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اللجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى  
  التمييز ضد املرأة 

    
قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع             

  *س للهندواخلام
    

  متابعة التقرير االستثنائي     
 تـشرين   ٢٢ إىل   ٤نظرت اللجنة يف دورهتا الـسابعة واألربعـني املعقـودة يف الفتـرة مـن                  - ١

 يف التقرير االستثنائي املقـدم مـن الدولـة الطـرف عـن أثـر أعمـال العنـف                    ٢٠١٠أكتوبر  /األول
ويف ). CEDAW/C/IND/SP.1( علـى املـرأة      ٢٠٠٢الطائفي اليت اندلعت يف كـوجرات يف عـام          

، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنـف         )CEDAW/C/IND/CO/SP.1(مالحظاهتا اخلتامية   
ــسي، أثنــ    ــرأة، وال ســيما العنــف اجلن ــدمي  . اء أعمــال العنــف الطــائفي تلــك  ضــد امل فريجــى تق

معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف هــذه املالحظــات اخلتاميــة، وفقــاً  
، وذلــك لعــدم تناوهلــا يف التقريــرين  )٣٨املرجــع نفــسه، الفقــرة  (طلبتــه اللجنــة يف الــسابق   ملــا

  .الدوريني الرابع واخلامس
  

  العنف الطائفي    
منـع العنـف الطـائفي    (رجى تقدمي معلومات عن حالة مشروع قانون العنف الطـائفي        ي  - ٢

وعمــا إذا كانــت هنــاك تعــديالت قــد أدخلــت ) ٢٠٠٥) (واحلــد منــه وإعــادة تأهيــل الــضحايا
، CEDAW/C/IND/CO/3(عليــه، وفقــاً ملــا أوصــت بــه اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة   

ويرجى بيان مـا يطبـق مـن تـدابري حلمايـة النـساء والفتيـات، وال سـيما املنتميـات                     ). ٢٥الفقرة  
 
  

 تـشرين  ٢٥ إىل ٢١اعتمدها الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورة الثامنـة واخلمـسني املعقـودة يف الفتـرة مـن         *  
 .٢٠١٣أكتوبر /األول
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منهن ألقليات دينية أو ثقافية، من اهلجمات العشوائية، ومن تكرار حدوثها، يف سـياق العنـف               
ج اجلــرب املطبقــة ويرجــى تــوفري معلومــات عــن بــرام. الطــائفي الــذي ميــارس يف الدولــة الطــرف
ويرجى بيان مـا إذا كانـت هنـاك إجـراءات للتـسوية             . لصاحل ضحايا العنف الطائفي من النساء     

تطبق يف تلك املناطق من البلد اليت وقع فيها العنف، مثل مقاطعـة كنـدامال يف واليـة أوريـسا،                    
  .وما إذا كانت املرأة تشارك فيها

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي    

مي معلومات عـن التـدابري املتخـذة واملطبقـة لـضمان التنفيـذ املتـسق ألحكـام                  يرجى تقد   - ٣
االتفاقيــة يف مجيــع أرجــاء أراضــي الدولــة الطــرف، بــالنظر إىل أن الدســتور حيــدد املنــاطق الــيت   
يكون فيها للحكومة املركزية وحلكومات الواليات والية قضائية حـصرية أو مـشتركة، مثلمـا               

والتعلـــــيم والـــــضمان االجتمـــــاعي والـــــزواج والطـــــالق هـــــو احلـــــال يف شـــــؤون الـــــصحة 
)CEDAW/C/IND/4-5/Add.1 ويرجـــى أيـــضاً بيـــان التـــدابري املتخـــذة لـــضمان ). ١٦، الفقـــرة

التنفيذ املتسق لالتفاقية يف والية جامو وكشمري، الـيت، حبـسب دسـتور الدولـة الطـرف، تتمتـع               
، وتلـك املتخـذة لكفالـة أن تنفـذ الواليـة التـشريع املتعلـق حبقـوق                  )املرجع نفسه (كانة متميزة   مب

  .املرأة الذي سنته احلكومة املركزية
  

  اآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلزالة احلواجز املتعددة اليت تواجههـا املـرأة                - ٤

إمكانية اللجوء إىل القضاء، مثل القوالب النمطية السلبية والتحيزات لدى مـوظفي            فيما يتعلق ب  
إنفاذ القوانني واجلهاز القـضائي ضـد النـساء ضـحايا العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس،                       

ويرجى تقدمي معلومات إضافية عن عدد حماكم األسـرة وحمـاكم           . باإلضافة إىل الفساد املتفشي   
ــة الطــرف، وعــن مواردهــا    القــضايا املــستعجلة  املخصــصة للجــرائم اجلنــسية والعاملــة يف الدول

ويرجى بيـان مـا إذا كـان هنـاك تقيـيم أعـد خلـربات حمـاكم                  . البشرية واملالية وتوزيعها اجلغرايف   
القــضايا املــستعجلة ولكفاءاهتــا مقارنــة باحملــاكم العاديــة، مــن حيــث قــدرهتا علــى القــضاء علــى  

ضاً بيان عدد القضايا املسجلة واملتعلقة بانتـهاكات حقـوق املـرأة،            ويرجى أي . العنف ضد املرأة  
وال سيما العنف املرتكب ضد املرأة، باإلضافة إىل عـدد التحقيقـات واحملاكمـات الـيت أجريـت        

  .ملرتكيب هذه االنتهاكات واألحكام اليت صدرت حبقهم
  

  األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة    
ويرجـى  ). ٢٠١٥-٢٠١٠(لبعثة الوطنية املعنية بـتمكني املـرأة        يشري التقرير إىل إقرار ا      - ٥

تقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن أعماهلــا املنفــذة يف الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك اإلجنــازات          
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ويرجــى كــذلك تقــدمي معلومــات عــن . والتحــديات، وعــن رصــد اآلليــات املوجــودة وتقييمهــا
ل لـضمان إجــراء تنـسيق فعــال فيمـا بــني    اإلجـراء الـذي اختذتــه وزارة شـؤون املــرأة ومنـاء الطفــ    

