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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ - يناير/ كانون الثاين١٥
 املتعلقة بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة   

 
 اهلند  

 الثالـث و الثـاين  للتقريرين الدورينيرة يف التقرير اجلامع نظر الفريق العامل ملا قبل الدو 

 .(CEDAW/C/IND/2-3) للهند
 

 حملة عامة  
وجهــت اللجنــة يف دورــا التاســعة والعــشرين أول طلــب إىل الدولــة الطــرف لتحديــد  - ١

ت ، الـذي يـضم معلومـا      الثالـث و الثاين التاريخ املتوقع لتقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني      
ووجهت طلبات مماثلة إىل الدولـة      . عن األحداث اليت جرت يف كوجارات وتأثريها على املرأة        

ــة     ــدة للجنـ ــة عديـ ــرف يف دورات الحقـ ــر (الطـ ــرة   A/58/38انظـ ــاين، الفقـ ــزء الثـ ، ٤٥٩، اجلـ
ــران  ). ٤٤٢ الفقــرة ،، واجلــزء الثــاين ٤٢٥، اجلــزء األول، الفقــرة A/59/38 و وال يقــدم التقري

 والثالث املعلومات املطلوبة عـن األحـداث الـيت وقعـت يف كوجـارات وتأثريهـا          الدوريان الثاين 
 أنـه جـرت أعمـال عنـف واسـعة ضـد        املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املـرأة      وذكر  . على املرأة 

، وأنـه يف أعقـاب أعمـال الـشغب يف كوجـارات، نـشأت               ٢٠٠٢املرأة يف كوجـارات يف عـام        
 باسـتمرار العنـف اجلنـسي ومل يـسمح للنـساء ضـحايا              ثقافة اإلفالت من العقـاب حيـث سـمح        

ــأن إىل القــــضاء   ــرة E/CN.4/2003/75/Add.1(العنــــف أن يلجــ يرجــــى تقــــدمي ). ٩٨٨، الفقــ
ذكر علـى   تـ   أن وينبغـي . معلومات عن األحداث اليت جرت يف كوجارات وتأثريها على املـرأة          
الـة وإعـادة تأهيـل النـساء        حنو خاص اخلطـوات الـيت اختـذا احلكومـة لكفالـة الوصـول إىل العد               
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ــارات      ــق بأحــداث كوج ــا يتعل ــف فيم ــي . ضــحايا العن ــات  وينبغ ــذه املعلوم ــأن هل ــضا ت ضم أي
معلومات عن اخلطـوات الـيت اختـذت للتحقيـق مـع مـرتكيب أعمـال العنـف ضـد النـساء خـالل                        
األحــداث وإحالتــهم إىل القــضاء، ومــا هــي األحكــام الــيت وجهــت إىل املــدانني، وحــاالت          

ــال، ــصادرة حبقهــم    االعتق ــات ال ــات، والعقوب ــة االام ــة احملاكمــات وحال .  إن وجــدت؛ وحال
ويرجى ذكر تدابري احلماية اليت اختـذت خـالل احملاكمـات، وكـذلك طبيعـة املـساعدة والـدعم                   

 اجلنـاة إىل العدالـة، ومـا هـي       تقدميوما هي العوائق اليت اعترضت      . للضحاياالقانونيني املقدمني   
؟ باإلضـافة   عـن ذلـك    وما هـي النتـائج الـيت متخـضت           على تلك العوائق  تغلب  التدابري املتخذة لل  

إىل ذلك، يرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطوات اليت اختـذا احلكومـة املركزيـة وحكومـة الواليـة                  
ويرجـى  . لوضع خطط إعـادة التأهيـل للمـرأة، وعـدد النـساء الـاليت اسـتفدن مـن هـذه اخلطـط                 

االنتعــاش حتقيــق  احلكومــة لــتمكني اتمعــات احملليــة مــن أيــضاً توضــيح اخلطــوات الــيت اختــذا
ويرجـى كـذلك    .  األساسية اليت دمـرت خـالل أعمـال الـشغب          اهلياكلاالقتصادي وإعادة بناء    

 .ذكر تدابري بناء الثقة املتخذة من أجل إعادة اإلدماج يف اتمع
يف اهلنــد ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يرجــى إبــالغ اللجنــة عــن كيفيــة تنفيــذ قــرار جملــس األمــن  - ٢

