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  مقدمة  -أوالً  
يضّم النظام السياسي يف اهلند، أكرب الدميقراطيات يف العامل، عناصر شديدة التنـوع               -١

يتكون منها نسيج حضاري روحه التسامح واالحترام والتفاهم بني شىت مكّونـات ذلـك              
 يف املائة مـن     ٨٠( نسمة يشكل اهلندوس غالبيتهم العظمى        مليار ١,٢فاهلند ُتؤوي   . النسيج
وهناك عدد كبري   )  يف املائة  ١٣,٤( مليون نسمة    ١٣٨يف حني يبلغ عدد املسلمني      ) السكان

والسيخ )  يف املائة٢,٣ مليون نسمة أي ٢٤(من أتباع الديانات األخرى مبن فيهم املسيحيون 
 ١ ٦٥٠ لغة معتمدة وما ينوف عـن        ٢٢اهلند  وهناك يف   . وغريهمن  وواجلينيون والزرادشتي 

  .هلجة حملية يف طول البلد وعرضه
وهناك مثان وعشرون والية وسبعة أقاليم احتادية جتعل من اهلند دولـة ذات نظـام                 -٢

أول الـدميقراطيات   كما أن اهلند    .  قرية ٦٤٠ ٨٦٧ مقاطعة و  ٦٤٠وهناك  . سياسي احتادي 
، "اتيالبانش"املمثلني احملليني املنتخبني يف جمالس القرى       التمثيلية يف العامل حيث يتجاوز عدد       

 ماليني شخص من بينهم حـوايل مليـون    ٣ صعيد القرى،    علىوهي وحدات احلكم احمللي     
ومن شأن إجراء االنتخابات على فترات منتظمة أن يعزز نظام          . امرأة ممن يتم انتخاهبن حملياً    
  .احلكم الدميقراطي يف البلد

ور اهلند بفضل ما ينطوي عليه من حقوق أساسية ومبادئ توجيهية           وقد ضمن دست    -٣
حتكم سياسة الدولة بقاء اهلند دميقراطية علمانية تتعدد فيها الديانات والثقافـات واأللـسن              

وقد كانت العلمانية دعامة التنمية االجتماعية االقتصادية وعنـصراً حيويـاً يف            . واإلثنيات
حيال محاية وتعزيز   وقد اتسم النهج الذي اتبعته اهلند       .  البلد استمرار التقدم الذي حيرزه هذا    

وقـد  . حقوق اإلنسان بشمولية اجلهود املبذولة دون إقصاء ألي أحد وبسلوك طرق متعددة           
جل حتقيـق التحـول     أأن نضال اهلند من     "سينغ إىل   أشار رئيس وزرائها الدكتور مامنوهان      

 مليار نسمة، يف إطار جمتمـع منفـتح         ١,٢م  االجتماعي واالقتصادي لسكاهنا البالغ عدده    
ونظام سياسي دميقراطي ملتزم باحترام حقوق اإلنسان األساسية وسيادة القانون ليس له نظري             

، ذلك أن جناحنا يف حتقيق هذه املهمة الضخمة ميكن أن تكون له داللة عظمـى                يف التاريخ 
  ."شرين الذي نعيشهتعلق بتطور اجلنس البشري يف هذا القرن احلادي والعيفيما 

  املنهجية  -ثانياً  
مت، إمجاالً، لدى إعداد تقرير اهلند مبوجب االستعراض الدوري الـشامل، اتبـاع               -٤

  .املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات
وكانت عملية إعداد التقرير واسعة النطاق وشاملة شاركت فيها شىت الـوزارات               -٥

ا فيها وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة         ية يف اهلند مب   والدوائر احلكوم 
العدالة االجتماعية والتمكني، ووزارة شؤون األقليـات ووزارة الـدفاع ووزارة شـؤون             
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 والغذاء والتوزيع العام، ووزارة الصحة ورعاية األسرة ووزارة اإلسكان، ووزارة           املستهلكني
املوارد البشرية ووزارة العمـل والتـشغيل، ووزارة        التخفيف من وطأة الفقر، ووزارة تنمية       

ميـة الريفيـة، ووزارة     نووزارة الت ) بانـشايايت راج  (القانون والعدالة ووزارة احلكم احمللي      
كما . اإلحصاءات وتنفيذ الربامج، ووزارة الشؤون القبلية ووزارة شؤون تنمية املرأة والطفل          

  .متت استشارة جلنة التخطيط يف هذا الصدد
وقد أُجريت مشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة اليت تضم عدة منظمات غـري               -٦

وعالوة على  . حكومية وخرباء ممن يعنيهم أمر األنشطة ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان           
ذلك، شاركت احلكومة كذلك يف املشاورات اليت عقدهتا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف             

الشامل الثاين على املوقع الشبكي على      الدوري  مشروع التقرير   كما ُوضع   . مجيع أحناء البلد  
وكانت احلصيلة اخلروج بتقرير وطين يعكس      . اإلنترنت للتعليق قبل وضعه يف صيغته النهائية      

ويرد تقرير اإلجراءات املتخذة بشأن التوصـيات املتعلقـة         . املوّسعةهذه العملية التشاورية    
  .املرفق األول يف ٢٠٠٨بالتقرير الدوري الشامل لعام 

معلومات أساسية عن احلقوق األساسية وأثرها يف اإلطار التـشريعي            -ثالثاً  
  والتنظيمي

تتمّيز أيضاً بامتالكها لنظـام     اهلند ليست فقط أكرب الدميقراطيات يف العامل ولكنها           -٧
 حيلّ حمل الصدارة يف   دستوري حيوي متطور يقوم على االعتراف حبقوق اإلنسان وهو مبدأ           

. اجلذور من عناصر مـزاج األمـة اهلنديـة        الدستور أي يف الباب الثالث وهو عنصر عميق         
والروح اليت تتخلّل الفصل اخلاص باحلقوق األساسية الوارد يف الباب الثالث من الدسـتور              
واملبادئ التوجيهية بشأن سياسة الدولة الواردة يف الباب الرابع منه هي االعتراف باحلاجة إىل              

توازن بني عناصر التنّوع اليت ال حتصى عدداً واليت تسود اهلند وبني ضرورة احلفـاظ               حتقيق  
ح واالحترام والتفاهم واالعتراف بأمهية احليـاة       معلى نسيج احلضارة والتقدم املقترن بالتسا     

ومن أكثر العناصر أمهية يف هذا الشأن التدابري الرامية إىل القـضاء            . البشرية وحقوق األفراد  
  . المساواة واجتثاثهاعلى ال

وقد خضع الفصل اخلاص حبقوق اإلنسان لتطور تفسريي ثوري على أيدي احملكمة              -٨
، مما أدى إىل ظهور آفاق جديدة حول احملتـوى الـدينامي   )بدعم كامل من احلكومة   (العليا  

ومن األمثلة اإليضاحية على ذلك أن اهلند وّسعت من نطاق النهج التقليدي            . حلقوق اإلنسان 
ومضت، انطالقاً من والية إجيابية، حنو استئصال شأفة التـأّخر          . الضّيق املتبع حيال املساواة   

وباملثل، فقد أُعطي للحريات اليت تنـدرج       . بكل أشكاله االجتماعية واالقتصادية والتعليمية    
مل حرية  ش مفهوم أوسع من قبيل توسيع نطاق حرية الكالم وحرية التعبري لي           ١٩ضمن املادة   

وأصبح احلق يف احلياة ويف احلرية الشخـصية املنـصوص عليـه يف             . ول على املعلومة  احلص
 يشمل اآلن احلق يف بيئة نظيفة، واحلق يف احلصول على املساعدة القانونية والقضاء              ٢١ املادة
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واحلق يف احلصول على مورد رزق، واحلق يف احلصول على حماكمة سـريعة             على السخرة،   
  .ليم وغري ذلك من احلقوق املتنوعةوعادلة، واحلق يف التع

ويهدف هذا التقرير الوطين إىل حتديد خمتلف اخلطوات اليت اختذهتا اهلنـد يف إطـار            -٩
تبذله من جهود ترمي إىل إعطاء معىن حلقوق اإلنسان األساسية وُيضفي عليهـا طابعـاً                ما

 اليت مسحت هبذا التطور      ملخص لبعض األحكام القضائية العامة     املرفق الثاين  ويرد يف    .حقيقياً
  .التقدمي للحقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور

وقد اختذت اهلند، يف السنوات القليلة املاضية، عدة مبادرات هامة اهلـدف منـها                -١٠
  :ضمان حقوق اإلنسان وفيما يلي بعض من تلك املبادرات

 العيش الكـرمي يف     ، ويف تطور فريد ولضمان متتع املواطنني حبقهم يف        ٢٠١٠يف عام    •
 محايـة قانونيـة     حبيئة صحية ُسّن قانون احملاكم األخضر الوطين وهو ينص على من          

 .فعلية للبيئة والغابات واملوارد الطبيعية األخرى

ويف العام ذاته، طرحت احلكومة على الربملان مشروع قانون محاية املرأة من التحرش              •
 .لنظامي وغري النظامياجلنسي يف مكان العمل وهو يشمل القطاعني ا

، ُسّن قانون احلق يف التعليم الذي أدخل العمل حبق أساسي جديـد             ٢٠٠٩يف عام    •
 .يتمثل يف متتع حصول الطفل على تعليم جماين وإلزامي يف مدرسة قريبة من بيته

، طُرح على الربملان مشروع تعديل دستوري يقضي بتخصيص ثلث          ٢٠٠٨يف عام    •
ويف اجلمعيـات التـشريعية     ) جملس النـواب  (اللوك سبها    املقاعد تقريباً للنساء يف   

مـشروع  ) جملس الشيوخ (وقد اعتمد جملس الراجيا سبها      .  عاماً ١٥للواليات ملدة   
 .وهو اآلن مطروح على جملس النواب. ٢٠١٠القرار ذلك يف عام 

، أُنشئت اللجنة الوطنية حلماية حقوق الطفل لضمان تساوق كـل           ٢٠٠٧يف عام    •
تشريعية واإلدارية مع مشهد حقوق اإلنسان كما ينص عليها كـل مـن             التدابري ال 

 .دستور اهلند واتفاقية حقوق الطفل

 اخلاص بالقبائل املنبوذة وغريها من سكان الغابات ٢٠٠٦ُيعطي القانون الصادر عام  •
احلقوق احلراجية واالشـتغال باألنـشطة      ) االعتراف باحلقوق احلراجية  (التقليديني  

 .ائل اليت تسكن الغابات وغريها من سكان األحراجاحلراجية للقب

، اعتمد قانون املهامتا غاندي الوطين لضمان توفري فرص العمـل يف            ٢٠٠٥يف عام    •
     من أجل مـنح الفقـراء       ٢٠٠٦الريف، وهو قانون تارخيي وأطلق الربنامج يف عام         

 .حق الكسب

   ، ٢٠٠٥ الـصادر عـام  ، دخل قانون محاية املرأة من العنف املرتيل، ٢٠٠٦يف عام   •
 .حّيز النفاذ