خمتلـــف الـــوزارات واإلدارات علـــى املـــستويني املركـــزي واحمللـــي لـــدمج مـــشاريعها وبراجمهـــا  
  . )١()١٤الفقرة (الصلة بتمكني املرأة  ذات

  
  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

تــها يف الدولــة ُيــشار إىل أن اللجنــة الوطنيــة للمــرأة مكلفــة بتعزيــز حقــوق املــرأة ومحاي   - ٦
، ويرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن )٣٧، الفقــرة CEDAW/C/IND/4-5/Add.1(الطــرف 

ويرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن          . والية اللجنة الوطنية وتكوينها ومواردها البـشرية واملاليـة        
ــا هــو     ــة وم ــشكاوى الفردي ــا إذا كــان     إجــراءات ال ــها وعم ــيت متــت معاجلت ــشكاوى ال عــدد ال

ــاء حتقيقــاهتم    ــة أثن ــد جلــأوا إىل االتفاقي ــة   . املفوضــون ق ــة الوطني ــالنظر إىل أن كــالً مــن اللجن وب
واللجان املعنية باملرأة الـيت أنـشئت علـى مـستوى الواليـات إمنـا أنـشئت مبوجـب نظـم أساسـية                     

ن تـدابري لـضمان تـوفري احلمايـة للمجموعـة           متباينة، يرجى أيـضاً تقـدمي معلومـات عمـا اختـذ مـ             
الكاملة حلقوق املرأة يف مجيع الواليات القـضائية علـى مـستوى الواليـة، وبيـان حجـم التعـاون                    

ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن الــصالت  . بــني اللجــان علــى مــستوى الواليــة واللجنــة الوطنيــة 
وطنيـة للمـرأة وعـن إجراءاهتـا      القائمة بـني واليـات اللجـان الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان واللجنـة ال               

  .ومدى التعاون فيما بينها
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
تــوحي املعلومــات املقدمــة بــأن الدولــة الطــرف ال تــدرك متامــاً طبيعــة التــدابري اخلاصــة     - ٧

ــة ونطاقهــا   ــة    ). ٢٤-٢٢الفقــرات (املؤقت ــدابري اخلاصــة املؤقت فريجــى تقــدمي معلومــات عــن الت
 الصادرة عن اللجنة بـشأن التـدابري   ٢٥كن اختاذها، متشياً مع التوصية العامة رقم        احملتملة اليت مي  

اخلاصة املؤقتة، للتعجيل يف حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف مجيـع امليـادين املـشمولة                 
باالتفاقيـــة، وال ســـيما يف جمـــايل التعلـــيم والعمـــل وجمـــال مـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة الـــسياسية 

  .العامة حلياةوا
  

__________ 
ن الــدوريني الرابــع واخلــامس للدولــة الطــرف، مــا مل يــذكر يالتقريــر اجلــامع للتقريــرتــشري أرقــام الفقــرات إىل   )١(  

 ).CEDAW/C/IND/4-5(خالف ذلك 
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  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
تبني أن خمتلـف التـدابري قـد اختـذت للتـصدي للممارسـات الـضارة والقوالـب النمطيـة                    - ٨

ويـذكر  ). ٢٥الفقـرة  (اجلنسانية فيما يتعلق بأدوار املرأة والرجل يف اجملتمـع يف الدولـة الطـرف          
دى فعاليــة التــشريعات الــيت حتظــر املمارســات  أيــضاً أن اللجنــة الوطنيــة للمــرأة قــد درســت مــ  

الضارة باملرأة والفتاة مثل املمارسات املتعلقة باملهر، وزواج الطفلة، وعمليات اإلجهاض علـى             
ــ“ ســـايت ”ـأســـاس جـــنس اجلـــنني وممارســـيت الـــ  ، ومطـــاردة الـــساحرات، “ديفاداســـي ”ـوالـ

 CEDAW/C/IND/4-5/Add.1 (“جـــرائم الـــشرف  ”واهلجمـــات باألمحـــاض، ومـــا مســـي بــــ    
ويرجى تقدمي معلومات عن نتـائج الدراسـات، مـع تقـدمي أمثلـة حمـددة عـن هـذه                    ). ٣٨ الفقرة

التشريعات وغريها من التدابري املتخذة والنتـائج احملققـة للقـضاء علـى املمارسـات الـضارة ضـد                   
وفري معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتعـديل القوالـب النمطيـة               ويرجى أيضاً ت  . النساء والفتيات 

اجلنسانية واملعتقدات الثقافية اليت تصور املرأة يف دور التبعية يف اجملتمـع، يف جمـاالت شـىت منـها                   
  .الكتب الدراسية ووسائط اإلعالم

  
  العنف ضد املرأة    

لـذي ميـارس ضـد املـرأة يف     بالنظر إىل االرتفاع الشديد ملعدل انتـشار حـاالت العنـف ا             - ٩
الدولــة الطــرف، يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة أو املتوخــاة للتــصدي علــى حنــو 
شامل للعنـف املرتكـب ضـد النـساء والفتيـات يف اجملـالني اخلـاص والعـام، وفقـاً ملـا أوصـت بـه                          

ويرجــى أيــضاً ). ٢١، الفقــرة CEDAW/C/IND/CO/3(اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة 
ــذ            ــيت اختــذت لتنفي ــدابري ال ــن الت ــا م ــشريعية وغريه ــدابري الت ــن الت ــصيلية ع ــات تف ــدمي معلوم تق
التوصيات املتعلقة بإدخال تعديالت على القانون اجلنائي الصادرة عن جلنة القاضـية فريمـا الـيت                