 “منـاطق االضـطرابات   ” املنظور اجلنساين يف العمليات العـسكرية يف          مراعاة وكيف يتم تعميم  
النطـاق، عـدد األفـراد املـدربني، وإىل مـا           (ويرجى إعطاء مزيد من التفاصـيل       . ومناطق الصراع 

 منـاطق  حول التدريب بشأن التوعيـة اجلنـسانية املقـدم إىل القـوات املـسلحة العاملـة يف               ) هنالك
ــرة    ــذكورة يف الفقـ ــات املـ ــر ١٨الرتاعـ ــن التقريـ ــة   .  مـ ــت اللجنـ ــة، أوصـ ــا اخلتاميـ ويف تعليقاـ

باستعراض قانون منع اإلرهـاب وقـانون الـصالحيات اخلاصـة للقـوات املـسلحة، بالتـشاور مـع            
 يرجـى ذكـر إن    . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية املعنية بـاملرأة واتمـع املـدين            

كـان قـد أجــري هـذا االسـتعراض، وإن كــان األمـر كــذلك، مـا هـي اإلجــراءات الـيت اختــذت         
ويرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن األفــراد العــسكريني الــذين جــرت   . لتنفيــذ توصــيات االســتعراض

 . من التقرير١٧حماكمتهم يف إطار القانون العسكري املذكور يف الفقرة 
 تـسونامي يف اهلنـد، يرجـى ذكـر إن كانـت      يف ضوء الكوارث الطبيعيـة األخـرية، مثـل     - ٣

ــساين           ــور جن ــن منظ ــضحايا م ــة إىل ال ــسانية املقدم ــساعدة اإلن ــاءة امل ــد قيمــت كف ــة ق احلكوم
ــد وضــعت إطــار عمــل لتقــدمي      وفيمــا ــسانية الــيت تراعــي   إذا كانــت احلكومــة ق املــساعدة اإلن

 .احلساسيات اجلنسانية
 

 جل النهوض باملرأةالدستور، والتشريعات واألجهزة الوطنية من أ  
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عمليــة إعــداد التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثــاين    - ٤

وينبغـــي أن تـــذكر هـــذه املعلومـــات الـــدوائر احلكوميـــة املـــشاركة وطبيعـــة ومـــدى  . والثالـــث
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إذا كانت قد أجريت مشاورات مع منظمات غري حكوميـة وإن كـان التقريـر       ما  مشاركتها، و 
 . إىل الربملانقد قدم

 من التقرير أن اللجنة الوطنية املعنية بـاملرأة استعرضـت تـدابري تتـسم        ٣٦يرد يف الفقرة     - ٥
، وأن هيئـات أخـرى قـدمت أيـضاً اقتراحـات            عليهـا واقترحت تعديالت     قانونا ٣٢بالتمييز يف   

ــشتركة      ــة مـ ــة وزاريـ ــرأة، وأن جلنـ ــد املـ ــالتمييز ضـ ــسم بـ ــرى تتـ ــوانني أخـ ــديل قـ ــكلت لتعـ  شـ
مـا هـي    ويرجى حتديـد    . “ستعراض القوانني القائمة ومعاجلة التمييز وكفالة املساواة للمرأة       ال”

إللغـاء مجيـع القـوانني الـيت تتــسم      االسـتراتيجيات واخلطـط واجلـداول الزمنيـة امللموسـة القائمـة      
ويرجــى توضــيح اخلطــوات املتخــذة إلجــراء مــشاورات مــع اللجــان ذات  . بــالتمييز ضــد املــرأة

 . يف ذلك النساء، حول هذه املسألةالصلة، مبا
ن الــضمانات الدســتورية ألويف تعليقاــا اخلتاميــة الــسابقة، أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا  - ٦

ورداً علـى ذلـك، أورد التقريـر يف    . للمساواة وعدم التمييـز ال تنطبـق يف جمـال القطـاع اخلـاص             
صعيد الـ لتمييز ضـد املـرأة علـى        تنفيذ معايري اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا       ” أن   ١٤الفقرة  
 يرجــــى ذكــــر اخلطــــوات “ التــــصدي لــــهال يــــزال يــــشكل حتــــدياً ينبغــــياخلــــاص /زيلـاملنــــ