  .، ُسّن قانون احلق يف املعلومات وهو قانون ذو طابع تارخيي٢٠٠٥خالل عام  •
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وكما ذُكر آنفاً، فقد كان اجلهاز التشريعي قوة حافزة رئيسية وراء التغيري بطـرق                -١١
اجلسيمة حلقوق  منها آلية الدعاوى للقضايا املتعلقة باملصلحة العامة للحماية من االنتهاكات           

 /أيضاً علـى ضـمان مراعـاة أحكـام الـصكوك          وقد حرص اجلهاز القضائي     . اإلنسان
الربوتوكوالت الدولية يف خمتلف األحكام اليت ُيصدرها حىت لو مل تقم اهلنـد بـالتوقيع أو                

  .بروتوكول حمدد من بينها/التصديق على صك
 مبوجب قانون   ،١٩٩٣م  اعويعكس إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، يف           -١٢

فقد منحـت اللجنـة     . محاية حقوق اإلنسان، التزامنا املستمر بأعمال حقوق اإلنسان فعالً        
 ٢٠وأُنشئت جلان حلقوق اإلنسان يف      . الوطنية حلقوق اإلنسان سلطات وصالحيات واسعة     

 قضية طُرحت علـى اللجنـة       ٩٩ ١٨٥، تسجيل   ٢٠١١-٢٠١٠ومت، يف حبر العام     . والية
وخالل الفتـرة ذاهتـا، أوصـت       .  قضية ٨٧ ٥٦٨ة حلقوق اإلنسان اليت فصلت يف       الوطني
 ومن األمثلة علـى  . روبية١٩٨ ٦٥٥ ٥٠٠ قضية بلغت    ٥٨٣بدفع إعانات مالية يف      اللجنة

 سانكبال ضد سومان غـوالب . ب. جايوانتذلك، أن احملكمة العليا أقرت، يف إطار قضية        
(AIR 2010 SC 208)يف والية ماهارشترا لتعويض على اسـتخدام  نسان  دفع جلنة حقوق اإل
  .الشرطة للقوة املفرطة

وقد أناط الدستور بلجنة االنتخابات اهلندية أمر اإلشراف علـى كامـل عمليـة                -١٣
االنتخابات الربملانية واهليئات والتشريعية يف كل والية والترشح ملنصيب رئيس ونائب رئـيس             

النتخابات اهلندية هيئة دستورية دائمة حرصت، على مـر          وجلنة ا  .ومراقبتهااهلند وتوجيهها   
  .العقود، على إجراء انتخابات حرة وعادلة

ويعد مكتب املراقب املايل ومراجع احلسابات العام هيئة دستورية أُنيطت هبا سلطات        -١٤
  .مراقبة وتدقيق حسابات احلكومة اهلندية كلها

  الشفافية واإلدارة الرشيدة    
البعيدة املدى لضمان الشفافية يف     مة يف اآلونة األخرية اخلطوات التالية       اختذت احلكو   -١٥

  :جمال اإلدارة

  قانون احلق يف املعلومات  -١  
لزيادة شفافية سري عمل احلكومة ومساءلتها يف جمال احلياة العامة والتوسع يف نطاق               -١٦

ـ        ) أ)(١(١٩املادة   ق يف املعلومـات    بشأن حرية الكالم والتعبري طرحت احلكومة قانون احل
ـ         . ٢٠٠٥التارخيي لعام     اتوالقانون واسع النطاق حبيث يشمل احلكومة املركزيـة وحكوم

الواليات ومؤسسات البانشايايت راج، واهليئات احمللية فضالً عن املـستفيدين مـن املـنح              
  .احلكومية وقد أتاح للمواطنني فرصة الوصول إىل املعلومة
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  مواثيق املواطنني  -٢  
 الرئيسي من مواثيق املواطنني هو السماح هلؤالء مبعرفة الشروط اليت تـنظم             الغرض  -١٧

منظمة ومبعرفة كيفية االتصال باملسؤولني، وما الذي ميكـن توقعـه           /إدارة/والية كل وزارة  
  .يتعلق باخلدمات املقدمة وكيفية السعي إىل االنتصاف فيما

  اإلدارة اإللكترونية  -٣  
 اإللكترونية يف اهلند باطراد منتقالً من حوسـبة الـدوائر           لقد تطور أسلوب اإلدارة     -١٨

و تقدمي اخلـدمات    احلكومية على اختاذ مبادرات مثل إحالل املواطن حمل الصدارة واالجتاه حن          
واخلطة الوطنية لإلدارة اإللكترونية ُتلقي بنظرة مشوليـة علـى املبـادرات            . وحتقيق الشفافية 

وقد بدأت تربز إىل الوجود بـىن       . ل اإلدارة اإللكترونية  املتخذة يف طول البلد وعرضه يف جما      
  . ضخمة عّمت البلد برمته وهناك جهود ُتبذل على نطاق واسع لرقمنة السجالتةتيحت

  احلقوق املدنية والسياسية  -رابعاً  

  احلق يف احلياة واحلرية، واحلقوق األساسية واملبادئ التوجيهية لسياسة الدولة  -ألف  
ر مجيع املواطنني، فُرادى ومجاعات، حريات أساسية حتـددها احملـاكم           مينح الدستو   -١٩
ميكن املساس هبا وذلك يف شكل احلقوق األساسية املنصوص عليها يف الباب الثالث من               وال

  ).يرد التعليق على هذا األمر يف املرفق الثاين(الدستور 
 سياسة الدولة وهـي     ويضع الدستور كذلك أُسس بعض املبادئ التوجيهية اليت ُتنظم          -٢٠

  .وتتحمل الدولة مسؤولية تطبيق تلك املبادئ عند سّن القوانني" جوهرية يف إدارة البلد"مبادئ 
ومن األحكام اليت تنفرد هبا اهلند أن للمواطن حق التوجه رأساً إىل أعلى حمكمة يف                 -٢١

. ٣٢جب املـادة    ساسية وحقوق اإلنسان وذلك مبو    ألالبلد إذا تعلّق األمر بانتهاك احلقوق ا      
وقد مت االلتجاء   .  فيما خيص الواليات وحماكمها العليا     ٢٢٦وهناك حكم مماثل يف إطار املادة       
  .مراراً وبفعالية إىل هذين احلكمني

  القضايا اليت جّدت أخرياً/التطورات  -باء  
لقد حتملت اهلند شدة وطأة األنشطة اإلرهابية على مدى العقود الثالثة املاضية عرب               -٢٢

فقد استغل اإلرهابيون واملتمردون    . كما أضاف العصيان يف بعض املناطق بعداً آخر       . احلدود
جمتمعنا املنفتح والدميقراطي الرتكاب أعمال العنف والقتل وكان لذلك أثـر ضـار علـى               
السكان وعلى متتعهم حبقوقهم اإلنسانية، ومن األمثلة يف هذا الصدد اهلجمتان اإلرهابيتـان             
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 يف مومبـاي    ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ١١ و ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ يومي   اللتان حدثتا 
وقد كان التصدي   . واللتان حصدتا عدة مئات من األرواح وخلّفتا عدداً كبرياً من املصابني          
غري أننا متحمسون   . هلذه التحديات من األولويات الرئيسية نظراً ألهنا تطرح هتديداً وجودياً         

سواء كانوا مجاعات أو أفراداً، الذين ختلّّوا عـن العنـف وتقـدموا             للتعاطي مع املتمردين،    
  .ليسلكوا سبيل احلوار مع احلكومة

ف الـصادران عـن     ومن التحديات املطروحة على الساحة الداخلية التطرف والعن         -٢٣
 من قوات األمـن يف      ١٤٢ مدنياً و  ٤٦٤فقد قتل املتطرفون اليساريون     . اجلماعات اليسارية 

ومعظم من قتلـهم    . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١يناير و / كانون الثاين  ١ني  الفترة ما ب  
وهؤالء املتطرفون ُيعذبون ويقتلون بعد إجراء      . هؤالء هم من شرائح اجملتمع الفقرية واملهّمشة      

وتعتقد احلكومة أن باإلمكان التـصدي      ". جان عداالت "اسم  حماكمات هزلية ُيطلقون عليها     
وحنن ال هنّون مـن شـأن   . ي بفضل تدخالت جتمع بني التنمية واألمنملشكلة التطرف اليسار  

وحيتاج اجملتمع املدين زيادة الضغط املُمارس على       ". باملاويني"التحدي الذي يطرحه من ُيسمون      
هؤالء حىت يتجنبوا ممارسة العنف واالنضمام إىل التيار العام واالعتـراف بـأن الطموحـات               

سياسية هلند القرن احلادي والعشرين هي أبعد ما تكون عن رؤيتهم          االقتصادية وال  -االجتماعية  
  .واهلند ملتزمة بالتصدي هلذه التهديدات بالرأفة وبتحقيق تنمية تراعي الناس وبإصرار. للعامل

  قوات األمن وحقوق اإلنسان/القوات املسلحة  -جيم  
 متتع كـل مواطنيهـا   تظل احلكومة اهلندية ملتزمة بالوفاء بالعهد الذي قطعته بتأمني    -٢٤

وقد أُثريت خماوف بشأن قـانون الـسلطات االسـتثنائية          . جبميع احلقوق املدنية والسياسية   
ومن األمهية مبكان، يف البداية، اإلشارة إىل أن أعلـى          . ١٩٥٨للقوات املسلحة الصادر عام     

ـ          يهيئة قضائية يف اهلند، وه     قـضية  ار   احملكمة العليا قد أقرت دستورية ذلك القانون يف إط
وحىت . [AIR 1998 SC 431] حركة شعب ناغا من أجل حقوق اإلنسان ضد االحتاد اهلندي

وهي تفعل ذلك فإن احملكمة العليا لطّفت من صرامة أحكام ذلك القانون ووضعت قائمـة               
مطّولة مبا ميكن للمسؤولني عن اجليش أن يفعلوه أو ال يفعلوه عند العمل يف املنـاطق الـيت                  

  .قالقلتعصف هبا ال
وهذا القانون ُيعد أمراً ضرورياً للتعاطي مع خطورة األوضاع الناشـئة يف بعـض                -٢٥

نواحي البلد نتيجة لنضال اإلرهابيني واملتمردين ودعم الدولة اليت تتصدى لواجـب محايـة              
وهو مينح السلطات الالزمة والدعم القانوين واحلماية للقوات املسلحة من        . مواطنيها وتأمينهم 

ويتبني من حتليل للحقـائق     . ن عمليات استباقية ضد اإلرهابيني يف حميط شديد العداء        أجل ش 
على األرض أن مستويات العنف الذي ميارسه اإلرهابيون وقدراهتم القتالية قد تدّنت على مر              

غري أهنم ال يزالون ميتلكون أسلحة متطورة ومعدات اتصال حديثة كمـا أن البنيـة               . السنني
يف النـاس،   وما زال اإلرهابيون يعريون اخلوف      . ب عرب احلدود ال تزال نشطة     التحتية لإلرها 
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ويف حميط مثل هذا يطرح الكثري من التحديات وتتعرض فيه حياة املواطنني ووحـدة اهلنـد                
وسالمة أراضيها للخطر فإن السلطات اليت مينحها قانون الـسلطات االسـتثنائية للقـوات              

ت هناك حاجة إىل وزع القوات املسلحة للحفاظ علـى          املسلحة تظل من الضرورات ما دام     
غري أن من الصواب اإلشارة إىل أن االستمرار يف اإلعالن عن كون . السالم واستتباب األمور  

