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 مقدمة  

  بت زيز  راسفففف ا   التزاما    ملتزمة   ، عاما    وسفففف  ون   خمسففففة  عمرها   دسففففتورية   ديمقراطية   بوصفففف ها   الهند،  إن  -1
  التدريجي اإلعمال   على   وينص   والسفففففففياسفففففففية،  المدنية  الحقوق  الهند  دسفففففففتور  ويك ل   وحمايتها.  اإلنسفففففففان   حقوق 

 ال ليا المثل   ومرونة  وحيوية   قدسفففية   الزمن   اخت ار  أمام   صفففمد    وقد   والثقافية.  واالجتماعية  االقتصفففادية   للحقوق 
  نظام   ظلّ   في   األفراد   وكرامة  واألخّوة   والمسففففففففففففاواة   والحرية   ال دالة  فيها   بما  الدسففففففففففففتور،  في  عليها   المنصففففففففففففو  

  اإلنمائية  وتحدياته  المحدودة   وموارده  السفففففكاني   بتنّوعه  يّتسفففففم  شفففففاسففففف ا   بلدا    الهند  كانت  ولما   علماني.  ديمقراطي 
 وعلى  لش بها.   أفضل  مجتمع  بناء  إلى   جاهدة  الس ي   تواصل  فإنها   اإلنسان،   حقوق   بروح   مش  ة   برؤية  ويتحّلى 

 وذلك  البلدان،  هذه   قدرا    وبناء   األخرى   البلدان  إلى   اإلنمائية  المسفففففففاعدة   بتقديم  الهند   التزمت  الدولي،   الصففففففف يد 
  إلى  المقدمة   اإلنسففففففففانية   والمسففففففففاعدة  القطاعا ،  عبر  الحكومية  اإلعانا    تقديم   مشففففففففاريع  منها  السففففففففبل   بشففففففففتى 

مة   الطبية   والمساعدا    المحتاجين،   األش ا    ذلك.  إلى  وما   الجائحة،   أثناء   البلدان  إلى  المقدَّ

 التقرير إعداد عملية -أوالا  

 النَّهج -ألف 

 وعمل    .119/17 المتحدة لألمم  التابع  اإلنسفان  حقوق   مجلس  لمقرر  وفقا   الوطني  التقرير  هذا أ عدّ  -2
  التدابير  على  التقرير هذا  يرّكز السفففففففففففابقة، االسفففففففففففت را   جولة منذ  الهند قبلتها  التي  152 ال  بالتوصفففففففففففيا 

  في آخذا   اإلنسففففففففففففان،  حقوق  إعمال نحو البلد  تقّدم  ي ص  فيما  المطروحة والتحديا   المحرز  والتقدم المتَّ ذة
 الصّدد. هذا في المتاحة البيانا  أحدث  االعت ار

  م وضفية  عن  الصفادرة الرسفمية ةير اإلرشفادية  المذّكرة  مع يتماشفى  بما  التقرير هذا صفياةة وتّمت -3
 الدوري   االسففت را  من الراب ة  الجولة  إطار في  الوطني  التقرير إعداد بشفف ن اإلنسففان  لحقوق  المتحدة األمم

 لتصففني  جهود ب ذلت السففهل، باألمر ليس ضففّيقة  فئا  في اإلنسففان  حقوق   تصففني  أن حين وفي الشففامل.
  تقييم   أجل  من  يتجّزأ ال  كل    التقرير  اعت ار  ين غي ذلك،  ومع  .دوليا   المقبولة  المواضفففففي ية لل ئا  وفقا    التقرير
 من  والدولي،  المحلي  الصففففففففف يدين على المّت ذة،  التدابير  وتقدير  المطروحة، التحديا   وفهم  المحرز، التقدم
 قبلتها  التي التوصففففيا   تناولتها التي  المواضففففيع  التقرير هذا مرفقا   وتتضففففمن اإلنسففففان.  حقوق   قضففففية  أجل
 (.الثالث )المرفق الم تصرا  وقائمة الثاني(، )المرفق الحكومية الم ادرا  ومسرد األول(، )المرفق الهند

 المنهجية -باء 

  وتقييمه،  البلد  أحرزه الذي  التقدم  في للنظر هامة  فرصفففة الشفففامل الدوري   االسفففت را   الهند  َت تبر -4
 وأجريت .محليا   اإلنسففففان حقوق  إعمال بشفففف ن الدولي  المجتمع مع  بّناء  حوار في  والدخول  والت كير وللتناقش

 المقبولة. التوصففففففففيا   تن يذ  في المحرز  التقدم  لتقييم  متاب ة،  آلية  بوصفففففففف ها  الوزارا ،  بين دورية  مشففففففففاورا 
 ذلك، على وبناء التقرير. إلعداد الزمة وبيانا  المناسف  الوقت في ردودا   الرائدة الحكومية الوزارا   وقّدمت

  المشففاورا  من سففلسففلة  إجراء ب د وذلك  دلهي،  في  للحقوق  الوطنية  الجام ة  مع  بالت اون   تقرير  مشففرو  أ عد
  لحقوق  الوطنية  والمؤسفففففسفففففا   القضفففففائية،  السفففففلطة  عن  ممثلين  اسفففففتقطبت  المصفففففلحة  أصفففففحا  م تلف مع

 إلى الحاضففففففففرون   واسففففففففتند الجمهور. وعامة المدني،  المجتمع  ومنظما   األكاديمية،  واألوسففففففففا   اإلنسففففففففان،
 التحديا ، وعر  الهند، في اإلنسفففففان  حقوق   حالة  على  الضفففففوء  لتسفففففلي   الميداني المسفففففتوى  على  تجربتهم

 .قدما   المضي كيفية إزاء  رؤيتهم  وتقديم
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 األخرى  والتطورات الطوعية، والتعهدات المقبولة، التوصيات تنفيذ -ثانياا  

 العام  اإلطار -ألف 

 التمييز وعدم المساواة  

 السففياسففية،  واالنتماءا  االقتصففادية،  والظروف  المتنّوعة،  االجتماعية الهويا   في  المسففاواة   ت  تبر -5
 المساواة   م ادئ  ت زيز  وجرى  الهندية.  الديمقراطية  ت مّيز التي السمةَ   السياقا  من  وةيرها الثقافية، والسياقا 

 والقضفففففائية.  والتن يذية  التشفففففري ية التدابير م تلف اّت اذ  ب ضفففففل  الهند، دسفففففتور في  المكّرسفففففة  التمييز، وعدم
 المصففففنَّ ة  والطوائف  الدينية  األقليا   ألفراد  الكافية الحماية لتوفير  ومتَّسففففقا   كامل    إن اذا    القوانين  إن اذ ويجري 
 المستض  ين. السكان من وةيرهم المصنَّ ة والق ائل

 واّت اذ    ،دسفففففففففففففتوريا   مركزا    المت ّل ة للط قا   الوطنية اللجنة منح   ال ارزة  الدسفففففففففففففتورية التدابير  ومن -6
  للطوائف مقاعد بت صفففيص القاضفففي  اإلجراء  وتمديد   ،اقتصفففاديا    األضففف ف ال ئا  لصفففالح إيجابية  إجراءا 

 أخرى. سنوا  10 لمدة للواليا  التشري ية والمجالس الش   مجلس في المصنَّ ة المصنَّ ة/الق ائل

  المصفنَّ ة/  الطوائف   ضفد  فظائع  ارتكا    حالة   في  حزما    وأكثر   أسفر   انتصفاف  سفبيل   إتاحة   أجل  ومن  -7
ل  المصففنَّ ة،  الق ائل    أوضففح بما   2018 عام   في   ال ظائع(   )منع  المصففنَّ ة  والق ائل  المصففنَّ ة  الطوائف  قانون  ع دِّ

 نيل أو  شففففففففففف ص  أي  ضفففففففففففد أولي بلغ  لتسفففففففففففجيل أولية تحقيقا   تجرى   أن القانون   بموج  إلزاميا   ليس أنه
  وحاملي الجنسفففففففانية الهوية  مغايري  ضفففففففد  التمييز  لمكافحة  القانوني  اإلطار وأ نشففففففف  االعتقال.  على  الموافقة
نّ  الذي الجنسانية الهوية مغايري  حقوق( )حماية قانون  بموج  الجنسين ص ا   .2019 عام في س 

 شفففاين  جوزي   قضفففية وفي الشفففكلية.  وليس ال  لية  بالمسفففاواة   الهند  في الدسفففتورية  األخلق  وتّتسفففم -8
  التمييز  على القضففففففففففاء إلى  ترمي ال  لية "المسففففففففففاواة  أن  الهند  في  ال ليا  المحكمة أعلنت  ،الهند اتحاد ضففففففففففد
  المحكمة على  يت ّين الذي  األّول وال  ل  ... المحرومة ال ئا   له  تت ر  الذي والنظمي  والمؤسفسفي  ال ردي

ْكم  كان إذا ما تحديد هو ال  لية المسففففاواة  لتحقيق  به تضففففطلع أن  محرومة  مجموعة  إخضففففا  في  يسففففهم الح 
 أن ،الهند اتحاد ضففففففففففففد بافيترا ك.  .  قضففففففففففففية  في مجددا ،  المحكمة أّكد  ذلك، على  وعلوة  األفراد". من

 نهاية في هو، التحويلية  إمكاناتها لتحقيق  المجال  ي سفح وما تحّوال .  إحداث إلى تهدف وثيقة هو "الدسفتور
، وإعطائها المجّردة  م اهيمها  في الحياة بثّ  على قدرتها  المطاف،   ب يدا   المساواة  م هوم يتطّور أن أي  م نى 

 ال  لية". إمكاناته نحو الشكلية أسسه  عن

  ورفضفففففففففت الجوان . والمت ددة الم اشفففففففففرة  ةير  التمييز  أشفففففففففكال الدسفففففففففتور  من 15 المادة  وتحظر -9
  ، الهند اتحاد  ضففففففد جوهر  سففففففين   نافتيج قضففففففية  في  عنها صففففففدر تاري ي حكم في الهند، في  ال ليا  المحكمة
 مضفمونه  من  التمييز  حظر  تجّرد  15 للمادة الضفيقة  "النظرة أن  واعتبر  15 للمادة الشفكلي الضفيق  الت سفير

 الذي  الجنس،  نو   أسففا   على القائم  التمييز لطبي ة المت ّددة الجوان  االعت ار في ي خذ ال وهذا  الجوهري.
 والسففففففففففففففيفاسففففففففففففففي االجتمفاعي السففففففففففففففيفاق سففففففففففففففيمفا  وال  األخرى،  الهويا   عن بم زل يمفاَر   إنه القول  يمكن ال

 الحكم. هذا إلى أجنبية قضائية واليا  عدة في المحاكم وأشار  واالقتصادي".

 بطريقة اإلنسفففان حقوق   وحماية  ت زيز في هام دور أداء اإلنسفففان لحقوق   الوطنية اللجنة وتواصفففل -10
 الهندية الوطنية  ال مل  خطة إعداد  أجل من عمل  فرقة  اإلنسففففففففففففان  لحقوق   الوطنية اللجنة  وأنشفففففففففففف   جام ة.
 اإلنسان. لحقوق 

صفة  الميزانية اعتمادا   وزاد  ال  لية. المسفاواة   لضفمان  الم ادرا   من عدد واتُّ ذ -11   لتحقيق  الم صفّ
  .2019-2018  ب امي مقارنة  2020-2019  عامي  خلل المائة  في 30 بنسففففففف ة المصفففففففنَّ ة  الطوائف رفاه
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  ب فد  مفا لمرحلفة  الفدراسففففففففففففففيفة  المنح  لتوفير  برنفامج  على الحكومفة  وافقفت ،2020  األول/ديسففففففففففففففمبر  كفانون  وفي
 إلى  المنتمين  الطل   من  طففالفف   مليون   40  من  أكثر  ل ففائففدة  هنففديففة،  روبيففة  بليون   590  بقيمففة  الثففانويففة،
 ب د ما بالت ليم المصفففففففنَّ ة الطوائف  طل  التحاق من  زاد  مما  سفففففففنوا ، 5 مدى على المصفففففففنَّ ة،  الطوائف

 Pradhan Mantri Adarash)  "يوجففانففا  ةرام  أداراش  مففانتري   برادان"  برنففامج  واسففففففففففففففت هففلّ   الثففانويففة.  مرحلففة

Gram Yojana،) تكون  التي  للقرى   متكفاملفة  تنميفة تحقيق بهفدف ،2009  عفام في  تجريبي، أسففففففففففففففا  على  
  .2019-2018 عامي في  مسفففففتمرا    برنامجا   بوصففففف ه  تمديده  وجرى  المصفففففنَّ ة،  الطوائف من  سفففففكانها ةالبية
  شففف كة إلى  "الدخول م ادرة  وأ طلقت  .2025-2024 عامي بحلول قرية  27 000  البرنامج يشفففمل أن  وي قترح

  المهارا  على  والتدري  اإلرشففففففاد،  ب ضففففففل  الق ائل  شفففففف ا   لتمكين  2020  حزيران/يونيه في  كقادة"  اإلنترنت
 الرقمية. الدراية مهارا   وتنمية القيادية،

  فايو أتال" يسفففففمى  شفففففامل  برنامج  أ طلق الهند، في  المسفففففّنين  تمكين  يتيح إيكولوجي نظام وإلنشفففففاء -12
 البرنامجَ  يشفففففففففففمل وهو .2021 نيسفففففففففففان/أبريل في (Atal Vayo Abhyuday Yojana)  "يوجانا  أبيوداي

  "يوجانا   فايوشفففففري  راشفففففتريا"  وبرنامج  المسفففففّنين،  للمواطنين  الدولة عمل  وخطة  المسفففففّنين،  للمواطنين المتكامل
(Rashtriya Vayoshri Yojana،) باالقتصففاد النهو  وبرنامج والمهارا ، ال يش سففبل ت زيز وم ادرة 

  وخطة  المسفففنين،  لرعاية للشفففركا   االجتماعية المسفففؤولية  صفففناديق أموال  توجيه  وبرنامج  بالمسفففّنين،  الم ني
  في  المسفّنين  لمسفاعدة مجاني اتصفال  خ ّ   اسفت حدث كما  المسفّنين.  رفاه  أجل  من  القدرا   وبناء الوعي إذكاء

نت  .2021  األول/أكتوبر  تشفففففرين شفففففّ  كرامتهم  احترام  مع ذلك على  القادرين  المسفففففّنين توظي  إعادة بوابة ود 
(SACRED)  التقاعد. ب د للمسّنين االقتصادي االستقلل على للح اظ 2021 عام في 

 الشاملة  المسائل -باء 

 الرشيدة الحوكمة  

 وتحسفين   ال سفاد  لمكافحة  تدابير عدة  واتَّ ذ   ال سفاد"،  مع  مطلقا    التسفامح  "عدم  بمبدأ  ملتزمة الهند -13
  إدخال ‘1’ :يلي ما  أمور،  جملة في المت ذة،  ال طوا  وتشفففففمل  ومسفففففاءلتها. الحكومية المؤسفففففسفففففا  نزاهة

  خلل من سففيما ال  للمواطنين، ملئمة وتكون  بالشفف افية تّتسففم خدما   لتوفير منهجية  وإصففلحا  تحسففينا 
  ال موميين   الموظ ين ضفففففففد الشفففففففكاوى  وتناول  لتلقي  "لوك ال" مؤسفففففففسفففففففة إنشفففففففاء  ‘2’و  اإللكترونية؛  الحوكمة
 .1988 ل ام ال ساد مكافحة قانون  بموج  م اشرة ،

 وضفففففمان فّ ال  بشفففففكل وال سفففففاد الرشفففففوة  لمنع  2018  عام  في ال سفففففاد  مكافحة قانون  ت ديل  وجرى  -14
  لجنة ت مل ذلك، إلى  وباإلضافة  ال ساد.  لمكافحة المتحدة  األمم ات اقية مع الحالي التشري ي  اإلطار تماشي
 ال ساد. مكافحة على أيضا   المركزية اليقظة

 الحكوميففة  اإلدارا   بحوسفففففففففففففف ففة  بففدءا    مطرد،  نحو  على  الهنففد  في  اإللكترونيففة  الحوكمففة  وتطّور  -15
  نحو  والتوّجه  المواطن، على  التركيز مثل  الحوكمة سفففففففففففما  أبرز فيها  تتجّلى  م ادرا  ات اذ إلى ووصفففففففففففوال  
  في  ضفف مة  أسففاسففية هياكل  إنشففاء بهدف  اإللكترونية  للحوكمة الوطنية  ال طة وتتطّور والشفف افية.  ال دما ،

 اإلنترنت بواسفففطة ال امة  ال دما  إلى  والوصفففول  واسفففع  نطاق على  السفففجل  رقمنة مع  البلد، أنحاء جميع
 .جدا   النائية القرى  في

 اإلنسان وحقوق  التجارية األعمال  

  تمكينية  بيئة  لتهيئة  وذلك  التجارية،  الشففففففركا   مسففففففؤولية   يحّدد  إطار  وضففففففع  على  حاليا    الهند  ت مل -16
  بمراج ة   الهند  وقامت  للمواطنين.  األسففففففاسففففففية   الحقوق   إعمال  في  التجارية   الشففففففركا   مشففففففاركة  تحسففففففين  تتيح
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  للشفففففففففففففركا   والبيئية  واالقتصفففففففففففففادية   االجتماعية   بالمسفففففففففففففؤوليا    المت لقة  الطوعية   الوطنية   التوجيهية   الم ادئ
  وأهداف  اإلنسفففففففففففان  وحقوق   التجارية   األعمال  بشففففففففففف ن  التوجيهية   المتحدة  األمم  م ادئ  مع  ومواءمتها  التجارية،

  التجاري   السففلوك  بشفف ن  وطنية  توجيهية   م ادئ  وضففع  إلى  أيضففا    ذلك  وقاد  .2019  عام  في  المسففتدامة   التنمية
  2019  عام  في  إلزامية  التجارية  الشفركا   بمسفؤوليا   المت لقة   التقارير  أصف حت  ن سفه،  الوقت  وفي  المسفؤول.

