيدة ليمدعأة تددعم اجدا  (8٤)واملذورة واملاوى امل  تالقانونية 
 مشوليا  ليتصدي ليعن   د املعأة.

وتعادد  اهلنددد عيددى إرسدداء  ددوات شددعملة تعاعددق اأعت ددارات اجلنسددانية وتعيهددا مددن  ددم   -1٣٠
اقدددة مدددن املناصدددب     امل ٣٣بدددعام  التددددريبا وتقيددديم األداءا والتذدددجيع عيدددى  صددديص نسددد ة 

  وات الذعملة لينساء.

 األطفال  
وافقددت اهلنددد عيددى مواصددية جهودهددا العاميددة إن محايددة األملوددا  مددن اأسددتشم ا قددا    -1٣1

ذلك اأستشم  اجلنسقا ومحاية  قدو هم األساسديةا وثدين النداس عدن تدزوي  األملودا ا ومواصدية 
اجلهددددود العاميددددة إن إعددددادة تاهيددددل األملوددددا  العمددددا ا و ظددددع العقدددداا ال دددددين لألملوددددا ا وتادددد  

 من ال ععع   بيفة تل عها اقعية والاعامةا ومساعدهتم   ذلك. األملوا  عموما  
مييددون ملوددل.  ٤٥٠اهلنددد أكددرب عدددد مددن األملوددا    العددا ا إذ تمددم أكثددع مددن تعددد و  -1٣٢

اجددددا   اقمددددا  عيددددى اققددددود إئاء القمددددايا املتعيقددددة  ٢٠1٣وتت ددددع السياسددددة الوملنيددددة ليلوددددل لعددددا  
هلددم  قددود وعيدديهم مسدد وليات تتناسددب مددع سددنهم ومسددتوى باألملوددا ا وتعتددرب األملوددا  أفددعادا  

إن  ٢٠1٣مع ية اللوولة امل اعة لعا  . وتسعى السياسة الوملنية ليععاية والتعييم   (8٥)نمجهم
 ددمان أسدداس سددييم ل قدداء اللوددل ومناقدده. وتددنص كيتددا السياسددت  عيددى  ددعورة محايددة اللوددل مددن 

فة مواتية تتيح له الععايدة المئمدة. وحتقيقدا  هلدذه الشايدةا ويع أشاا  اسيذاء واأستشم ا وهتيفة بي
  ا العقاا ال دين.٢٠1٥جيع   انون  ماء األ دا  )رعاية ومحاية اللول( لعا  

و ددد أصدديح هددذا القددانون نظددا  إ امددة العددد  فيمددا يتعيددق باألملوددا  ا تدداج  إن الععايددة  -1٣٣
ون. ويوعب القانون عقوبات جديدة عيدى اسدتشم  واقمايةا فمم  عن األملوا  املخالو  ليقان

األملوا  واأعتداء عييهما وينص كذلك عيى تداب  ملنع تعع هم ليمخدرات واملساعات. وكان 
عامدا  كدداَكمون مدن   ددل عيدى ويددع اجلدعاقم باعت ددارهم أ دداثا ا لدد  أن  18األشدخاص دون سددن 

 18و 16لدذين تد اوو أعمدارهم بد  ينص عيى إماانية حماكمة األشدخاص ا ٢٠1٥ انون عا  
عامددا ا عيددى اجلددعاقم الذددنيعةا باعت ددارهم بددالش . وعيددى الددعلم مددن توجيدده النقددد هلددذا التشيدد  لعددد  

عاما ا تعتقدد اقاومدة  18و 16اأع ا  بالظعو  اخلاصة لألملوا  الذين ت اوو أعمارهم ب  
                 ذددددنيعة الدددد  يعتا هددددا األشددددخاص   هددددذه أن هددددذه اخللددددوة  ددددعورية    ددددوء  ددددواد  اجلددددعاقم ال

 الوفة العمعية.
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وتذعع اهلند بسعورها أخنواب معدأت ئوا  األملوا . وتظل ميتزمة بالعمدل مدن أجدل  -1٣٤
                القمددداء عيدددى هدددذه املمارسدددة المدددارةا مدددن  دددم  إنوددداذ  دددانون  ظدددع ئوا  األملودددا  فمدددم  عدددن

  أنذلة التوعية.
عدددددددد  لقدددددددانون ) ظدددددددع وتنظددددددديم( عمدددددددل األملودددددددا  وسدددددددنت اهلندددددددد مددددددد  عا  القدددددددانون امل -1٣٥
. وبشيددة مواءمددة سياسددة عمددل األملوددا  مددع  ددانون اقددق   التعيدديما فددإن القددانون (86)٢٠16 لعددا 

بعدد الددوا  املدرسدق   املذداريع  باسدتثناء العمدل عامدا   1٤اجلديد كظع عمل األملوا  دون سن 
عامدددا  إأ    18عامدددا  و 1٤عمدددارهم بددد  يسدددمح بعمدددل األملودددا  الدددذين تددد اوو أ األسدددعيةا وأ

  الصناعات ل  اخللعة.
مقاملعدة مدن مقاملعدات ال يدد مدن أجدل  ٢٧٠وتُنوعذ السياسة الوملنيدة لعمدل األملودا     -1٣6

إعددادة تاهيددل األملوددا  الددذين ُأ عجددوا مددن العمددل. وتوجددد   كددل مقاملعددة مدددارس/معاكز تدددريب 
وج ة الشدذاء واملدنح والععايدة الصدحية وال فيدها ولد  ذلدك.  اصة تدم  التعييم والتدريب املهين و 

  .(8٧)الع ق نظا  التعييمويتمثل اهلد  النهاقق ليربنام    إعداد األملوا  لمندما    

 األشخاص ذوو اإلعاقة  
التزمدددت اهلندددد بمدددمان تدددوف  محايدددة أفمدددل لألشدددخاص ذوي اسعا دددةا وإعلددداء األولويدددة  -1٣٧