ض دوري بالتشاور مـع     ا مسألة ختضع الستعر   وه" مناطق تشهد اضطرابات  "بعض املناطق   
  .حكومات الواليات املعنية وأجهزة األمن

فقـد أُنـشئت، يف     . يش احلذر الدائم ملنع انتهاك قواته حلقوق اإلنسان       ويالزم اجل   -٢٦
، حىت قبل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، خلية معنيـة حبقـوق             ١٩٩٣مارس  /آذار

ـ و. كما أُنشئت خاليا من هذا النوع على خمتلـف الـّصعد     . اإلنسان يف مقر اجليش     ىرجت
 معاقبة مرتكبيهـا    يرجتعة وبطريقة شفافة و   التحقيقات بشأن االنتهاكات على جناح السر     

وقد . جتري توعية اجلنود مبسألة صون حقوق اإلنسان وجتنب األضرار التبعية         و. ليكونوا عربة 
اليت يتعني على العاملني يف اجليش التقيد هبا عنـد          " الوصايا العشر "أصدر قائد أركان اجليش     

 العليا عن احترامها لتلك الوصايا يف إطـار         وأعربت احملكمة . التعاطي مع املقاتلني واملتمردين   
والحظت . [AIR 1998 SC 431] قضية حركة شعب ناغا حلقوق اإلنسان ضد االحتاد اهلندي

  .أهنا تشكل، يف جوهرها، جمموعة من املبادئ التوجيهية ملنع انتهاك اجلنود حلقوق اإلنسان
 مت  ٢٠١١ديسمرب  /ون األول  وحىت كان  ١٩٩٤يناير  /ويف الفترة ما بني كانون الثاين       -٢٧

 شكوى مت تلقيها ضد العاملني يف اجلـيش         ١ ٤٢٩ شكوى، من أصل     ١ ٤١٢التحقيق يف   
 حالة أثبتـت    ٨٠ويف  .  شكوى منها  ١ ٣٣٢والقوات شبه العسكرية املركزية، وتبّين زيف       

  . حالة جيري التحقيق بشأهنا١٧وهناك . األدلة أهنا حقيقية مت فرض عقوبات صارمة

  وبة اإلعدامعق  -دال  
فقـد حـصرت    ". نادرة جـداً  "ال ُيلجأ إىل عقوبة اإلعدام يف اهلند إال يف حاالت             -٢٨

احملكمة العليا اللجوء إىل هذه العقوبة فقط يف احلاالت اليت تكون فيها اجلرمية املرتكبة فظيعة               
نات وينص القانون اهلندي على توفري كـل الـضما        . إىل أبعد احلدود مما يصدم ضمري اجملتمع      

وال ميكن احلكم باإلعدام على اجلاحنني من األحداث بأي حال من األحوال            . اإلجرائية الالزمة 
وجيب يف اهلند أيضاً توكيد أحكام اإلعدام من        . ُتطبق على النساء احلوامل   وهناك أحكام حمددة    

سلطته وميتلك رئيس اهلند يف مجيع احلاالت، وحمافظو الواليات كل يف نطاق            . قبل حمكمة عليا  
تعليق تنفيذها   القضائية، سلطة منح العفو أو وقف التنفيذ أو تأجيله أو التخفيف من العقوبة أو             

ومن األمثلة يف هذا الصدد، أنه مت البت        . أو إعفاء أي شخص يرتكب جرمية أو ختفيف عقوبته        
 ١٣يف  ،  ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٣ و ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١يف الفترة ما بني     

    منها ختفيف العقوبة إىل السجن مـدى احليـاة ومت           ١٠عريضة من عرائض االسترحام مت يف       
  .٢٠٠٤ومت تنفيذ عقوبة اإلعدام آلخر مرة يف اهلند يف عام .  عرائض٣رفض 
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  التعذيب  -هاء  
وقّعت اهلند اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية               -٢٩
جملس (ومت اعتماد مشروع قانون طُرح على الربملان يف اللوك سبها           . انية أو املهينة  الإلإنس أو

أُحيل مشروع القرار ذلك    ) جملس الشيوخ (ويف جملس الراجيا سبها     . ٢٠١٠يف عام   ) النواب
 وختضع تلك التوصـيات اآلن      .إىل جلنة االختيار الربملانية اليت قدمت بعض التوصيات بشأنه        

وعلى الرغم من أن اهلند مل ُتصّدق بعد على تلك االتفاقية فـإن             . احلكومةللدراسة من قبل    
 وغريها من املواد، من دستور اهلند واألحكام ذات الصلة املندرجة ضمن قـانون              ٢١املادة  

كما وضعت احملكمـة   . العقوبات اهلندي، تنص على توفري الضمانات املالئمة يف هذا الصدد         
  .م اليت تصدرها، معايري صارمة بشأن هذه القضيةالعليا اهلندية، بفضل األحكا

  االحتجاز وحاالت االختفاء القسري  -واو  
 وغريها من مواد الدستور وكذلك قانون اإلجراءات اجلنائية         ٢١ينص كل من املادة       -٣٠

وقد وقعت اهلند على اتفاقية محاية مجيع األشـخاص         . على محاية األشخاص رهن االحتجاز    
ويـضمن  . وحنن ننظر هبمة يف مسألة التصديق عليها      . ٢٠٠٧ي يف عام    من االختفاء القسر  

كما . الدستور حق التقدم إىل احملاكم العليا عن طريق تقدمي طلبات إصدار األوامر باإلحضار            
أمرت احملاكم اهلندية بدفع تعويضات يف مثل هذه احلاالت حىت لو مل تشتمل قوانينها احملليـة          

من الدستور ال جتّوز    ) ٣(٢٠ ذاهتا، فإن املادة     ٢١ جانب املادة    وإىل. على مثل تلك األحكام   
) ٢(و) ١(وتنص الفقرتان . استخدام أي شخص متهم بارتكاب جرمية ألن يشهد على نفسه  

كمـا  .  على وجوب إعالم أي شخص يتم توقيفه باألسباب الداعية إىل ذلك           ٢٢من املادة   
ب إحالة الشخص املوقوف إىل أقـرب       وجي. ألي شخص احلق يف استشارة حمامٍ من اختياره       

وحلماية األشخاص املودعني يف احلبس االحتياطي      .  ساعة من احتجازه   ٢٤قاضٍ يف غضون    
من اإليذاء وضعت احملكمة العليا قواعد حمددة جيب على الشرطة العمل مبقتـضاها عنـدما               

سجيل االعتقـال   ينفذون عمليات االعتقال ومنها إعالم األقارب باالعتقال أو االحتجاز، وت         
من قبـل كـل مـن       " مذكرة التفتيش "يف مضبطة، والتقيد مبعايري الكشف الطيب، وتوقيع        

باسو ضد واليـة    . ك. دقضية  (الشخص املعتقل وضابط الشرطة الذي يقوم باالعتقال إخل         
  ).(AIR 1997 SC 610) غرب البنغال

ـ   ) تعـديل (وعالوة على ذلك، مّرر الربملان مشروع         -٣١ راءات اجلنائيـة   قـانون اإلج
وهو ينص على منح محاية إضـافية       .  وأصبح ذلك املشروع قانوناً يف ذلك العام       ٢٠١٠ لعام

  .للمتهم من عمليات االعتقال اليت جتريها الشرطة
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  الوصول إىل العدالة واملعونة القانونية  -زاي  
لضمان زيادة فرص وصول شرائح كبرية من السكان إىل العدالـة اختـذت اهلنـد                 -٣٢
، ١٩٨٧فقد أنشئت اهليئة الوطنية للخدمات القانونية يف عام         . طوات هامة يف هذا االجتاه    خ

، ومهمتها تقـدمي اخلـدمات      ١٩٨٧مبوجب قانون هيئات اخلدمات القانونية الصادر عام        
) لوك عداالت (القانونية اجملانية ألضعف طبقات اجملتمع وإلقامة جمالس بديلة لفض املنازعات           

ومت، يف كل والية من واليات اهلند، إنشاء هيئة للخدمات القانونية           . عات ودياً لتسوية املناز 
وهيئة للخدمات القانونية على مستوى املقاطعات إلعمال سياسات اهليئة الوطنية للخدمات           

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣١وقد استفاد من املعونة القانونيـة، حـىت         . القانونية وتوجيهاهتا 
 شخص ينتمـون إىل     ٤٦٤ ٠٠٠مون إىل الطوائف املنبوذة و     مليون شخص ينت   ١,٤ حوايل

 ٢٣٥ ٠٠٠ومن أصل هؤالء استفاد أكثر من مليون امرأة وحوايل          . جمتمعات القبائل املنبوذة  
 جملس صـلح يف     ٧٢٥ ٠٠٠وقد عقد حوايل    . شخص من الذين أودعوا احلبس االحتياطي     

  . قضية مليون٢,٦٨طول البلد وعرضه مت يف إطارها فض ما يزيد على 
 ودخل حيز النفاذ    ٢٠٠٨الصادر عام   ) احملاكم القروية (وينص قانون غرام نيايااليا       -٣٣
، على إنشاء احملاكم القروية على الصعيد الشعيب ألغراض متكني املواطنني مـن             ٢٠٠٩عام  

فرصة الوصول إىل العدالة على أعتاب بيوهتم ولضمان عدم حرمان أي مواطن من االنتصاف              
وقد قامـت واليـات     . ه االجتماعية أو االقتصادية أو غري ذلك من املعوقات        بسبب أوضاع 

  .كثرية بإنشاء تلك اجملالس

  الفساد  -حاء  
يف حماولة لكبح الفساد وكتطور ينري الطريق أمام سالكيه طرحت احلكومة مشروع              -٣٤

روع يف وقد توىل جملس النواب مترير ذلك املـش       . ٢٠١١قانون اللوك بال واللوكايوكتا عام      
  . وهو اآلن معروض على جملس الشيوخ للنظر فيها٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  االجتار بالبشر  -طاء  
صّدقت اهلند على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وعلـى               -٣٥

 بروتوكوليها مبا فيها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء    
 من الدستور االجتـار بالبـشر وكـذلك         ٢٣وحتظر املادة   . ٢٠١١مايو  /واألطفال يف أيار  

، والتشريعات اخلاصـة  ١٨٦٠وتنص قوانني موضوعية مثل القانون اجلنائي اهلندي        . السخرة
نظام السخرة  ) إللغاء (١٩٧٦االجتار الالأخالقي، وقانون عام     ) ملنع (١٩٥٦مثل قانون عام    

 بشأن األطفال، على اإلطار القـانوين يف        ٢٠٠٣لية مثل قانون غووا لعام      إخل، والقوانني احمل  
وعالوة على ذلك، أمدت األحكام الصادرة عن احملكمة العليا وخمتلف احملـاكم        . هذا الصدد 

  .العليا وكاالت إنفاذ القانون مبزيد من السطوة القانونية
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ومـن ذلـك أن     . ار بالبـشر  وقد بذلت اهلند جهوداً هامة فيما يتعلق بقضية االجت          -٣٦
 وحدات مهمتها مكافحة االجتار وضاعفت أعداد حـاالت إدانـة           ١٠٤احلكومة أنشأت   