  وفي  مسفففففؤولة.  تجارية  ممارسفففففا   اّت ا   أجل من  تّت ذها  التي  اإلجراءا    عن  اإلبلغ  على  الشفففففركا   إلرةام
  مجلس  قام  التجارية،  الشفففففففركا   بمسفففففففؤوليا   المت لقة  بالتقارير  الم نية  اللجنة  لتوصفففففففيا   ووفقا    ،2021  عام

  التجارية  الشففففففففركة  مسففففففففؤوليا   عن  التقارير  تقديم  إلزامية   ب ر   الهند  في  الصففففففففرف  وأسفففففففف ار  المالية  األوراق 
  أسففا   على  وذلك  السفففوقية(،  قيمتها  )حسففف   كيان  1  000  أكبر  تضفففمّ   قائمة  على  التجارية  أعمالها  واسفففتدامة 

 .فصاعدا   2023-2022 المالية  السنة  من  اعت ارا    إلزامي  أسا   وعلى  ،2022-2021  المالية  للسنة  طوعي

 في مرة  ألول  اإلنسفففان  وحقوق  التجارية األعمال  بشففف ن  وطنية عمل  خطة  مشفففرو   إصفففدار  وجرى  -17
 .حاليا   المناقشة قيد وهو المصلحة أصحا  مع للتشاور 2018 عام

ّدد  التي للشركا ،  االجتماعية بالمسؤولية المت لقة التشري ية الوالية وَعّزز  -18  ،2013 عام في  ح 
  في  المسففّجلة الشففركا  أن قت  ،2019-2018 عامي  وخلل اإلنسففان.  حقوق  إعمال في  الشففركا  مسففاهمة
 وأ ن ق  للشفركا . االجتماعية بالمسفؤولية مت لقة  أنشفطة على  هندية روبية  بليون   119,61  الوطنية البورصفة

  والت ليم،  الصففففففففففحية،  والرعاية  والتغذية، ال قر، حدة من  للت في   المبل  هذا  من المائة  في 65 من  يقر  ما
 المهارا .  وتنمية

 المستدامة التنمية أهداف  

  تسففترشففد  التي  الوطنية   التنمية   وخطة   ومسففتدامة.  ومنصفف ة   شففاملة   تنمية  بتحقيق  قويا    التزاما    ملتزمة  الهند  - 19
  وإيمان   للجميع،   والتنمية   للجميع،  )الوحدة  برايا "   وسفففابكا  فيشفففوا    وسفففابكا   فيكا    وسفففابكا   سفففاث   "سفففابكا  بشففف ار 
 التنمية.   في   الحق  إعمال  إلى   الرامي   النَّهج  مع   مّتسقة  وهي   2030  عام   خطة  ت كس   الجميع(  وجهود   الجميع، 

 موّثقة   ،2020و  2017  عامي  في المتحدة األمم إلى الطوعي الوطني  اسففففت راضففففها  الهند  وقّدمت -20
ر وأتاح المسفففففففففففففتدامة.  التنمية أهداف  تحقيق في واجهتها  التي والتحديا  وإنجازاتها جهودها   ولوحة  المؤشفففففففففففففّ
 الواليا  أحرزته الذي للتقدم الشففففففامل التوثيقَ   الهند  في المسففففففتدامة التنمية أهداف  بتحقيق  المت لقان المتاب ة

 المؤشففففففففر. على  الهند تحتلها  التي المرت ة أظهر كما المسففففففففتدامة،  التنمية  أهداف تحقيق نحو االتحاد وأقاليم
  لألهداف  أوسفففففففع  تغطية 2021  حزيران/يونيه  في صفففففففدر  التي  التقرير هذا  من الثالثة  النسففففففف ة  وتتضفففففففّمن
 السابقة. باإلصدارا  مقارنة والمؤشرا 

  اإلحصفاء  وزارة وضف ت الوطني، المسفتوى  على المسفتدامة  التنمية أهداف رصفد  تيسفير  أجل  ومن -21
 جميع  مع بالتشفففففففاور وذلك المسفففففففتدامة، التنمية ألهداف  م صفففففففصفففففففا    للمؤشفففففففرا   وطنيا    إطارا    البرامج  وتن يذ

ص  للمؤشففرا  الوطني  اإلطار إلى  باالسففتناد  الوزارة،  وتصففدر  المصففلحة.  أصففحا   التنمية ألهداف  الم صففّ
 عام. كل  من حزيران/يونيه 29 في السنوي  المرحلي  التقرير المستدامة،

نففففت -22  آيوغ"  "نيتي  مركز  أعففففّده  الففففذي  التقرير  في  الهنففففد  نففففالتهففففا  التي  اإلجمففففاليففففة  الففففدرجففففة  وتحسففففففففففففففّ
(NITI Aayog)  في  66  إلى  المسففففففففففففففتففدامففة  التنميففة  بفف هففداف  المت لقين  المتففاب ففة  ولوحففة  المؤشففففففففففففففر  عن  

  ،2019-2018  عفففامي  في  57و  2020-2019  عفففامي  في  60  بفففالفففدرجفففة  مقفففارنفففة  2021-2020 عفففامي
 أن  ومع  المسففففففففففففففتففففدامففففة.  التنميففففة  أهففففداف  تحقيق  نحو  رحلتهففففا  في  الهنففففد  أحرزتففففه  الففففذي  الّتقففففدم  ي ظهر ممففففا
 التنميفة  أهفداف  من  ثمفانيفة  في  جيفدا    أداء  الهنفد  حّققفت الجفائحفة،  انتشفففففففففففففففار  شففففففففففففففهفد   2021-2020 ال ترة

 تحقيق مؤشففففر  بواسففففطة  بقياسففففها  (NITI Aayog) آيوغ" "نيتي  مركز  قام  التي عشففففر  ال مسففففة المسففففتدامة
 الهند. في المستدامة  التنمية أهداف
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 والفقر اإلنسان حقوق   

  قصففففففففففيرة م ادرا  اّت  ت إذ ال قر، حدة من للت في   الجوان   مت ددة  اسففففففففففتراتيجية  الهند اعتمد  -23
 ال قر دليل  وضففففففع طريق عن شففففففامل  بشففففففكل ال قر م ّدال   قيا  إلى وعمد   السففففففواء  على  األجل  وطويلة
 األب اد. المت دد الوطني

  الحبو   توزيع فيها بما  التدابير، من  متنوعة  مجموعة ب ضففففففففففففل األسففففففففففففاسففففففففففففية  االحتياجا   وتلبَّى -24
 إلى وما للمسففففت يدين، المصففففرفية  الحسففففابا  إلى  م اشففففرة   النقدية  الم ال  وتحويل ال مالة، وضففففمان الغذائية،

 النقدية اإلةاثة من  المسففففففففت يدين قاعدة اّتسفففففففف ت ،يوجانا  كاليان ةاري   مانتري  برادان  قانون   وبموج  ذلك.
  اإلةلق  ظلّ  في الحياة  مشففففففففّقة  مواجهة بغية  مصففففففففرفية،  حسففففففففابا   يملكن ممن امرأة   مليون  200  لتشففففففففمل

 للمسفففففففففففنين نقدية تحويل  أيضفففففففففففا   أجريت الجائحة، تجاوز  أجل  ومن  الجائحة.  أثناء  ف ر  الذي الشفففففففففففامل
 اإلعاقة. ذوي  واألش ا  واألرامل

 السفكنية  والمرافق  الصفحية،  للرعاية  األسفاسفية الهياكل تدعيم  فيها بما  إضفافية،  تدابير  حاليا   وت تَّ ذ -25
 برنامجي طريق عن الزراعة،  على ي تمدون  الذين األشفففففف ا  دعم نظم عن فضففففففل   لل قراء،  الم صففففففصففففففة

 مفانتري   "برادانو  (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)  يوجفانفا"  بيمفا  ففاسففففففففففففففال  مفانتري   "برادان
 (.Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) يوجانا" سينشاي  كريشي

  100 إلى قيمتها  تصل  قرو   منح  (Stand-Up India)  الناشئة" الهند  مشاريع"  برنامج  ويسّهل -26
 ومقترضففففففففة المصففففففففنَّ ة الق ائل أو المصففففففففنَّ ة  الطوائف  من  األقل  على  واحد  مقتر  إلى هندية  روبية  مليون 
 التصففففنيع  قطا  في  ال ضففففراء  بالمسففففاحا  م نية شففففركة  إلنشففففاء  المصففففارف، فرو   من  فر  كل  في واحدة،

 التجارة. أو ال دما  أو

 Pradhan Mantri)  يوجانا"   فيكا   كاوشال  مانتري   "برادان   برنامج  من  الثالثة  المرحلة   واست هلت -27

Kaushal Vikas Yojana)  الصفففففففففففففلة  ذا   المهفارا    على  التفدريف   لتوفير  2021  الثفاني/ينفاير  كفانون   في  
  المهارا    اكتسففا   برنامج  اسففت هلّ   وبالمثل،  البلد.  في  الشفف ا   آالف  على  بال ائدة  سففي ود  مما  الصففناعة   بدوائر

  النظام  لت زيز  2018  الثاني/يناير  كانون   في  (SANKALP)  الم يشفففففففففففففة   سفففففففففففففبل  لت زيز  بالم ارف  واإللمام
  في  المهارا    باكتسفففا   المت لقة  الرئيسفففية  القضفففايا  وم الجة   القصفففير  األجل  في  اللزمة  للمهارا    اإليكولوجي

  في  المتاحة  المقاعد  عدد  وي رفع  المهارا ،  على  للتدري   جديدة  مؤسسا   إنشاء  يجري   ذلك،  على  وبناء  البلد.
 الحكومية. وال ط  البرامج وم تلف المؤسسي الهيكل بين تآزر أوجه إيجاد ويتم القائمة، المؤسسا 

 Pradhan Mantri Gram Sadak) يوجانا" سفففففففففاداك  ةرام  مانتري   "برادان  برنامج واسفففففففففت هلّ  -28

Yojana)  يصلح  طرق   ب ضل  األساسية  ال دما   إلى الريفية  المناطق  في المقيمين  السكان  وصول  إلتاحة 
  الوصفول الريفية،  الطرق   من  ضف مة  شف كة إنشفائه ب ضفل  البرنامج، وأتاح الجوية.  األحوال جميع في سفلكها

 نوعية تحسففففين  في ذلك وسففففاعد الصففففحية.  والمرافق والسففففوق   ال مل  أماكن إلى  أقل وبسفففف ر  أسففففر   وقت في
 الريفية. المناطق في الحياة

 عبر  المتوارث  ال قر  حففدة  من  الت في   إلى  الراميففة  األخرى   األجففل  الطويلففة  الم ففادرا   بين  ومن -29
 النهار" منتصففففف  "وج ة  برنامج  ويوفِّر .عاما   14 سففففن حتى  األط ال لجميع المجاني  الت ليم توفير األجيال،

 يقوم  كمفا  البلفد.  أنحفاء  جميع  في  الحكومفة  من  المفدعومفة  والمفدار   الحكوميفة  المفدار   في  لألط فال  الغفذاءَ 
 المجتمع في  فقرا   األشفففففففدّ  ال ئا   تتكبدها التي الطبية الن قا  جميع بتغطية الشفففففففامل  الصفففففففحي  الت مين نظام

 مدعوم. بس ر والمحسوبة
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 والبيئة اإلنسان حقوق   

 المناخ.   لتغير والتصففففدي البيئة  لتحسففففين  تبذلها التي الجهود  بمواصففففلة  راسفففف ا   التزاما    ملتزمة الهند -30
  في ال يش  في  الحق شففففففمل حتى  الحياة" في  "الحق لم هوم  ت سففففففيرا   تدريجية بصففففففورة ال ليا المحكمة  وأعطت

 صحية.  بيئة

 الجهود"  أقصففففففى بذل  "أسففففففا  على  باريس  ات اق  بموج   وطنيا    المحّددة  مسففففففاهمتها  الهند  وَقّدمت -31
 من  وحفدة  لكفل  االن  فاثفا   كثفاففة  خ ض  من  الهنفد  وتمّكنفت  االعت فار.  في  اإلنمفائيفة  ضففففففففففففففروراتهفا  أخفذ  ومع

 هففدفهففا  تحقيق  لهففا  أتففاح  ممففا  ،2016و  2005  عففامي  بين  المففائففة  في  24  بنسفففففففففففففف ففة  المحلي  نففاتجهففا  إجمففالي
د  الطوعي  (COP26)  األطراف لمؤتمر  وال شرين  السادسة  الدورة  وخلل  .2020 عام  قبل ما  لمرحلة  المحدَّ

  خمسففففففة  الهند  أصففففففدر   ةلسففففففكو، في  ع قد   التي المناخ،  تغير بشفففففف ن  اإلطارية المتحدة األمم ات اقية في
ل ‘1’ :وهي  المناخي،  ال مل  بشف ن  (Panchamrit)  رئيسفية إعلنا   من جيغاوا  500 توليد إلى التوصفّ

 مصففففففففففففففادر من  الطفاقفة احتيفاجفا   من المفائفة في 50  تلبيفة ‘2’و ؛2030 عفام بحلول األح وريفة  ةير  الطفاقفة
 من طن بليون  بمقدار المتوق ة الكربون  ان  اثا  إجمالي خ ض  ‘3’و  ؛2030 عام  بحلول المتجددة  الطاقة

  بحلول  المففائففة  في  45  بنسفففففففففففففف ففة  االقتصفففففففففففففففاد  في  الكربونيففة  الكثففافففة  خ ض  ‘4’و  ؛2030  عففام  وحتى  اآلن
 إلى باالن  اثا  الوصفففففففففففول  في  المتمثل  الهدف تحقيق  ‘5’و ؛2005 عام  بمسفففففففففففتويا  مقارنة ،2030 عام

 .2070 عام بحلول الص ر مستوى 

 وفيما  المتجددة.  الطاقة بمصفادر المت لقة  ال يارا   وتنويع النظي ة  الطاقة باسفت دام ملتزمة  والهند -32
  جرى   ،2030  عفام  بحلول المتجفددة  الطفاقفة  مصففففففففففففففادر  من  جيغفاوا   500  توليفد في  المتمثفل الهفدف  ي ص
 المائة  في 75 بمقدار  زيادة يمّثل وهذا ،2020  آذار/مار  منذ جيغاواطا  132  توليد  يتيح ما  تركي  بال  ل
 باالشتراك  الشمسية،  للطاقة الدولي  التحالف إنشاء في الهند ساعد   ،2015  عام  وفي .2014  ب ام مقارنة

 وي  دّ  الشففففمسففففية.  الطاقة  توليد  نظم  نشففففر  ب ضففففل  المناخ لتغير  للتصففففدي ال المية  الجهود لحشففففد  فرنسففففا، مع
 وفي موق ين. 107 احتوائه مع نموا   األسففففر  الدولية  المنظما   من اليوم  الشففففمسففففية  للطاقة الدولي  التحالف

 من مصفففف اح مليون  11 ي ترك جرى  ،2015 عام في  اسففففت هلّ  الذي الشففففوار ،  إلنارة الوطني  البرنامج  إطار
 أكسففففيد  ثاني  ان  اثا   وخ  ضففففت  (LED) للضففففوء باعث  ثنائي صففففمام  لديها التي الذكية الشففففوار   مصففففابيح
  يوجففانففا"  أوجواال  مففانتري   "برادان  برنففامج  خلل  ومن  .2020  عففام  بحلول  طن  مليون   5,12  بمقففدار  الكربون 

(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana،)  المسففال الن طي الغاز  شففكل في  النظي  الوقود اسففت دام  زاد  
(LPG)  2021 عام في المائة في 99,8 إلى 2016 عام في المائة في 62 من. 