 عامـاً يف    ٢٣ اغتـصاب مجـاعي تعرضـت هلـا امـرأة تبلـغ مـن العمـر                  أنشئت يف اسـتجابة لعمليـة     
ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . ، على منت إحدى احلافالت    ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ١٦

ــصاب         ــشمل االغت ــائي لي ــانون اجلن ــصاب يف الق ــف االغت ــدابري املتخــذة لتوســيع نطــاق تعري الت
ــا اخل    ــة يف مالحظاهتـ ــه اللجنـ ــا أوصـــت بـ ــاً ملـ ــي، وفقـ ــسابقة  الزوجـ ــة الـ ــسه،  (تاميـ ــع نفـ املرجـ

ويرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التدابري األخرى املتخذة لتلبيـة احتياجـات             ). ٢٣ الفقرة
ضــحايا العنــف مــن النــساء بــشكل كــاف، غــري إنــشاء بيــوت اإلقامــة لفتــرات قــصرية للنــساء    

  ).٣١الفقرة (املعرضات للخطر 
 املتخـذة ملنـع ممارسـة العنـف ضـد املـرأة والطفلـة،          وُيرجى تقدمي معلومات عن التـدابري       - ١٠
يف ذلك العنف اجلنسي، ومحايتهن مـن التعـرض لـه أثنـاء العمليـات العـسكرية الـيت تنفـذ يف                   مبا
ــا  يف الدولــة الطــرف، وال ســيما يف جــامو وكــشمري ويف     “املنــاطق املــضطربة  ”يــسمى بـــ  م
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وى مـن شـكاوى انتـهاكات حقـوق     ويرجى أيضاً بيان كم شك.  الشرقية-الواليات الشمالية   
شكوى، اليت ُيزعم أهنا ارتكبـت علـى أيـدي القـوات         ١ ٤٩٢اإلنسان املسجلة والبالغ عددها     

املسلحة والقوات شبه العسكرية، تتعلق بأعمال عنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف اجلنـسي،                
 شــكوى مــن هــذه الــشكاوى هــي   ١ ٣٣٢وتقــدمي معلومــات عــن األســاس الــذي يثبــت أن    

ــة   ــرة CEDAW/C/IND/4-5/Add.1(شــكاوى باطل ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن   ). ٦٥، الفق
الـذي أدى تفـسريه     ) ١٩٥٨(التدابري املتخذة إللغاء قانون السلطات اخلاصة للقـوات املـسلحة           

  .ق اإلنسانوتطبيقه إىل حاالت إفالت من العقاب يف انتهاكات حقو
  

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
 من الدسـتور حتظـر االجتـار بالبـشر وأن اإلطـار القـانوين          ٢٣يشري التقرير إىل أن املادة        - ١١

ويرجى بيان مـا إذا كانـت       ). ٢٩الفقرة  (للقضاء على هذه الظاهرة يرد يف خمتلف التشريعات         
. لة عـن االجتـار بالبـشر تتـواءم مـع املعـايري الدوليـة         الدولة الطرف تعتزم اعتمـاد تـشريعات شـام        

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن انتشار ظاهرة االجتار الداخلي واخلارجي بالنساء والفتيـات،             
مثل االسـتغالل اجلنـسي واالسـتغالل     (وكذلك عن األسباب الكامنة وراء حدوث هذا االجتار         

ويرجى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن واليـة       ). يةيف العمل واالسترقاق واستئصال األعضاء البشر     
 الـيت أقيمـت منـذ عـامي         “أوجـاواال ”وحدات مكافحة االجتار بالبشر وإجنازاهتا وعن مشاريع        

ــرة ( علــى التــوايل  ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن خطــة العمــل      ). ٣٠الفق
جـه خـاص علـى األطفـال     املتكاملة اليت ترمي إىل منع االجتار بالبشر ومكافحتـه مـع التركيـز بو             

ــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان    ، CEDAW/C/IND/4-5/Add.1(والنـــساء، والـــيت وضـــعتها اللجنـ
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن اســتغالل البغــاء يف الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك    ). ٤١ الفقــرة

  .كان البغاء جمّرم، وعن التدابري املتخذة لضمان حقوق املرأة اليت متارس البغاء إذا ما
  

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
، )١٠٨التعــديل (يرجـى تقـدمي معلومـات عـن حالـة مـشروع قـانون تعـديل الدسـتور            - ١٢

حلكوميـة تبلـغ    الذي يهدف إىل ضمان ختصيص حـصة للمـرأة يف الربملـان واهليئـات التـشريعية ا                
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عـن مـشروع القـانون املتعلـق            ). ٣٤الفقرة  ( يف املائة    ٣٣نسبتها  

، الــذي يرمــي إىل االحتفــاظ للمــرأة )٢٠١٢) (حفــظ مقاعــد للمــرأة يف الربملــان(بوضــع املــرأة 
 معلومـات   ويرجى تقدمي .  يف املائة من مجيع التعيينات والوظائف يف القطاع العام         ٣٣نسبته   مبا

عن اخلطوات املتخذة إلزالة احلـواجز الـيت تعتـرض مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة                     
ويرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري       .  يف بعض مناطق البلد    “معيار الطفلني ”مثل ما يسمى بـ     

. كم اجلنائيــةاملتخــذة لزيــادة عــدد القاضــيات يف احملكمــة االحتاديــة العليــا واحملــاكم العليــا واحملــا 
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ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات مــستكملة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ قــرار احملكمــة العليــا الــصادر يف    
  .  بشأن عدد املفوضات املقرر تعيينهن يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان٢٠١٢سبتمرب /أيلول

  
  التعليم    

فتيـات علـى    يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن األحكام اهلادفـة إىل ضـمان حـصول ال               - ١٣
وعــن ) ٢٠٠٩(التعلــيم والــواردة يف القــانون املتعلــق حبــق الطفــل يف التعلــيم اجملــاين واإللزامــي   

ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن اإلجنــازات  ). ١٠الفقــرة (تنفيــذها يف مجيــع أرجــاء البلــد  
صنفة والتحديات يف جمال تضييق الفجوة بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية داخـل الطوائـف املـ       

ــة           ــات يف املرحل ــوطين لتعلــيم الفتي ــامج ال ــرامج مثــل الربن ــق ب ــصنفة، وذلــك بتطبي ــل امل والقبائ
ــة  ــرة (االبتدائي ــة      ). ٤٨الفق ــة الرفيع ــذ توصــيات اللجن ــان اإلجــراءات املتخــذة لتنفي ويرجــى بي

نـد  املستوى إلعداد تقرير عن احلالة االجتماعيـة واالقتـصادية والتعليميـة للطائفـة املـسلمة يف اهل                
فيمـــــا يتعلـــــق بإمكانيـــــة حـــــصول الفتيـــــات املـــــسلمات علـــــى التعلـــــيم   ) جلنـــــة ساشـــــار(
)CEDAW/C/IND/CO/3  ،  ويرجى تقدمي معلومات عـن الطريقـة الـيت يتـسىن مـن             ). ٣٣الفقرة

نوي وتــوفريه بتكــاليف معقولــة جلميــع  خالهلــا للــربامج املطبقــة والراميــة إىل إتاحــة التعلــيم الثــا  
أن تــدمج املنظــور اجلنــساين وأن تراعــي االحتياجــات احملــددة ) ٥٢  و٥١الفقرتــان (املــراهقني 

ــة دون        ــدات واحليلول ــات املقي ــادة معــدل الفتي ــصحية، لزي ــة ال ــق النظاف ــل مراف ــات، مث للمراهق
 لـضمان تـوفري التعلـيم الثـانوي         ويرجى بيان التدابري املتوخاة أو املطبقة     . انقطاعهن عن املدرسة  

ويرجــى . والتعلــيم العــايل للفتيــات املــسلمات والفتيــات املنتميــات إىل طوائــف وقبائــل مــصنفة 
التـسجيل يف جمـاالت غـري تقليديـة للتعلـيم يف             أيضاً بيان التدابري املتخذة لتشجيع الشابات على      

  ).٥٧الفقرة (اجلامعة 
  

  العمالة    
 يف  ٢٦ة يف العمـل املـأجور قليلـة للغايـة، حيـث بلغـت نـسبتها                 ما زالت مشاركة املـرأ      - ١٤

ويرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن تــدابري حمــددة اختــذت  ). ٦٣الفقــرة (املائــة مــن القــوة العاملــة 
ويرجـى أيـضاً   . لتشجيع وتيسري دخول املرأة ميدان العمل املأجور يف القطـاعني العـام واخلـاص             

قيــام بــشكل فعــال بتــصحيح الفــوارق يف األجــور بــني تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لل
النــساء والرجــال املــشاركني يف العمــل املــومسي واملنــتظم يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة، وذلــك 

ــع األجــور     ــال لقــوانني دف ــها ضــمان االمتث ــام ) التعــيني(ألســباب من ــرة  (٢٠٠٩لع ). ٦٧الفق
، الـذي يتعلـق     )٢٠٠٨(عي للعمـال    ويرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ قانون الـضمان االجتمـا         

). ٦٤الفقـرة   (حتديداً بوضع نظم الـضمان االجتمـاعي للمـرأة العاملـة يف القطـاع غـري الرمسـي                   
ويرجى تقـدمي معلومـات تفـصيلية عـن آليـات الـتظلم والتعويـضات املنـصوص عليهـا يف قـانون             
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 وعـن حالـة تنفيـذ       )٢٠١٣) (املنع واحلظر والتعـويض   (التحرش اجلنسي باملرأة يف مكان العمل       
  .هذا التشريع

  
  الصحة    

بــأن الدولــة الطــرف اعتمــدت بــرامج مثــل بعثــة   ) ٧٨  و٧٦الفقرتــان (يفيــد التقريــر   - ١٥
الــصحة الريفيــة الوطنيـــة هبــدف حتـــسني إمكانيــة احلـــصول علــى خـــدمات الرعايــة الـــصحية       

إذا كانـت هنـاك     ويرجـى بيـان مـا       . ونوعيتها، وال سيما للفئات احملرومة مـن النـساء والفتيـات          
ويرجـى  . مبادرات مماثلة قيد التطبيق للنساء والفتيـات الـاليت يعيـشن يف منـاطق حـضرية فقـرية                 

تقدمي معلومات عن أثر برامج مثـل هـذه يف تـوفري اإلمكانيـة للنـساء والفتيـات للحـصول علـى                      
ة خــدمات كافيــة مــن الرعايــة الــصحية بتكلفــة معقولــة، مبــا يف ذلــك الرعايــة يف جمــايل الــصح    

ويرجى بيان أثر الربامج يف حتسني احلالة الـصحية العامـة للنـساء والفتيـات،               . اجلنسية واإلجنابية 
ويرجـى أيـضاً بيـان      . وال سيما فيما يتعلق خبفـض املعـدالت املرتفعـة لـسوء التغذيـة وفقـر الـدم                 

دابري ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـ         . التدابري املطبقة لضمان األمن الغذائي للنـساء والفتيـات        
املطبقــة خلفــض عــدد عمليــات اإلجهــاض غــري املأمونــة الــيت أجريــت، بــالنظر إىل أن عمليــات   

ويرجى كذلك تقدمي معلومات عـن      . اإلجهاض هذه تسهم يف ارتفاع معدل الوفيات النفاسية       
اإلجنازات املتعلقة بالتدابري املتخذة للحد من تراجع نسبة الفتيات يف الدولة الطرف مـن خـالل       

ويرجى تقـدمي معلومـات عـن اجلـزاءات     ). ٧٧الفقرة ( اإلجهاض بسبب جنس اجلنني  عمليات
املفروضة على األخصائيني يف اجملال الصحي لعدم االمتثال لقـانون تقنيـات التـشخيص ملـا قبـل                  