، مت إطـالق    ٢٠٠٦أبريل  /وقي نيسان . الضالعني يف االجتار بالبشر الستخدامهم يف السخرة      
، وهو عبارة عن مبـادرة      IND/S16مشروع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        

تعزيز استجابة القائمني على إنفـاذ      "وهو يركز على    . تركة بني ذلك املكتب واحلكومة    مش
". القانون يف اهلند يف ميدان مكافحة االجتار باألشخاص، عن طريق التدريب وبناء القدرات            

 وحدة من وحدات مكافحة االجتار بالبشر يف مجيع إرجاء البلـد            ٣٣٠ومن املقترح إنشاء    
.  من ضباط الشرطة بأسلوب تدريب املدربني طوال ثالثة أعوام         ١٠ ٠٠٠    لوتوفري التدريب   

، تنفيذ برنامج شامل ملنع االجتار وإنقاذ وتأهيل وإعـادة إدمـاج            ٢٠٠٧وجيري، منذ عام    
وإعادة هؤالء إىل " أوجاواال"ضحايا االجتار الذين يتم استغالهلم يف جتارة اجلنس أو ما يسمى     

 داراً ألغراض التأهيل إليواء     ٨٦ك الربنامج املوافقة على إقامة      وقد متت يف إطار ذل    . مواطنهم
  .ويتم ذلك يف إطار الشراكة مع اجملتمع املدين.  امرأة من ضحايا االجتار١٤ ٠٠٠حوايل 

  امليل اجلنسي  -ياء  
، ٢٠٠٩لقد كان االتصال اجلنسي بني شخصني من اجلنس نفسه يعد، حىت عـام                -٣٧

وقد ألغت حمكمـة    . ١٨٦٠ من القانون اجلنائي اهلندي،      ٣٧٧ع  فعالً إجرامياً مبوجب الفر   
مؤسسة ناز ضد حكومة إقليم دهلـي        يف إطار قضية     ٢٠٠٩دهلي العليا ذلك القانون يف عام       

  . على اعتبار أنه يشكل انتهاكاً للحقوق األساسية للبالغني املتراضنيالعاصمة الوطنية

  ثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال  -خامساً  

  الضرورات اإلمنائية  -ألف  
تتمثل ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(إن الفكرة الرئيسية اليت تشكل رؤية اخلطة احلادية عشرة            -٣٨

. يف إطالق عملية تنموية تضمن إدخال حتسينات واسعة على نوعية احلياة على حنو شـامل              
اً للعمالة  وهي تتضمن عدة عناصر متشابكة منها حتقيق منو سريع يقلل من الفقر ويوجد فرص             

ويتيح فرصة االستفادة من اخلدمات األساسية يف جمايل الصحة والتعليم، وتكـافؤ الفـرص،      
وهنـاك  . والتمكني بفضل التعليم واالستدامة البيئية واالعتراف بدور املرأة واإلدارة الرشيدة         

موارد ضخمة جيري استثمارها يف قطاعات توفر خدمات أساسية للفقراء وجيري استخدامها            
لتحسني قدرات هؤالء على املشاركة يف عملية النمو، ويف الواليات األضـعف اقتـصادياً              

والواقع أن هناك اآلن شرطاً ال بد من توافره ويتمثـل يف إفـصاح كـل             . واملناطق املتخلفة 
  ".العدالة واإلنصاف"مقترحات احلكومات، صراحة، عن الكيفية اليت ميكن هبا خدمة 
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  ليم اجملاين اإللزاميحق الطفل يف التع  -باء  
ألف وهو يندرج ضمن احلـق يف     -٢١إن احلق يف التعليم مضمون اآلن مبوجب املادة           -٣٩

وقد دخل قانون حق الطفل يف احلصول على تعليم جماين وإلزامـي، الـصادر              . العيش الكرمي 
ـ      . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١، حيز النفاذ يف     ٢٠٠٩ عام وفري ويلزم هذا القانون الوالية املعنيـة بت

وهو حق ميكـن    .  سنة ١٤ و ٦تعليم جماين وإلزامي لكل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          
 سنوات يف فصل    ٨ الطفل على تعليم متوسط ملدة تصل إىل         لالتقاضي بشأنه ويتمثل يف حصو    

ويتضمن القانون أحكاماً خاصة بتعليم البنات مبا يف ذلك تعلـيمهن           . مالئم جبوار مكان إقامته   
يقـل   ال ويكلف القانون كذلك املدارس اخلاصة مبهمة ضمان ختصيص مـا         . ملدارسخارج ا 

وُيعد تنفيذ قانون حق الطفل يف التعليم اجملـاين         .  يف املائة من مقاعدها لألسر املهمشة      ٢٥ عن
واإللزامي مسؤولية مشتركة يتحملها كل من احلكومة املركزية وحكومات الواليات كمـا أن          

  .٣٢ إىل ٦٨إدارته وفق نسبة موزعة بني املركز والواليات تبلغ إمجايل النفقات تتم 
وللقانون آثار هامة فيما خيص تنفيذ برنامج سرفا شيكشا أهبيان، وهـو برنـامج                -٤٠

وجيري تنفيذ ذلك الربنامج يف     . احلكومة الريادي لتعميم التعليم األويل ضمن أطر زمنية حمددة        
 ١,١ مليون طفل يف     ١٩٢ وهو يسد احتياجات     إطار شراكة أقيمت مع حكومات الواليات     

وجتري مواءمة الرؤية واالستراتيجية واملعايري اليت يتوافر عليهـا برنـامج           . مليون مكان إقامة  
 مبوجب قانون حق الطفل يف احلـصول        ٢٠٠٩سرفا شيكشا أهبيان مع الوالية املمنوحة عام        

 احلصول على تعلـيم جمـاين       وجرت صياغة قواعد حق الطفل يف     . على تعليم جماين وإلزامي   
 إنشاء جملس استشاري وطين إلسداء املشورة بشأن ٢٠١٠ كما مت، يف عام     ٢٠١٠وإلزامي،  

  .التنفيذ بطريقة فعالة
آثار إجيابية علـى    ) حركة توفري التعليم للجميع   (وكان لربنامج سرفا شيكشا أهبيان        -٤١

فقد ضمن االلتحاق شـبه     . املدرسنياستفادة األطفال من املدارس والبقاء فيها وعلى توافر         
وفيما يلـي بعـض     . التام بالتعليم االبتدائي كما أنه يركز بشكل خاص على تعليم البنات          

  :اإلجنازات اليت جيدر التنويه هبا
ارتفاع نسبة املساكن الريفية اليت ميكن لألطفال القاطنني فيها أن يصلوا إىل املدارس              •

ـ     ٨٧االبتدائية من    ، ٢٠٠٨  يف املائـة يف عـام      ٩٩، إىل   ٢٠٠٢ام   يف املائة، يف ع
وارتفاع نسبة األطفال الذين ميكنهم الوصول إىل املستويات العليـا مـن التعلـيم              

  يف املائة يف الفترة ذاهتا؛٩٢ يف املائة إىل ٧٨االبتدائي من 

 يف املائة من السكان الريفيني على مسافة ال تزيد على كيلومتر واحد من              ٩٩وجود   •
 دائية؛مدارس ابت

 اخنفـاض النـسبة املئويـة       ٢٠١٠تبني من دراسة استقصائية مستقلة أجريت عام         •
 ٦,٦ عاماً يف ريف اهلند من       ١٤-٦لألطفال غري امللحقني مبدراس يف الفئة العمرية        

 ؛٢٠١٠ يف املائة يف عام ٣,٥، إىل ٢٠٠٥يف املائة، يف عام 
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 ١١,٢لالئي ال يدرسن مـن   عاماً، ا١٤-١١اخنفاض نسبة البنات يف الفئة العمرية        •
 ؛٢٠١٠ يف املائة يف عام ٥,٩، إىل ٢٠٠٥يف املائة، يف عام 

 ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف الفتـرة   ٩٦,٣حتسن نسبة االلتحاق اخلام باملستوى االبتدائي من         •
 وااللتحاق باملـستوى االبتـدائي األعلـى        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف الفترة    ١١٤,٣٧إىل  
 ؛٧٦,٢٣ إىل ٦٠,٢ من

ني اجلنسني فيما يتعلق بااللتحاق باملستوى األويل، على حنـو          تقلص اهلوة الفاصلة ب    •
كما حتسن مؤشر التعادل بني اجلنـسني       .  نقاط مئوية  ٧ إىل   ١٧يثري اإلعجاب، من    

 .حتسناً ملموساً

وعالوة على ذلك، ولزيادة فرص احلصول على تعليم ثانوي جيد يف إطار اإلنصاف               -٤٢
تعميم التعلـيم   (شتريا مادهياميك شيكشا أهبيان      إطالق برنامج را   ٢٠٠٩مارس  /مت يف آذار  

  ).الثانوي اجليد

   لضمان توفري فرص العمل يف الريف٢٠٠٥قانون املهامتا غاندي الوطين لعام   -جيم  
إن العمل بأجر يف اهلند، اليت تعد فيها قوة العمل األصل االقتصادي الوحيد ملاليـني      -٤٣

وقد أدرج احلق يف العمـل يف       . احلقوق األساسية الناس، يصبح السبيل الوحيد إلعمال باقي       
املبادئ التوجيهية لسياسة الدولة بوصفه من األهداف املرجوة إالّ أن قانون املهامتا غانـدي              

  .الوطين لضمان توفري فرص العمل يف الريف قد جعل من ذلك ضمانة قانونية
 العامل من حيث    وبرنامج ضمان توفري فرص العمل يف الريف من أضخم الربامج يف            -٤٤

وهو يستند إىل الطلب ويركز على البشر وينفذ بأسلوب يتوخى . املوارد املالية ونطاق اتساعه  
ومنوذج النمو الريفي هذا لـه طـابع        . األخذ بالالمركزية وباملشاركة من القاعدة إىل القمة      

احلق يف العمـل    ثوري جاء مثرة للمبادئ األساسية اليت يقوم عليها املتمثلة يف النمو الشامل و            
  .ونشوء عالقة رشيدة بني احلكومة املركزية وبني حكومات الواليات

ويف إطار قانون املهامتا غاندي الوطين لضمان توفري فرص العمل يف الريف، الصادر               -٤٥
، حيق لفرد بالغ واحد على األقل من كل أسرة يف ريف اهلند أن يعمـل لفتـرة                  ٢٠٠٥عام  
وُيدفع احلد األدىن القانوين لألجور لقاء العمل       .  عمالً مضموناً   يوم كل عام   ١٠٠تقل عن    ال

ويهتم .  أيام بعد األسبوع الذي أجنز فيه العمل       ٧اليدوي غري النظامي ويتعني دفعه يف غضون        
  .القانون بشكل خاص بالفئات املهمشة وباملرأة

. طعات اهلند ، مت توسيع نطاق ذلك الربنامج ليشمل كل مقا        ٢٠٠٨أبريل  /ومنذ نيسان   -٤٦
 ممـا   ٢٠١١-٢٠١٠ مليون أسرة معيشية يف العام       ٥٤حيث أتيحت فرص عمل ملا يزيد على        