  م فالجفة  إلى  ترمي  للتبريفد  شففففففففففففففاملفة عمفل  خطفة  أَعفّد  التي  البلفدان  أوائفل  من  أيضففففففففففففففا   الهنفد وت  فدّ  -33
 التبريد. على الطل  تقليل في للمساعدة اّت اذها الواج   اإلجراءا    وتحديد  القطاعا    عبر  التبريد  متطل ا 

  وجه في  الصفففمود  على  قادرة تحتية  بنى إنشفففاء  أجل من االئتلف الهند  أطلقت ،2019 عام وفي -34
  ممفا   والكوارث،  المنفاخ م فاطر وجفه  في  الصففففففففففففففمود  على  القفادرة  التحتيفة  البنى  أنظمفة  ت زيز  هفدفهفا  الكوارث

ة  الهند واسففففففتثمر   نيودلهي.  في االئتلف أمانة مقرّ   ويقع المسففففففتدامة.  التنمية تحقيق  يتيح  من  كبيرة  حصففففففّ
 األولى. ال مس السنوا  مدى على األساسية التكالي  لتغطية ستحتاجها أنها ق ّدر التي المالية  الم ال 

 مففدينففة  100  ي ص  فيمففا  2019  عففام  في  "منففاخيففا    الففذكيففة  المففدن  تقييم  "إطففار  الهنففد  اعتمففد   كمففا -35
 المناخية  اإلجراءا  ات اذ  نحو  المدن  توجيه إلى تهدف بالمناخ مرت طة م لمة 28  اإلطار  ويتضففففّمن ذكية،

 به. ت ّثرها ت في   وعلى المناخ  لتغّير أكثر التصدي على  ومساعدتها اللزمة

ّن ت -36  ب  ل   2020 ل ام المناخ  تغير أداء  مؤشففر حيث من األولى  ال شففر الدول  بين من  الهند  وصفف 
 االقتصادي.  ونمّوها ان  اثاتها بين لل صل متواصلة جهودا   وبذلها ملموسة، مناخية إجراءا  ات اذها
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 المنتجا  عن الناجم التلّوث م الجة  "إطار بشففف ن  قرارا    إصفففدارها  عند  الم ادرة  زمام الهند  ذواّت  -37
  في  الم قودة  الراب ة  دورتها  أثناء للبيئة المتحدة األمم  جم ية  اعتمدته  واحدة"، مّرة  ت سفففت دم  التي البلسفففتيكية

ضفف ت ذلك، إلى  وباإلضففافة .2019 عام   2021 ل ام  البلسففتيكية الن ايا  إدارة تغيير إلى الرامية القواعد و 
 واستيراد  تصنيع الهند  وحّظر  المدارة. وةير المتناثرة  البلستيكية الن ايا  عن الناجم  التلوث من  الحدّ  بغية

ّدد   التي البلسففففففففتيكية المواد واسففففففففت مال  وبيع  وتوزيع  وت زين  جميع في واحدة،  مرة ت سففففففففت دم أنها  على  ح 
  2019  عفام  في  النظي   للهواء  الوطني  البرنفامج  واسففففففففففففففت هفلّ   .2022  تموز/يوليفه  1  من  اعت فارا    البلفد،  أنحفاء
  .2024  عام  بحلول المائة  في  30-20 بنس ة ال القة  الدقيقة  الجسيما   تركيز  ت فيض إلى  التوصل بهدف

  تتّ ع   دعم  بغية  المنشففففود، الهدف  تبل  لم التي المدن في الهواء تلّوث بشفففف ن  قواعد لوضففففع بوابة واسففففت حدثت
 المت لقة بالم لوما  ال ام الجمهور  وتزويد المدينة هواء بشففف ن  المن َّذة  ال مل  ل طة والمالي المادي الوضفففع
 النظي . للهواء الوطني البرنامج إطار في الهواء نوعية إلدارة المبذولة بالجهود

نت -38 شففففففففففففففّ   بالوسففففففففففففففائل  التنقل  بمسفففففففففففففف لة للتوعية  (E-AMRIT)  أمريت"-"إي  اإللكترونية  البوابة  ود 
 الكهربفائيفة.  بفالمرك فا   المت لقفة  الم لومفا   جميع  يوّفر شففففففففففففففامفل" "موقع  بمثفابفة  ولتكون   الهنفد، في  الكهربفائيفة

 الهند في  الرئيسففي  البرنامج  الكهربائية و( )الهجينة المرك ا   وتصففنيع اعتماد في  اإلسففرا   برنامج حاليا    وي  دّ 
 وفي محليا .  الكهربائية  السففففيارا   تصففففنيع  تشففففجيع  خلل من  الكهربائية بالوسففففائل التنقل لمسفففف لة  يرّوج الذي

  في والية 28  أصفففل  من  25 وقامت  مسفففّجلة.  هربائيةك  مرك ة  759 182  هناك كانت  ،2022  نيسفففان/أبريل
 مصففففففففن ا   380  وهناك  عنها،  باإلبلغ  أو  الكهربائية  بالمرك ا  مت لقة  حكومية سففففففففياسففففففففا   بصففففففففياةة الهند

 الهند. في  الكهربائية للمرك ا 

  نحو  على  السفاحلي  اإليكولوجي   والنظام  المانغروف  أشفجار   إلدارة  وطنية  اسفتراتيجية   الهند  ووضف ت -39
ون   تدابير  وأّد   بها.  مرت طة  عمل  وخطة   مسففففففففففتدام،   أشففففففففففجار  تغّطيها  التي  المسففففففففففاحة   زيادة  إلى  هذه  الصففففففففففّ

  .2019  عففففام  في  مرب ففففا    كيلومترا    4  975  إلى  2015  عففففام  في  مرب ففففا    كيلومترا    4  750  من  المففففانغروف 
  ال مل  وخطة   الجانحة،  الضف مة  ال حرية  الحيوانا    مسف لة  إلدارة  التوجيهية   الم ادئ  2021  عام  في  وصفدر 
  وموائلهفا  ال حريفة  الكفائنفا   لهفا  تت ر   التي  التهفديفدا   من  الحفدّ   بغيفة  ال حريفة، بفالسففففففففففففففلحف   الم ينفة  الوطنيفة 

  مناطق  في  المسفتدامة   البيئية  للسفياحة   توجيهية  م ادئ  صفدر   كما  الم لوما .   وت ادل  ال لمية  ال حوث  وزيادة
 .2021 األول/أكتوبر تشرين في النهرية الدالفين لحماية توجيهية وم ادئ البرية، والحياة الغابا 

 حيث من الثالثة المرت ة واحتّلت الغابا ، مسففففففففاحة  حيث من ال الم في دولة أكبر  عاشففففففففر  والهند -40
  "مسففففح هيئة وَنشففففر   .2020و 2010 عامي  بين الغابا   مسففففاحة  في السففففنوي   الصففففافي  الكسفففف   متوسفففف 
 وأورد  سفففففففففففنتين.  كل يصفففففففففففدر الذي ،2021 ل ام الهند في الغابا   بحالة المت لق  التقرير الهند" في الغابا 
 البلد في الشففففففجري   والغطاء الغابا   مسففففففاحة إجمالي  في  زيادة 2021 عام  في  الهيئة عن الصففففففادر  التقرير

 .المائة في 24,62 إلى 2019 عام في المائة في 24,56 من

 والسياسية  المدنية  الحقوق  -جيم 

 العادلة والمحاكمة العدل إقامة  

 ال قا  من اإلفل   

  األقليا    ضففد  الممار   ال نف  على  ال قا   من  اإلفل    أشففكال من  شففكل  أي مع  الهند  تتسففامح  ال -41
  في  الهند  في  ال ليا  المحكمة   تنظر  وإذ  الضففف ي ة.   ال ئا   من  وةيرها  المهّمشفففة  والمجتم ا    واألط ال   والنسفففاء

  هوية  تتقاطع  "عندما  أنه  براديش  أندرا  والية  ضفففففففففد  فالي  جمال  باتان  قضفففففففففية  في  أعلنت  مت ددة،  حرمان  أوجه
  والتمييز  ال نف  تواجه  قد  الجنسفففففففففي،  وتوّجهها   وإعاقتها  ودينها  وط قتها  طائ تها  منها  أخرى   سفففففففففما   مع  المرأة 
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  نظرة    األمور  إلى  النظر  الضفففففففروري   من  يصففففففف ح  الحالة،  هذه  مثل  وفي  األسففففففف ا .  هذه  من  أكثر  أو  لسفففففففببين
  كفي ة  امرأة   خضفو   إلى  أدى  بما  تراكمي  بشفكل  مت ددة  اضفطهاد   مصفادر  تقاطع  كيفية  لتقييم  الجوان    مت ددة
  وآخرين،  الهند  اتحاد  ضد  فاهيني  شاْكتي  قضية  ف ي  وبالمثل،  م ّينة".  ت  ّية  لتجربة  مصنَّ ة  طائ ة  إلى  تنتمي
  بوناواال   .  تحسففففين  قضففففية  وفي  الشففففرف؛  جرائم  مسفففف لة  لم الجة   وتصففففحيحية   وقائية  تدابير  المحكمة   حّدد 

 األبقار. حراسة ضدّ  تدابير المحكمة حّدد  الهند، اتحاد ضد

 تنص  الواليا   حكوما  إلى  الطوائف  بين  الوئام بش ن توجيهية م ادئ  المركزية  الحكومة وَأرسلت -42
 أعمال  ومكافحة  ف ال، بشفففففففففففكل  الطائفية  االضفففففففففففطرابا   لمنع إدارية  تدابير عدة اّت اذ على أمور  جملة في

 لتحقيق  لجان إنشففففاء أيضففففا   التوجيهية الم ادئ وتتوخى  وإةاثتهم. المتضففففررين األشفففف ا  وحماية  الشففففغ ،
  األحزا   عن  وممثلين مجتم يين وقادة بارزين مواطنين تضفمّ  طائفيا ، الحسفاسفة والمناطق المدن في  السفلم
 إلى الجريمة  لسفففففففففجل  الوطني المكت   تقارير  وتشفففففففففير ذلك. إلى  وما المحترمة،  والمنظما  سفففففففففيةالسفففففففففيا

 .2018 عام منذ البلد في الطائفية/الدينية الشغ  أعمال عدد ان  ا 

 الجنسانية الهوية  مغايري  حماية  

نَّ  -43  جميع   يحظر الذي 2019 ل ام الجنسففففففففففففانية الهوية  مغايري   حقوق( )حماية قانون   البرلمان سففففففففففففَ
  الدولة  على  التزاما   وي ر   الحياة،  مجاال   جميع  في  الجنسففففففففففففففانية الهوية  مغايري  ضففففففففففففففد  التمييز أعمال

 من  واسفت ادتهم  والت ليم االجتماعي الضفمان على  حصفولهم ضفمان  خلل من  المجتمع  في إدماجهم لضفمان
 الصحية. المرافق

  المشاريع،  وإنشاء  ال يش  كس   على المهمَّشين  األفراد لمساعدة شامل    برنامجا    الحكومة واستهّلت -44
  الجنسفانية الهوية  لمغايري   الشفامل  الت هيل إلعادة المركزية القطاعا   "خطة يشفمل ،2022  شف ا /فبراير في

  ف ل  يمارسففففون  الذين لألشفففف ا  الشففففامل الت هيل إلعادة المركزية القطاعا   و"خطة رفاههم" ضففففمان بغية
  ال يش، وسفففبل المهارا ،  وتنمية  الدراسفففية،  المنح  في تتجّلى م تل ة مكّونا   من  البرنامج ويت ّلف التسفففول".
 مجتمع حماية  ووحدا   اإللكترونية،  وال دما  اإلسفففففففففففكان،  وخدما  المت ّددة، الطبية  الصفففففففففففحية  وال دما 

  في  افت تح  الففذي  (،Garima Greh)  "ةريففه  ةففاريمففا"  اإليواء  دار  وأنشفففففففففففففف   الجنسفففففففففففففففانيففة.  الهويففة  مغففايري 
 الم وى  مثل  األسففففاسففففية  الراحة ب سففففالي   تزويدهم  مع الجنسففففانية الهوية  لمغايري  الم وى  لتوفير ،2022 عام

 الترفيهية. والمرافق الطبية والرعاية والغذاء

 الميل   ومزدوجي  والمثليين المثليا   ضفففففففففففد  التمييز  لمكافحة  القانوني  إطارها أيضفففففففففففا   الهند  وعزز  -45
  قضففية  في  الهند، في ال ليا المحكمة وأعلنت  الجنسففين.  صفف ا   وحاملي الجنسففانية الهوية  ومغايري  الجنسففي

  الصفففففففففف ة ونزعت الهندي،  ال قوبا  قانون  من 377 المادة بطلن  ،الهند اتحاد  ضففففففففففد جوهر  سففففففففففين   نافتيج
  الم روضفففففة الم قولة ةير  القيود  وأزالت ان راد، على المتراضففففففين  ال الغين  بين  الجنسففففففية  المثلية عن الجرمية

 الجنسففي الميل  ومزدوجي  والمثليين المثليا   مجتمع بها  يتمّتع أن  ي  تر   التي  والت بير االختيار حرية على
 الجنسين. ص ا  وحاملي الجنسانية الهوية  ومغايري 

 االحتجاز ظروف  

صففففففة الميزانية  زاد  -46  2018-2017 عامي  في  هندية  روبية بليون  52,54 من للسففففففجون   الم صففففففّ
 وأن ق الغذاء، على  تقري ا   الميزانية  نصففف وأ ن ق  .2021-2020  عامي  في  هندية روبية  بليون   67,41 إلى

 ال  لي الحجم  وبل   المهني/الت ليمي.  والتفدريف  والملبس الرعفايفة وأنشففففففففففففففطفة الطبيفة  المسففففففففففففففائفل على  ال فاقي
  وزارة  وأصففففففففففدر  .2020 عام في موظ ا   2  232  الطبيين وللموظ ين موظ ا   61  296 السففففففففففجون  لموظ ي
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  في  والموظ ين للسففففجناء ال قلية  الصففففحة  قضففففايا فيه  ت الج  2021  عام  في  اسففففتشففففاريا   رأيا   الداخلية الشففففؤون 
 الجائحة. خلل والت هيل اإلصلح ود ور السجون 

 والرق  بال شر االتجار  

 فيها  بما   وحمايتهم،  الضففحايا  ودعم   باألشفف ا   االتجار  لمكافحة   حاسففمة   إجراءا    بات اذ   ملتزمة  الهند  - 47
 وفي   وبروتوكوالتهفا.  الوطنيفة  عبر  المنظمفة  الجريمفة   لمكفافحفة   المتحفدة   األمم  ات فاقيفة  عن  النفاشفففففففففففففئفة   بالتزاماتهفا  الوفاء 

  الهند،   دسفتور   يشفمل  باألشف ا   االتجار  لمكافحة   النطاق  واسفع  وسفياسفاتي   تشفري ي   إطار   الهند   لدى   الصفدد،  هذا 
 . 1860 ل ام   الهندي   ال قوبا    وقانون  ، 1956 ل ام  اللأخلقي  االتجار  منع   وقانون 

 في للتحقيق  مجّهزة  وهي بال شففففففر، االتجار  حاال  في بالتحقيق  م ولة الوطنية  التحقيقا  ووكالة -48
مة المالية المسفففففففففففففاعدة وازداد  دولية.  ورواب  البلدان  بين رواب   على تنطوي   التي  الجرائم  واليا  إلى  المقدَّ
م  القائمة،  الوحدا  وتدعيم  بال شففففففففففففففر  االتجار  لمكافحة جديدة  وحدا  إنشففففففففففففففاء أجل من االتحاد وأقاليم  وتقدَّ

ن  القضفائيين. والموظ ين  الشفرطة  أفراد  لتوعية المالية المسفاعدة شفّ  الجريمة  مكافحة مركز  2020  عام  في ود 
 نشففففر  تيسففففير إلى  ترمي  الوطني  المسففففتوى  على  اتصففففاال  منصففففة  بمثابة وهو وكاال ، عدة  بين  المشففففترك

 الدول.  بين  التنسيق تمكين وإلى ال  لي الوقت في البلد أنحاء جميع في الكبرى  بالجرائم المت لقة الم لوما 

  ت هيلهم  وإعادة االتجار ضفففففففففحايا إنقاذ  على ترّكز  التي البرامج من عددا    الهند  حكومة ووضففففففففف ت -49
  ،"شفففففففاكتي"  ب ثة  إطار في (،Shakti Sadan) سفففففففادان"  "شفففففففاكتي ال نصفففففففر ويوّفر أوطانهم. إلى  وإعادتهم

  الضفحايا للنسفاء واالجتماعي  االقتصفادي الضفمان  عن  فضفل    الصفحية، وال دما  والملبس والغذاء الم وى 
 االتجار  ضففففففحايا  إنقاذ وعلى  بال شففففففر، االتجار  منع على أيضففففففا    وينص  صفففففف  ة.  لظروف  ت رضففففففن  اللواتي

  "نالسففا"  برنامج  ويقّدم أوطانهم. إلى  وإعادتهم وإدماجهم  ت هيلهم  وإعادة التجاري  الجنسففي االسففتغلل  ألةرا 
(NALSA)  االتجار لضفففففففففحايا القانونية  المسفففففففففاعدة التجاري( الجنسفففففففففي واالسفففففففففتغلل االتجار )ضفففففففففحايا 

 فيهفا بمفا  ،مشففففففففففففففروعا   464 البلفد  في  ون  فذ  المحفاكمفة.  أثنفاء ذلك  وب فد  اإلنقفاذ وقت الجنسففففففففففففففي واالسففففففففففففففتغلل
 من امرأة  18  116 واسفت اد   ت هيلهم. وإعادة الجنسفي واالسفتغلل االتجار ضفحايا  لحماية دور 107 إنشفاء

 .2021 آذار/مار  حتى  البرنامج

د  اسففتشففاري   رأي  صففدر  خا ،  بوجه  بال شففر  االتجار  ضففحايا  األط ال   بضفف ف  واعترافا   -50   بشفف ن  محدَّ
  للسفففتجابة   وحدة  الط ل  حقوق   لحماية  الوطنية  اللجنة  وأنشففف     ت هيلهم.  وإعادة  االتجار  ضفففحايا  األط ال   إنقاذ

صة   مكاتبها  عدد  أيضا    الحديدية   السكك  وزارة   وزاد    باألط ال.   االتجار  مس لة  م الجة  هدفها  السري ة   الم صَّ
  عرضة  زالوا  ما  الذين  المصحوبين   ةير  األط ال   لدعم  القطار،   محطا   أبرز  في  تقع  التي  األط ال،  لمساعدة
 الحكومة. وتديره الساعة مدار على متاح األط ال لمساعدة خ  استحداث إلى باإلضافة للتجار،

  وإعفادة  والرعفايفة  )الوقفايفة  بفاألشففففففففففففف فا   االتجفار   قفانون  مشفففففففففففففرو    إتمفام  على   حفاليفا    الحكومفة   وت كف  - 51
  باألشففففففففف ا   االتجار   منع   إلى   القانون  مشفففففففففرو   ويسففففففففف ى   البرلمان.  على  ي رضفففففففففه   كي  2022 ل ام   الت هيل( 