صعيد الــــعلــــى  للتمييــــز مــــن مجيــــع النــــواحيواالســــتراتيجيات املزمــــع اختاذهــــا للتــــصدي 
التمييـز اجلنـسي متـشيا    بـشأن  يشمل ذلك إن كان يتم النظر يف سن قانون      أن  ، و اخلاص/زيلـاملن
 . توصيات اللجنةمع
ــرة   - ٧ ــرد يف الفق ــة     ٢٩وي ــة املعني ــة الربملاني ــها اللجن ــر أن التوصــيات الــيت قدمت  مــن التقري

 يف تعليقاا اخلتامية الـسابقة لتعزيـز    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      بتمكني املرأة و  
يرجـى تقـدمي تفاصـيل      . “ةباهتمام بالغ من قبل احلكوم    ”سلطات اللجنة الوطنية للمرأة حتظى      

كاملة عن توصيات اللجنة الربملانية يف هذا الـصدد وإيـضاح اخلطـط امللموسـة واإلطـار الـزمين                   
، مبـا يف ذلـك    اللجنة الوطنيـة للمـرأة     تعزيز سلطات دف  لكفالة التنفيذ التام جلميع التوصيات      
قامــة صــالت مــع إل، وهــاآليــات تقــدمي الــشكاوى ومواردالترتيـــبات املتــصلة ــا فيمــا يتعلــق ب 

متثيـل  بـشأن   إن كانت التوصـيات تـشمل أحكامـاً    بيانأيضاً يرجى  . اللجان النسائية يف الوالية   
 .املنظمات غري احلكومية يف اللجنة

 
 ا ضد املرأة واالجتار  املرتكبالعنف  

بطريقـة مشوليـة    يف تعليقاا اخلتامية السابقة، أوصت اللجنة بوضـع خطـة عمـل وطنيـة                - ٨
غـري أن   . ٢٤ و   ١٩ متشياً مع توصيتيها العـامتني       ،ملعاجلة مسألة العنف القائم على نوع اجلنس      

ريجـى تقـدمي    ف).  مـن التقريـر    ٨٣ و   ١٥انظر الفقرتني   (منذ ذلك احلني    ازداد  العنف ضد املرأة    
تقــدمي يرجــى ، وكمــا طلبــت اللجنــة يف تعليقاــا اخلتاميــة الــسابقة،  تغريهــذا الــوراء ســباب األ
ة والفئـات العرقيـة والدينيـة،       صاءات ومعلومات عن العنـف ضـد املـرأة، مـصنفة وفـق الطبقـ              إح
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 وحــرق ، بــسبب املهــراتالقتــل واملــضايقأعمــال يــة مثــل فيف ذلــك حــدوث ممارســات عر مبــا
ويرجــى كــذلك تقــدمي معلومــات كاملــة عــن . نظــام ديفاداســيو) الــسايت(األرملــة وهــي حيــة 

ة شـاملة ومنـسقة     معاجلـ اذها، ملعاجلة مشكلة العنف ضـد املـرأة         اخلطوات املتخذة، أو املزمع اخت    
ومتضافرة، مبا يف ذلك تفاصيل عن برنامج العمل الـوارد يف اخلطـة العاشـرة للحكومـة يف هـذا                    

 مــن التقريــر، ومــضمون القــانون املقتــرح ملعاجلــة ٨٣اــال علــى النحــو املــشار إليــه يف الفقــرة 
 .زيلـالعنف املن

ا اخلتاميــة الــسابقة، دعــت اللجنــة احلكومــة إىل اســتعراض القــانون القــائم  ويف تعليقاــ - ٩
 أنــه قــدمت ١٤٢ويــذكر التقريــر يف الفقــرة .  بالنــساءبــشأن ممارســة البغــاء بــاإلكراه واالجتــار 

يرجـى تقـدمي تفاصـيل بـشأن     . ١٩٥٦ لعـام    ياالجتـار الالأخالقـ   ) منع(قانون  اقتراحات لتعديل   
قانون، مبـا يف ذلـك تعريـف االجتـار، باإلضـافة إىل األحكـام املتعلقـة        التعديالت املقترحة على ال   

ــشاغل       ــستجيب التعــديالت املقترحــة ل ــان كيــف ست باإلنقــاذ وإعــادة التأهيــل واإلدمــاج، وتبي
اللجنـة املتعلـق بفــريوس نقـص املناعــة البـشرية واملخـاطر الــصحية األخـرى للنــساء مـن ضــحايا        