  . ٢٠٠٣، الذي ُعدل يف عام )حظر اختيار نوع اجلنس(احلمل وقبل الوضع 
  

  املرأة الريفية     
، وفقـاً   )٢٠٠٥(لومات عن القـانون الـوطين لكفالـة العمـل يف الريـف              يرجى تقدمي مع    - ١٦

ويــبني التقريــر أن الــسياسات   ). ٣٧، الفقــرة CEDAW/C/IND/CO/3(ملــا طلــب يف الــسابق   
جنــــسانياً تتــــضمن منظــــوراً ) ٢٠٠٧(الزراعيــــة الوطنيــــة والــــسياسات الوطنيــــة للمــــزارعني 

فريجى تقدمي معلومات عن الطريقة اليت ُيكفل من خالهلا حـق املـرأة يف املنـاطق                ). ٨٩ الفقرة(
ويرجى أيضاً تقـدمي معلومـات عـن أثـر الـسياسات والتـدابري األخـرى                . الريفية يف امتالك أرض   

  .معيشيةيف حتسني احلالة العامة للنساء يف املناطق الريفية، مبن فيهن الاليت َيُعلن أسراً 
  

  الفئات النسائية احملرومة    
يرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن اخلطــوات الــيت تتخــذها الدولــة الطــرف ملعاجلــة    - ١٧

مجيع أشكال العنف ضد نساء الداليت من خـالل القـانون والـسياسة العامـة وخـدمات الـدعم                   
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)CEDAW/C/IND/4-5/Add.1 ويرجـــى أيـــضاً تقـــدمي معلومـــات عـــن التـــدابري  ). ٦٠، الفقـــرة
املتخذة لضمان تنفيذ قانون الطوائف املصنفة والقبائل املـصنفة بفعاليـة ملنـع األعمـال الوحـشية                 

ويرجى كذلك تقدمي معلومات عن حالة مـشروع قـانون حظـر العمـل اليـدوي يف                 ). ١٩٨٩(
، وعـن التـدابري املتخـذة للقـضاء     )٢٠١٢(يف هذا اجملال مجع القمامة وإعادة تأهيل من يعملون      

  . على ممارسة تشغيل نساء الداليت يف مجع القمامة يدوياً
ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عما يتخذ من تدابري حمددة تكفل عدم تعـّرض النـساء                 - ١٨

ل علــى املنتميــات ألقليــات دينيــة ألشــكال متعــددة مــن التمييــز، وتــوفر هلــن إمكانيــات احلــصو 
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة . التعلــيم واخلــدمات الــصحية والعمــل والــسكن

  .لتنفيذ توصيات جلنة ساشار فيما يتعلق بالنساء والفتيات املسلمات
ويرجى تقدمي معلومـات عـن الطريقـة الـيت تتبعهـا الدولـة الطـرف إلدمـاج احتياجـات                      - ١٩

ملسنات يف سياسات وبرامج ترمي إىل النـهوض حبقـوق املـرأة    النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وا  
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن  . يف مجيــع اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة، ومحايــة تلــك احلقــوق  

ســيما  التــدابري املتخــذة ملنــع العنــف الــذي يرتكــب ضــد النــساء والفتيــات ومحايتــهن منــه، وال  
  .لالعنف اجلنسي يف املؤسسات ويف اجملتمع واملرت

  
  الالجئات وطالبات اللجوء    

يرجــى تقــدمي بيانــات مــستكملة مــصنفة حبــسب اجلــنس عــن عــدد الالجــئني وطــاليب       - ٢٠
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة النــساء الالجئــات وطالبــات   . اللجــوء يف الدولــة الطــرف 

تياجـات  اللجوء يف الدولة الطرف، وكذلك عن التدابري احملددة اهلـدف الـيت ترمـي إىل تلبيـة اح               
ويرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن          . كل فئة من هذه الفئات مـن النـساء علـى وجـه التحديـد              

التدابري املتخـذة للقـضاء علـى التمييـز ضـد هـذه الفئـات مـن النـساء، وذلـك متـشياً مـع أحكـام                 
  .ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون وطين بشأن الالجئني. االتفاقية

  
  لزواج والعالقات األسريةا    

. يرجى تقدمي معلومات عما إذا كان تسجيل الـزواج إلزاميـاً لكـل اجملموعـات الدينيـة                  - ٢١
يف مـا يتعلـق باخلالفـة لـدى     ) تعـديل الدسـتور  (ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن أحكام قانون   

ل لتكميـــ) ٢٠١٠) (التعـــديل(وإنفـــاذه، وقـــانون األحـــوال الشخـــصية    ) ٢٠٠٥(اهلنـــدوس 
ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن احلـواجز الـيت         ). ٦  و ٥الفقرتـان   (املعلومات الـواردة يف التقريـر       

الــذي يرمــي إىل ضــمان اعتبــار  ) ٢٠٠٦(تعــوق التنفيــذ الفعــال لقــانون حظــر زواج األطفــال  
حاالت زواج األطفال باطلـة، وعـن الطريقـة الـيت اتبعـت إلزالتـها يف االختـصاصات القـضائية                    
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 لــزواج  “للقبــول االجتمــاعي  ”ومراعــاةً للمواقــف األبويــة الراســخة و   . اتملختلــف الواليــ 
، يرجــى توضــيح الطريقــة )٥٦، الفقــرة CEDAW/C/IND/CO/3(األطفــال يف الدولــة الطــرف 

  ).٢٠٠٦(ال اليت تكفل هبا الدولة الطرف التنفيذ الفعال لقانون حظر زواج األطف
  

  من االتفاقية) ١ (٢٠الربوتوكول االختياري والتعديل الذي أُدخل على املادة     
يرجى بيان أي تقدم حمرز فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة           - ٢٢