 للضحايا، الت هيل  وإعادة  والحماية   الرعاية  وتوفير   واألط ال،  بالنساء   االتجار   سيما   وال   شاملة،   بصورة   ومكافحته 
 الجناة.  مقاضاة  ضمان  وكذلك  لهم،  داعمة  واجتماعية  واقتصادية   قانونية  بيئة   وتهيئة  حقوقهم،  احترام  مع 

 من  كفلّ   مع  بفال شففففففففففففففر  االتجفار  لمنع  ثنفائيفة  ت فاهم  مفذّكرا   الهنفد وّق فت  الفدولي،  الصفففففففففففففف يفد  وعلى -52
 (.2020)  وميففانمففار  (2018)  وكمبوديففا  (2017)  المتحففدة  ال ربيففة  واإلمففارا   (2015)  بنغلديش  حكومففا 

  في األعضفففاء  للدول  ال امين  للمّدعين عشفففر التاسفففع االجتما   عن  الناتج  البروتوكول على الهند وق ت كما
 .2021 عام في  للت اون  شنغهاي منظمة
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 المهينة أو اللإنسانية أو القاسية والم املة الت ذي   

 القوة،  من  األدنى الحدّ  باسففففففففففففففت دام  األمنية والحالة ال ام النظام  مع  بالت امل  ملتزمة  الهند  تزال ال -53
 بما ال وامل م تلف  في  الواج  النحو على النظر وب د  والتناسفففففف ،  والضففففففرورة  القانوني  اليقين  لم ادئ وفقا  
  هنفاك   تكون   عنفدمفا  ولكن  نيفة،  بحسففففففففففففففن  اإلجراءا   تّت فذ  األمن  قوا   أن وصففففففففففففففحيح  الميفدانيفة. الوقفائع  فيهفا

  نطاق  خارج اإلعدام ضففففففففحايا  أسففففففففر  جم ية  قضففففففففية وفي  مجراه.  القانون  ي خذ القوا ، هذه ضففففففففد  ادعاءا 
 كان  وإن حتى جريمة، ارت كبت "إذا أنه للهند ال ليا المحكمة  الحظت  ،الهند اتحاد ضفد  آخر  وطرف القضفاء

 من  المطلقفة الحصفففففففففففففففانفة  بمبفدأ  الجنفائيفة  المحكمفة  أمفام  االحتجفاج  يجوز  ال  الجيش، أفراد  أحفد  يفد  على  ذلفك
 المحاكم  وَمنحت عقا ". دون  يتصففففففففففففرف أن ألحد يجوز  "الو  الجنائية"  اإلجراءا   قانون   بموج   المحاكمة
 ذلك. استدعت التي الحاال  في ت ويضا  الهند في القضائية ش ه  والهيئا 

 لحقوق   الوطنية اللجنة  أصفففففففففدر   عنها، واإلبلغ  االحتجاز  أثناء الوفاة  حاال   مسففففففففف لة  ولم الجة -54
  حالة أي وقو  من سففاعة  24  ةضففون   في أنه  م ادها الواليا   حكوما  جميع إلى توجيهية  م ادئ اإلنسففان

 عن  وتقارير الوفاة،  ب د  الجثة  فحص  عن  تقارير إعداد  ثم بالحادث  اللجنة  إعلم  يج  االحتجاز،  أثناء وفاة
 الهند ووّق ت ذلك. إلى وما الوفاة،  ب د  الجثة  فحص  نتائج  عن  بال يديو  مصفففّورة  وتقارير القضفففائي، التحقيق

  في  المهينة  أو  اللإنسففانية  أو القاسففية ال قوبة أو الم املة  ضففرو  من  وةيره الت ذي  مناهضففة ات اقية على
 القائمة  في  يندرج الموضففففففففففففو  أن  وبما  عليها. بالتصففففففففففففديق ملتزمة تزال وال  ،1997  األول/أكتوبر  تشففففففففففففرين

 الم نية  اللجنة فتئت وما  الصدد. هذا في  الواليا  رأي أيضا   اعت ارها في المركزية  الحكومة ت خذ المشتركة،
 عملية على اإلقدام  قبل المحلي القانون   على  إدخالها الواج  الت ديل  تدر  الهند في  القانونية بالشففففففففؤون 

 ال قوبا  وقانون   الهند، دسففففففتور في الواردة األحكام يشففففففمل الذي  القائم،  القانوني  اإلطار أن إال التصففففففديق.
 الت ذي   أشفففففففكال من  شفففففففكل أي  من كافية  حماية يضفففففففمن  ذلك، وةير  الجنائية،  اإلجراءا  وقانون   الهندي،

  مجال في التثقي  يشفففففففّكل ذلك، إلى  وباإلضفففففففافة  المهينة.  أو  اللإنسفففففففانية  أو القاسفففففففية ال قوبة أو والم املة
  أفراد إلى توفَّر التي  ال دمة،  أثناء  التدريبية  والدورا  التوجيهية  الدورا  من يتجزأ ال  جزءا   اإلنسففففففففففففان  حقوق 

 للمسفؤولين التدري  اإلنسفان لحقوق  الوطنية المؤسفسفا  توفر كما القضفائي. والجهاز األمن وقوا   الشفرطة
 الجماعية. الحقوق  عن فضل   عام، بشكل اإلنسان حقوق  على  الحكوميين

 ال ادلة والمحاكمة ال دل إقامة  

 الم ونة يوّفر شففامل قانوني نظام  إقامة  ت زيز أجل من القانونية لل دما   الوطنية  الهيئة  ت سففسففت -55
  ،2022  آذار/مفار   ومنفذ  المجتمع. في  والضفففففففففففففف ي فة والمهمشففففففففففففففة المحرومفة  لل ئفا  المجفانيفة  القضففففففففففففففائيفة

  محفاميفا    33  835  من  فيهفا ال فاملفة  القوة  وتتف لف  الهنفد، في  القفانونيفة ال فدمفا  عيفادا   من  12 976 ت مفل
 القفانوني  الوعي إذكاء القفانونيفة لل فدما   الوطنيفة الهيئفة تتوخى كمفا سففففففففففففففنوا . 10  عن  تزيد ب برة  يتمت ون 

  ومنصفا  الشف كية  الدراسفية  والحلقا  والراديو  التل زيون  فيها  بما الرقمية، اإلعلم  وسفائل  اسفت دام خلل من
 وةيرهما.  وفايسبوك يوتيو  مثل االجتماعي التواصل وسائل

  للجهاز األسففففففففففففاسففففففففففففية الهياكل  مرافق لتطوير  المركزية  الحكومة ترعاه الذي  البرنامج  تمديد  وجرى  -56
  بشففكل  وأدائها القضففائية  السففلطة عمل تحسففين هو ذلك  من  والهدف .2026  آذار/مار  31 حتى القضففائي

  االنتصففففففاف  سففففففبل  لتوفير  زخما   أيضففففففا    سففففففي طي  مما ،نيااليا  ةرام إلى  المسففففففاعدة  تقديم  ومواصففففففلة  عام،
 النا . عامة متناول في  تكون  التي التكل ة والميسورة  وال ديدة السري ة القضائي

 بين مت خرة قضففففففففية مليون  3,33 حوالى  في  المسففففففففت جلة القضففففففففايا  في تنظر  التي المحاكم وبّتت -57
  في ال دل  وزارة اسفففففففففففتهّلته الذي  ب د، عن الموفَّرة القانونية  ال دما   برنامج ويهدف  .2020و 2014 عامي

زين  األشففففف ا  رب  إلى ،2017 عام   طريق  عن  القانونية،  المشفففففورة إلى يحتاجون   الذين والمهمَّشفففففين  الم وَّ
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  بال يديو/الهاتف  التداول من  تمّكن  مرافق  بواسفففففففففطة  المحامين من بمجموعة  مسفففففففففاعدين،  قانونيين  متطوعين
 آيوغ" "نيتي مركز وضفففففففففع كما "ال انشفففففففففيا ". مسفففففففففتوى  على الموجودة المشفففففففففتركة ال دمة مراكز  في متاحة

(NITI Ayog) آلية  لوضفففففع مواتية  بيئة  لتهيئة الهند في اإلنترنت  عبر  المنازعا   تسفففففوية  لسفففففياسفففففة  خطة  
 المت خرة. القضايا من الحدّ   تتيح بديلة

 والجنسية والهوية االسم  

  القانونية.   الط ل  هوية  إث ا    نحو  األولى   ال طوة  وهو   ط ل،   لكل   حقا    الوالدا   تسففففففففجيل   ي دّ   الهند،   في  - 58
  والوفيفا ،   الوالدا    تسفففففففففففففجيفل   عن   المسفففففففففففففؤول   المحكمفة  كفاتف    إلى   والوفيفا    الوالدا   عن   ي بلَّ   أن   اإللزامي   ومن 

ل  . 1969 ل ام   والوفيا   الوالدا   تسفجيل  قانون   بموج    وهو   المدني  التسفجيل  نظام   بموج   الوالدا   جميع   وت سفجَّ
د   إجراء  عن   ع ارة   تسففففففجيل  مثل  وشففففففاملة،   وإلزامية   وثابتة   متواصففففففلة  بصففففففورة   المدنية   األحوال  وقائع   لتسففففففجيل   موحَّ

 عامة.  توعية   بحمل    بانتظام  الواليا   وحكوما    المركزية  الحكومة  وتضطلع   وخصائصها.  الوالدا  

 والدين والوجدان ال كر حرية  

  األسففففاسففففية األركان أحد هي  وال لمانية  ،تقري ا   ال الم  في  الموجودة  األديان جميع موطن  هي الهند -59
 الدينية المجموعا  جميع وم املة  واألديان الديانا   جميع  واحترام  الديني  بالتسفامح  وتتميز  الهندي للدسفتور

 وممارسففففته بدينه اإلجهار  في فرد كل  وحق والوجدان، الدين حرية الهند دسففففتور ويحمي المسففففاواة. قدم على
نت  والصففحة. واألخلق ال ام  النظام اعت ارا  مراعاة شففر  بحرية، ونشففره   لحماية  التشففري ا  من طائ ة  وسفف 
  م تلف  بين  ال فداوة  إثفارة  قبيفل  من  جرائم  على  ي فاقف   الفذي  الهنفدي  ال قوبفا   قفانون   فيهفا  بمفا  الفدين،  حريفة

  فئة ألي  الدينية بالمشففاعر  المسففا  إلى  يهدف  وكيدي  مت مد  ف ل  وارتكا  الدين،  أسففا  على المجموعا 
  الوطنيين.   والوئام التلحم على بالح اظ تضففففففففففففففرّ   ب عمال والقيام  الدينية،  م تقداتها  أو  دينها إهانة خلل من

  لألقليا ، الوطنية واللجنة  اإلنسففان لحقوق   الوطنية  اللجنة مثل اإلنسففان، لحقوق   الوطنية  المؤسففسففا   وتتمتع
 الدين. في الحق بانتهاك المت لقة ثبالحواد ن سها تلقاء من علما   اإلحاطة بسلطة

 والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  -دال 

 الصحية الرعاية على والحصول الصحة في الحق  

 الرعاية على  الجميع  حصفففففففففففول ضفففففففففففمان  في ملحوظا   تقدما    الماضفففففففففففي  ال قد  خلل الهند أحرز  -60
 التكل ة  وج ل  الجميع  تغطية  هي  جوان   ثلثة على  يرّكز نهج  ات ا   خلل  من التكل ة الميسففففففففورة  الصففففففففحية

 الحديثة. الطبية األساسية الهياكل وتحسين ميسورة

 الميزانية في  المدرجة الن قا  بلغت ،2017 ل ام الوطنية  الصففففحية السففففياسففففة أهداف إلى اسففففتنادا   -61
  المحلي  الناتج من المائة في 2,1  الصفففففففحة  لقطا  الواليا   وحكوما   المركزية  الحكومة  خصفففففففصفففففففتها التي

  في  المفائفة في  1,2و  2020-2019  عفامي  في  المفائفة  في  1,3  مقفابفل 2022-2021  عفامي في  اإلجمفالي
 .2017-2016 عامي

 رائد برنامج وهو ،2018 عام في (Ayushman Bharat)  بارا " "أيوشفففففففففمان  برنامج  واسفففففففففت هلّ  -62
 الشفاملة  الصفحية  التغطية   ت مين   وهدفه   ال الم،   في   الصفحية  للحماية   برنامج  أكبر  وهو  الهند  حكومة   به  تضفطلع 
 وفي المسففففففففتدامة. التنمية أهداف إطار  في المحّدد  الرك "  خلف أحد ترك "عدم في المتمثل بااللتزام والوفاء

 صفففففندوق  إنشفففففاء عن المسفففففؤولة ال ليا  الهيئة بوصففففف ها للصفففففحة،  الوطنية الهيئة  تشفففففكيل  جرى  ،2019 عام
 Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan)  يوجانا"  أروغيا  جان  مانتري  برادان  بارا  "أيوشفففففففمان

Arogya Yojana.)  الصفففحية  األسفففاسفففية  بالهياكل الم نية  بارا "  أيوشفففمان  مانتري  "برادان ب ثة واسفففت هّلت  



A/HRC/WG.6/41/IND/1 

13 GE.22-12787 

  األسففففففاسففففففية الهياكل  في  الكبيرة  ال جوا  لسففففففد هندية  روبية  بليون   641 حوالى  تبل   بميزانية  2021 عام في
 والحضففرية. الريفية  المناطق من كل  في األولية والرعاية المهمة  الرعاية  مرافق  في  وخاصففة ال امة،  للصففحة
 نظام  إلنشفففففاء 2021 عام في  الرقمية بالمسفففففائل  الم نية  بارا " "أيوشفففففمان ب ثة اسفففففت هلت ذلك، على  وعلوة

 الرقمية. للصحة وطني إيكولوجي

 من سففففففنوا   سففففففت  وخلل  والوليد. األم  صففففففحة تحسففففففين  مجال في كبيرا    شففففففوطا   الهند  قط ت لقد -63
 Pradhan Mantri Surakshit Matritva)  أبيان"  ماتريت ا سففوراكشففيت  مانتري   "برادان  برنامج تشففغيل

Abhiyan،)   الوطنية  ال  ثة ب ضفل للوالدة  السفابقة الشفاملة  الرعاية خدما  من امرأة   مليون   33,6 اسفت اد  
 هذا  وت زيز تحسفففففففففففففين  ولمواصفففففففففففففلة (.2022  حزيران/يونيه )حتى  البرنامج هذا  إطار في ال املة  للصفففففففففففففحة
  الحمل  حاال   تت ع لتحسففففففففين  تمديده،  جرى   الذي  البرنامج 2022  الثاني/يناير  كانون  في  اسففففففففت هل  البرنامج،
 من محسففففففففففففففنفَّة نوعيفة  لتوفير 2018  عفام  في الق فالفة م فادرا   وأ طلقفت  اآلمنفة.  الوالدة حتى لل طر  الم ر 
 م ففادرة  وأ طلقففت  الطبي يففة.  الوالدة  تشففففففففففففففجيع  وكففذلففك  الوالدة  الحففديثي  واألط ففال  الحوامففل  للنسفففففففففففففففاء  الرعففايففة

  2019  عام  في (Surakshit Matritva Aashwasan (SUMAN))  آشفففواسفففان"  ماتريت ا  "سفففوراكشفففيت
 االسفففففت ادة  يشفففففمل مما وكرامة، باحترام والوليد لألم  الصفففففحية الرعاية  خدما   تقديم ضفففففمان على  ترّكز وهي
  الصففففففففحية،  ال دما   من الحرمان  مع  مطلقا    التسففففففففامح  وعدم مجانية، جيدة  خدما  من  أوسففففففففع  نطاق على

  (Anaemia Mukt Bharat)  بارا " موكت  "أنايميا  اسففتراتيجية واسففت هلت المضففاع ا .  م الجة وضففمان
  برنفامج   ويرمي  عفام.  كفل المفائفة  في  3 بنسفففففففففففففف فة الفدم فقر  م فّدال  ل  ض  2018  عفام  في الفدم  ب قر المت لقفة
 توفير  إلى  (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana)  يوجففانففا"  فففانففدانففا  مففاترو  مففانتري   "برادان

 يك ل سفففلوك  انتهاج على المرضففف ا   واألمها  الحوامل النسفففاء وتشفففجيع األجر  خسفففارة  عن جزئي  ت ويض
 م اشر كتحويل للمست يد  المصرفي  الحسا   في هندية  روبية  5 000 مبل   البرنامج ويود   الصحة. التما 

ل  مسفففففففت يد  مليون   28,9  هناك  كان  ،2022  تموز/يوليه وفي  للسفففففففتحقاقا . رف  البرنامج، في  مسفففففففجَّ   وصففففففف 
  الصفحية  للرعاية الوطني  البرنامج   ويواصفل  مسفت يد.  مليون   25,6 لصفالح هندية  روبية  بليون   111,94 مبل 

مة  والثالثة. والثانية األولى المراحل في الصحية ال دما  على الحصول من  المسنين  تمكين للمسنين المقدَّ

 وم ادئ حقائق على وقائمة ومتدرجة ونشفففففففففطة  وقائية ال المية  للجائحة  الهند اسفففففففففتجابة كانت لقد -64
  منظمة  ت لن أن قبل  الحدود على للسففففففتجابة شففففففامل   نظاما   بال  ل وضفففففف ت  قد  الهند وكانت  متينة. علمية