رجى تقـدمي بيانـات بـشأن انتـشار االجتـار والقـضايا املرفوعـة               ي. ممارسة البغاء باإلكراه واالجتار   
 خطة وطنية شـاملة ملكافحـة       هناكوهل  . إىل احملكمة مبوجب هذا القانون ومن جرت حماكمته       

؟ وهل تشمل هذه اخلطة برامج إلعادة تأهيل النـساء واألطفـال            ضمن فترة زمنية حمددة   االجتار  
 املتجر م، وهل توجد ميزانية كافية؟

 
 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية اليت تتسم بالتمييز  

انتـشار املواقـف النمطيـة وبعـض املمارسـات الثقافيـة            اسـتمرار   يرد يف التقرير كله، أن       - ١٠
مثال على ذلـك،    (والتقليدية والعادات تشكل عوائق رئيسية أمام حتقيق املساواة الفعلية للمرأة           

ــرات   ــرة . )١٨٢ و ١٢٢ و ٨٦انظــر الفق ــأن اإلصــالح    ١٢٢ويف الفق ــضاً ب ــر أي ــر التقري ، يق
مل حتـدث الـتغريات املرجـوة يف    ”التشريعي للقضاء على املمارسات العرفية اليت متيز ضـد املـرأة    

ــد   ــا يف اهلن ــرأة وموقعه ــت    . “دور امل ــا إذا كان ــات فيم ــدمي معلوم ــاكيرجــى تق ــتراتيجية هن  اس
مارسات العرفيـة الـيت متّيـز ضـد املـرأة، وإشـاعة منـاخ                إنفاذ مجيع القوانني ملنع امل     تشمل شاملة،

اجتماعي ثقايف ملصلحة املرأة، يشمل التعليم ونـشر الـوعي لـدى العامـة، وأي تعـاون قـائم مـع             
املنظمـات غـري احلكوميـة يف هـذا اـال والتـدابري القائمـة أو املتوقعـة للقـضاء علـى املمارســات           

ت واـــاالت، باإلضـــافة لـــضارة عـــرب مجيـــع القطاعـــا يزيـــة والقوالـــب النمطيـــة ايالثقافيـــة التم
ــة مــن خــالل        تقــدمي إىل ــة التميزي ــاء املمارســات الثقافي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة إل

التعلــيم الرمســي، مبــا يف ذلــك التفاصــيل املتعلقــة بالــسياسة الوطنيــة املعنيــة بــالتعليم يف          نظــام
 .اخلصوص هذا
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 “قـــدمت إجـــازة أبـــوة للرجـــال ”ر أن احلكومـــة  مـــن التقريـــ١٢٩ويـــرد يف الفقـــرة  - ١١
يرجـى تقـدمي تفاصـيل عـن هـذه املبـادرة، مبـا يف            . لتشجيعهم على املشاركة يف رعايـة األطفـال       

 .ذلك جمال تطبيقها، وما مت اختاذه لتشجيع الرجال على أخذ إجازة أبوة
 

 املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة  
الفقــرة يف  كمــا ذُكــر يف املائــة ٩مل تتجــاوز مــشاركة املــرأة يف الربملــان الــوطين نــسبة   - ١٢
الفقــرة  (“مــنخفض للغايــة” مــن التقريــر، ومتثيــل املــرأة يف اهليئــات التــشريعية يف الواليــة ١٦١
 القــضائية اتوال تــزال مــشاركتها يف هيئــات صــنع القــرار األخــرى، مبــا يف ذلــك اهليئــ). ١٦٣

 مـن التقريـر     ١٨٣ويـرد يف الفقـرة      ). ١٨١الفقـرة   (عبية بشكل خـاص، منخفـضة       واحملاكم الش 
 الوصـــول املتكـــافئ تـــوفري أســـباباخلطـــوات الالزمـــة لكفالـــة ”أن اخلطـــة العاشـــرة ســـتتخذ 

يرجى تقـدمي تفاصـيل عـن اخلطـوات الـواردة           . “للمرأة يف هيئات صنع القرار    واملشاركة التامة   
، ٢٥ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة          ٤ مـن املـادة      ١قا للفقرة   يف اخلطة، مبا يف ذلك التدابري وف      

ــادة عــدد النــساء، مبــ  ــوذة والقبائــل،    نلزي  فــيهن النــساء مــن الطبقــات املتخلفــة والطوائــف املنب
 .والنساء الريفيات ونساء األقليات، يف مجيع اهليئات العامة وهيئات صنع القرار