 املساواة لألملوا  ذوي اسعا ة   اقصو  عيى التعييم.جلهود كوالة 
  املاقة من ساان اهلندد. وتددر  اهلندد اقاجدة  ٢.٢1ويذال األشخاص ذوو اسعا ة  -1٣8

إن ا دداذ تددداب   اصددة لمددمان تتددع األشددخاص ذوي اسعا ددة بميددع  قددود اسنسددان واقعيددات 
والتحددعش والتمييددز والعددوئ والتهمدديه. واهلندددا األساسدديةا والعدديه  يدداة كعاددة  اليددة مددن العندد  

باعت ارهددا أون الدددو  املو عددة عيددى معاهدددة مددعاكه لتيسدد  النودداذ إن املصددنوات املنذددورة لواقدددة 
باايدة األشخاص املاووف  أو معا ق ال صع أو ذوي إعا ات أ عى    عاءة املل وعداتا تسديم 

املدوارد واملعافدق والتسدهيمت   متنداو  األشدخاص ذوي  اتية مواتيدة جلعدلهتيفة بيفة  انونية وسياسد
ليجميعا بشية تعميم النواذ وهتيفدة عيى ذمة اسعا ة. وحتقيقا  هلذه الشايةا أمليقت اهلند محية اهلند 

. وهتدد  اقميدة إن (88)بيفة  الية من العواقدق ونظدا  إياولدوجق داعدم لألشدخاص ذوي اسعا دة
إملار اس اتيجية إنذيونا فمم  عن تيس  الوصو  إن اققدود قوجدب الوفاء بالتزامات اهلند   

اتوا ية  قود األشخاص ذوي اسعا ة ال  انممت إليها اهلند. وبتعديل  انون  قود التالي ا 
يسععت اهلند توافع املوارد املععفية   شال يسهل اأملدمع عييده. وتسدهال السياسدة الوملنيدة بذدان 

ادددد وين تادددداف  الوددددعص لألشددددخاص ذوي اسعا ددددة ووصددددوهلم بدددددون عواقددددق إن تعمدددديم النودددداذ اسل
  منتجات و دمات اسلا ونيات وتانولوجيات املعيومات واأتصاأت.

ا أ دددع الربملدددان اهلنددددي  انوندددا  جديددددا  بذدددان  قدددود ٢٠16و  كدددانون األو /ديسدددمرب  -1٣9
ة الوصدددو  إن األمددداكن العامدددة األشدددخاص ذوي اسعا دددة. ويهدددد  هدددذا القدددانون إن تيسددد  ئيددداد

والتعييم والعمالة والععاية الصحية واسدما  ومحاية اققودا وأ سيما لألشخاص املصاب  قعب 
إعا دةا  ٢1إعا دات إن  ٧عقيق أو إعا ة عقيية. ويزيد القدانون عددد اسعا دات املعد   هبدا مدن 

اب والثمسدددديميا والندددداعور واقثددددل قددددا   ذلددددك اسعا ددددة الناوددددة عددددن اأعتددددداء باسددددتخدا  األمحدددد
 م وباركنسون.العميق والصعوبة   التعيّ 
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وُتسددديم اهلندددد بمدددعورة ا ددداذ تدددداب  تسدددتهد  توسددديع نلددداد اسدددتوادة األشدددخاص ذوي  -1٤٠
ا ولذلك و دعت عدددا  مدن املخللدات العاميدة إن حتسد   صدوهلم التنميةاسعا ة من مااسب 

. وبشيدددة (89)سددداعدة املاليدددة واملددداوى والععايدددة والنمددداء بوجددده عدددا عيدددى التعيددديم والتددددريب املهدددين وامل
 مان ئيادة فعص اقصو  عيى اأستحقا ات قوجدب هدذه القدوان  واملخللداتا تعتمدد اهلندد 

  بلا ة التععي  اخلاصة لألشخاص ذوي اسعا ة.

 المسنون  
 التزمت اهلند بممان محاية أفمل ليمسن . -1٤1
  املاقدددة مدددن سددداان اهلندددد. ونددددر  أن املسدددن  يعدددانون مدددواملن  1٠ويذدددال املسدددنون  -1٤٢

 ع  ش  بس ب سنهما ولذلك ا ذناا تذيا  مع التزامنا  لة عمل مدريددا  لدوات عديددة 
لممان  ياة كعاة ليمسدن . وتنودذ  اومدة اهلندد سياسدات وخمللدات تذدمل السياسدة الوملنيدة 

ين ليععايددددة الصددددحية ليمسددددن ا ونظددددم املعاشددددات ا والربنددددام  الددددومل1999بذددددان املسددددن  لعددددا  
التقاعديددة وبدددعام  املسدداعدة القانونيدددةا بالتعدداون مدددع شدددعكاء د ددعين لمدددمان عدديه املسدددن   يددداة 
أملددو  تاددون أيمددا  دمنددة وكعاددة ومنتجددة. وبتنقدديح الربنددام  املتاامددل ليمسددن ا  دددمت اقاومددة 

قاومية لتي ية اأ تياجات األساسدية ليمسدن  املساعدة ملختي  اهليفات ا يية واملنظمات ل  ا
والذددديخو ة املنتجددددة وإ امدددة الددددعوابب بددد  األجيددددا  والتوعيددددة. وتعاددد  اهلنددددد أيمدددا  عيددددى تنقدددديح 
سياسدددتها الوملنيدددة بذدددان املسدددن  مدددع معاعددداة تشددد  الدددنمب الدددداشعا ا واأ تياجدددات اأجتماعيدددة 

    ميددددان العيدددم والتانولوجيدددا  دددم  العقدددد واأ تصددداديةا ومنظومدددة القددديم اأجتماعيدددةا والتقدددد
ا أعيدددن رقددديس الدددوئراء عدددن  لدددة جديددددة ليمدددواملن  ٢٠16املا دددق. و  كدددانون األو /ديسدددمرب 