 اتُّ ع الجائحة، ذروة وفي .دوليا   قلقا   تسففففففّب  عمومية صففففففحية طارئة  ظهور طويل،  بزمن ال المية،  الصففففففحة
 الم الطين؛  وتتّ ع  المحيطة؛ المنطقة  ومراق ة  شففففففففففففامل؛ إةلق  عمليا /قيودا   تضففففففففففففّمن الجوان  مت دد  نهج

  االخت ارا ،  وإجراء  كوفيد،  لجائحة للتصففدي  المناسفف  السففلوك  وانتهاج  الصففحية؛ األسففاسففية الهياكل  وت زيز
  لقاحا   بإنتاج الهند تكتفِّ  ولم ال الم.  في تط يم  برنامج أكبر  واعتماد  ال لجا ، وتوفير الم الطين،  وتت ع
 سفيتو"  "آروغيا تطبيق  وأ طلق  .انا  مج  اللقاحا  على  الحصفول  إمكانية أيضفا    لسفكانها  أتاحت إذ  ،محليا   كوفيد

(Arogya Setu) ب دوى   إصفففففففففففففابتهم  خطر  ب ن سفففففففففففففهم يقّيموا  أن من النا   لتمكين  المحمول الهاتف على 
 )إلى Co-WIN 2.0 منصففففففففففففففة ودعمفت التكنولوجيفا.  على قفائمفا   برنفامجفا   التط يم  برنفامج  ج فل ممفا  كوفيفد،
  التسففففففجيل أي الحقيقي،  الوقت  في التط يم  أنشففففففطة  نوعها، من فريدة رقمية  منصففففففة  وهي  (،e-VIN  جان 
 الت زين،  وعمليفة  اللقفاحفا ،  وم زون   كوفيفد،  عفدوى   ضففففففففففففففد  مسففففففففففففففت يفد  كفل تط يم حفالفة  وتت ع  اللقفاح،  لتلقي

 تقديم خلل من ال المية الجهود بنشفففا  الهند ودعمت الرقمية. الشفففهادا   وإنتاج ال  لية، التط يم  وإجراءا 
  ووسفففففففف  ،2020 عام وفي  إنسففففففففاني. لدوا   دولة 150 من أكثر إلى الصففففففففيدالنية  والمنتجا  كوفيد  لقاحا 
مح الذين السففجناء  سففراح ال ور على  أ طلق كوفيد،  ب دوى   اإلصففابة  حاال  في  المسففبوقة ةير  الزيادة  لهم سفف 

 الهند. في ال ليا المحكمة لتوجيها  وفقا   عنهم، المشرو  باإلفراج أ ذن أو بك الة بال روج
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 التعليم  

 الت ليم في الحق  

  ال مرية   ال ئة   في   األط ال   لجميع   واإللزامي   المجاني   الت ليم   الهند   دسففففففففففففتور   من   "ألف"   21  المادة   تك ل  - 65
  جميع   إتمام   على   الهند   في   الت ليم   سفففياسفففة   وترّكز   . أسفففاسفففيا    حقا    وت تبره   سفففنة،   عشفففرة   أربع   إلى   سفففنوا    سفففت   من 

  والميسففففففور   الجيد   والمهني   التقني   الت ليم   على   الحصففففففول   في   المسففففففاواة   وتضففففففمن   الثانوي،   الت ليم   مرحلة   األط ال 
  في   والت اينا    والمناطق   والطوائف   الجنسففففففففين   بين   الت او    مظاهر   على   ن سففففففففه   الوقت   في   القضففففففففاء   مع   التكل ة، 
  يترت    وما   الت ليم،   على   اإلن اق   باسفففتمرار   وازداد   النوعية.   جّيد   عال    ت ليم   على   الجميع   حصفففول   وتحقيق   الدخل، 

  ، 2021- 2020  عففامي  إلى   2018- 2017  عففامي   من  اإلجمففالي،   المحلي   النففاتج  في  حصفففففففففففففففة   من   ذلففك   على 
  المحلي   الناتج   من   المئوية   النسفف ة   ي ص   وفيما   روبية.   تريليون   6,75  إلى   هندية   روبية   تريليون   4,83  من   منتقل  

 المذكورة.   ال ترة   خلل   المائة   في   3,5  إلى   المائة   في   2,8  من   الت ليم   على   اإلن اق   ارت ع   اإلجمالي، 

  نسففففففف ة  وبلغت  الهند.  أنحاء  جميع  في  بالمدار    االلتحاق   نسففففففف   لتحسفففففففين  متضفففففففافرة   جهود  وب ذلت -66
  في  التوالي  على  المفففائفففة   في  79,8و  المفففائفففة  في  99,1  والثفففانويفففة   االبتفففدائيفففة  المرحلتين  في  اإلجمفففاليفففة  القيفففد

  في  المفائفة  في  2,27و  االبتفدائيفة  المرحلفة   في  المفائفة  في  0,76  التسففففففففففففففر   م فّدل وبل   .2021-2020 عفامي
  23- 18  ال مرية  لل ئة  المحسفففففففففو    ال الي،  الت ليم  مرحلة  في  التسفففففففففر   م ّدل  ويبل   ال ليا.  االبتدائية  المرحلة 

  عددهم  انتقل  إذ  الهند،  في  بالمدار   األط ال   التحاق  في  ملحوظة   زيادة  هناك  وكانت  .المائة  في  27,1  سنة،
 .2021-2020 عامي في ط ل مليون  264,45 إلى 2018-2017 عامي في ط ل مليون  261,63 من

  في 1,02 إلى الجنسين  بين  التكافؤ مؤشر  ارت ا  مع  ملحوظ بشكل الجنسين  بين التكافؤ وتحّسن -67
  المنح  م تلف  وب ضففففففففففففففل .2021-2020  عفامي  في  ال ليفا  الثفانويفة  المرحلفة  في 1,03و  االبتفدائيفة  المرحلفة

 بقاء م ّدل ارت ع الجنسفففففانية، للعت ارا  المراعية المادية  األسفففففاسفففففية والهياكل  للطال ا   الممنوحة  الدراسفففففية
 "بيتي  حملففة  وأذكففت  .2021-2020  عففامي  في  االبتففدائيففة  المرحلففة  في  82,1  إلى  المففدار   في  الطففال ففا 
  مجال في الجنسفففففين  بين المسفففففاواة  ب همية الوعي (Beti Bachao, Beti Padhao) باداو"  بيتي  باتشفففففاو،

 :Swachh Bharat) فيديااليا"  سففففففففففواش بارا :  "سففففففففففواش  حملة  وب ضففففففففففل  الهند. أنحاء  جميع  في  الت ليم

Swachh Vidyalaya،)  ّيد   وقف  في  ذلك  سفففاعد وقد لل تيا ،  من صفففلة  مياه  دورة 450  000  من أكثر شففف 
 كبير. حد إلى المدار  من اإلناث تسر 

 الت ليم   عملية وتحسففين الدراسففية؛ المنح إعطاء  خلل  من  المثال  سففبيل )على خا   اهتمام وأولي -68
 لتحسففففين إلخ.(  القدرا ،  وبناء ال اصففففين  والم لمين  المسففففاعدة  واألجهزة والم دا   الم ينا  وتوفير  والت لم؛

  الطوائف  مجتم فا  مثفل  محفددة، اجتمفاعيفة فئفا  في  ال لمي  والتحصففففففففففففففيفل  الت ليم  على  الحصففففففففففففففول  فر 
 االحتيفاجفا   ذوي  واألط فال  اإلعفاقفة،  ذوي   واألط فال  األقليفا ،  ومجتم فا   المصففففففففففففففنَّ فة،  المصففففففففففففففنَّ فة/الق فال

 اللزمة  الظروف  هّي   قد  تقري ا   والثانوية  االبتدائية المدار  جميع كانت ،2019 عام وبحلول  ال اصففففففففففففة.
 هذه وأّد   المطلوبة.  التدريس ومواد  ال اصفففففففة  النظافة وةرف  السفففففففللم توافر ب ضفففففففل الجامع  الت ليم لتوفير
  في  المفائفة  في  50,5  من  انتقلفت  التي  بفالمفدار ،  اإلعفاقفة  ذوي   األط فال  التحفاق  م فدال   زيفادة  إلى  الجهود

 .2011 عام في المائة في 61,1 إلى 2001 عام

 2018 عام في  (Samagra Shiksha Abhiyan) أبيان" شفففففيكشفففففا  "سفففففاماةرا  برنامج واسفففففت هل -69
  مادياميك  "راسفففففففتريا  وبرنامج  (Sarva Shiksha Abhiyan) أبيان"  شفففففففيكشفففففففا "سفففففففارفا  برنامج  من ويت لف

 تحسففففففين على البرنامج مهّمة وت رّكز (.Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan)  أبيان" شففففففيكشففففففا
 الت لم. نتائج إنصفاف ومدى بالمدرسفة االلتحاق فر   تكافؤ مدى إلى باالسفتناد تقا   التي  المدار  ف الية
  األقليا ، ومجتم ا  المصنَّ ة، والق ائل المصنَّ ة،  الطوائف إلى  ينتمون  الذين  األط ال إلى  البرنامج ويصل
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  المت ثرين   ط الواأل  الحضففففففففرية،  المناطق في  المحرومين  األط ال  وإلى  الجنسففففففففانية، الهوية  مغايري   ومجتمع
 وم  ثرة. نائية مساكن في ي يشون  الذين واألط ال الدورية، بالهجرة

  الطموحة األهداف مع  يتماشفففففى جديد  نظام إنشفففففاء (2020 )ل ام الوطنية  الت ليم  سفففففياسفففففة  وتقترح -70
 إلى  ن سفففه  الوقت في  ويسفففتند المسفففتدامة، التنمية أهداف فيها  بما  الت ليم،  مجال في  وال شفففرين  الحادي  للقرن 

  في 6 إلى تصففل الت ليم مجال  في ال ام االسففتثمار في كبيرة  زيادة مع  الهند، في  السففائدة القيم ونظم  التقاليد
 اإلجمالي. المحلي  الناتج من المائة

 (PM e-VIDYA) فيدا"-إي م "  باسفففففففم شفففففففاملة م ادرة  اسفففففففت هلت ،19-كوفيد  جائحة  وخلل -71
 على الحصففففففففففففففول من  يمّكن  بمفا ي بَفّث،  الرقمي/اإللكتروني/الفذي  الت ليم  بتوفير  المت لقفة الجهود  جميع لتوحيفد
 الرقمية  األسففاسففية الهياكل  أحد  وهي  (،DIKSHA)  "ديكشففا" منصففةَ   الم ادرة   وتشففمل  مت ددة. ب نما   الت ليم
 وإلى االتحاد وأقاليم الواليا   في المدرسفففففففففففففي  للت ليم الجودة عالي  إلكتروني محتوى   توفير إلى  وترمي  للدولة
 من وللت في   الصفففففف وف. جميع في  (QR code) سففففففري ة  اسففففففتجابة  رمز مع مجّددة مدرسففففففية كت   إتاحة
 عبر  الت لم  لت زيز  االتحففاد  وأقففاليم  للواليففا   هنففديففة  روبيففة  بليون   8,18  ت صففففففففففففففيص  جرى   الجففائحففة،  تفف ثير

 لضففففففففففففففمفان  اإلنترنفت  عبر  الم لمين  لتفدريف   هنفديفة  روبيفة  بليون   2,69و  رقميفة، م فادرا   ب ضففففففففففففففل  اإلنترنفت
 للم لمين. المستمر  المهني التطوير

  لتوفير  األنشفففففففففففففطة   من  واسففففففففففففف ة  مجموعة  (MANODARPAN)  "مانوداربان"   م ادرا   وتغطي -72
  خلل  ال اط ي  والرفاه  ال قلية  الصفحة   ضفمان  أجل  من  واألسفر  والم لمين  للطل    واالجتماعي   الن سفي  الدعم

  لل قول  النشفف   الت لم  أجل من  للدراسففة   الشفف كي  الموقع  ت  يل  جرى   ذلك،  إلى  وباإلضففافة   ب دها.  وما  الجائحة 
هة   الرقمية  ال جوة  لسفففففففد  محليا    م سفففففففتحدثة  للت ّلم  منصفففففففة  وهو  (، SWAYAM)  والطموحة   الشفففففففابة   إلى  وموجَّ
 الم رفة. اقتصاد صل  في الدخول عن وعجزوا الرقمية الثورة عن بمن ى اآلن حتى ظلوا الذين الطل 

  ، 2021-2020  عامي  في  (Padhna Likhna Abhiyan)  أبيان"  ليكنا  "بادنا  برنامج  واسفففففففففت هلّ  -73
  5,7  أمفام  المجفال   فسففففففففففففففح  إلى  ويهفدف  هنفديفة  روبيفة  بليون   1,43  المفاليفة  ن قفاتفه  تبل   الك فار  لت ليم  برنفامج  وهو

  للنهو   مت صففصففة  وطنية  م ادرة  2021  أيلول/سففبتمبر  في  واسففت هلت  والكتابة.  بالقراءة   لإللمام  مت لم  مليون 
  تلقينهم  إلى  تهدف  ((NISHTHA 3.0)  "3.0  )"نيشففتا  شففامل  نحو  على  والم لمين  المدار    مديري   بم ارف
  االبتدائية  المرحلة   في  م ّلم  مليون   2,5  حوالى  وتشففففمل  والحسففففا ،  والكتابة  القراءة   لت ليم  األسففففاسففففية   الم ارف

  واحد  من ذ  بمثابة  المدرسففففي  للت ليم  ( Shagun)  "شففففاةون"  منصففففة  وت  تبر  االتحاد.  وأقاليم  الواليا    جميع  من
  من  الوصفففففففففففول  إمكانية  ذلك  في  بما  الت ليم،  إلدارة  التاب ة  اإللكترونية  والمواقع   البوابا   جميع  إلى  للوصفففففففففففول

  مليون   265و  م لم  مليين  9و  مدرسففففففففففة  مليون   1,5 من  ب كثر  المت لقة   الم لوما    إلى  المنصففففففففففة  هذه  خلل
  يغطي  الفذي  2027-2022  لل ترة  الهنفد"  في  األميفة  لمحو  الجفديفد  "البرنفامج  على  الحكومفة   وافقفت  كمفا  طفالف .

 .2020 ل ام الوطنية الت ليم سياسة مع للتماشي الك ار ت ليم جوان  جميع

 الوطني  المجلس حّددها  التي  المدرسفففففففففية  الدراسفففففففففي/الكت  المنهاج في  م دَرج  المناخ تغّير  وم هوم -74
 السففففابع  الصففففف في  والجغرافيا االجتماعية، وال لوم  ال لوم، ماّدة  أجل من  التربية  مجال في  والتدري   لل حث

 االبتدائية للمرحلة (NISHTHA) "نيشفففتا" منصفففة  في  الت ّلم  وحدا  أيضفففا    وتشفففمل عشفففر. الثاني  والصفففف
 على  الت لم  وحدا  بال  ل م لما   4 200 000  نحو وأكمل  البيئة. بحماية يت لق  فيما البيئية  ال لوم  شفففففواةل
 خارجها. أو اإلنترنت ش كة على سواء "نيشتا" منصة

  الوطنية  الت ليم  سففففففففياسففففففففة  وت تزم الهندي.  الت ليم في ب مق  مت صففففففففلة اإلنسففففففففان حقوق  م اهيم إن -75
 وةيرها  اإلنسفان  حقوق  مثل اإلنسفانية القيم  عن مواد  يتضفمن جامع  دراسفي  منهاج إلى  التوصفل 2020 ل ام
  حقوق  عن  الت لم  تتيح  الثانوي   للت ليم  المركزي   المجلس  وضفففففف ها  التي  الحالية  الدراسففففففية  والمناهج  القيم. من

  في  القانونية"  "الدراسففففففا  مادة  خلل  ومن ال اشففففففر  الصففففففف حتى  المدنية"  "التربية مادة  خلل من  اإلنسففففففان
 عشر.  والثاني عشر الحادي الص ين
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 الغذاء في الحق  

 الغذائي.  األمن زيادة طريق عن التغذية سفففففوء أشفففففكال جميع على للقضفففففاء  خطوا   الهند  اّت ذ  -76
 َن ذ  الواليا ،  بين فيما بسففففففففهولة  اإلعاشففففففففة  حصففففففففص نقل  من  والتمّكن المهاجرين ال ّمال رفاه ولضففففففففمان

 النظام هذا  ويتيح  االتحاد. وأقاليم الواليا   من  32 في  واحدة" ألمة الواحدة  التموينية ال طاقة  "نظام الحكومة
 لألسفف ار متجر أي  في اإلعاشففة  حصففص من االسففت ادة الوطني،  الغذائي األمن قانون   بموج   للمسففت يدين،

 الغذائية الحبو  على  الحصففففول في  الشفففف افية ولضففففمان  البلد. أنحاء جميع في  ب ن سففففهم، ي تارونه ال ادلة،
 جميع خدما   وحوسفففففففففففففف ة  ألتمتة  خطوا  الحكومة تّت ذ الهادف،  ال ام  التوزيع  نظام  بواسففففففففففففففطة  المدعومة،

  متفاجر  جميع  من المفائة  في 92  من أكثر  كان ،2021  الثفاني/ينفاير  كانون  وفي ال فادلة.  األسفففففففففففففف فار متفاجر
 األجهزة. هذه خلل من الغذائية الحبو  توّز  البلد أنحاء جميع في ال ادلة األس ار

 الغذائية الحبو   من كيلوةراما  5 من  خاصفففففففة حزمة شفففففففهريا    و ّزعت ،19-كوفيد  جائحة  وخلل -77
 أنا  كاليان  ةاري   مانتري   "برادان  برنامج  خلل من ،2020  نيسفان/أبريل منذ  ،مجانا    شف ص لكل  اإلضفافية