 حلفظ ثلـث    رة زمنية حمددة  توفاستراتيجية  إن كانت هناك    عما  يرجى تقدمي معلومات     - ١٣
ــساء،      ــة للنـ ــشريعية يف الواليـ ــات التـ ــان واهليئـ ــد يف الربملـ ــه يف    املقاعـ ــشار إليـ ــو املـ ــى النحـ علـ

 . من التقرير١٨٣ الفقرة
يــرد يف التقريــر أن املمــثلني املنتخــبني قــدموا اقتــراح ســحب الثقــة ضــد الرئيــسات           - ١٤
ثقافيـــة ضـــد   - عوائـــق اجتماعيـــة ”ذا األمـــر إىل ويعـــزو التقريـــر هـــ  . احلكومـــة احلاليـــة  يف

يرجى ذكر اخلطوات الـيت اختـذا احلكومـة إلزالـة العوائـق          ). ١٧١الفقرة   (“القياديات النساء
ــساء          ــك الن ــا يف ذل ــة، مب ــسياسية والعام ــاة ال ــة يف احلي ــشاركة فعال ــرأة م ــشاركة امل ــن أجــل م م

 املنتخـبني علـى    والتعلـيم للممـثلني  القياديات، ويرجى ذكر إن كانت هناك برامج لنشر الـوعي  
 .مجيع املستويات

 
 التعليم  

 الفتيــات، مبــا يف ذلــك املمارســات  تعيــق تعلــيمعقبــاتيــشري التقريــر إىل وجــود عــدة  - ١٥
يرجـى ذكـر اخلطـوات      ). ٢١٨الفقـرة   ( مثل تفضيل األبنـاء والقـيم األبويـة          “املفروضة ثقافياً ”

 اتلى هذه العوائق، مبا يف ذلك ما مت عملـه ملعاجلـة املمارسـ             ة للتغلب ع  آاحملددة املتخذة أو املرت   
الثقافية والعوائق اليت تواجهها الطالبات ولتشجيع تسجيلهن وبقائهن يف املدرسـة، وخاصـة يف              
املناطق الريفية ويف الواليات اليت تنخفض فيها نـسبة التـسجيل وترتفـع معـدالت التـسرب مـن                   
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ــد ــك، يرجــى ذ  . رساامل ــذ   كــر االســتراتيجيات وا باإلضــافة إىل ذل ــيت اختــذت لتنفي خلطــوات ال
التعلـيم  إلزاميـة  ، الـذي يـنص علـى     )٢٠٠٠(لدسـتور   لتعـديل ا   ٨٦ ألف من القـانون      ٢١ املادة

 وتــأثريه علــى تــسجيل الفتيــات وبقــائهن يف املــدارس، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق  اــايناالبتــدائي 
 اتمعـات احملليـة املهمـشة    يفسجيل الفتيـات    وما هي االستراتيجيات القائمة لكفالـة تـ       . الريفية

مثل الداليت وأفراد القبائل واملسلمني ومـا إىل ذلـك؟ يرجـى ذكـر النـسبة املئويـة للنـاتج احمللـي             
 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤اإلمجايل الذي يشكل ميزانية احلكومة املخصصة للتعليم لفترة العامني 

 وبعثـة الواليـة حملـو األميـة يف          و األميـة  البعثـة الوطنيـة حملـ     ما هي اخلطوات الـيت تتخـذها         - ١٦
حمـو األميـة، ومـا هـي اخلطـط         يف جمال    حصول النساء على دورات      ملسألةمنهجية  تابعة  القيام مب 

 اليت لديهما لتنشيط برنامج التعليم املستمر؟) املدعومة باملوارد(املوضوعية 
 

 العمالة  
ــرة    - ١٧ ــر يف الفق ــشري التقري ــن يف     يف املا٩٣ إىل أن ٢٣٨ي ــامالت يعمل ــساء الع ــن الن ــة م ئ

أيــضا يف يــرد و. القطــاع غــري الرمســي، مبــا يف ذلــك الزراعــة ويف وظــائف منخفــضة األجــر        
 النـساء يف القطـاع غـري        إيـالء ” تزمـع العمـل علـى كفالـة        من التقرير أن احلكومـة       ٢٤٤ الفقرة