 ٧٥٠ ٠٠٠  املاقة من الوداقع الثابتة ال  تصل  يمتها إن لاية  8املسن  تممن فاقدة  درها 
 ت شهعية.سنوات وُتوع  قدفوعا 1٠روبية وتاون جممدة ملدة 

 الميل الجنسي والهوية الجنسانية  
وافقت اهلند عيى النظع   إماانية نزع صوة اجلع  عن العم ات اجلنسية ب  شخصد   -1٤٣

 من نوس نوع اجلنس.
ا أعيندت ٢٠٠9من  انون العقوبات اهلندي املثيية اجلنسية. و  عا   ٣٧٧وُتّع  املادة  -1٤٤

. وأبليددت ا امددة العييددا   اهلنددد هددذا (9٠)  دهلددق أن هددذه املددادة خمالوددة ليدسددتورا امددة العييددا 
عيددى عقددد جيسددة اسددتماع  ٢٠16. لدد  أاددا وافقددت   شدد اا/فربايع (91)٢٠1٣القددعار   عددا  

. و  مسددتجد  مدداقق ذي صدديةا (9٢)أ ددعى بذددان هددذا املو ددوع املوجددود اآلن  يددد نظددع القمدداء
بان امليل اجلنسدق واهلويدة اجلنسدانية عنصدعان أساسديان مدن  ٢٠1٤  عا   اع فت ا امة العييا

. وذكددعت ا امددة أن (9٣)"وجان ددان أساسدديان مددن تقعيددع املصدد  والاعامددة واقعيددة"شخصددية املددعء 
 .(9٤)التمييز عيى أساس امليل اجلنسق ينتهك م دأ املساواة املاوو    دستور اهلند

امة العييا   اهلند بان التمييز والعن  والتحيدز عيدى أسداس ا أ عت ا ٢٠1٤و  عا   -1٤٥
هويددة الذددخص اجلنسددانيةا فمددم  عددن عددد  اأعدد ا    القددانون قشددايعي اهلويددة اجلنسددانيةا كيهددا 

. وأصددددرت ا امدددة (9٥)نتهدددك التزامدددات اهلندددد الدسدددتورية باملسددداواة واقعيدددة واقيددداة الاعادددةأمدددور ت
ها إن إدما  مشايعي اهلوية اجلنسانية   الوفات امل هية لمسدتوادة مدن توجيهات إن الدولة تدعو 
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ak ا ُعددددعب عيددددى جميددددس النددددواا )٢٠16خمتيدددد  خمللددددات اسجددددعاءات اسجيابيددددة. و  عددددا  

aah a  ويسددعى مذددعوع ٢٠16( مذددعوع  ددانون )محايددة  قددود( مشددايعي اهلويددة اجلنسددانية لعددا .
العندد  والتمييددز. ويددنص أيمددا  عيددى تادداف  الوددعص   القددانون إن محايددة هدد أء األشددخاص مددن 

التعيددديم والعمدددل والسدددان. و  الو دددت نوسدددها تعمدددل اقاومدددة عيدددى و دددع خملدددب شدددامل لعفددداه 
مشدددايعي اهلويدددة اجلنسدددانية. وا دددذت اهلندددد أيمدددا  عددددة  لدددوات جلعدددل  ارسدددات الدولدددة واألمددداكن 

  .(96)العامة دمنة وشامية ملشايعي اهلوية اجلنسانية

 األقليات  
ا ددذت اقاومددة جمموعددة مددن التددداب  املتعيقددة بتعيدديم أفددعاد األ ييدداتا وتنميددة مهدداراهتما  -1٤6

و صددوهلم عيددى اأقتمددانا وتلددويع اهلياكددل األساسددية وحتقيددق التنميددة اأجتماعيددة   املندداملق الدد  
   1٥. و صدص اقاومدة (9٧)ت كز فيها األ يياتا واعتماد اسجعاءات اسجيابيةا ومدا إن ذلدك

املاقددة مددن نوقاهتددا عيددى خمتيدد  املخللددات والددربام  مددن أجددل التمادد  اأجتمدداعق واأ تصددادي 
(   ئيدادة اقصدو  عيدى املعيومدات Khidmat‘ ) دمدة‘لأل ييات. ويسهم  ب املسداعدة ا داين 

 عن املخللات اخلاصة باأل ييات.
املعنيددة باأل ييددات رصددد الذددااوى املقدمددة مددن وجلددان الوأيددات وتواصددل اليجددان الوملنيددة  -1٤٧

  واعات األ ييات بذان ما يع  ها من تييز وإجحا .

 الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة  
و ددعت اهلنددد بعناجمددا  متينددا  مددن اسجددعاءات اسجيابيددة لمددمان املسدداواة الوعييددة ليجميددع.  -1٤8

التعيددديم والوظدداق  العامدددةا إن جانددب اقصدددص املخصصددة مدددن وتسددعى اسجدددعاءات اسجيابيددة   
إن  دددمان عدددد   صدددع الوصدددو  إن املدددوارد العامدددة   أي جمموعدددة بعينهدددا.  ااملقاعدددد اأنتخابيدددة

الصدددناعة عيدددى توسددديع نلددداد اسجدددعاءات اسجيابيدددة ليذدددمل احتدددادات فتفدددت اهلندددد تعمدددل مدددع  ومدددا
ان فدعص العمدل   القلداع اخلداص مصددر رقيسدق القلاع اخلاص عيى حنو ملوعقا اع افا  منها ب

ليعفاه اأ تصادي   السيناريو اأ تصادي املتش . ونتيجة هلذه اجلهودا اعتمدت شعكات عديددة 
مدونة سيو  ملوعية وباتت تتيح لألشخاص املنتم  إن اللواق  املصنوة والق اقل املصنوة املدنح 