  .من االتفاقية) ١ (٢٠وبقبول التعديل الذي أدخل على املادة 
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	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
	* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثامنة والخمسين المعقودة في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للهند*
	متابعة التقرير الاستثنائي 

	1 - نظرت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين المعقودة في الفترة من 4 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في التقرير الاستثنائي المقدم من الدولة الطرف عن أثر أعمال العنف الطائفي التي اندلعت في كوجرات في عام 2002 على المرأة (CEDAW/C/IND/SP.1). وفي ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/IND/CO/SP.1)، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي، أثناء أعمال العنف الطائفي تلك. فيرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وفقاً لما طلبته اللجنة في السابق (المرجع نفسه، الفقرة 38)، وذلك لعدم تناولها في التقريرين الدوريين الرابع والخامس.
	العنف الطائفي

	2 - يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون العنف الطائفي (منع العنف الطائفي والحد منه وإعادة تأهيل الضحايا) (2005) وعما إذا كانت هناك تعديلات قد أدخلت عليه، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 25). ويرجى بيان ما يطبق من تدابير لحماية النساء والفتيات، ولا سيما المنتميات منهن لأقليات دينية أو ثقافية، من الهجمات العشوائية، ومن تكرار حدوثها، في سياق العنف الطائفي الذي يمارس في الدولة الطرف. ويرجى توفير معلومات عن برامج الجبر المطبقة لصالح ضحايا العنف الطائفي من النساء. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك إجراءات للتسوية تطبق في تلك المناطق من البلد التي وقع فيها العنف، مثل مقاطعة كندامال في ولاية أوريسا، وما إذا كانت المرأة تشارك فيها.
	الإطار الدستوري والتشريعي

	3 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمطبقة لضمان التنفيذ المتسق لأحكام الاتفاقية في جميع أرجاء أراضي الدولة الطرف، بالنظر إلى أن الدستور يحدد المناطق التي يكون فيها للحكومة المركزية ولحكومات الولايات ولاية قضائية حصرية أو مشتركة، مثلما هو الحال في شؤون الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والزواج والطلاق (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 16). ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لضمان التنفيذ المتسق للاتفاقية في ولاية جامو وكشمير، التي، بحسب دستور الدولة الطرف، تتمتع بمكانة متميزة (المرجع نفسه)، وتلك المتخذة لكفالة أن تنفذ الولاية التشريع المتعلق بحقوق المرأة الذي سنته الحكومة المركزية.
	الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

	4 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة الحواجز المتعددة التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء، مثل القوالب النمطية السلبية والتحيزات لدى موظفي إنفاذ القوانين والجهاز القضائي ضد النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، بالإضافة إلى الفساد المتفشي. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن عدد محاكم الأسرة ومحاكم القضايا المستعجلة المخصصة للجرائم الجنسية والعاملة في الدولة الطرف، وعن مواردها البشرية والمالية وتوزيعها الجغرافي. ويرجى بيان ما إذا كان هناك تقييم أعد لخبرات محاكم القضايا المستعجلة ولكفاءاتها مقارنة بالمحاكم العادية، من حيث قدرتها على القضاء على العنف ضد المرأة. ويرجى أيضاً بيان عدد القضايا المسجلة والمتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة، ولا سيما العنف المرتكب ضد المرأة، بالإضافة إلى عدد التحقيقات والمحاكمات التي أجريت لمرتكبي هذه الانتهاكات والأحكام التي صدرت بحقهم.
	الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

	5 - يشير التقرير إلى إقرار البعثة الوطنية المعنية بتمكين المرأة (2010-2015). ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن أعمالها المنفذة في الدولة الطرف، بما في ذلك الإنجازات والتحديات، وعن رصد الآليات الموجودة وتقييمها. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن الإجراء الذي اتخذته وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل لضمان إجراء تنسيق فعال فيما بين مختلف الوزارات والإدارات على المستويين المركزي والمحلي لدمج مشاريعها وبرامجها ذات الصلة بتمكين المرأة (الفقرة 14)(). 
	المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

	6 - يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة مكلفة بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها في الدولة الطرف (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 37)، ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن ولاية اللجنة الوطنية وتكوينها ومواردها البشرية والمالية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن إجراءات الشكاوى الفردية وما هو عدد الشكاوى التي تمت معالجتها وعما إذا كان المفوضون قد لجأوا إلى الاتفاقية أثناء تحقيقاتهم. وبالنظر إلى أن كلاً من اللجنة الوطنية واللجان المعنية بالمرأة التي أنشئت على مستوى الولايات إنما أنشئت بموجب نظم أساسية متباينة، يرجى أيضاً تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير لضمان توفير الحماية للمجموعة الكاملة لحقوق المرأة في جميع الولايات القضائية على مستوى الولاية، وبيان حجم التعاون بين اللجان على مستوى الولاية واللجنة الوطنية. ويرجى تقديم معلومات عن الصلات القائمة بين ولايات اللجان الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة وعن إجراءاتها ومدى التعاون فيما بينها.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	7 - توحي المعلومات المقدمة بأن الدولة الطرف لا تدرك تماماً طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة ونطاقها (الفقرات 22-24). فيرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة المحتملة التي يمكن اتخاذها، تمشياً مع التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع الميادين المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما في مجالي التعليم والعمل ومجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	8 - تبين أن مختلف التدابير قد اتخذت للتصدي للممارسات الضارة والقوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في المجتمع في الدولة الطرف (الفقرة 25). ويذكر أيضاً أن اللجنة الوطنية للمرأة قد درست مدى فعالية التشريعات التي تحظر الممارسات الضارة بالمرأة والفتاة مثل الممارسات المتعلقة بالمهر، وزواج الطفلة، وعمليات الإجهاض على أساس جنس الجنين وممارستي الـ ”ساتي“ والـ ”ديفاداسي“، ومطاردة الساحرات، والهجمات بالأحماض، وما سمي بـ ”جرائم الشرف“ (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1 الفقرة 38). ويرجى تقديم معلومات عن نتائج الدراسات، مع تقديم أمثلة محددة عن هذه التشريعات وغيرها من التدابير المتخذة والنتائج المحققة للقضاء على الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات. ويرجى أيضاً توفير معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل القوالب النمطية الجنسانية والمعتقدات الثقافية التي تصور المرأة في دور التبعية في المجتمع، في مجالات شتى منها الكتب الدراسية ووسائط الإعلام.
	العنف ضد المرأة