 مليار  ٢,٥٧ومن أصل أيام العمل اليت أنشئت والبالغ عددها         . ميثل قفزة هامة يف نطاق التغطية     
ئـدة   يف املائة منها لفا    ٢١ و ٣١يوم مبوجب الربنامج أثناء تلك الفترة مت على التوايل ختصيص           
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 يف املائة من جمموع أيام العمـل  ٤٨الطوائف املنبوذة والقبائل املنبوذة، يف حني خصصت نسبة       
وقد خصص لقانون املهامتا غاندي الوطين لضمان توفري فرص العمـل يف            . املنشأة لفائدة نساء  

  .٢٠١٢-٢٠١١ مليار روبية يف ميزانية الفترة ٤٠٠الريف مبلغ 
 يف ٩٠يات أفادت بإجراء مراجعة اجتماعية يف ما يزيد على واجلدير بالذكر أن الوال   -٤٧

 تقرير عن عمليات املراجعة االجتماعية على       ٢٤٤ ٠٠٠وقد وضع   . املائة من اجملالس القروية   
كما بدأ تنفيذ برنامج جديد يتوىل مبقتضاه       . موقع قانون املهامتا غاندي على شبكة اإلنترنت      

 إطار قانون املهامتا غاندي كذلك، اسـتغالل نظـام          ومت يف . مواطنون بارزون عملية الرصد   
املعلومات اإلدارية الذي سيستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استغالالً ممتازاً وخاصة          

واهلند مدركة للمصاعب اليت تواجه تنفيذ هذا الربنـامج         . عندما تكون البيانات ملكاً ُمشاعاً    
  .رار على استعراضه للتصدي ملواطن النقص فيهالطموح يف مجيع أرجائها وهي تعكف باستم

  األمن الغذائي وتعزيز نظام التوزيع العام  -دال  
يف حماولة لالنتقال من منوذج توفري الرعاية االجتماعية إىل اتباع هنج يقـوم علـى                 -٤٨

إحقاق احلقوق وتوفري األمن الغذائي لكفالة العيش الكرمي، طرحت احلكومة القانون الوطين            
وهـذا القـانون    . ٢٠١١ديـسمرب   / يف الربملان يف كانون األول     ٢٠١١ الغذائي لعام    لألمن

 يف املائة من سكان اهلند يف احلصول علـى حبـوب            ٦٣,٥التارخيي مينح حقاً قانونياً لنسبة      
ومبوجب ذلك التشريع، حيق لكل فرد من السكان الذين ينطبـق علـيهم             . غذائية أرخص 

ات من احلبوب الغذائية مبا فيها األرز واحلنطة واحلبـوب           كيلوغرام ٧القانون احلصول على    
ويسعى القانون إىل زيادة توسيع نطاق نظام توزيع        . اخلشنة كل شهر بأسعار منخفضة للغاية     

 الذي يتوىل بيع السلع الغذائية لألسر املنخفضة الدخل بأسعار تقـل            األغذية العمومية احلايل  
.  الغذائي للنساء واألطفال إىل جانب أمور أخـرى        كثرياً عن أسعار السوق، وتقدمي الدعم     

ومن خصائص القانون الفريدة أنه ينص على أن املرأة فقط هي اليت ميكن معاملتها على أهنـا            
  .ربة األسرة فيما يتعلق بإصدار بطاقات التموين

وُيعد نظام التوزيع العام أكرب برامج الغذاء يف العامل وهو جزء حاسم األمهيـة مـن              -٤٩
وبالنظر إىل املسؤولية املـشتركة املنوطـة       . اسة احلكومة يف جمال إدارة االقتصاد الغذائي      سي

باحلكومة املركزية وحكومات الواليات فإنه ُيعد وسيلة حتقق غرضاً مزدوجاً إذ إنـه، مـن               
ناحية، يضمن للمزارعني احلصول على أسعار جمزية لقاء حماصيلهم بتطبيق سعر الدعم األدىن،     

كما ختصص احلكومـة    . ن ناحية أخرى، األمن الغذائي ألكثر الشرائح استضعافاً       وحيقق، م 
البذور الغذائية لربامج الرعاية االجتماعية األخرى بأسعار مدعومة لفائدة الـسكان الـذين             

وعالوة على ذلك، فإن برامج اخلطة اخلمسية احلادية عشرة تعطي          . يعيشون حتت خط الفقر   
  .عية الحتياجات صغار املزارعني واملهمشني منهمأيضاً قوة دفع إضافية مرا
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  الضمان االجتماعي والعمل  -هاء  
 وهو نص   ٢٠٠٨سّنت احلكومة قانون الضمان االجتماعي للعمال غري املنظمني لعام            -٥٠

، ُشكل اجمللس الـوطين     ٢٠٠٩ويف عام   . على توفري الضمان االجتماعي للعمال غري املنظمني      
الـصحة  ‘ ١‘:  صوغ برامج الضمان االجتماعي يف جماالت هي       للضمان االجتماعي من أجل   

. توفري احلماية يف مرحلة الـشيخوخة     ‘ ٣‘الوفاة واإلصابة بالعجز؛    ‘ ٢‘واستحقاقات األمومة؛   
كما أنشأت احلكومة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لفائدة عمال القطاع غري املـنظم             

 النخيل وسائقو الريكشوه    غلنساجون وعاصرو نس   مليون عامل مبن فيهم ا     ٤٣٣والبالغ عددهم   
  . يف صناعة سجائر البيدي والنساء العامالتنوالعاملو

وقد مت إطالق الربنامج الوطين للتأمني الـصحي الـذي يـوفر تغطيـة صـحية                  -٥١
 روبية لألسر الواقعة حتت خط الفقر يف القطاع غري املنظم بدون احلاجة إىل              ٣٠ ٠٠٠ مببلغ

/  تـشرين الثـاين    ٣٠ومت، بتـاريخ    . دمات وباستخدام بطاقـات متـوين     سداد مبالغ اخل  
  . مليون أسرة من تلك األسر٢١,٨، تغطية ما يزيد على ٢٠١٠ نوفمرب
 جماالً ذا أولوية بالنسبة إىل      نبش القمامة ولتوفري حياة كرمية، ُيعد القضاء على ممارسة          -٥٢

تمثل يف سن القوانني والتنمية وإعادة      احلكومة وقد مت اعتماد استراتيجية ذات ثالث ُشعب ت        
 شـخص   ٧٧٠ ٠٠٠  وذويهم الذين يبلغ عـددهم     نبش القمامة ومن أصل عمال    . التأهيل

نـبش  والذين من املزمع أن يتم تأهيلهم يف إطار الربنامج الوطين لتحرير وإعادة تأهيل عمال               
أما بالنـسبة   .  شخص وتعليمهم مهناً أخرى    ٤٢٨ ٠٠٠ وذويهم، متت إعادة تأهيل      القمامة

، إطـالق   ٢٠٠٧يناير  / شخص فقد مت، يف كانون الثاين      ٣٤٢ ٠٠٠للمتبقني البالغ عددهم    
وجيري تنفيذ ذلك الربنامج علـى      . نبش القمامة برنامج التشغيل الذايت إلعادة تأهيل عمال       

وقد أكـدت مجيـع     . الصعيد الوطين عن طريق املؤسسات الوطنية األربع للتمويل والتنمية        
 أن مجيع املستفيدين املؤهلني والراغبني الذين مت التعرف إليهم قد منحوا مـساعدة              الواليات

  .مالية للبحث عن أعمال بديلة
وتسعى اهلند بشكل دائم إىل تعزيز محاية عماهلا من االستغالل خالل عملية التوظيف               -٥٣

  .سياسات والربامجومحاية عماهلا يف اخلارج عن طريق إبرام االتفاقات الثنائية وتشكيلة من ال

  الصحة  -واو  
 من الدستور، املتعلقة باملبادئ املوجهة لسياسة الدولة، على أن مـن            ٤٧تنص املادة     -٥٤

واعترافاً هبذا األمر، أطلقـت     . واجبات الدولة رفع مستوى التغذية وحتسني الصحة العمومية       
، اتباع هنج تـآزري     ويتم، يف إطار ذلك املشروع    . احلكومة املشروع الوطين للصحة الريفية    

يتمثل يف الربط بني الصحة وبني حمددات التمتع مبوفور الصحة أال وهي عناصـر التغذيـة                
  .واإلصحاح والنظافة الشخصية ومياه الشرب النقية
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هذا القطاع إىل حدوث اخنفـاض يف       يف  وقد أدت االستثمارات الضخمة اليت وظِّفت         -٥٥
 ١ ٠٠٠ لكـل    ٤٧ إىل   ٢٠٠٥د حي يف عام     مولو ١ ٠٠٠ لكل   ٥٨معدل وفيات الرضع من     

مولـود   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٥٤، واخنفاض نسبة وفيات األمومة من       ٢٠١٠مولود حي يف عام     
 ٢٠٠٩-٢٠٠٧مولود حي يف الفترة      ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢١٢ إىل   ٢٠٠٦-٢٠٠٤ حي يف الفترة  

لغ ومل تب ). ٢٠٠٠ (٣,٢بعد أن كان يبلغ     ) ٢٠٠٩ (٢,٦واخنفاض جمموع معدل اخلصوبة إىل      
كما اخنفض عـدد    . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٢اهلند عن وقوع أي إصابة بشلل األطفال منذ         
  . يف املائة يف العقد املاضي٥٠اً بنسبة فاقت ثحاالت حاملي فريوس اإليدز املكتشفة حدي

غري أن هناك حاالت من عدم املساواة سببها التباين بني الريف واحلضر واخـتالل                -٥٦
وقد متت مناقشة مذكرة استراتيجية احلكومة الرامية إىل  . اجلنسني وتغذية األطفال  التوازن بني   

مع خمتلف أصحاب املصلحة وقدمت " التصدي للتحديات اليت تواجهها اهلند يف جمال التغذية"
إىل اجمللس الوطين التابع لرئيس الوزراء واملعين بالتصدي للتحديات اليت تواجه اهلند يف جمـال      

وجيري اآلن وضع اللمسات األخرية على برنامج متعدد القطاعات الغـرض منـه             . التغذية
وإلدماج النساء احلوامل يف    .  مقاطعة ترزح حتت أعباء ثقيلة     ٢٠٠التصدي ملسألة التغذية يف     

اإلطار املؤسسي شهد برنامج تدخالت األمومة املأمونة منواً هائالً يف السنوات الست املاضية             
، ٢٠٠٦-٢٠٠٥ امـرأة، يف الفتـرة       ٦٤٤ ٠٠٠امل املستفيدات من    كما ارتفع عدد احلو   

وميكّن برنامج خدمات الرعاية الـصحية  . ٢٠١١-٢٠١٠ ماليني امرأة يف الفترة      ١٠,٦ إىل
، النساء احلوامل من احلصول ٢٠١١يونيه /املقدمة لألم والطفل، الذي بدأ تنفيذه منذ حزيران       

 مبا فيها جمانية عملية الوضع وجمانية األدويـة         على طائفة من اخلدمات يف املؤسسات الصحية      
  .وتوفري خدمات اإلطعام والعالج لألطفال احلديثي الوالدة

  اإلسكان وإعادة التأهيل  -زاي  
يظل نقص عدد املساكن املتاحة من األسباب اليت تدعو إىل القلـق وقـد عـززت        -٥٧

غاندي للرعاية االجتماعية مـن     وُيعد برنامج إنديرا    . احلكومة من تركيزها على هذه املسالة     
أكرب الربامج اليت تنفذها وزارة التنمية الريفية من أجل توفري املساكن لألسر الواقعة حتت خط               