 .(98)ليتوظي  الدراسية والتدريب املهين لزيادة  ابييتهم
 1989و د عدلت اهلند  انون اللواق  املصدنوة والق اقدل املصدنوة )مندع الوظداقع( لعدا   -1٤9

لتوسيع نلاد أشاا  الوظاقع القاقمة عيى اأنتمداء اللداقوق املعد   هبدا قوجدب ذلدك القدانونا 
أيمدددا  فصدددم   . وتمدددمعن القدددانون املعدددد ٢٠16كدددانون الثاين/يندددايع   ٢6وبددددأ نوددداذه اعت دددارا  مدددن 

جديدا بذان  قود المحايا والذهود. وتسعى اهلندا من  م  إنذاء ا اكم اخلاصة اقصدعية 
واملدددع  العددام  املعنيدد   صددعا  بدداجلعاقم املذددمولة بددذلك القددانونا إن التصدددي الوددوري والوعددا  

 لتيك الوظاقع.
الوظدداقع  ددد اللواقدد   وا ددذت  اومددات الوأيددات أيمددا   لددوات شدد  ملنددع ومعا  ددة -1٥٠

إنذاء  ميا اجلعاقم اخلاصدةا وحتديدد ا داأت اقساسدةا منها املصنوة والق اقل املصنوةا بوساقل 
. وتتددون اليجنددة الوملنيددة املعنيددة الوأيددات واملقاملعدداتوإرسدداء جلددان اليقظددة والعصددد عيددى صددعيدي 

  باللواق  املصنوة والق اقل املصنوة أيما  رصد  اأت الوظاقع.
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التنسيييق مييع األمييم المتحييدة والموسسييات الوطنييية لحقييوق اإلنسييان و يرهييا ميين  -هاء 
 المصلحةالجهات صاحبة 

التزمددت اهلنددد قواصددية تعاواددا مددع األمددم املتحدددة واملنظمددات الدوليددة األ ددعىا بوسدداقل  -1٥1
اجلهددود امل ذولددة منهددا ت دداد  اخلددربات واملمارسددات السددييمة مددع ال يدددان األ ددعى وتقدددم الدددعم   

ملاافحددة انتهاكددات  قددود اسنسددان. ووافقددت اهلنددد أيمددا  عيددى مواصددية تعاواددا مددع اسجددعاءات 
اخلاصدددة و  دددو  ملي دددات الزيدددارات مدددن املقدددعرين اخلاصددد . و دددد تعهددددت اهلندددد قسددداعدة ال يددددان 

 األ عى   بناء القدرات من أجل تعزيز عمل جميس  قود اسنسان.
عيى مواصية تنسيقها مع امل سسات الوملنية ققدود اسنسدانا فمدم  عدن ووافقت اهلند  -1٥٢

                منظمددددددددات ا تمددددددددع املدددددددددينا واأسددددددددتمعار   إشددددددددعا  ا تمددددددددع املدددددددددين   عمييددددددددة اأسددددددددتععاب 
 الدوري الذامل.

التزاماهتا   جما   قود اسنسان يتليب استمعار لوفاء باوتعتقد اهلند أن التقد  صوا  -1٥٣
ن والتنسيق مع خمتي  أصحاا املصيحةا وأ سيما مع السديلات الوملنيدة األ دعى اقوار والتعاو 

الوصددل   هددذا جهددة وم سسددات  قددود اسنسددان. وتدد دي اليجنددة الوملنيددة ققددود اسنسددان دور 
الدد  تمددم رؤسدداء ويددع اليجددان وامل سسددات باامددل هيفتهدداا التنسدديق مددن  ددم  اليجنددة القانونيددة 

 الوملنية ققود اسنسان.
وتسيم اهلند بان وجود جمتمع مدين موعم باقيوية ي قق اقاومة مس ولة عدن التزاماهتداا  -1٥٤

ويقدد  تعييقددات  ا ددة لصديالة تددداب  سياسدداتية فعالدة لينهددوب  قددود اسنسدانا ولددذلك تعمددل 
اهلند عيى حنو روتيين عيى نذع القوان  واملخللات والسياسات املق  ة كق يعيق عييهدا النداس 

نا ذددوهاا وكددذلك فعيددت عنددد صدديالة مذددعوع تقعيعهددا الددوملين ليجولددة الثالثددة مددن اأسددتععاب وي
الدددوري الذددامل. وتذددال السياسددة الوملنيددة بذددان اللوددل مثدداأ  عيددى سياسددة صدديشت مددن  ددم  

  عميية تذاورية واسعة النلاد.
بالتعددداون مدددع  وتظدددل اهلنددددا باعت ارهدددا عمدددوا  فخدددورا  مدددن أعمددداء األمدددم املتحددددةا ميتزمدددة -1٥٥

املنظمددات الدوليددة ومددع كددل بيددد مددن ال يدددان األ ددعى   إملددار م دددأ املعاميددة باملثددل والوقددا ا لعفددع 
معدداي   قددود اسنسددان دا ددل ال يددد و  ويددع أحندداء العددا . وتوجدده اهلنددد دعددوة داقمددة إن ويددع 

 يددد   الو ددت الددذي كددق يددزوروا ال  املتحدددة املايودد  بوأيددات   إملددار اسجددعاءات اخلاصددة لألمددم
ا ومدن ذلدك ئيدارة املقدعرة ٢٠٠٠. و د ئار اهلند عذعة مايو  بوأيدات مندذ عدا  يناسب اجلميع

اخلاصددة املعنيددة بالسددان المقددق كعنصددع مددن عناصددع اقددق   مسددتوى معيذددق مناسددب وبدداقق   
مقددعران . وعددموة عيددى ذلددكا مددن املقددعر أن جيددعي ٢٠16عددد  التمييددز   هددذا السدديادا   عددا  