	9 - بالنظر إلى الارتفاع الشديد لمعدل انتشار حالات العنف الذي يمارس ضد المرأة في الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة للتصدي على نحو شامل للعنف المرتكب ضد النساء والفتيات في المجالين الخاص والعام، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 21). ويرجى أيضاً تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت لتنفيذ التوصيات المتعلقة بإدخال تعديلات على القانون الجنائي الصادرة عن لجنة القاضية فيرما التي أنشئت في استجابة لعملية اغتصاب جماعي تعرضت لها امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً في 16 كانون الأول/ديسمبر 2012، على متن إحدى الحافلات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي ليشمل الاغتصاب الزوجي، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 23). ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لتلبية احتياجات ضحايا العنف من النساء بشكل كاف، غير إنشاء بيوت الإقامة لفترات قصيرة للنساء المعرضات للخطر (الفقرة 31).
	10 - ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ممارسة العنف ضد المرأة والطفلة، بما في ذلك العنف الجنسي، وحمايتهن من التعرض له أثناء العمليات العسكرية التي تنفذ في ما يسمى بـ ”المناطق المضطربة“ في الدولة الطرف، ولا سيما في جامو وكشمير وفي الولايات الشمالية - الشرقية. ويرجى أيضاً بيان كم شكوى من شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة والبالغ عددها 492 1 شكوى، التي يُزعم أنها ارتكبت على أيدي القوات المسلحة والقوات شبه العسكرية، تتعلق بأعمال عنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، وتقديم معلومات عن الأساس الذي يثبت أن 332 1 شكوى من هذه الشكاوى هي شكاوى باطلة (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 65). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة (1958) الذي أدى تفسيره وتطبيقه إلى حالات إفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

	11 - يشير التقرير إلى أن المادة 23 من الدستور تحظر الاتجار بالبشر وأن الإطار القانوني للقضاء على هذه الظاهرة يرد في مختلف التشريعات (الفقرة 29). ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تشريعات شاملة عن الاتجار بالبشر تتواءم مع المعايير الدولية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن انتشار ظاهرة الاتجار الداخلي والخارجي بالنساء والفتيات، وكذلك عن الأسباب الكامنة وراء حدوث هذا الاتجار (مثل الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والاسترقاق واستئصال الأعضاء البشرية). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن ولاية وحدات مكافحة الاتجار بالبشر وإنجازاتها وعن مشاريع ”أوجاوالا“ التي أقيمت منذ عامي 2006 و 2007 على التوالي (الفقرة 30). ويرجى تقديم معلومات عن خطة العمل المتكاملة التي ترمي إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته مع التركيز بوجه خاص على الأطفال والنساء، والتي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 41). ويرجى تقديم معلومات عن استغلال البغاء في الدولة الطرف، بما في ذلك ما إذا كان البغاء مجرّم، وعن التدابير المتخذة لضمان حقوق المرأة التي تمارس البغاء.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	12 - يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون تعديل الدستور (التعديل 108)، الذي يهدف إلى ضمان تخصيص حصة للمرأة في البرلمان والهيئات التشريعية الحكومية تبلغ نسبتها 33 في المائة (الفقرة 34). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مشروع القانون المتعلق بوضع المرأة (حفظ مقاعد للمرأة في البرلمان) (2012)، الذي يرمي إلى الاحتفاظ للمرأة بما نسبته 33 في المائة من جميع التعيينات والوظائف في القطاع العام. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإزالة الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مثل ما يسمى بـ ”معيار الطفلين“ في بعض مناطق البلد. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد القاضيات في المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا والمحاكم الجنائية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر في أيلول/سبتمبر 2012 بشأن عدد المفوضات المقرر تعيينهن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 
	التعليم

	13 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام الهادفة إلى ضمان حصول الفتيات على التعليم والواردة في القانون المتعلق بحق الطفل في التعليم المجاني والإلزامي (2009) وعن تنفيذها في جميع أرجاء البلد (الفقرة 10). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الإنجازات والتحديات في مجال تضييق الفجوة بين الجنسين في المدارس الابتدائية داخل الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، وذلك بتطبيق برامج مثل البرنامج الوطني لتعليم الفتيات في المرحلة الابتدائية (الفقرة 48). ويرجى بيان الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الرفيعة المستوى لإعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للطائفة المسلمة في الهند (لجنة ساشار) فيما يتعلق بإمكانية حصول الفتيات المسلمات على التعليم (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 33). ويرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي يتسنى من خلالها للبرامج المطبقة والرامية إلى إتاحة التعليم الثانوي وتوفيره بتكاليف معقولة لجميع المراهقين (الفقرتان 51 و 52) أن تدمج المنظور الجنساني وأن تراعي الاحتياجات المحددة للمراهقات، مثل مرافق النظافة الصحية، لزيادة معدل الفتيات المقيدات والحيلولة دون انقطاعهن عن المدرسة. ويرجى بيان التدابير المتوخاة أو المطبقة لضمان توفير التعليم الثانوي والتعليم العالي للفتيات المسلمات والفتيات المنتميات إلى طوائف وقبائل مصنفة. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لتشجيع الشابات على التسجيل في مجالات غير تقليدية للتعليم في الجامعة (الفقرة 57).
	العمالة