ومت، منـذ   . ١٩٨٦-١٩٨٥ منذ العام    جوقد بدأ تنفيذ ذلك الربنام    . الفقر يف املناطق الريفية   
حىت كـانون   ( مليار روبية    ٧٩٥ مليون مرتل بتكلفة قدرها      ٢٧,٣بداية عملية التنفيذ، بناء     

وقد مت تقبل هذا الربنامج بقدر كبري من االرتياح بـسبب مـشاركة             ). ٢٠١٢يناير  /الثاين
ويقتصر دور حكومة الوالية املعنية علـى اإلفـراج عـن          . املستفيدين منه يف بناء مساكنهم    

  .ة وتيسري استخدام التكنولوجيا املالئمةاألموال الالزم
، األضـواء   ٢٠٠٥واهر الل هنرو الوطين لتجيد املناطق احلضرية،        ويركز برنامج ج    -٥٨

 مدينة خمتـارة وذلـك      ٦٥على التطوير املتكامل للهياكل األساسية واخلدمات احلضرية يف         
. احلمامات اجملتمعيـة إخل   /بالتوكيد على فقراء احلضر، وحتسني العشوائيات وإقامة املراحيض       
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ها وقد متت املوافقة، يف إطار ذلك الربنامج، على عدد من الوحدات السكنية املزمع إنـشاؤ              
 وحدة سكنية منـها يف حـني        ٥٣٣ ٠٠٠وقد مت إجناز    .  مليون وحدة  ١,٥٨بلغ جمموعها   

ويبلغ جمموع حصة احلكومـة املركزيـة، مبوجـب ذلـك           .  وحدة ٣٦٩ ٠٠٠جيري بناء   
 مليار روبية لفائـدة حكومـات       ١٢٤ مليار روبية يف حني مت اإلفراج عن         ٢٣١ الربنامج،
ستعراض املنتظمة اليت تقوم هبا الواليات واملناطق،       وبصرف النظر عن عمليات اال    . الواليات

وكاالت حمايدة للتفتيش واملراقبـة     فقد كلفت احلكومة بعض الوكاالت باالضطالع بدور        
لرصد التقدم احملرز وجودة املشاريع املنفذة مبوجب برنامج جواهر الل هنرو الوطين لتجديـد             

ساط إالّ بعد أن تتوىل تلك الوكاالت احملايدة        املناطق احلضرية، وال تتم املوافقة على دفع األق       
  .املوافقة على اجلودة

وعالوة على ذلك، ولتطهري البيئة من العشوائيات متّ إطالق برنامج جديد يـسمى               -٥٩
ويوفّر هـذا الربنـامج     . ٢٠١١يونيه  /حزيرانيف  " مشروع راجيف غاندي لفقراء احلضر    "

نح حقوق امللكية لسكان األحياء الفقرية وتزويدهم       املساعدة املالية للواليات اليت ترغب يف م      
ويتوقـع أن يغطـي     . بنفس املستوى من املرافق األساسية اليت يتمتع هبا بقية سكان املدينـة           

 وقد أفرج عـن األمـوال       ٢٠١٧ مدينة حبلول عام     ٢٥٠الربنامج، يف هناية املطاف، حوايل      
ا أدمج برنـامج الـشراكة اخلاصـة         مدينة لتمكينها من البدء يف األشغال، كم       ١٥٧ لفائدة

  . بالسكن امليسور التكلفة يف هذا الربنامج اجلديد
، أمرت احملكمـة    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين ويف حكم صدر يف اآلونة األخرية، يف          -٦٠

 وذلك بتوفري املآوي الليلية للمشردين حيث إن نوم النـاس  ٢١العليا باالمتثال ألحكام املادة  
كما أمرت حمكمة دهلي العليا     .  ليالً يعّد انتهاكاً حلقهم يف العيش الكرمي       على أرصفة الطريق  

  . بإعادة فتح مآوٍ ليلية مؤقتة
وإدراكاً لضرورة التصدي ملسألة إعادة تأهيل األشخاص النازحني نصت الـسياسة             -٦١

ذهـا  أن تتم صياغة كل التدابري املقترح اختا      " على   ٢٠٠٨الوطنية اجلديدة اخلاصة بالفلزات،     
  ...".مبشاركة األشخاص املتأثرين النشطة بدالً من فرض تلك التدابري من جهات خارجية 

  اإلصحاح ومياه الشرب  -حاء  
تعّد محلة اإلصحاح الكامل برناجماً شامالً الغرض منه ضمان توفري مرافق اإلصحاح              -٦٢

ت اإلصحاح ورفـع    وقد متكنت تلك احلملة من التعجيل بالتغطية خبدما       . يف املناطق الريفية  
 يف املائة   ٦٨ إىل حوايل    ٢٠٠١ يف املائة حسب التعداد الذي حدث عام         ٢٢نسبتها من جمرد    

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األوليف 
ويعّد الربنامج الوطين لتوفري مياه الشرب يف املناطق الريفية مشروعاً ريادياً الغـرض               -٦٣

الريفية للوصول إىل مرافق مياه الـشرب       منه ضمان إتاحة الفرصة أمام كل األسر يف املناطق          
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 مليون مسكن ريفي بتلك املرافق يف إطار هذا         ١,٢٣وقد مت تزويد أكثر من      . النقية املستدامة 
وتشري التقديرات إىل أنه متّ، خالل اخلطة اخلمـسية احلاديـة عـشرة، إنفـاق               . املشروع
ستقصائية اليت وضـعتها    وبّينت أحدث الدراسات اال   .  مليار روبية هلذا الغرض    ٩٠٠ حوايل

 يف املائة   ٩٠ أن حوايل    ٢٠٠٩-٢٠٠٨املنظمة الوطنية لالستقصاءات بأخذ العّينات يف العام        
  .من األسر املعيشية الريفية حتصل على مائها الصاحل للشرب من مصادر حمّسنة

ويف تطور هام ستزّود كلّ املدارس يف مجيع واليـات اهلنـد مبـراحيض حبلـول                  -٦٤
 نزوالً على التوجيهات اليت أصدرهتا احملكمة العليـا اهلنديـة مبوجـب             ٢٠١٢ل  أبري/نيسان
كما ضمنت توجيهات مماثلة أصدرهتا احملكمة تزويد كلّ املدارس يف اهلنـد            . ألف٢١ املادة

  .مبرافق مياه الشرب

  القضاء على الفقر  -طاء  
وضية التخطيط،  يف حني اخنفض معدل الفقر، حسب جلنة الكداواال اليت أنشأهتا مف            -٦٥
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة يف الفتـرة       ٢٧,٥ إىل   ١٩٩٤-١٩٩٣ يف املائة يف الفترة      ٣٦من  

 ٤٥,٣فإن ذلك املعّدل اخنفض، حسب جلنة تندولكار اليت أنشأهتا تلك املفوضية كذلك، من 
واملهـم،  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة      ٣٧,٢ إىل   ١٩٩٤-١٩٩٣يف املائة يف الفترة     

جييت هاتني اللجنتني، أن مدى اخنفاض معّدل الفقر حسب النقاط املئوية املقارنة            حسب منه 
  .امللموسة، هو ذاته إمجاالً

  الفئات اليت حتتاج إىل عناية خاصة  -سادساً  

  األطفال  -ألف  
لقد أعطت تشكيلة من القوانني واملبادرات السياسية املتينة قوة دافعة حلماية أطفال              -٦٦

فقد حظي األطفال بعناية كبرية يف إطار اخلطة اخلمسية احلاديـة           .  اجتماعياً اهلند ولرعايتهم 
وتلك اخلطة متضي قدماً بربنامج حقوق الطفل عن طريق زيادة تعزيـز التـشريعات              . عشرة

وبعض تلك املبادرات يشمل تعميم خدمات تغذية ومنـاء         . والتوسع يف نظم تقدمي اخلدمات    
 سنوات، واعتماد التعليم اإللزامي اجملاين لألطفال يف الفئـة       ٦-األطفال يف الفئة العمرية صفر    

 سنة؛ وتعديل التشريعات القائمة وإطالق برامج شاملة حلماية األطفال الذين           ١٤-٦العمرية  
  . ميرون بظروف صعبة واألطفال العمال وضحايا االجتار واألطفال املستضعفني
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  اللجنة الوطنية حلماية حقوق الطفل  -باء  
 مبوجب قانون   ٢٠٠٧مارس  /آذار ٥شئت اللجنة الوطنية حلماية حقوق الطفل يف        أن  -٦٧

وهي واحدة من اللجان القالئل من نوعها يف        . ٢٠٠٥اللجنة الوطنية حلماية حقوق الطفل،      
فهي سهر على اّتساق مجيع القوانني والسياسات والربامج واآلليات اإلدارية مع الرؤية            . آسيا

وعالوة على ذلك، فإهنـا  . لواردة يف الدستور واتفاقية حقوق الطفل     اخلاصة حبقوق الطفل وا   
وقـد  . تدرك، من تلقاء نفسها، ما يشكل انتهاكاً للحقوق وحتلل البيانات املتعلقة باألطفال           

 ٦٧٥معاجلـة   ) ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٨حىت   (٢٠١١-٢٠١٠تولّت اللجنة، خالل الفترة     
وشـكلت فريـق خـرباء يف       .  حقوقهم حرمان أطفال من  /شكوى بانتهاك حقوق أطفال   

 أعضاؤه من الشخصيات البارزة اليت تقدم النصح بشأن الدور املنوط باللجنة يف             ٢٠٠٩ عام
كما أشركت اللجنة اجملتمع املدين يف املراجعة االجتماعية        . جمال رصد حق الطفل يف التعليم     

  . للحق يف التعليم بغرض تعزيز عملية األداء والتنفيذ
 الوقوف، يف موضع سابق من التقرير، على التطورات الّداعية لإلعجاب اليت            وقد متّ   -٦٨

  .حدثت بفضل حركة توفري التعليم للجميع
، التـشريع   ٢٠٠٠الصادر عـام    ) رعاية ومحاية الطفل  (ويعّد قانون قضاء األحداث       -٦٩

اث  كما صيغت قواعد قضاء األحـد      ٢٠٠٦وقد جرى تعديله يف عام      . الرئيسي حلماية الطفل  
، ٢٠٠٦ عام ويف.  من أجل تنفيذ ذلك القانون بشكل فعال       ٢٠٠٧عام  ) رعاية ومحاية الطفل  (

مت توسيع نطاق القانون فأصبح يشمل مجلة من األمور منها إدراج األطفال املتسّولني واألطفال              
، ٢٠١٠نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   ويف  . العّمال يف فئة األطفال احملتاجني إىل الرعاية واحلماية       

، بغرض ٢٠١٠،  )رعاية ومحاية الطفل  (رحت احلكومة مشروع تعديل قانون قضاء األحداث        ط
إزالة اإلشارات التمييزية املوجهة ضّد األطفال املصابني بأمراض مثل اجلذام وااللتهاب الكبدي            

  .وقد اعتمد الربملان ذلك التعديل. باء واألمراض املنقولة جنسياً والّسل
 قانون حظر زواج األطفال الذي ألغى قـانون تقييـد زواج            ، ُسنّ ٢٠٠٦ويف عام     -٧٠