  .٢٠18-٢٠1٧ اصان ئيارت    الو ة 

Notes 

1 India played an important part in the inter-governmental negotiations towards the finalisation of 

the 2030 Agenda that seeks to realise human rights for all and to leave no one behind. 
2 Vellore.Welfare Forum v. Union of India, AIR 1986 SC 2715’Citizens 
3 India plans to install 100 GW solar energy out of a total of 175 GW of renewable energy by 2022. 
4 Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority Portal E-Green Watch (An 

online web portal which seeks to collect and present information to monitor and track how well 

CAMPA funds are achieving their ends); School Nursery Yojana (aims to brings students closer 

to nature and increase forest cover by planting trees for a sustainable future); 
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NagarvanUdyanYojana (aims to create and develop at least one city forest in each city); National 

Afforestry Programme; National Green India Mission (approved as a centrally sponsored scheme 

in 2015); National Green India Mission and MNREGA Convergence Guidelines 2015 and 

National Green India Mission and CAMPA Convergence Guidelines 2015 (aim to increase 

coordination between the rural sector and environment to increase forest cover in an integrated 

development approach). 
5 National Water Use Efficiency Improvement Support Programme, Guidelines for Improving Use 

Efficiency in Irrigation Domestic and Industrial Sectors (2014), Under Pradhan 

MantriKrishiSinchayeeYojana (2015) (aims to achieve convergence of investments in irrigation 

and expand the cultivatable area to improve water use efficiency and reduce scarcity). 
6 National Action Plan for Conservation of Aquatic Eco-Systems (2013). 
7 Integrated Ganga Conservation Mission – NamamiGenge (2014); Ganga Management Plan 

(2015); Damn Rehabilitation and Improvement Project (2012); Guidelines for Continuation of 

Scheme on Repairs; Renovation and Restoration of Water Bodies (2013); Guidelines for 

Implementation for R & D Programme (2013), Jal KrantiAbhiyan (aims to consolidate water 

conservation and management efforts in the country through grassroot level, Panchayati Raj 

participation, awareness drives on conservation, security and management of water, and providing 

Suraj Cards for information on water requirements of various crops). 
8 An additional 16 states have initiated procedures for the enactment of the model bill. 
9 The Delhi State Government has launched the Odd-Even vehicles scheme to ration vehicle usage 

and thereby reduce vehicular pollution. Delhi also now provides a real-time assessment of 

ambient air quality. 
10 Perform, Achieve and Trade Scheme (aims to achieve enhanced energy enhancement through 

trading of energy saving certificates based on reduced carbon emissions); National Smart Grid 

Mission; Energy Conservation Rules 2012; National Energy Efficient Agriculture Pumps 

Programme; National Energy Efficient Fan Programme; National Policy for Bio-Fuels (2015); 

Renewable Energy Global Investment Promotion Meet and Expo; Scheme for Ultra Mega Solar 

Parks and Solar Projects; Mission Innovation (A global initiative which aims to reinvigorate and 

accelerate global clean energy innovation with the objective to make clean energy widely 

affordable, create green jobs). 
11 National Clean Energy Fund. 
12 The Registrar General, HC of Meghalaya v. State of Meghalaya; WP (C) No. 127 of 2015 

(Meghalaya High Court). 
13 NagaMovementofHumanRightsUnionof2SCC.109(1998),India.v’Peoples 
14 Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) v. Union of India, 2016, 

Supreme Court of India. 
15 Section 43D, Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Similar provisions are found, for 

example, in the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 in Sections 36A, 42 and the 

Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 in Section 21. 
16 Such as those pertaining to voluntarily causing grievous hurt, or causing grievous hurt to extract a 

confession, etc. 
17 Arnesh Kumar v. State of Bihar AIR 2014 SC 2756. 
18 PUCL v. State of Maharashtra (2014). 
19 Extra Judicial Execution Victim Families Association v. Union of India, W.P. (Cr.) 129 of 2012 

(Supreme Court of India, 2016). 
20 Bachan Singh v. Union of India, AIR 1980 SC 898. 
21 Shatrughan Chauhan v. Union of India, (2014) 3 SCC 1, 241. 
22 Law Commission of India (Report No. 245: Arrears and Backlog: Creating additional judicial 

(wo) manpower) [7 July 2014]. 
23 Shatrughan Chauhan v. Union of India, (2014) 3 SCC 1. 
24 In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons AIR 2016 SC 993. 
25 As part of this collaboration, legal aid clinics have been set up and paralegal volunteers have been 

trained to provide legal aid. Legal awareness campaigns are also planned as part of this project 

across the country. 
26 This scheme aims to provide meaningful, effective, and age-appropriate legal assistance to 

children in need of care and protection as well as children in conflict with the law, and to 

strengthen institutional care, counselling and support services to them. 
27 In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons AIR 2016 SC 993. 
28 Sections 124A, 153A, 153B, 295A, 505, Indian Penal Code 1860; Section 144, Criminal 

Procedure Code, 1973; Section 5, Official Secrets Act, 1923; Sections 67, 67A, 67B, Information 

Technology Act, 2000. 
29 Subramniam Swamy v. Union of India, W.P. (Criminal) No. 184 of 2014, which upheld 

criminalization of defamation. 
30 Shreya Singhal v. Union of India (2013) 12 SCC 73. 
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31 Shreya Singhal v. Union of India (2013) 12 SCC 73. 
32 §§ 370 an 370A, Indian Penal Code 2013. These amendments expand the definition of trafficking 

and related exploitation, in line with India’sobligationsunderthePalermo.Protocol 
33 Specifically, the Training of Trainers (ToTs) programme for law enforcement agencies and 

Judicial Colloquims for judges and magistrates. 
34 Bachpan Bachao Andolan v. Union of India (2014) 16 SCC 616. 
35 Amongst others,NationalLegalServicesAuthority’sNALSAVictimsofTraffickingand)