	14 - ما زالت مشاركة المرأة في العمل المأجور قليلة للغاية، حيث بلغت نسبتها 26 في المائة من القوة العاملة (الفقرة 63). ويرجى تقديم معلومات بشأن تدابير محددة اتخذت لتشجيع وتيسير دخول المرأة ميدان العمل المأجور في القطاعين العام والخاص. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقيام بشكل فعال بتصحيح الفوارق في الأجور بين النساء والرجال المشاركين في العمل الموسمي والمنتظم في المناطق الحضرية والريفية، وذلك لأسباب منها ضمان الامتثال لقوانين دفع الأجور (التعيين) لعام 2009 (الفقرة 67). ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي للعمال (2008)، الذي يتعلق تحديداً بوضع نظم الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي (الفقرة 64). ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن آليات التظلم والتعويضات المنصوص عليها في قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل (المنع والحظر والتعويض) (2013) وعن حالة تنفيذ هذا التشريع.
	الصحة

	15 - يفيد التقرير (الفقرتان 76 و 78) بأن الدولة الطرف اعتمدت برامج مثل بعثة الصحة الريفية الوطنية بهدف تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها، ولا سيما للفئات المحرومة من النساء والفتيات. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك مبادرات مماثلة قيد التطبيق للنساء والفتيات اللاتي يعيشن في مناطق حضرية فقيرة. ويرجى تقديم معلومات عن أثر برامج مثل هذه في توفير الإمكانية للنساء والفتيات للحصول على خدمات كافية من الرعاية الصحية بتكلفة معقولة، بما في ذلك الرعاية في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية. ويرجى بيان أثر البرامج في تحسين الحالة الصحية العامة للنساء والفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بخفض المعدلات المرتفعة لسوء التغذية وفقر الدم. ويرجى أيضاً بيان التدابير المطبقة لضمان الأمن الغذائي للنساء والفتيات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المطبقة لخفض عدد عمليات الإجهاض غير المأمونة التي أجريت، بالنظر إلى أن عمليات الإجهاض هذه تسهم في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن الإنجازات المتعلقة بالتدابير المتخذة للحد من تراجع نسبة الفتيات في الدولة الطرف من خلال عمليات الإجهاض بسبب جنس الجنين (الفقرة 77). ويرجى تقديم معلومات عن الجزاءات المفروضة على الأخصائيين في المجال الصحي لعدم الامتثال لقانون تقنيات التشخيص لما قبل الحمل وقبل الوضع (حظر اختيار نوع الجنس)، الذي عُدل في عام 2003. 
	المرأة الريفية 

	16 - يرجى تقديم معلومات عن القانون الوطني لكفالة العمل في الريف (2005)، وفقاً لما طلب في السابق (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 37). ويبين التقرير أن السياسات الزراعية الوطنية والسياسات الوطنية للمزارعين (2007) تتضمن منظوراً جنسانياً (الفقرة 89). فيرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي يُكفل من خلالها حق المرأة في المناطق الريفية في امتلاك أرض. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أثر السياسات والتدابير الأخرى في تحسين الحالة العامة للنساء في المناطق الريفية، بمن فيهن اللاتي يَعُلن أسراً معيشية.
	الفئات النسائية المحرومة

	17 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة جميع أشكال العنف ضد نساء الداليت من خلال القانون والسياسة العامة وخدمات الدعم (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 60). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ قانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة بفعالية لمنع الأعمال الوحشية (1989). ويرجى كذلك تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون حظر العمل اليدوي في جمع القمامة وإعادة تأهيل من يعملون في هذا المجال (2012)، وعن التدابير المتخذة للقضاء على ممارسة تشغيل نساء الداليت في جمع القمامة يدوياً. 
	18 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة عما يتخذ من تدابير محددة تكفل عدم تعرّض النساء المنتميات لأقليات دينية لأشكال متعددة من التمييز، وتوفر لهن إمكانيات الحصول على التعليم والخدمات الصحية والعمل والسكن. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة ساشار فيما يتعلق بالنساء والفتيات المسلمات.
	19 - ويرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تتبعها الدولة الطرف لإدماج احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمسنات في سياسات وبرامج ترمي إلى النهوض بحقوق المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وحماية تلك الحقوق. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع العنف الذي يرتكب ضد النساء والفتيات وحمايتهن منه، ولا سيما العنف الجنسي في المؤسسات وفي المجتمع والمنزل.
	اللاجئات وطالبات اللجوء

	20 - يرجى تقديم بيانات مستكملة مصنفة بحسب الجنس عن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن حالة النساء اللاجئات وطالبات اللجوء في الدولة الطرف، وكذلك عن التدابير المحددة الهدف التي ترمي إلى تلبية احتياجات كل فئة من هذه الفئات من النساء على وجه التحديد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد هذه الفئات من النساء، وذلك تمشياً مع أحكام الاتفاقية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون وطني بشأن اللاجئين.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	21 - يرجى تقديم معلومات عما إذا كان تسجيل الزواج إلزامياً لكل المجموعات الدينية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أحكام قانون (تعديل الدستور) في ما يتعلق بالخلافة لدى الهندوس (2005) وإنفاذه، وقانون الأحوال الشخصية (التعديل) (2010) لتكميل المعلومات الواردة في التقرير (الفقرتان 5 و 6). ويرجى تقديم معلومات عن الحواجز التي تعوق التنفيذ الفعال لقانون حظر زواج الأطفال (2006) الذي يرمي إلى ضمان اعتبار حالات زواج الأطفال باطلة، وعن الطريقة التي اتبعت لإزالتها في الاختصاصات القضائية لمختلف الولايات. ومراعاةً للمواقف الأبوية الراسخة و ”للقبول الاجتماعي“ لزواج الأطفال في الدولة الطرف (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 56)، يرجى توضيح الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف التنفيذ الفعال لقانون حظر زواج الأطفال (2006).
	البروتوكول الاختياري والتعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية

	22 - يرجى بيان أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وبقبول التعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية.