 ،2022  الثاني/يناير   كانون  من   واعت ارا   (. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana)  يوجانا" 
صفففففت   مسفففففت يد   مليون   800  يبل  لما  الغذائية  الحبو   من  متريا   طنا    759  ال ام  والتوزيع األةذية  إدارة  َخصفففففّ

 تقريرهفا  في  جفديفد  من  الهنفد  في  ال ليفا  المحكمفة  وأكفد   .2013  ل فام  الوطني  الغفذائي  األمن  قفانون   بموجف 
  يشففففمل 21 المادة في  المكر  الحياة في  األسففففاسففففي  الحق  أن المهاجرين" ال مال  ومآسففففي  "مشففففاكل  الم نون 

 األساسية. الضرورا  من وةيره الغذاء في الحق

  خفدمفا   )أو  الط فل  لنمفاء  المتكفاملفة لل طفة  ال  لي  التن يفذ  إلى  الراميفة  جهودهفا  الهنفد  وت واصفففففففففففففففل -78
 أبوابها المدار  إةلق من الرةم وعلى المدار . في النهار منتصفففففففف بوج ة المت لقة  وال طة ("أنغانوادي"

  لألط ال الغذائي األمن بدال  أو  السفاخنة  الوج ا  لتوفير جاهدة  الحكومة  سف ت ،19-كوفيد  جائحة بسفب 
  قام الجائحة،  فترة  وطوال  الجائحة.  ت شففففففففففففففي  وقت  في  الغذائية احتياجاتهم  تلبية بغية وذلك  لتلقيها،  المؤهَّلين

  أقل، أو سفففنوا   ثلث  عمرهم  يبل  الذين  األط ال على  المنزلية  اإلعاشفففة  حصفففص  بتوزيع "أنغانوادي" عمّال
 واألمها   سففففففففففففنوا ، 6و  سففففففففففففنوا  3  بين أعمارهم تتراوح  والذين التغذية سففففففففففففوء من  ي انون   الذين  واألط ال
 والمرض ا . الحوامل

 على   ،2018  عام  في اسففففففت هلّ  الذي  (،POSHAN Abhiyaan) أبيان"  "بوشففففففان  برنامج  ويرّكز -79
  المرضفففف ا ، واألمها   الحوامل والنسففففاء  أقّل( أو  سففففنوا   سففففت عمرهم  يبل   )الذين  األط ال تغذية تحسففففين

 وتضفم خا .  بوجه  الجدد  المواليد وزن  وان  ا  الدم وفقر التغذية  ونقص التقزم  مسفتويا  من للحد وذلك
ل  مركز  مليون   1,3  من  أكثر  ال  ثفففة  مفففا  كفففان  ،2022  تموز/يوليفففه  وفي  ."أنغفففانوادي"  مراكز  من  مسففففففففففففففجفففّ

 POSHAN)  أبيان" "بوشففففففففففففان  برنامج  إطار في  اسففففففففففففتحقاقا   يتلقون  مسففففففففففففت يد  مليون   113,95 مجموعه

Abhiyaan.)  شفففففتى أيضفففففا    ت ّت ذ البلد، في  واألط ال للنسفففففاء التغذوية  الحالة  ولتحسفففففين ذلك، على  وعلوة 
 المنزليفة والرعاية  للوليفد، المنزليفة والرعاية الدم، فقر  لمكفافحفة  بارا " موكت  "أنيميفا  م فادرة قبيفل من  الم فادرا 
  التغذوي،   الت هيل إعادة ومركز  المطلق، األم وحنان  األط ال، وصفففففففغار  الرضفففففففع وتغذية  األط ال، لصفففففففغار

 ذلك. إلى وما الشامل، التحصين  وبرنامج أسبوعين، كل منه بالتحقق اإلسهال مكافحة  وت زيز

 اللئق السكن في الحق  

  وصفففففففول  ضفففففففمان   إلى  الرامية   والتدابير   البرامج  م تلف   لتن يذ   المبذولة   جهودها  بمواصفففففففلة  الهند   التزمت  -80
 يوجفانفا"   أنتيودايفال   "دينفدايفال   برنفامج  إطفار   وفي   األسففففففففففففففاسفففففففففففففيفة.  الراحفة   وأسففففففففففففف فا    اللئق   السفففففففففففففكن   إلى   الجميع 

 (Deendayal Antyodaya Yojana ،)   مآو   توفير   إلى  الحضففففرية  ال يش   بسففففبل   الم نية  الوطنية   ال  ثة   تهدف 
م  الحضفففففرية  المناطق  ل قراء  ، كانت مآوي ال  ثة  2021وفي تشفففففرين الثاني/نوفمبر    األسفففففاسفففففية.  ال دما   فيها  تقدَّ
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يمكنها أن تسفففففتقبل، في إطار البرنامج،  ، 2  367الم صفففففصفففففة للمشفففففردين في المناطق الحضفففففرية ال ال  عددها 
  (، Rajiv Awas Yojna)   يوجنا"   أوا    "راجي    برنامج   إطار   وفي   وبالمثل،   . شففففففففف صفففففففففا    76  433مجموعه  ما 

 سففكنية   وحدة   91  283 مجموعه   ما  إنشففاء   من   االنتهاء   جرى   قد  كان   ال قيرة"،  األحياء  من  الهند   "خلوّ  يتوخى  الذي 
 أيضففا    األسففاسففية   السففما   ومن   اإلنشففاء.   قيد   إضففافية  سففكنية   وحدة   24  474  هناك  وكان   2020  حزيران/يونيه   في 

 الشمولية.  وتحقيق   التكل ة   الميسور  السكن  توفير  الذكية   المدن  ل  ثة 

 Pradhan Mantri Awaas)   ةرامين"   -   يوجانا   أوا    مانتري   "برادان   قانون   تن يذ   الحكومة   وتواصفل  -81

Yojana-Gramin)  2021  الثاني/نوفمبر تشففففففرين وفي الهند. في الريفية المناطق ل قراء السففففففكن لتوفير،  
  "برادان  برنفامج  تن يفذ  يسففففففففففففففتمر  وبفالمثفل،  البرنفامج.  إطفار  في  منزل  مليون   17,5  مجموعفه  مفا  أ نجز  قفد  كفان

 منزل  مليون  11,2  حوالى  وهناك الحضففففففرية.  المناطق ل قراء السففففففكن لتوفير  أوربان" - يوجانا أوا   مانتري 
  .2021  يونيفه  حزيران/ في منهفا  منزل  ني ي مل 4,8 أ نجز قفد  وكفان  البرنفامج،  هفذا  إطفار في  بتشففففففففففففففييفدهفا  أ ذن

 .2024 عام بحلول للجميع" "السكن توفير إلى  البرنامج يهدف الجهود، هذه وب ضل

 ،19-كوفيد جائحة عن الناجمة  الحضفففففرية،  المناطق ل قراء  ال كسفففففية  للهجرة التصفففففدي  أجل  ومن -82
 لتوفير  البرنامج، هذا  إطار في الم قولة،  اإليجارا  ذي السفففكني للَمْجمع ال رعي  البرنامج  الحكومة اسفففتهّلت
ر  مسفاكن  وي طي  عملهم. أماكن من  بالقر  الحضفرية،  المناطق  في وال قراء  للمهاجرين م قولة ب سف ار  تؤجَّ
  األخرى   المت ل ة والط قا  المصفنَّ ة والق ائل المصفنَّ ة  الطوائف إلى  المنتمين لألشف ا   األفضفلية المجمع
 واألقليا . اإلعاقة ذوي  واألش ا  ال امل  والنساء واألرامل

 والملئمة العادلة العمل وظروف االجتماعي الضمان في الحق  

 قوانين   أرب ة الهند  سفففففففّنت السفففففففارية، ال مل قوانين توحيد عملية  بتسفففففففريع  بالتزامها الوفاء  أجل من -83
 وقانون  الصففففففففففففففناعية،  ال لقا   وقانون  االجتماعي، الضففففففففففففففمان  وقانون   األجور،  قانون  هي  بال مل، قةمت ل

  تشفففففففففري ا   29  القوانين  هذه وتجمع  .2020و 2019 عامي في  ال مل وظروف  والصفففففففففحة المهنية السفففففففففلمة
  القوانين  هذه  وَأْدخلت  البلد. أنحاء جميع في  ال مل  قوانين وي سفففففففففففففّ  يوّحد مما بال مل،  مت لقا    م تل ا    مركزيا  

  قاعدة  وتوسففففففففففففيع  القطاعا ،  جميع  في  ال املين ال ّمال لجميع موّحد  أجر وضففففففففففففع مثل بارزة  إصففففففففففففلحا 
 وإيجاد ال مال، جميع لتشفمل  للموظ ين  الحكومية  الت مين مؤسفسفة  تمنحها التي  االسفتحقاقا  من  المسفت يدين

 المهاجرين. ال ّمال إلى الموّجه واحدة" ألمة الواحدة التموينية "ال طاقة نظام

 Pradhan Mantri)  دان"  مان يوةي شفففففففففرام  مانتري   "برادان  برنامج  2019  عام  في واسفففففففففت هلّ  -84

Shram Yogi Maan Dhan) واألشفففففف ا  المتاجر  وأصففففففحا  الّتجار  أجل  من  الوطني  التقاعد ونظام  
 3  000  يبل   شففففففهري   تقاعدي  م اش وإعطاء االجتماعي الضففففففمان  توفير بغية  ال ا ، لحسففففففابهم  ال املين

  واسففففففففت حدث الحالي.  اإلطار يشففففففففملهم ال  الذين  التجار  وكذلك المنّظم ةير  القطا  في  لل املين هندية  روبية
 البرمجيففا   تطبيقففا   من  )تطبيق  (SAMADHAN)  "سففففففففففففففففامففادان"  تطبيق  2020  أيلول/سففففففففففففففبتمبر  في

 من ت ّوف  يوجد الواق ة/التي  الصفناعية  المنازعا   مع والت امل  منها، والت لص الن ايا  لمراق ة  الحاسفوبية
 الهند. أنحاء جميع في المنازعا  تسوية عملية تسهيل إلى تهدف  إلكترونية بوابة  بمثابة وهو  وقوعها(،

لف   ال املين   إلى  أيضا    ق دمت   ، 19- كوفيد   جائحة   ظلّ   وفي  - 85  ادخار   صندوق   من  المناس    الوقت   في   السُّ
  نتيجة   سفففففففففل ة  على   للحصفففففففففول   طل    مليون   12,1  في   البلد  أنحاء  جميع   في  الصفففففففففندوق  مكات   وبّتت   الموظ ين. 

  روبية   بليون  282,88  قدره   إجماليا    مبلغا   لذلك   وصفففففففرفت   ، 2021  الثاني/نوفمبر   تشفففففففرين   حتى   19- كوفيد   جائحة 
ّوي   الطل فا ،  هفذه   بين  ومن   الطل فا .   لمقفّدمي   هنفديفة    بطريقفة   اإلنترنفت،   عبر   طلف    مليون   1,92 مجموعفه  مفا  سففففففففففففف 

طة،   الظروف   هذه   خلل   أنه   ال ليا  المحاكم  من   ال ديد   والحظت   (. UMANG)   "أومان "  تطبيق   باسففففففت دام  م سففففففَّ
 أجور".  بدون   عمل   "ال  مبدأ  تطبيق  ال مل   أصحا   يستطع   لم   ، 19- كوفيد   جائحة  فرضتها  التي   االستثنائية 
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  المدفو    ال مل   لتوفير   برنامج   بمثابة  األرياف   في  ال مالة  لضففمان  الوطني   ةاندي   المهاتما  قانون   وي  تبر  - 86
صففففة   االعتمادا   وبلغت   الطل .   حسفففف    األجر    في   ، 2022- 2021  المالية   للسففففنة   القانون  هذا   إطار   في   الم صففففّ
 السففنة   في   شفف ص   مليون   122  من  ألكثر  عمل   فر   وأتيحت   هندية،  روبية   بليون   980  التقديرا ،   تنقيح   مرحلة 
  هندية   روبية   208,85 الواحد   اليوم   في   ال رد   أجر  م ّدل   متوسففففففف    وبل    البرنامج.   إطار   في  2022- 2021  المالية 

 عدد  ووصفففففل  .2021- 2020 المالية   السفففففنة   في  هندية   روبية   200,71 مقابل   2022- 2021 المالية   السفففففنة   في 
 يوم، بليون  3,63 إلى ،2022-2021 المالية السفففنة في القانون، هذا ظلّ   في  األفراد فيها عمل  التي األيام
 .2020-2019 المالية السنة في يوم  بليون  2,65 مقابل

  المؤهلين   األشفف ا /األسففر إلى المسففاعدة  تقديم  االجتماعية  للمسففاعدة الوطني  البرنامج  ويواصففل -87
 ذلك. إلى وما جز،ال  وم اشا  األرامل، وم اشا   التقاعد، م اشا  ويوّفر  لتلّقيها،

نت ،2021 عام وفي -88 شفففففففففّ   وطنية  بيانا  قاعدة بمثابة  لتكون   (e-SHRAM)  شفففففففففرام"-"إي بوابة  د 
 الضففمان نظام  اسففتحقاقا  ومنحهم حدّ   أقصففى إلى  توظي هم  فر  ت ظيم إلى تهدف  المنّظمين ةير لل ّمال

 المهففاجرون   ال مففال  فيهم  بمن  المنظمين،  ةير  لل مففال  اإلطلق  على  بيففانففا   قففاعففدة  أول  وهي  االجتمففاعي.
 كان ،2022  حزيران/يونيه  وفي  إلخ.  المنزليون، وال مال  المنصففففففففا  وعّمال المؤقتون  وال ّمال  البناء وعّمال

 شرام".-"إي بوابة في بال  ل مسّجلين منّظم  ةير عامل مليون  268  من أكثر

 الصحي والصرف الشرب ومياه اإلنسان حقوق   

 المناطق  في والمسففففتدامة الم مونة  الشففففر   مياه على  الحصففففول فر   بزيادة ملتزمة  الهند  تزال ال -89
 الهند اسففتهّلت  ،2019  عام  وفي  وال تيا . للنسففاء سففيما وال المتاحة،  الصففحية  المرافق  عدد  وبزيادة الريفية،

 والكافية الم مونة  الشففر   مياه على الجميع  حصففول لضففمان  ("Jal Jeevan Mission) جي ان  "جال ب ثة
 تت لف التي للقرى  األولوية ال  ثة وت طي  الثابتة.  المنزلية الصفففففنابير توصفففففيل  ب ضفففففل  2024 عام بحلول
 حزيران/ وفي  الج اف.  لموجا   الم رضفففففة والقرى  المصفففففنَّ ة  المصفففففنَّ ة/الق ائل  الطوائف  من سفففففكانها  أةلبية
 المياه لنقل توصففيل  على  للحصففول اإلمكانية  األسففر  من المائة  في 50 من  أكثر  لدى  كان  ،2022  يونيه
 من المائة في 94 من أكثر فإن  ،2021-2019 لل ترة  األسففرة  لصففحة الوطني للمسففح ووفقا    الصففنابير؛ إلى

نة. مصادر من الشر  مياه على الحصول  يمكنها األسر  محسَّ

 هدفها ،2014 عام في عملها بدأ  التي (،Swachh Bharat)  بارا "  "سففففففففففففففواش  ب ثة  وحققت -90
  في  االتحفاد  وأقفاليم  الواليفا   جميع  أعلنفت  حيفث  الهنفد  في  ال راء"  في  التغو   ظفاهرة  من  "ال لوّ   في  المتمثفل
  بناء   جرى   ،2014  عام  في  ال  ثة  اسففففتهلل  ومنذ  الظاهرة. هذه  من  خالية  أنها  2019  األول/أكتوبر  تشففففرين

 الجميع  حصففففففول  إتاحة في المتمثل المسففففففتدامة التنمية هدف مع واتسففففففاقا    مياه.  دورة  مليين  110  من أكثر
  2020  عام  في  الحكومة أقّر   ومنصففففففف، كاف بقدر  الصففففففحية  والنظافة  الصففففففحي  الصففففففرف  خدما  على

 التي  (Swachh Bharat Mission-Grameen) ةرامين"  - بفارا  "سففففففففففففففواش  ب ثفة  من  الثفانيفة المرحلفة
 الصفل ة الن ايا   إدارة  ترتي ا  ت ميم على ووافقت ال راء"، في التغو   ظاهرة من  "ال لوّ  اسفتدامة على  ترّكز

 .2025-2024 عامي بحلول ال راء في التغو  ظاهرة من تماما   خالية لج لها القرى  جميع في والسائلة

 الجماعية  الحقوق  -هاء 

 اإلعاقة ذوو األشخاص  

  ،2020  عام  وفي  جامع. مجتمع  لبناء  اإلعاقة ذوي   األش ا  حماية تحسين بضمان  الهند  تلتزم -91
  منهم   المائة في 69,5 وكان  الهند،  في  السفففكان من المائة في  2,21  يشفففّكلون   اإلعاقة ذوو األشففف ا  كان
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  في  طرف  والهنففد  وم ففّدالتهففا.  اإلعففاقففا   أنوا   في  كبيرة  اختلفففا   وجود  مع  الريفيففة  المنففاطق  في  يقيمون 
  اللجنفة  فيفه  نظر   الفذي  2015  عفام  في  األول  تقريرهفا  وقفّدمفت  اإلعفاقفة،  ذوي   األشفففففففففففففف فا   حقوق   ات فاقيفة
 .2019 عام في اإلعاقة ذوي  األش ا  بحقوق  الم نية