  . وجعل من زواج األطفال جرمية١٩٢٩األطفال الصادر عام 

  الربنامج املتكامل حلماية األطفال  -جيم  
، أطلق الربنامج املتكامل حلماية األطفـال الـذين ميـرون           ٢٠١٠-٢٠٠٩يف الفترة     -٧١

اف اليت هم عليها حيال األوضاع واإلجراءات       بظروف صعبة من أجل احلّد من درجة االستضع       
. اليت ميكن أن تؤدي إىل إيذائهم وإمهاهلم واستغالهلم والتخلي عنهم وفـصلهم عـن ذويهـم               

الربنـامج  ‘ ٢‘برنامج قضاء األحـداث؛     ‘ ١‘: ويشمل ذلك الربنامج ثالثة برامج رئيسية هي      
     وهنـاك  . املخصصة لألطفـال  مشروع مساعدة الّدور    ‘ ٣‘املتكامل لرعاية أطفال الشوارع؛     

  : يلي وتشمل املبادرات ما.  طفل من الذين يستفيدون هبذا املشروع٩٠ ٠٠٠ما يزيد على 
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إنشاء هيئات نظامية يف كلّ مقاطعة وهياكل لتقدمي اخلدمات حلماية الطفل علـى              •
 صعيدي الوالية واملقاطعة؛ 

فانني يف جمـال محايـة     حتديث وإنشاء خدمات مؤسسية معيارية وتعيني موظفني مت        •
 الطفل؛ 

خدمات اهلاتف املباشر املقدمة    (توسيع نطاق خدمات التواصل يف حاالت الطوارئ         •
 ؛ )١٠٩٨لألطفال، الرقم 

 تعزيز الرعاية املقدمة خارج إطار املؤسسات؛  •

 بدء أعمال شعبة محاية الطفل داخل املعهد الوطين للتعاون العمومي ومناء الطفل؛ •

  . الطفلنظام تتبع أحوال •

  اخلدمات املتكاملة لنماء الطفل  -دال  
تعّد الفترة اليت متتّد من الوالدة حىت السنة السادسة من العمر، وخاصة عندما يقـل                 -٧٢

ومـشروع  . عمر الطفل عن عامني، أهم الفترات اليت يتعني فيها التدخل حملاربة سوء التغذية            
تكامل يتصّدى لتلبية احتياجات األطفـال  اخلدمات املتكاملة لنماء الطفل عبارة عن برنامج م   

وهـو يـوفّر    . دون السادسة من العمر يف جماالت الصحة والتغذية ومرحلة ما قبل املدرسة           
جمموعة من اخلدمات تتضمن التغذية التكميلية، والتعليم غري النظامي يف مرحلـة مـا قبـل               

. ألمـراض، واإلحالـة   املدرسة، والتربية التغذوية والصحية، والتحصني، وخدمات حتّري ا       
ويهدف املشروع إىل حتقيق مجلة أمور منها حتسني الوضع التغذوي والـصحي لألمهـات              

وتسهم احلكومة املركزيـة    . احلوامل واملرضعات واألطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة       
متول  يف املائة من تكلفة التغذية التكميلية يف حني        ٥٠ يف املائة من مجيع التكاليف و      ٩٠بنسبة  

وقد متت زيادة خمصصات مشروع اخلدمات املتكاملـة لنمـاء          . حكومات الواليات الباقي  
 مليارات روبية يف اخلطـة العاشـرة        ١٠٣الطفل من امليزانية زيادة كبرية حيث ارتفعت من         

 مليـار   ٩٠وعالوة على ذلك خصص مبلغ      .  مليار روبية يف اخلطة احلادية عشرة      ٤٤٤ إىل
وركزت اخلطة احلادية عشرة، معترفة باحلاجة إىل تغطية        . قات األمومة روبية لربنامج استحقا  

مشروع اخلدمات املتكاملة لنمـاء الطفـل    " إعادة هيكلة "األطفال دون الثانية من العمر، على       
حبيث يغطي الربنامج كلّ األطفال وتكون التغذية التكميلية جبودة أفضل، ويتّم حتويل األمـوال              

ويبلغ عدد املستفيدين مـن     . ّدد ويتّم تقدمي خدمات الرعاية لألم والطفل      الالزمة يف الوقت احمل   
تتراوح أعمارهم بني ستة أشهر وسّت      ( مليون طفل    ٧٩,٥ مليون نسمة منهم     ٩٧,٥الربنامج  
وقد قرر اجمللس الوطين املعين بالتحـديات      .  مليون امرأة من احلوامل واملرضعات     ١٨و) سنوات

  .، تعزيز ذلك الربنامج٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاينراء، يف التغذوية التابع لرئيس الوز
وجيري تعزيز عنصر التعليم ما قبل املدرسي يف مشروع اخلدمات املتكاملـة لنمـاء                -٧٣

الطفل من أجل تعميم التعليم يف بداية مرحلة الطفولة وإعداد األطفال، وال سـيما أولئـك                
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وقد ارتفع عدد املستفيدين . لتلقي التعليم النظاميالذين ينتمون إىل الفئات احملرومة اجتماعياً،       
 ٣٣، إىل   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليون طفـل، يف الفتـرة        ٢١,٤من التعليم ما قبل املدرسي من       

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول مليوناً حبلول ٣٥ مث إىل ٢٠٠٨-٢٠٠٧مليوناً يف الفترة 

  استغالل األطفال  -هاء  
 من أجل التصدي السـتغالل      ٢٠٠٨جيا يف عام    ُعدِّل قانون املعلومات والتكنولو     -٧٤

من ذلك القانون على العقوبـة      ) ب(٦٧األطفال عن طريق شبكة اإلنترنت إذ ينص الفرع         
يف     . املسلطة على نشر أو بث مواد تصّور األطفال وهم يف أوضـاع جنـسية فاضـحة إخل                

  .شكل إلكتروين
الكامـل للجـرائم اجلنـسية      وحيث إن التشريعات القائمة ال تتصدى على النحو           -٧٥

، مشروع  ٢٠١١مارس  /آذاراملرتكبة يف حق األطفال فقد طرحت احلكومة على الربملان، يف           
قانون بشأن محاية األطفال من اجلرائم اجلنسية وجتري دراسة ذلـك املـشروع يف جملـس                

قامـة  ويبّين مشروع القانون مجلة أمور منها طبيعة اجلرائم املقترفة، وينص علـى إ            . الشيوخ
  .حماكم خاصة للبت يف تلك اجلرائم وتسليط عقوبات صارمة على مرتكبيها

  التبّني والرعاية البديلة  -واو  
ختضع إجراءات التبين يف اهلند ملبادئ توجيهية حمّددة ختطر هبا احلكومة املعنية وهـي             -٧٦

قضاء األحداث  وإلدراج قانون   . تبني بوضوح األدوار واملسؤوليات املنوطة مبن يعنيهم األمر       
، واليت تنّص علـى إمكانيـة    ٢٠٠٧ والقواعد النموذجية، الصادرة عام      ٢٠٠٦الصادر عام   

إعادة تأهيل األطفال املتخلّى عنهم وفقاً للمبادئ التوجيهية للوكالة املركزية للموارد املتعلقـة             
اليت حتكم  بالتبين مع عدم إغفال خمتلف التوجيهات الصادرة عن خمتلف احملاكم وعلى النصوص             

عمليات التبين اليت تتم بني البلدان واليت وضعتها اللجنة اخلاصة املنبثقة عن اتفاقية الهاي والـيت       
 ٢٠١١يونيـه   /حزيران، أصبح من الالزم مراجعة املبادئ التوجيهية يف         ٢٠١٠انعقدت يف عام    

املتعلقة بالتبين،  وقد مت إطالق نظام للمعلومات واإلرشاد بشأن املوارد         . لتعكس هذه التعديالت  
  .وهو نظام يقوم على شبكة اإلنترنت، ّمما جيعل عملية التبين أكثر شفافية

  عمل األطفال  -زاي  
 االقتصادية السائدة يف اهلند اعتمـدت اسـتراتيجية         -يف ظل الظروف االجتماعية       -٧٧

شريعية متعددة الّشعب الغرض منها القضاء على عمل األطفال وهي تشدد على اختاذ تدابري ت             
وعلى إقامة برامج تنمية عامة لصاحل أسر األطفال الذين يشكلون قوة عاملة وإجراءات تقوم              

  على مشاريع يف جماالت يستخدم فيها العمال األطفال مبعدالت عالية
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، علـى حظـر     ١٩٨٦تشغيل األطفال، الصادر عام     ) حظر وتنظيم (وينص قانون     -٧٨
عمليات خطرة منـصوص عليهـا يف       /عمر يف مهن  تشغيل األطفال دون الرابعة عشرة من ال      

 إذ إهنمـا    ١٨٢ و ١٣٨ومل تصّدق اهلند على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم           . القانون
وتعكف احلكومة على دراسة طرائق التصديق علـى        . حتددان الثامنة عشرة سّناً دنيا للتشغيل     

وهناك مشاورات دائرة يف    . ١٨٢م  اتفاقييت منظمة العمل الدولية هاتني وال سيما االتفاقية رق        
، ثالثـة   املاضيةاخلمس  ، يف السنوات    غري أنه جيدر التنويه بأن احلكومة أصدرت      . هذا الصدد 
 بتوسيع قائمة العمليات واملهن احملظورة واخلطرة كما ورد يف اجلدول الثاين من قانون              بالغات

ن املذكورة يف اجلزء ألـف      وقد بلغ عدد امله   . ١٩٨٦عمل الطفل الصادر عام     ) حظر وتنظيم (
وعالوة علـى   .  عملية ٦٥باء فبلغ     مهنة أما عدد العمليات احملظورة الواردة يف اجلزء        ١٨اآلن  

) إلغاء(ذلك، فإن أسوأ أشكال علم األطفال حمظورة بالفعل مبوجب خمتلف القوانني منها قانون              
، ١٩٥٦ي الـصادر عـام      ، وقانون منع االجتار غري األخالق     ١٩٧٦نظام الّسخرة الصادر عام     

، ١٩٨٨وقانون منع االجتار غري القانوين باملخدرات واملواد ذات التأثري النفساين الصادر عـام              
 حنو القضاء   وبالتايل فإن التوجهات  . ١٩٨٦ عمل األطفال الصادر عام   ) حظر وتنظيم (وقانون  

  .على عمل األطفال تدرجيياً يف اهلند ليست نادرة احلدوث
كومة على تنفيذ املشروع الوطين لعمل األطفال من أجل إعادة تأهيـل            وتنكّب احل   -٧٩

 مدرسـة   ٧ ٣٠٠ مقاطعة، يف إطار     ٢٦٦وجيري تنفيذ ذلك املشروع يف      . العمال األطفال 
وهذه املدارس اخلاصة تديرها أساساً منظمات غري حكومية وهي تقدم تعليماً غـري             . خاصة
ألطفال مت سحبهم من سوق العمالة حىت يتسىن        . نظامياً، وبرامج للتدريب املهين إخل    /نظامي

 طفل يف التعليم    ٨٥٢ ٠٠٠وقد مت إدماج    . إعدادهم لالنضمام إىل املنظومة التعليمية العادية     
واخنفض عدد العمال األطفال على مـدى       . العادي مبوجب املشروع الوطين لعمل األطفال     