Commercial Sexual Exploitation) Scheme 2015 is meant to provide legal services to address 

concerns of victims of trafficking; Swadhar Greh Scheme seeks to provide temporary 

accommodation to women in difficult circumstances. Through the Ujjwala Scheme, a 

comprehensive scheme for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and re-integration 

of victims of trafficking and commercial exploitation, the Government has created capacity to 

rehabilitate above 8000 women and children. This is in addition to the capacity created by 

State/Provincial Governments. Annually about 10,000 women availed the facility during the last 2 

years. 
36 The following schemes are listed under the Act: 

1. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme 

2. National Family Benefit Scheme 

3. Janani Suraksha Yojana 

4. HandloomComprehensiveWelfareScheme’Weavers 

5. HandicraftComprehensiveWelfareScheme’Artisans 

6. National Scheme for Welfare of Fishermen and Training and Extension 

7. Janshree Bima Yojana and Aam Admi Bima Yojana 

8. Rashtriya Swasthya Bima Yojana 
37 Started in 1995, the NSAP comprises five schemes, namely –  

1. The Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNAOPS), wherein assistance is 

provided to persons aged 60 years or above and belonging to a Below Poverty Line (BPL) 

family; 

2. The National Family Benefit Scheme, wherein upon the death of the primary breadwinner 

aged 18-59 years, the BPL household is entitled to compensation amount; 

3. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS), wherein BPL widows aged 40-

79 years receive pension benefits; 

4. Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS), wherein BPL persons with 

severe or multiple disabilities and aged 18-79 years receive pension benefits. 

5. Annapurna Scheme, wherein the old-aged beneficiary is entitled to 10 kg free food grains 

per month. 
38 Contributors to this scheme will be eligible for pension on a monthly basis after a certain period of 

contributions. 
39 Over 37.1 million smart cards had been issued under this scheme as of 30th April 2014. The 

programme targets covering 70 million households by 2017. 
40 The Scheme covered 45.4 million beneficiaries by the start of 2014–15. 
41 Dealing respectively with Wages, Industrial Relations, Social Security and Welfare, and Safety 

and Working Conditions. 
42 National Council for Cooperative Training and the National Centre for Cooperative Education. 

The Council conducts training programmes as per the needs of cooperative sector. Through such 

training, participants are equipped with the necessary knowledge, skills and aptitude required to 

manage the cooperative enterprises. 26934 persons have been the beneficiaries of these training 

programmes in the year 2016–17 (up to September 2016). 
43 So far over 20 million youth have been trained under this programme. 
44 Deen Dayal Antyodaya Yojana i.e. National Rural Livelihood Mission (NRLM) (covering 

864,768beneficiariesunderthe12th5YearPlanuptoThePrimeMinister’s;(2016,September)

Employment Generation Programme (PMEGP); National Skill Development Fund (NSDF); 

Sampoorna Gramin Rozgar Yojna (set up with the objective of providing additional wage 

employment in all rural areas and thereby provide food security and improving nutritional levels. 

A secondary objective is to create a durable community, social and economic assets and 

infrastructural developments in rural areas. Between 2012 and 2016, Rs. 1,693.5 billion was spent 

on this scheme and benefited around 350 million persons). 
45 Many such schemes affirmatively target excluded communities for financial inclusion, promotion 

of entrepreneurship, and for facilitating other avenues of income generations. 
46 S. 66, S. 22, S. 47 of the Factories (Amendment) Bill, 2014. 
47 Women Cooperative Education Field Projects. Under this, the National Cooperative Union of 

India has catalyzed the formation of 270 SHGs with 2501 members. Further, 10098 women 

availed benefits through several income generating activities. In 2016-17 (up to September, 2016) 

3831 events were conducted for 44941 participants under this programme). 
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48 The mission has covered 32.4 million rural poor households and mobilized around 2.64 million 

Self Help Groups, since its inception. That India has the largest women self-help group network, 

and that 80% of micro-credit loans are utilized by women, reflects the success of these schemes. 
49 Support to Training and Employment Programme for Women (STEP) Scheme; National Mission 

For Empowerment of Women. At its 52nd meeting in 2014, the Governing Body of Rashtriya 

Mahila Kosh set a target of assisting ten lakh women over the next three years. 
50 Rajiv Gandhi National Creche Scheme for Children of Working Mothers. There are 23,923 

creches as of January, 2015. 
51 Draft National Policy for Women, 2016. 
52 Further, the National Skill Development Corporation has set up the Domestic Workers Sector 

Skill Council in early 2016 to ensure better employment prospects for domestic workers through 

skills development. 
53 Direct Benefit Transfer; Mahatma Gandhi National Rural Employment Act, 2005 (MNREGA) (In 

the financial year 2015-16, the Government had made a budgetary provision of Rs 346.99 billion 

for MGNREGA and in the financial year 2016-17, Rs 385 billion has been allocated for the same. 

Up to 18th February, 2015, 38 million households have been provided employment. The share of 

SCs, STs and Women is 22.6 per cent, 16.8 per cent and 55.1 percent respectively. The share of 

women in total person-days generated is well above the stipulation of 1/3 as per the Act. Now, at 

least 60 per cent of the work in terms of the cost in the district will be taken up for the activities 

related to development of land, water and trees). India has set aside funds amounting to Rs. 2.05 

billion for Self Help Groups under the National Rural Livelihoods Mission, which was utilized to 

enter 32,573 villages, in 2013-14. See also, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana – 

Skill Development for Inclusive Growth. 
54 In 2012, India launched the ICDS Systems Strengthening and Nutrition Improvement Project 

(ISSNIP) with the assistance of the World Bank to improve the implementation of ICDS. The 