 مـن التقريـر   ١٤ويـرد يف الفقـرة     . “اً فيما يتعلق بتحسني ظروف عملـهن      الرمسي اهتماماً خاص  
 الـذي سـينظم     مشروع قانون عمـال القطـاع غـري املـنظَّم         أن احلكومة املركزية اقترحت إدخال      

 الفتــرة الزمنيــة احملــددة لعــرضيرجــى ذكــر . العمالــة وشــروط اخلدمــة يف القطــاع غــري الرمســي 
إذا كانــت آراء احتــادات العمــال واموعــات النــسائية مدرجــة يف  مــا مــشروع القــانون هــذا و

 .ياغة مشروع القانونص
 يف معـدالت املـشاركة يف العمـل بـني      الفـوارق الكـبرية    ٢٣٦ويذكر التقرير يف الفقرة      - ١٨

ــساء  ــة صــغرية يف   ٢٣٨ويــشري يف الفقــرة  . الرجــال والن ــشكلن أقلي ــساء العــامالت ي  إىل أن الن
ــي   ــنظم والرمســ ــاع املــ ــة و ١٧,٢(القطــ ــوايل يف املائــــ١٤,٥ يف املائــ ــى التــ ــرد يف). ة علــ  ويــ

العمــل اإلجيــايب لكفالــة حفــظ     مبــادرة بــدء”تنــوي التقريــر أن احلكومــة  مــن  ٢٤٤ الفقــرة
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . “ للنـساء   يف املائة مـن وظـائف القطـاع العـام          ٣٠يقل عن    ال ما

زمين لتنفيــذها، الــدول اجلــاخلطــط القائمــة لبلــوغ هــذا اهلــدف، مبــا يف ذلــك االســتراتيجيات و  
ــساء يف الطبقــات    وذكــر مــا إذا كانــت ا  ــة للن ــدابري خاصــة مؤقت خلطــط ــدف إىل اســتخدام ت

 . والقبائل والنساء الريفيات الدنيااملتخلفة والنساء من طوائف الطبقات
ــني        - ١٩ ــا مت إجنــازه ملعاجلــة اســتمرار الفجــوات يف األجــور ب ــات عم ــدمي معلوم يرجــى تق

 . التقرير من٢٣٨الرجال والنساء، على النحو املشار إليه يف الفقرة 
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دين وإنكـار   ويف تعليقاا اخلتامية السابقة، ساور اللجنة قلق بشأن ممارسـة اسـتعباد املـ              - ٢٠
 اســـتغالل فـــاحش للعـــامالت يفـــضي إىل حـــدوثحقــوق الوراثـــة فيمـــا يتعلـــق بـــاألرض ممـــا  

يرجى عرض ما اسـتجد مـن اخلطـوات املتخـذة ملعاجلـة هـذه الـشواغل، ونتائجهـا،                   . وإفقارهن
 .التقرير األخريمنذ تقدمي 

 
 الصحة  

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات العملية، باإلضافة إىل عمليـة الرصـد، الـواردة يف                 - ٢١
ــة إنفــاذ وتنفيــذ قــانون املفــاهيم املــسبقة     ٢٢الفقــرة   مــن التقريــر، الــيت اختــذا احلكومــة لكفال

ــوالدة     ــل ال ــا قب ــصية مل ــار اجلــنس حظــر(واألســاليب التشخي ــام )  اختي ، وخاصــة يف ١٩٩٤لع
 .النساء إىل الرجالالواليات اليت تنخفض فيها نسبة 

اإليـدز  /اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية      نسبة  يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن       - ٢٢
ــة واإلثنيــة، ومــا هــي      ــة واحلــضرية، والطوائــف الطبقي مــصنفة حبــسب اجلــنس، واملنــاطق الريفي

اإليـدز ومكافحتـه يف صـفوف       /فريوس نقص املناعة البـشرية    الربامج الوطنية القائمة ملنع انتشار      
 .النساء، مبا يف ذلك نشر الوعي والتدابري االحترازية

ال تزال وفيات األمهات بسبب املضاعفات أثناء احلمـل والـوالدة الـسبب الرئيـسي يف              - ٢٣
 اآلمنـة يف     مـن التقريـر أن نـسبة الـوالدات         ٢٦٧ويـرد يف الفقـرة      . الوفيات بني النـساء يف البلـد      