رة  "الهنفد حملفة  إطفار في  الوصففففففففففففففول،  إمكفانيفة  توافر  لمفدى مراج فة  عمليفة  وأ نجز  -92  لفذوي   الميسففففففففففففففَّ
 على أخرى  واليفا  وتوشففففففففففففففك  التحسففففففففففففففيني،  التجهيز أعمفال  من واليفة 21  وانتهفت  مفدينفة، 49  في  اإلعفاقفة"،
د  ذلففك.  من  االنتهففاء  ،محليففا    مطففارا    69  أصفففففففففففففففل  من  مطففارا    55و  الهنففد،  في  الففدوليففة  المطففارا   جميع  وتزوَّ

  منها   جزء إلى  الوصففول  يمكن  الحافل  من المائة في 29  وحوالى  اإلعاقة،  ذوي   وصففول  لت زيز بتسففهيل 
 المفائة  في 71  باتت  ذلك، على  وعلوة بالكفامل.  إليهفا  الوصففففففففففففففول  يمكن  الحفافل  من المفائة في 6  وحوالى

 ال اصة. االحتياجا  ذوي  األط ال ت يق قد حواجز أي من خالية المدار  من

  البرمجة مسففابقة يلي:  ما  الوصففول إمكانية  ت زيز إلى الرامية  الهامة الحكومية  الم ادرا   بين  ومن -93
  أوضففففففففففا   تحسففففففففففين  أجل من  األفكار/االبتكارا   عر  على للتشففففففففففجيع  )الهاكاثون(  الجماعية الحاسففففففففففوبية
  في  الوصففففففول  تيسففففففير أهمية  فكرة  لترسففففففيخ  "E-comic cum"  األنشففففففطة  وكتّي   اإلعاقة؛ ذوي   األشفففففف ا 

 الففدعم  لتقففديم  الم كر  التففدخففل  ومراكز  الحواجز؛  من  ال ففاليففة  البيئففة  م هوم  على  وت ري هم  األط ففال،  أذهففان
  الت هيل،  إلعادة  (Deendayal) "ديندايال"  وبرنامج اإلعاقة؛ ذوي   األط ال إلى  المت صففففففففففصففففففففففة  وال دما 

 ذوي   األش ا   ت هيل إعادة  أجل من ت مل  التي ال يرية  للمنظما  المالية المساعدة توفير إلى  يرمي الذي
  وصففففففففففول  إمكانية زيادة  حملة  وت زيز للتوعية  (Sugamya Bharat)  بارا " "سففففففففففوةاميا وتطبيق  اإلعاقة؛

 اإلعاقة.  ذوي 

  رفاه   تحقيق   إلى   للحكومة،   تاب ة   مسفففففففففتقلة   هيئة   وهو   الوطني،   االسفففففففففتئماني   الصفففففففففندوق   أعمال   وترمي  - 94
  م ادرة   مثل   مت ددة،   برامج   بتن يذ   ويقوم   مت ددة.   وإعاقة   م ي   وشفلل   ذهنية   وبإعاقة   بالتوحد   المصفابين   األشف ا  

  األط ال   تسففففتهدف   التي   بالمدرسففففة،   لللتحاق   واالسففففت داد   الم كر   التدخل   خطة   تن يذ   إلتاحة   ( DISHA)   "ديشففففا" 
  لألط ال   المتاحة   ال ر    زيادة   إلتاحة   ( VIKAAS)   "فيكا "   وبرنامج   أقّل؛   أو   ال مر   من   ال اشفرة   يبلغون   الذين 

  للت مين   ( Niramaya)   "نيرامايا"   ونظام   والمهنية؛   الشففف صفففية   المهارا    ت زيز   ب ضفففل   فوق   وما   ال اشفففرة   سفففنّ   في 
  لتوفير   ( Gharaunda)   "ةاروندا"   وم وى   التكل ة؛   الميسفففففور   الصفففففحي   الت مين   توفير   إلى   يهدف   الذي   الصفففففحي 

  الصفففففففففففففنفدوق  يقوم   كمففا   اإلعففاقففة.  ذوي   األشففففففففففففف ففا    من   األربع   ال ئففا   لهففذه   الحيففاة   مففدى  جمففاعي   منزلي   مرفق 
  شففركاء   من   مؤل ة   ماهرة   عاملة   قوة   وتشففكيل   التدري    لتوفير   ( SAHYOGI)   "سففايوةي"   برنامج   بتن يذ   االسففتئماني 

 التنشئة.   مرحلة   في   اإلعاقة   ذوي   لألش ا    الكافية   الرعاية   توفير   إلى   تهدف   الرعاية   في 

  كاف عدد إتاحة على  وتنّص   الشفففامل،  الت ليم توفير 2020 ل ام الوطنية  الت ليم  سفففياسفففة وتتوخى -95
  اإلعففاقففة  ذوي   األط ففال  ولتمكين  اإلعففاقففة.  ذوي   األط ففال  مع  للت ففامففل  المؤهلين  الم تصففففففففففففففين  الم لمين  من

لت  ت ليمهم، مواصفففلة من السفففم ية وِّ   اإلشفففارة لغة إلى  ال امس إلى  األول  من  للصففف وف  المدرسفففية الكت   ح 
 ر.عش الثاني إلى الساد  من للص وف المدرسية الكت  تحويل حاليا   ويجري  رقمي، شكل في الهندية

س -96  ذوي   لألشفف ا   التدري  توفير  أجل  من  2019 عام في  اإلعاقة لذوي   الرياضففي المركز وت سففّ
 األولمبيفة  األل فا  ودورة  اإلعفاقفة  لفذوي   األولمبيفة  األل فا  دورة في  ال  ليفة المشففففففففففففففاركفة  من  لتمكينهم اإلعفاقفة
 من المائة في 4 بنسفففففففف ة أيضففففففففا    الحكومة وتحت ظ ذلك. إلى  وما  ال اصففففففففة األولمبية األل ا  ودورة  للصففففففففم

 المائة. في 40 عن لديهم اإلعاقة نس ة تزيد الذين لألش ا  الحكومية الوظائف
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 النساء  

  أشفففففكال جميع  على بالقضفففففاء ملتزمة  وهي  وأمنها، المرأة   سفففففلمة لضفففففمان  عليا أولوية الهند  تولي -97
 .شامل    تمكينا    تمكينها وضمان المرأة  ضد  التمييز

  المثال،  سفبيل   وعلى  ال امة.   السفياسفة   م ادرا   م تلف  من   المسفت يدين  من  كبيرة  نسف ة  النسفاء   وتشفّكل  -98
 "برادان   برنامج   إطار   في   المسففجلين  من  ( المائة   في  49,6)  اإلجمالي  ال دد   نصففف  من  يقر   ما  النسففاء   شففكلت 
  .2021-2019  ال ترة في (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) يوجفانفا"  أروغيفا  جفان  مفانتري 

 هذا  إطار في ال لج على  حصفففففففففلوا  الذين  المسفففففففففت يدين عدد إجمالي من المائة في 42 النسفففففففففاء  وشفففففففففكلت
  المسال البترول ةاز  أسطوانا   من  أسطوانة مليون  90 من أكثر  وأ طلق  .2022  آذار/مار  حتى  البرنامج

 Pradhan Mantri)  يوجفففففانفففففا"  أوجواال  مفففففانتري   "برادان  برنفففففامج  إطفففففار  في  2022  تموز/يوليفففففه  حتى

Ujjwala Yojana،) اللواتي النسفففاء باسفففم  فق   المسفففال  البترول ةاز  وصفففل   توزيع يتوخى  برنامج وهو 
  يوجانا" أوا   مانتري   "برادان  برنامج  إطار في مشفففففففففففّيد منزل  مليون  25  بين ومن ال قر.  خ  تحت ي شفففففففففففن

(Pradhan Mantri Awas Yojana،)   منزل. مليون  20 في مشففففففففتركة ملكية حقوق   للنسففففففففاء  سففففففففتكون 
  مانتري   "برادان  برنامج  إطار في مقّدم قر   مليون   320  من  المسففت يدين من المائة في 68 النسففاء وتشففّكل
  في  ف تح  حسفا   مليون  450  هناك كان ،2022 آذار/مار   وفي  (.Pradhan Mantri Mudra)  مودرا"
 من وأكثر (،Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) يوجانا" دان جان  مانتري  "برادان  برنامج  إطار

 من نسففاء سففيما وال  نسففاء  تملكها  حسففا ،  مليون   250 ي ادل  ما  أو  (،المائة  في 56)  الحسففابا  هذه  نصففف
  حسففابا   في للنسففاء هندية  روبية  بليين 310 الحكومة  وّزعت ،19-كوفيد  جائحة  وخلل الريفية.  المناطق

 ال مالة  لضفمان الوطني  ةاندي المهاتما قانون  برنامج إطار وفي بها. ال اصفة (Jan-Dhan)  دان"-"جان
 التي األيام مجمو  من المائة في 54,72  النسفففففففففففاء مّثلت  ،2022-2021 المالية السفففففففففففنة  في األرياف، في

 األفراد. فيها عمل

  :(Deendayal Antyodaya Yojana)  يوجفانفا"  أنتيودايفا  "دينفدايفال  ب ثفة  الهنفد  حكومفة  وتتوّلى -99
 بالمؤسفسفا  وتنهض  النسفاء، من  األضف ف ال ئة إلى تصفل التي الريفية، ال يش لسفبل  الوطنية  ال  ثة وهي

  المهارا  وتحسففففين  التمويل وتوفير  القدرا   بناء وتضففففمن  وةيرها، الذاتية  المسففففاعدة ومجموعا  المجتم ية
 تجارية. مشفففففففففففففاريع وإلقامة  حرة  مهن  لمزاولة  المتاحة  ال ر   م تلف دعم  خلل  من  ال يش سفففففففففففففبل  وت زيز

 دعما    إليها  قّدم الذي  البرنامج هذا  من الذاتية المسفففففففففففففاعدة  مجموعا  أعضفففففففففففففاء  اسفففففففففففففت اد ذلك، وب ضفففففففففففففل
 على الذاتية المسفاعدة مجموعا   حصفلت المجمو ، وفي رأسفمالها.  لتكوين هندية  روبية  بليون  173 بمقدار

 .2014-2013 عامي منذ  هندية روبية  بليون  4 800  من أكثر

 ال املة القوة في المرأة   

 ت فديفل  2017  عفام  في  وجرى   ال فاملفة.  القوة في  المرأة  مشففففففففففففففاركفة  لتح يز  مت فددة خطوا  اتُّ فذ  -100
  إجازة ولتوفير أسففبوعا   26 إلى 12 من األمومة  مسففتحقا  مدة لزيادة 1961 ل ام األمومة  مسففتحقا  قانون 
  ط لهفا. بحمفل أخرى   امرأة  تكّلف  التي  واألم  ط ل    تتبّنى  التي  لألم  أسففففففففففففففبوعفا   12  إلى  مفدتهفا تصففففففففففففففل  أمومفة

 بوابة  أنشففففففئت النسففففففائية،  التجارية  للمشففففففاريع  اإليكولوجي النظام في  الم لوما   ت اين مشففففففكلة على وللتغل 
 ة.بسهول الم لوما  لتوفير النسائية" التجارية المشاريع "منصة تسمى موّحدة وصول

  في  المرأة  مشفففاركة  وازداد    تزداد.   األجر  المدفوعة   االقتصفففادية   األنشفففطة   في  المرأة  مشفففاركة  ان كت  وما  -101
  .2020- 2019 عفامي  في  المفائفة   في  22,5  إلى  2018- 2017 عفامي  في  المفائفة   في  17,5  من  ال فاملفة   القوة 
  22,8 إلى  2018-2017  عامي  في المائة في  16,5  من  النسففاء  صفف وف في ال امل   نسفف ة  ارت  ت كما
  في  المفائفة  في  5,7  من  ال طفالفة م فدال   ان  ضفففففففففففففففت  المقفابفل،  وفي .2020-2019  عفامي  في  المفائفة  في
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  في للمرأة   السففياسففي  التمثيل  شففهد كما .2020-2019 عامي  في المائة في 4,2 إلى  2018-2017 عامي
  . 2024- 2019  ال ترة   في   المفائفة   في   15,03 إلى   2019- 2014  ال ترة  في   المفائفة   في   11,86 من   ارت فاعفا    البرلمفان 

  ( مليون  1,45)  المائة   في   46 حوالى  المرأة  تمثيل   يبل   (، Panchayati Raj)   راج"   "بانشففاياتي   مؤسففسففا    وفي 
 للمرأة. المائة في 33 ت صيص على الدستورية األحكام تنص حين في

  سفففففففلح  ومنها تقليدية  ةير  قطاعا  في المرأة   مشفففففففاركة  تتيح  تمكينية أحكاما    الحكومة  ووضففففففف ت -102
  يحقّ  با  التي  سففاينيك ومدار  المركزية، الشففرطة  وقوا   والمغاوير، مقاتل، طّيار وظي ة  في  الهندي  الجوّ 
 الهند في ال ليا المحكمة اختبر   الهند، اتحاد ضففففد  نيتيشففففا المقّدم قضففففية  وفي  ذلك. إلى وما دخولها، للمرأة 

  تمييزي،   إجراء  المسفففففففلحة  للقوا  الدائمة اللجنة من المرأة  اسفففففففت  اد  ب ن  وأقّر  الم اشفففففففر ةير  التمييز  م هوم
  الحكومة ونصففففففحت اآلن. حتى للذكور م قل   كانت  هيئة إلى المرأة   بإدخال  قضففففففت تاري ية  خطوة وات ذ 

  في 33 إلى  الشففففرطة  داخل  رسففففميا    عنها الم لن  ةير  الوظائف  في المرأة   تمثيل  نسفففف ة  بزيادة الواليا  أيضففففا  
 المائة. في 38 إلى تصل م تل ة مستهدفة  نس ا   اآلن حتى والية عشرون   واعتمد  المائة،

 الجنسين  بين بال دل المت لقة والقضائية التشري ية  التدابير  

 الجنائية  القوانين على  م تل ة  ت ديل   الحكومة  أدخلت  "فيرما"،  ال دل  لجنة  توصيا   إلى استنادا   -103
 الجنائية،  اإلجراءا   وقانون   الهندي، ال قوبا  قانون  يتضففففففمنه  ما ذلك  في  بما الجنسففففففي، بالتحرش المت لقة
 ت ديل  قانون   قّدم ذلك، إلى وباإلضفففففافة الجنسفففففية.  الجرائم من  األط ال حماية وقانون   الهندي، البّينة  وقانون 
  وإجراء  ،عاما    12  سففففففففن دون  فتاة اةتصففففففففا  على ال قوبة  تشففففففففديد مثل  تدابير 2018 ل ام الجنائي  القانون 

 إعادة وت مين الطبية ن قاتها تغطية أجل من للضففففففحية ت طى الجاني على  ةرامة وفر   سففففففري ة،  تحقيقا 
 األزواج نطق  اعت فار  على  2019  ل فام  الزواج(  في الحقوق   )حمفايفة المسففففففففففففففلمفة  المرأة   قفانون   ونّص   تف هيلهفا.

  المتزوجة  المسففففلمة للمرأة  يجوز التي  عليها المنصففففو   الجرائم  من جريمة   بالثلث  الطلق  ل ظة المسففففلمين
 توفيقي. حلّ  إلى فيها تصل أن الطلق  عليها وقع التي

  المت لقففة  القففانونيففة   األحكففام   دسفففففففففففففتوريففة   مسففففففففففففففف لففة   في   الهنففد   في   ال ليففا   المحكمففة   أمففام   مؤخرا    وط  ن  - 104
 بال  ل  ال ليا   المحكمة   أعلنت  ، الهند  اتحاد   ضفد  المسفتقل"   "ال كر   مؤسفسفة   قضفية  في  ولكن  الزوجي.  باالةتصفا  

 . عاما   18  سن  دون   الزوجة   تكون  عندما   استثناء   يمثل   ال   الزوجي  االةتصا   أن  م تبرة   األحكام  هذه  بطلن 

 ضفد فاهيني شفاكتي قضفية في الهند، في ال ليا المحكمة  رأ   الشفرف، جرائم  بمسف لة يت لق  وفيما -105
  الجماعي".  الت كير أو الط قي  الشففرف لم هوم ت ضففع أن يجوز وال صففونها  ين غي  "الحقوق  أن  ،الهند اتحاد

 ذلك، على وبناء الشففففففففرف. جرائم  مسفففففففف لة  لم الجة وتصففففففففحيحية وعقابية وقائية  تدابير المحكمة  حّدد  كما
 اتصفال  خ  لديها  يكون   الحسفاسفة المقاط ا   في  خاصفة  وحدا  إنشفاء إلى تدعو مشفورة  الحكومة أصفدر 
 اللزمة. المساعدة  وتقّدم وتسجيلها الشكاوى   بتلقي وتقوم الساعة مدار على للمساعدة

 واإلنجابية الجنسية الصحة  

 من   أسففففففففبوعا    عشففففففففرين  ب د  القانوني  لإلجها  ال ضففففففففو  إمكانية  على الم روضففففففففة القيود ع ّدلت -106
لة( )بصففففففففففيغته  للحمل الطبي اإلنهاء  قانون   بموج  ،أسففففففففففبوعا    وعشففففففففففرين  أرب ة ب د  لتصفففففففففف ح  الحمل  الم دَّ

 إلخ. ال نف، وضحايا اإلعاقة ذوا  واإلناث القاصرا  قبيل من النساء من الض ي ة لل ئا  ،2021 ل ام

  في  حيّ   مولود  100  000  لكففففففل  وفففففففاة  حففففففالففففففة  122  من  األمومففففففة  وفيففففففا   م ففففففّدل  وان  ض -107
 مكتفف   ال ينففا ،  تسففففففففففففففجيففل  )نظففام  2019-2017  ال ترة  في  وفففاة  حففاال   103  إلى  2017-2015 ال ترة

 مولود 1 000  لكل وفاة  حالة 25 من األولى  المواليد وفيا   م ّدل وان  ض  الهند(. في  ال امة  السففففففففففجل 
 وفيفا   م فّدل  وان  ض  .2019  عفام  في  حي  مولود  1  000  لكفل  وففاة  حفالفة  22  إلى  2015  عفام  في  حي
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 مولود 1 000  لكل وفاة  حالة 28 إلى  2015 عام في حي مولود 1  000 لكل وفاة  حالة 37 من الرضفففففففففع
 )المسففففففح  األسففففففرة  لصففففففحة وطني مسففففففح  أحدث  وأظهر  ال ينا .  تسففففففجيل نظام  حسفففففف  2020 عام  في حي

 الرابع المسففففح في المائة  في 78,9 من  انتقل إذ المسففففتشفففففيا   داخل  الوالدا  عدد في كبيرة  زيادة  ال امس(
  عففدد   كثيرا    وزاد   (. 2021- 2019)   ال ففامس   المسفففففففففففففح   في   المففائففة   في   88,6  إلى   ( 2016- 2015  عففامي   )في 

 الوالدة.  ب د  ما  الرعاية   ويتلقين   الغذائية،  المكمل    ويتناولن   للوالدة،   السابق  لل حص  ي ض ن  اللواتي   األمها  

م  األسففففففرة،  لتنظيم الوطني  البرنامج  إطار وفي -108  مجانا    الحمل  منع وسففففففائل من واسفففففف ة  مجموعة  تقدَّ
  الم تمدون   االجتماعيون  الصفففففحيون  المشفففففرفون  أيضفففففا   ويوّفر ال امة.  الصفففففحة  مرافق جميع في  للمسفففففت يدين

 من باإلجها  المت لقة  الشفاملة  الرعاية خدما   ت زيز ويجري   لتلقيها.  المؤهلين  لألزواج  الحمل  منع  وسفائل
 إلى وما واالتصففففففففال، والتثقي  واإلعلم والم دا ، األدوية وتوفير الصففففففففحية،  الرعاية مقدمي  تدري   خلل
  األسففففففففففففففاسففففففففففففففية  الهياكل  حيث من  البلد أنحاء جميع في  والدة"  "نقطة  25 000 من  أكثر تدعيم  وجرى  ذلك.