Kishori Shakti Yojana years has also been started under ICDS to improve the nutritional status of 

adolescent girls between the age of 11–18. 
55 For this purpose, the Government has organized awareness campaigns, advertisements and mass 

cleanliness drives in both rural and urban areas. 
56 As on 30 September, 2016 a total of 90,006 villages and 27 districts of the country have been 

declared ODF. 
57 241.51 lakh Individual household latrines (IHHLs) have been constructed from 2.10.2014 to 

30.9.2016 under SBM(G). In addition, 15.30 lakh IHHLs have been constructed under 

MGNREGS since 2.10.2014. 90,006 villages have been declared Open Defecation Free (ODF) as 

on 30.9.2016. Also 27 districts have been declared ODF. 
58 226,000 toilets for boys and 191, 000 toilets for girls have been constructed from 15.8.2014 to 

15.8.2015 under the Swachh Vidyalaya Campaign. 
59 This law prohibits the employment of persons as manual scavengers, the manual cleaning of 

sewers and septic tanks without protective equipment, and the construction of insanitary latrines. 
60 The Smart City Mission was launched on 25 June 2015. Since the launch of the Mission and till 

September, 2016, total Rs. 47.01 billion has been allocated by Government of India under Smart 

Cities Mission. So far, 60 cities (20 cities in Round 1 in January, 2016, 13 cities in fast track 

round in May, 2016 and 27 cities in Round 2 in September, 2016) have been selected for 

development as Smart Cities under the Mission. Since the launch of the Mission and till date, Rs. 

45.72 billion has been released to States/UTs under Smart Cities Mission. 
61 Pradhan Mantri Gramin Aawas Yojana, 2016. The Government proposes to improve the standards 

of living conditions by providing pucca houses to all rural poor by 2022 and the Ministry of Rural 

Development has launched schemes to provide assistance to landless poor, and is offering grants 

to construct houses in hilly areas and plain areas, wherein 15.92 lakh houses out of the targeted 

24.81lakh houses were constructed in the year 2013-14. As of date, Rs. 150 billion has been 

allocated under this scheme, benefiting over 13.35 million beneficiaries between 2012 and 2016; 

Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana. The Rajiv Rinn Yojana scheme; Rajiv Awas Yojana 

Scheme. 
62 15% of financial and physical targets under National Urban Livelihoods Mission are earmarked to 

benefit people below the poverty line from minority communities. Under the Basic Services to the 

Urban Poor (BSUP)/Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) components 

of JNNURM, 15% of the Central allocation is to be earmarked for the Minority communities. 

States/UTs were requested to give priority to the cities/slums predominantly inhabited by minority 

communities (i.e. where the minority population is 25% or more). 
63 E. R. Kumar & Others Vs Union of India & Others, WRIT PETITION (CIVIL) No. 572 of 2003 

dated 11/11/2016 (Supreme Court of India). 
64 The decision making power in relation to land acquisition affecting areas covered under the Act 

vests with the local self-government bodies. 
65 National Road Map for Kala-Azar Elimination, August 2014. 
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66 The National Mental Health Programme consists of various district level and tertiary/central level 

activities in the country. Support has been provided to establish 18 centres of excellence in the 

field of Mental Health and to strengthen/establish 39 post graduate training departments in mental 

health specialities. Additionally, the National Mental Health Programme supports activities in 339 

districts. 
67 To further its commitment to improving maternal and child health, the Government has increased 

allocation under the scheme from Rs. 16.06 billion in 2011–12 to Rs. 17.62 billion in 2013–14. 
68 See also, Universal Immunization Programme, Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha 

Karyakaram Essential and Emergency Obstetric Care, Navjat Shishu Suraksha Karyakaram, 

Special Newborn Care Units, Newborn Stabilisation Units, Newborn Care Corners, Home Based 

Newborn Care, Kangaroo Mother Care, establishment of Nutritional Rehabilitation Centres. 

The Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram (RBSK) was launched in 2013 to provide strategic 

interventions and identification of deficiencies, diseases and development delays in children. In 

furtherance of the Global Every Newborn Action Plan (ENAP), the India Newborn Action Plan 

hasbeenlaunchedtotakeforwardtheGlobalStrategyforWomen’sandChildren’s.Health

Mission Indradhanush, launched in 2015, seeks to immunize children against seven life-

threatening but vaccine preventable diseases. 
69 Targeted Interventions (TI) have been made by NACO through schemes which involve providing 

care and counselling through support group meetings where discussions on issues like sexual 

identity, dealing with harassment and substance abuse, amongst others. A Link Worker Scheme 

has been introduced in rural areas around a community-centred model which will help build the 

area’scapacityofHIV/AIDSpreventionthroughbuildingcreatingademandfor,awareness

access to health services and reaching out to High Risk Groups. 
70 Central assistance is also being provided to support the Free Drugs and Diagnostics Service 

Initiative, 2015 and to strengthen ambulatory services, human resources, community participation, 

primary health care services, family welfare centres, redevelopment of hospitals and dispensaries. 
71 Pre-Matric Scholarship for SC students studying in classes IX and X. 
72 http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/NOS-sudents-disabilities.pdf 
73 For access to resources that facilitate a quality education, the National E-library has been set up 

with more than 1.5 million titles. 
74 See also, National Fellowship for OBCs; New scheme of Interest Subsidy on educational loan for 

Overseas studies for OBC students; Dr. Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scholarship 

Scheme for the DNT students; Nanaji Deshmukh Scheme of Construction of Hostels for DNT 

BoysandAmbedkar’sPost-Matric Scholarship Scheme has been launched for.Dr;Girls 

Economically Backward Classes for OBCs. 
75 Initiatives like E-Paathshala and SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring 

Minds) facilitate this goal. 
76 TheLawCommissionofIndiarecentlysubmittedareportonEarlyChildhoodDevelopmentand“

Legalwhichisunderconsiderationbythe.Government”Entitlements 
77 To enablegreaterparticipationbywomeninthehighestdecisionmakingtheWomen’s,bodies