املزمعة خلفـض  يرجى تقدمي معلومات عن التدابري القائمة أو        .  يف املائة  ٢٥ والية، تقل عن     ١٢
 .لنساء يف املناطق الريفيةلدى ا الوفيات النفاسية، وخاصة عدد
يرجــى تقــدمي معلومــات عمــا مت إجنــازه لتيــسري إمكانيــة حــصول النــساء علــى الرعايــة    - ٢٤

ــاط  ــة يف املنــ ــصحية، وخاصــ ــة    الــ ــرة يف الرعايــ ــيم األســ ــدمات تنظــ ــاج خــ ــة، وإدمــ ق الريفيــ
 .الرئيسية الصحية

 
 النساء الريفيات  

 يف املائـة مـن الـسكان اإلنـاث، يرجـى            ٧٠مبا أن املـرأة الريفيـة تـشكل مـا يقـرب مـن                - ٢٥
تقدمي معلومات عن تأثري السياسة الزراعية الوطنية احلكومية علـى النـساء والفتيـات الريفيـات،                

ــروض         يف قطا ــى ق ــصادية، واحلــصول عل ــة االقت ــة والتنمي ــيم والعمال ــصحة والتعل ــل ال ــات مث ع
 .واملشاركة يف صنع القرار
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 يف املائة من القوة العاملة النسائية تتركـز يف          ٨٩,٥ من التقرير أن     ٣١٩يرد يف الفقرة     - ٢٦
فـذ  يرجـى ذكـر كيـف تنـوي احلكومـة أن تن     . القطاع الزراعي، ومع ذلك فهي ال متلـك أرضـاً      

 .قانون إصالح األراضي بفعالية وزيادة إمكانية حصول النساء على األرض
ما هي التـدابري الـيت اختـذا احلكومـة لوقـف تـشريد شـعب أديفـازي، وخاصـة نتيجـة                       - ٢٧

ملشاريع التنمية، اليت أسفرت عن فقدان نساء أديفـازي الـسيطرة علـى املـوارد العامـة؟ مـا هـي                     
وضــع سياســة للنــهوض بــشعب أديفــازي؟ مــا هــو موقــع املــرأة    اخلطــوات امللموســة املتخــذة ل 

 . يف تلك السياسةةديفازياأل
نـساء أخريـات    بيرجى توضيح مدى تأثري العمل اإلجيايب على نـساء الـداليت باملقارنـة               - ٢٨

. رجال الداليت، فيما يتعلق بالتعليم، والعمالـة، واملـشاركة الـسياسية وصـنع القـرار              بوباملقارنة  
 . بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنسيرجى تقدمي

 
 املساواة يف الزواج والقانون املدين  

 جلعـل    تتخذ خطواتهناك  تالحظ اللجنة أنه مبوجب سياسة التمكني الوطنية للنساء،          - ٢٩
مجيع قوانني األحوال الشخصية عادلة جنسانياً وذلك بإلغاء األحكام اليت تتسم بالتمييز، ويـتم              

اب املـصلحة، مبـا يف ذلـك قـادة اتمعـات احملليـة والزعمـاء الـدينيني                  ذلك مبشاركة مجيع أصح   
 إلكمـال هـذه   فتـرة الزمنيـة احملـددة   يرجـى ذكـر ال  .  مـن التقريـر  ٤على النحو الـوارد يف الفقـرة    

يرجـى  . ويرجى ذكر إن كانت التعديالت املقترحـة تتماشـى مـع مبـادئ االتفاقيـة              . التعديالت
 تتخــذها احلكومــة لنــشر الــوعي يف خمتلــف اتمعــات احملليــة عــن  ذكــر التــدابري االســتباقية الــيت

مـا إذا كانـت قـد بـدأت     عويرجـى إبـالغ اللجنـة كـذلك     . حقوق املرأة يف املساواة يف الـزواج      
املشاورات مع اتمعـات احملليـة للتعـديل املـستقل لقـوانني األحـوال الشخـصية ومـا إذا كانـت                     

 .شاوراتاموعات النسائية تشارك يف هذه امل
 

 تصديق الربوتوكول االختياري  
يرجــى ذكــر اخلطــوات املتخــذة أو . مل تــصدق اهلنــد بعــد علــى الربتوكــول االختيــاري - ٣٠

 .اليت ينظر فيها لكي تصبح اهلند طرفاً يف الربوتوكول االختياري
 