بة، ال شفففففرية وال ناصفففففر والم دا    األمها   وصفففففحة اإلنجابية  بالصفففففحة  مت لقة  شفففففاملة  خدما  لتوفير  المدرَّ
  تقففّدم   للمراهقين  ملئمففة  صففففففففففففففحيففة  عيففادة  7  000  من  أكثر  أن  كمففا  والمراهقين.   ففالواألط  الجففدد  والمواليففد
  برنامج  إطار  في  بالمراهقين  المت لقة الرئيسففففففففية  الصففففففففحية القضففففففففايا لم الجة البلد أنحاء جميع في  ال دما 
  است دام  فيها بما  (،Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram)  كارياكرام" سواستيا  كيشور  "راشتريا
  24و 15  بين أعمارهن تتراوح اللواتي النسفففاء اسفففت دام نسففف ة وزاد  اإلنجابية.  والصفففحة  الحمل  منع وسفففائل

  المسففففففح في المائة في  57,6 من الحيض  فترة  أثناء  الصفففففففحية  النظافة تضفففففففمن  التي  الحماية  لوسفففففففائل  عاما  
 (.2021-2019) ال امس الوطني المسح في المائة في 77,3 إلى (2016-2015) الرابع الوطني

 خدما  عن االبت اد بضففرورة الواج ،  النحو  على  ،2017 ل ام الوطنية  الصففحية  السففياسففة وتقرّ  -109
  لمراق ة الهند في  والمقاط ا  الواليا   جميع  في  ال دما   من  للتحقق لجان وأنشفففئت الم يما . في الت قيم

 الت قيم. م يما  في ال مل سير

 المرأة  ضد لل نف للتصدي المبذولة الجهود  

 المرأة. ضففففففففد ال نف  لمشففففففففكلة ب  الية للتصففففففففدي  التن يذي المسففففففففتوى  على مت ددة خطوا   اتُّ ذ  -110
 أماكن إلى  الميدانية  الموارد  إرسفففففففففففففال  على الهند  عموم  في الطوارئ   لحاال   االسفففففففففففففتجابة  دعم  نظام  وينّص 
م االسفففففففففففتغاثة.  حوادث  آذار/  وفي ال نف.  من  المتضفففففففففففررا   للنسفففففففففففاء  متكاملة  خدما   شفففففففففففاملة  مراكز  وتقدِّ
 امرأة. 540 000 من أكثر ساعد  لل مليا  مراكز 708  هناك كان ،2022 مار 

 ال ائلي  ال نف من المرأة  حماية  لقانون   ال  ال  التن يذ خلل من  ال ائلي ال نف  مسفففففففففففففف لة وعولجت -111
  الشفففففففففكاوى   م الجة  مهّمتها المقيما  ةير  للهنديا   خاصفففففففففة  وحدة  للمرأة  الوطنية  اللجنة ولدى .2005 ل ام

 حقوقها. من محرومة المرأة  فيها  تكون  التي  البلدان  بين الزيجا  عن الناشئة

  الهند،  أنحاء  جميع   في   السفاعة  مدار  على  النسفاء   إلى   المجانية   المسفاعدة   لتقديم   اتصفال   خ ّ  واسفت حدث  -112
  أكثر   وساعد  الحاال ،   من   وةيرها   األزما    حاال    في  الدعم   يلتمسن  اللواتي  للنساء   الموّجهة  التدخل    سّهل   مما 
  وتت ع   لرصفد   الوطني  الصف يد   على  الجنسفية   بالجرائم   المت لقة  التحقيقا    لتتّ ع   نظام  وأنشف    مسفت يدة.   مليين   7  من 

نت   الجنسفففي.   االعتداء  قضفففايا   في  تجرى  التي   زمنيا   المحددة   التحقيقا   شفففّ   الوطني   المسفففتوى   على   بيانا   قاعدة  ود 
  وت ّقبها   القانون   إن اذ   وكاال    تجريها  التي   التحقيقا    لتسفففففففففهيل   2018 عام   في   الجنسفففففففففية  الجرائم   مرتكبي  بشففففففففف ن 
شفففففففففنت   البلد.   أنحاء  جميع   في  الجنسفففففففففية  الجرائم   لمرتكبي   عن  اإلبلغ   للمواطنين   تتيح   السفففففففففيبرانية  للجرائم  بوابة  ود 

 على   الهندية   الحديدية  السففكك   مصففلحة   وافقت   للنسففاء،   آمنة  ال ام  النقل  وسففائل   تصفف ح  ولكي   ال احشففة.   المحتويا  
  الممنوحة   الت ويضفففففففا    نظام   وينّص   اإلنترنت.   بروتوكول   على  قائم   بال يديو   مراق ة  بنظام  المحطا   لتجهيز   خطة 

 2018  ل ام  األخرى   الجنسفففي/الجرائم   االعتداء   من   الناجيا    أو   األخرى   الجنسفففي/الجرائم   االعتداء  ضفففحايا   للنسفففاء 
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  االعتداء  ضففففففففحايا   وال تيا    االجتماعي   النو    على  قائمة   محددة  جرائم   ضففففففففحايا  للنسففففففففاء   الت ويضففففففففا   تقديم  على 
 نافذة  امرأة   لكل  يوّفر  الشفففففكاوى   إلدارة   إلكتروني   نظام  وهو   (، She-Box)  بوكس" - "شفففففي  نظام  وأنشففففف    الجنسفففففي. 

 ال مل.   مكان   في  الجنسي  التحرش   بحاال    المت لقة   الشكاوى  لتسجيل   وحيدة 

 في  الموجودة النمطية والصفففففففور  التحيزا   إزالة إلى  2020 ل ام الوطنية  الت ليم سفففففففياسفففففففة وتهدف -113
 االعت ارا   مراعاة  والتدري   التربوية لل حوث  الوطني  المجلس نشفففففرها التي الكت   وت ّزز  الدراسفففففية.  المناهج

 والموظ ين  الشففففففففففففففرطففة  وموظ ي  اإلداريين  الموظ ين  تففدريفف   أكففاديميففا   وتففدمج  المففدار ؛  في  الجنسفففففففففففففففانيففة
  ال دمة.  أثناء التدري  برامج وفي التوجيهية برامجها  في الجنسففففففانية بالمسففففففائل التوعية  أنشففففففطة  القضففففففائيين

  الدراسفففففية  الدورا   في الجنسفففففانية  بالشفففففؤون  التوعية  ضفففففرورة على  أيضفففففا   الهند في ال ليا المحكمة  وشفففففّدد 
 واالمتحفان المحفامين نقفابة إلى الدخول المتحفان الدراسففففففففففففففي المنهج وفي الحقوق، كليفة في الموفَّرة  الجفام يفة

 القضائية. ال دما  لتوفير اجتيازه الواج 

 األطفال  

 وال قوبة  الجنسفففففففففي، االسفففففففففتغلل  من  األط ال لحماية  تبذلها التي الجهود بمواصفففففففففلة  ملتزمة الهند -114
 الجنسية. الجرائم ضحايا األط ال ولدعم األط ال، وعمل األط ال، وزواج  البدنية،

 لزيفادة  2012  ل فام  الجنسففففففففففففففيفة  الجرائم  من  األط فال حمفايفة  قفانون   ت فديفل  جرى   ،2019  عفام  وفي -115
 كما اإلباحية. والمواد السففيبرانية والجرائم الجنسففي والتحرش الجنسففي االعتداء مثل  جرائم  من  األط ال حماية
ّدد  لة. لألحكام ال  لي للتن يذ 2020 ل ام الجنسية الجرائم من األط ال حماية قواعد ح   الم دَّ

  المسففت جلة،   القضففايا   في   تبت   خاصففة   محكمة  1023 إلنشففاء   2019 عام   في   برنامجا   الحكومة   وقّدمت  - 116
  إلتمفام   البلفد  أنحفاء   جميع   في  الجنسفففففففففففففيفة   الجرائم   من  األط فال   بحمفايفة   حصفففففففففففففرا   م تصفففففففففففففة  محكمفة   389  فيهفا  بمفا 

  خاصففففففففة   محكمة   726 اسففففففففتهّلت  ، 2022  أيار/مايو   وفي  محدد.   وقت   في  الجنسففففففففية   بالجرائم   المت لقة   المحاكما  
  وانضفففم   عملها.  الجنسفففية  الجرائم   من  األط ال  بحماية   حصفففرا    م تصفففة  محاكم   408و   المسفففت جلة   بالقضفففايا  م نية 

  لت زيز  وذلك  لألط ال،  الجنسي   االستغلل  بش ن   لإلنتربول   الدولية   البيانا   قاعدة   إلى   للتحقيقا    المركزي  المكت  
 والم تدين.  الضحايا  عن   الكشف   في   وللمساعدة   القاصرين  على  الجنسي   للعتداء  مكافحته 

ل -117  جريمة  األط ال زواج يج ل الذي ،2006 ل ام  األط ال زواج  حظر قانون   تن يذَ   الهند  وتواصفففففففففففففِّ
 تنّظم  ذلفك،  إلى  وبفاإلضففففففففففففففاففة  بك فالفة.  مرتكبهفا  عن اإلفراج  يجوز  ال  التي  عليهفا  المنصففففففففففففففو   الجرائم  من

  اللجنفة  واتَّ فذ   األط فال.  لزواج  الضففففففففففففففارة  اآلثفار بشفففففففففففففف ن توعيفة  وبرامج منتظمفة إعلميفة حمل  الحكومفة
 الوكفاال   توجيففه  طريق  عن  األط ففال  زواج  لمنع  نشففففففففففففففطففة  خطوا   أيضفففففففففففففففا   الط ففل  حقوق   لحمففايفة  الوطنيففة

  الط ل  حقوق  بش ن م يما  وتنظيم  وقائية، تدابير الت اذ الش بية القاعدة مستوى   على  ال املين والموظ ين
 ذلك. إلى  وما البلد، أنحاء جميع في

 1973  االسففففففت دام، لسففففففن األدنى  الحد بشفففففف ن الدولية ال مل  منظمة ات اقية على  الهند  وصففففففّدقت -118
  الحكومة وضففففف ت ذلك، على  وبناء (.182 )رقم 1999  األط ال، عمل  أشفففففكال أسفففففوأ  وات اقية (؛138 قم)ر 

 عمففل  وتنظيم(  )حظر  وقواعففد  الم ففّدلففة،  بصففففففففففففففيغتففه  2016  عففام  في  األط ففال  عمففل  وتنظيم(  )حظر  قففانون 
  وبالنسف ة  ؛عاما   14  سفن دون   األط ال تشفغيل  تماما    تحظر  التي  الم ّدلة،  بصفيغتها  2017  عام  في  األط ال
 ال طرة. المهن في تشغيلهم ي حظر ،عاما   18-14  بين  أعمارهم تتراوح الذين  ألولئك

نت ،2018 عام وفي -119 شففّ  قانون   تن يذ  تتيح التي  األط ال، عمل  لحظر  ال  ال  اإلن اذ  منصففة  بوابة  د 
د تشفففغيل  إجراء اسفففت حدث كما .سفففلسفففل    تن يذا    األط ال  ب مل المت لقة  الوطنية والسفففياسفففة  األط ال عمل   موحَّ

 والرصد. اإلن اذ ووكاال   والممارسين  للمدرِّبين
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ضفففففففففع -120   ق ضفففففففففاة  صفففففففففلحيا   لتوسفففففففففيع  2021  ل ام  والحماية( )للرعاية  األحداث  قضفففففففففاء قانون  وو 
  الناجمة  التن يذ في  القصفففففففور  أوجه  وإزالة  الضففففففف  اء  لألط ال والحماية  الرعاية  توفير  ي ص  فيما  المقاط ا 

  مركزية  برعاية  الط ل لحماية متكامل نظام  القانون   بموج   واسفففففففت حدث الت سفففففففير.  في صففففففف وبا   وجود  عن
ذه   بففاألط ففال  ت نى  التي  المقففاط ففا ،  في  الط ففل  حمففايففة  ووحففدا   للففدولففة  التففاب ففة  الط ففل  حمففايففة  جم يففا   تن ففّ

 للقانون. الم ال ين واألط ال والحماية، الرعاية إلى المحتاجين

 لرصفففففد   وحدة  وشفففففكل المدار ، في البدنية ال قوبة  على  للقضفففففاء توجيهية  م ادئ المركز وصفففففاغ -121
 البدنية.. ال قوبة حاال  في للنظر  البدنية ال قوبة

 القدرات وبناء الدولي التعاون   

 وحمايتها.  اإلنسفففففففففففففان  حقوق   ت زيز  مجال في الدولية  المنظما  مع  بالت اون  ملتزمة  الهند  تزال ال -122
 طل اتها في  بموضفوعية  النظر  ويجري  اإلنسفان،  حقوق   لمجلس  ال اصفة  اإلجراءا  إلى دائمة دعوة  ووجهت
 اإلنسفان،  حقوق  م اهدا   بموج  المنشف ة  الهيئا  إلى  التقارير  بتقديم  بالتزاماتها وللوفاء بالزيارا . المت لقة
 أيلول/  في  والسففففففففففففففيفاسففففففففففففففيفة  المفدنيفة  بفالحقوق   ال فا   الفدولي  ال هفد  عن  الرابع  الفدوري   تقريرهفا  الهنفد  قفدمفت

 الدستوري   لإلطار  كامل   سردا    تقدم التي  ،2022  آذار/مار   في  الموحدة  األساسية والوثيقة  ،2021 سبتمبر
 الهند. في اإلنسان بحقوق  المت لق والسياسي  والقانوني

 اختيار  ويجري  م اهدا .  بموج   المنشفف ة الهيئا  في  المتاحة الشففواةر  بانتظام  الحكومة  وترصففد -123
 وتجاربهم المجال  في وخبرتهم المهنية لمؤهلتهم  دقيق  تقييم ب د  حدة، على  حالة  كل  أسا  على المرشحين

 المنص . بمتطل ا  ومقارنتها الصلة، ذا 

  في  اإلنمائية  الشفففففففراكا   برنامج فرو   من مهّمان أمران  التقنية المسفففففففاعدة وتوفير  القدرا   بناء إن -124
 الهند في واالقتصففادي  التقني الت اون   برنامج ويشففمل  للهند.  ال ارجية  السففياسففة  ركائز من هامة  وركيزة الهند
  فضل    الكاريبي،  ال حر  ومنطقة  اللتينية وأمريكا  الشرقية  وأوروبا وأفريقيا  آسيا من شريكا   بلدا    160 من أكثر
  400 000  قدره سففففففففففففنويا    تبرعا    مؤخرا    الهند  وقدمت الصففففففففففففغيرة. الجزرية والبلدان الهادئ المحي  بلدان  عن

 ذلك  في  بما  اإلنسففان،  لحقوق   السففامية المتحدة األمم لم ّوضففية التاب ة التبرعا  صففناديق إلى  أمريكي دوالر
  2021  الثاني/يناير  كانون  منذ  الهند  قدمت  ،19-كوفيد  جائحة  وخلل  التقنيين. والمساعدة الت اون   أجل من

 المتحدة.  لألمم تاب ين كيانين وإلى ال الم حول دولة 99 إلى اللقاحا  من جرعة مليون  235  من أكثر
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