Reservation Bill, which aims to introduce 33% reservations in Parliament, was introduced and is 

currently pending in Parliament. 
78 See §§ 326A, 326B, 354A, 354B and so on, Criminal Law (Amendment) Act, 2013. 
79 National Human Rights Commission, Scheme for Relief and Rehabilitation of Victims of Rape, 

2005 and Scheme for Relief & Rehabilitation of Offences (by Acids) on Women and Children 

2009. 
80 Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act). 
81 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, Redressal) Act, 2013. 
82 § 354A, Indian Penal Code 2013. 
83 Amongst others, the Integrated Computer Aided Dispatch (CAD) is a platform which supports a 

Geographical Information System (GIS) Based Call Taking which will receive a distress call and 

dispatch a Global Positioning System (GPS) fitted Police vehicle to the spot of violence. Further, 

150 units of Investigating Units on Crime Against Women (IUCAW) have been set up in different 

States/Union Territories to create a dedicated investigative capacity to fast track investigation. 
84 The Ministry of Women and Child Development formulated the scheme of Setting up One Stop 

Centre (OSC) to support women affected by violence which is being implemented since 1st April 

2015. Under the scheme, it has been envisaged that One Stop Centres would be set up across the 

country in phased manner. In the first phase, funds were released to 33 States/UTs. Further, 150 

additional centres are taken up in second phase during 2016-17 which have been approved for 20 

States/UTs. So far 20 centres have become operational. 
85 The objective of the Policy is to enable greater protection, participation and education of children 

in addition to improving their health and development. 
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86 The law stems from the recognition that children constitute a large segment of the Indian 

population, and that the future social, economic and political development of the country depends 

on their wellbeing. India is committed to protecting the rights of children, to prevent exploitation 

in all forms and to create a better world for the next generation. 
87 The number of children mainstreamed into formal education under this scheme increased from 

72,976 in 2012–13 to 116,957 in 2014–15. While the expenditure on NCLP has been significantly 

reduced in recent years, there has been a simultaneous increase in allocation of funds for various 

education related welfare schemes targeting vulnerable and marginalized communities. This 

realignment of funds ensures targeted delivery of scheme benefits to such communities. 
88 Accessible India Campaign: Creation of Accessible Environment for Persons with Disabilities 

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities & Ministry of Social Justice and 

Empowerment, Government of India). India has launched the National Action Plan for Skill 

Development for 2.5 million persons with disabilities by 2022. Model Building Byelaws have 

been revised in March 2016 which contain separate provisions for persons with disabilities, older 

persons and children. These rules are applicable to all buildings and facilities used by the public. 

India jointed a group of countries in voicing our support for inclusion of the needs of persons with 

disabilities in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2013. As a member of the 

Asia Pacific Group, India recently hosted Working Group Sessions on Asia Pacific Decade of 

Persons with Disabilities constituted under the United Nations Economic and Social Commission 

for Asia and Pacific (UNESCAP) for implementation of the Incheon Strategy- Make the Right 

Real for Persons with Disabilities. 
89 Construction of Colleges for the Deaf in Five Regions of the Country; Research on Disability 

Related Technology, Products, and Issues;CentralSectorSchemeofSupportfor“

Establishment/Modernization/CapacityAugmentationofBraille-Pre-Matric and Post;”Presses

Matric Scholarships for Students with Disabilities; Rajiv Gandhi National Fellowship for 

Providing Scholarships to Students with Disabilities to Pursue Programmes; Provision of 

Travelling Allowance for an Attendant/Escort Accompanying a Government Servant with 

Disabilities on travel during tour/training; National Overseas Scholarship for Students with 

Disabilities for Studying Abroad; Aids/devices for Leprosy-Affected Persons; Aids/devices for 

visually-impaired persons; National Fellowship Scheme for Persons with Disabilities for pursuing 

M.Phil/Ph.D. courses; Scheme of Financial Assistance for Skill Training of Persons with 

Disabilities; Scheme of Setting up of State Spinal Injury Centres. 
90 Naz Foundation v. Government of NCT160 DLT 277. 
91 Suresh Kumar Koushal and Anr. v. Naz Foundation and Anr. (2014) 1 SCC 1. 
92 Naz Foundation Trust v. Suresh Kumar Koushal 2016 (2) SCALE 553. 
93 National Legal Services Authority v. Union of India (2014) 5 SCC 438, 20. 
94 Id at 55. 
95 National Legal Services Authority v. Union of India (2014) 5 SCC 438. 
96 For example, some states like West Bengal and Tamil Nadu have instituted Transgender 

Development Boards, which have taken steps to introduce transgender-friendly washrooms in 

universities, supply transgender persons with health insurance and ration cards, and devise 

transgender-specific pension schemes. The Ministry of Social Justice & Empowerment recently 

took cognizance of bonded labour practices specific to transgender communities and reached out 

to help them. 
97 Implementation of Sachar Committee Recommendations (Status Report as on 31st March, 2015). 
98 935 member companies of the Confederation of India Industry have adopted the Voluntary Code 

of Conduct. 260,174 candidates from SC/ST community have been trained in vocational skills; 

128,362 students from SC/ST community have been provided scholarships and 106 

entrepreneurship development training programmes have been held. 478 member companies of 

the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry have adopted the Voluntary Code of 

Conduct. They awarded 2,493 scholarships to SC/ST students and trained 261,750 persons 

belonging to these communities. In addition to this, 38,380 students belonging to the SC/ST 

communities have been provided free education. 1,038 member companies of the Associated 

Chamber of Commerce and Industry of India have adopted the Voluntary Code of Conduct. 

35,956 candidates have been trained under the Skill Development Programme and 3,387 students 

belonging to SC/ST communities have been provided scholarships to study in premier institutions. 

3,830 students have received entrepreneurship development programmes. 

    