  . يف املائة٤٥السنوات اخلمس املاضية بنسبة 

  مج تقدمي وجبات الغداء ألطفال املدارسبرنا  -حاء  
متّ توسيع نطاق تغطية هذا الربنامج الفعال الذي حيظى بشعبية عظيمة واملتمثـل يف                -٨٠

على حّد سواء مـرة     " هنمة التعليم "و" اجلوع"تقدمي وجبات الغداء ألطفال املدارس مبا يسّد        
لـذين يدرسـون يف      حبيث أصبح يغطي اآلن كلّ األطفال ا       ٢٠٠٩أغسطس  /آبأخرى يف   

الصفوف األول إىل الثامن يف املدارس احلكومية واملدارس اليت تستفيد من معونة احلكومـة              
ومدارس اهليئات احمللية واملراكز التابعة لربنامج ضمان التعليم ومراكز التعليم البديل واملبتكر            

اإلسالمية وكـذلك   اليت حتظى بدعم حركة توفري التعليم للجميع مبا فيها املدارس واملكاتب            
  .األطفال املشمولني باملشاريع الوطنية املعنية بالعمال األطفال
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  املرأة  -طاء  
يضمن دستور اهلند مساواة املرأة مع الرجل وقد وضع األساس الذي يـستند إليـه                 -٨١

كما أنه يسمح بالتمييز العكسي لصاحل املرأة وقد مت تصميم الكثري مـن             . النهوض مبستواها 
ومت سّن عدد من القوانني من . هلامة خصيصاً حىت تعود بالفائدة على الفتيات والنساء الربامج ا 

: ومن تلك القـوانني   . جانب الربملان اهلندي الذي أدخل حتسينات ملموسة على مركز املرأة         
، وقـانون اإلرث اهلندوسـي، الـصادر        ٢٠٠٦قانون حظر زواج األطفال، الصادر عام       

؛ وقانون  ١٩٨٦وير املرأة بشكل مناف للحياء، الصادر عام        تص) حظر(؛ وقانون   ١٩٥٦ عام
؛ وقانون ١٩٦١؛ وقانون استحقاقات األمومة، الصادر عام ١٩٦١حظر املهور، الصادر عام 

االجتار غري األخالقـي، الـصادر      ) منع(؛ وقانون   ١٩٧٦املساواة يف األجور، الصادر عام      
تخدام تقنيات التشخيص يف مرحلـة          باس) حظر اختيار جنس املولود   (؛ وقانون   ١٩٥٦ عام

؛ وقانون محاية املرأة من العنـف       ١٩٩٤ما قبل احلمل ومرحلة ما قبل الوالدة، الصادر عام          
  . ٢٠٠٥املرتيل، الصادر عام 

وجلنة التخطيط اهلندية ملتزمة، انطالقاً من خططها اخلمسية، بتمكني النـساء لكـي               -٨٢
وقد اعترفـت   ". نمية على قدم املساواة مع الرجال     شريكات ومشاركات يف جمال الت    "يصبحن  

 االقتصادي  -اخلطة اخلمسية احلادية عشرة باملرأة بوصفها عنصراً من عناصر النمو االجتماعي            
  .املستدام والتغيري وجيري اآلن متويل عدد كبري من املشاريع اجلنسانية

كالً قانونياً هامـاً    ، ش ٢٠٠٥وقد مثل تعديل قانون اإلرث اهلندوسي، الصادر عام           -٨٣
سيساهم يف متكني املرأة يف اجملال االقتصادي حيث مينح البنت حقوقاً متساوية يف املمتلكات              

  . اليت تؤول إىل األبناء
ويرتبط العنف املرتيل املمارس على املرأة ارتباطاً عضوياً بعدم استقالهلا اقتصادياً عن              -٨٤

 هذا الفهم فإن اإلدارة اجتهت إىل اعتبـار قـانون           وانطالقاً من . الرجل وبانعدام نظم الدعم   
" العنف املرتيل"، قانوناً مدنياً ال يعّرف فقط ٢٠٠٥محاية املرأة من العنف املرتيل، الصادر عام   

للمرة األوىل ومينح املرأة احلّق يف احلصول على أمر باحلماية، بل ينظر أيضاً يف شىت أشـكال                 
  . عالة والتعويض واإلقامة والرعايةالتخفيف من وطأة املشكلة مثل اإل

ويعد اخنفاض نسبة تعادل جنسي املواليد من األسباب الداعية إىل القلق، وملعاجلـة               -٨٥
هذه املسألة وضعت احلكومة مجلة من التدابري من بينها القانون اخلاص بتقنيات اختيار املولود              

، ١٩٩٤، الصادر عام    )ولودحظر اختيار جنس امل   (يف مرحليت ما قبل اإلخصاب وقبل احلمل        
الذي حيظر اختيار جنس املولود وينظم استخدام تقنيات التشخيص يف مرحلة ما قبل الوالدة              
وذلك بغرض منع إساءة استعماهلا مبا يؤدي إىل اإلجهاض سعياً للحصول على جنس املولود              

لـى مـصادرة    ومن اخلطوات املتخذة، يف اآلونة األخرية، تعديل القواعد للنص ع         . املرغوب
املعدات غري املسجلة وتسليط املزيد من العقوبات على العيادات غري املسجلة اليت تـستخدم              

  . تقنيات املوجات فوق الصوتية وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتفتيش والرصد وتعزيزها
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 /آذاريف ) ٢٠١٥-٢٠١٠(وأطلقت احلكومة احلملـة الوطنيـة لـتمكني املـرأة             -٨٦
قيق مجلة أمور منها كفالة تساوق برامج خمتلف وزارات احلكومة املركزية            لتح ٢٠١٠ مارس

  .وحكومات الواليات، واستعراض امليزنة اجلنسانية وخمتلف القوانني االجتماعية املتعلقة باملرأة
ويف عدة قرارات هامة وضعت احملكمة العليا أسس اجتهادات فقهية تعزز حقـوق               -٨٧

  .ونة والصحية هلا يف البيت ويف العملاملرأة وهتيئة الظروف املأم
وقـد أعطـت    . وهناك أيضاً أعداد كبرية من النساء الالئي التحقن بالقوات املسلحة           -٨٨

، توجيهات للقـوات    ٢٠١٠مارس  /آذار ١٢حمكمة دهلي العليا، يف حكم تارخيي، أصدرته يف         
 مركز ضابط للخدمـة     اجلوية اهلندية للسماح للضباط من النساء العامالت فيها باحلصول على         

    وكانت النساء من فئة الضباط قبل ذلك حيصلن على مركز اخلدمة القـصرية األجـل      . الدائمة
 عاماً مقارنة مع الـضباط الرجـال الـذين    ١٤وال يسمح هلن باخلدمة إالّ طوال مدة أقصاها        

  . األخرىميكنهم اخلدمة حىت سن الستني كما أن هلم احلق يف احلصول على خمتلف االمتيازات
وتعّد اللجنة الوطنية املعنية باملرأة هيئة نظامية أنيطت هبا والية صون حقوق املـرأة                -٨٩

  .الدستورية والقانونية، وإعادة حقوق املرأة املسلوبة وتعزيز العدالة واملساواة بني اجلنسني
ية وهناك خطوة تقدمية أخرى اختذهتا كثري من حكومات الواليات وتتمثل يف إلزام             -٩٠

وعـالوة  . تسجيل اسم الزوجة فيما يتعلق بكل املمتلكات اليت حبوزة الزوج أو اليت يقتنيها            
على ذلك، فإن مشاريع امتالك األصول املمولة من قبل احلكومة هلا عنصر يتعلـق بـامتالك      

وبناء على ذلك فإن امللكية، يف إطار مشاريع اإلسكان مثل برنامج إنـديرا             . املرأة لألصول 
لرعاية االجتماعية أو مشروع راجيف غاندي لتوزيع غاز الربوبني املسّيل، تـسجل            غاندي ل 

  .باسم أفراد األسرة من اإلناث أو باسم الزوج والزوجة كليهما
وقد أطلقت احلكومة اعترافاً منها بأن زيادة نسبة إملام اإلناث بالقراءة والكتابة أمر               -٩١

الجتماعية، محلة وطنية حملـو أميـة املـرأة، يف          من شأنه أن يضاعف من قوة برامج التنمية ا        
  .، حىت تلم كل امرأة بالقراءة والكتابة يف غضون مخس سنوات٢٠٠٩ عام
 -ويتضح التقدم اهلام الذي أحرزته املرأة اليوم من خمتلف املؤشـرات االجتماعيـة                -٩٢

 ويف ميدان التعلـيم،     .األمية ومعدل مشاركة القوة العاملة إخل     االقتصادية املتعلقة بالصحة وحمو     
 يف املائة من جمموع عدد امللتحقني بـالتعليم االبتـدائي           ٤٨,٤٦ تشكل الفتيات نسبة تقارب   

وبـّين تعـداد    ). ٢٠١٠-٢٠٠٩( يف املائة من املرحلة العليا من التعليم االبتدائي          ٤١,١٢و
 يف املائة يف    ٥٣,٦٧ حتسن معدل إملام املرأة بالقراءة والكتابة إذ ارتفع من           ٢٠١١السكان لعام   

، وحتسن جمموع النسبة بني اجلنسني الـذي        ٢٠١١ عام  يف املائة يف   ٦٥,٤٦ إىل   ٢٠٠١عام  
  .٢٠١١ ذكر يف عام ١ ٠٠٠ أنثى لكل ٩٤٠ ، إىل٢٠٠١ أنثى، يف عام ٩٣٣ارتفع من 

من " الصحة"وقد مت تناول برنامج تدخالت األمومة املأمونة يف القسم الذي تطّرق إىل               -٩٣
ومـن املـشاريع    . وهناك مشاريع قيد التنفيذ للتصدي لوفيات الُرّضع واألطفال       . قريرهذا الت 
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البارزة يف هذا الصدد برنامج التمنيع الشامل لتطعيم األطفال ضد ستة من األمراض اليت ميكـن           
توقيها باللقاحات؛ وبرنامج التدبري العالجي املتكامل ألمراض األطفال احلديثي الوالدة الـذي            

لى اجلوانب الوقائية والتعزيزية والعالجية يف أوساط األطفال احلديثي الوالدة واألطفال؛           يركّز ع 
  ).٢٠١٠-٢٠٠٥(وبرنامج الصحة اإلجنابية وصحة األطفال الذي دخل مرحلته الثانية 

ولبذل احلوافز من أجل تقبل والدة األنثى وتشجيع األسر على االستثمار يف تعليمها               -٩٤
كمـا تنكـب    .  واليات على تنفيذ برامج للتحويالت النقدية املشروطة       ومنائها، تنكب عدة  

/  الـذي أُطلـق يف آذار     " دهانا الكشمي "احلكومة على تنفيذ برنامج مماثل يطلق عليه اسم         
أما فيما يتعلق بتغذية الفتيات املراهقات وتطوير مهاراهتن        .  على سبيل التجربة   ٢٠٠٨ مارس

  . مقاطعة٢٠٠يف " سابال"فقد مت إطالق مشروع رائد باسم 
البناء نتيجة لعمليات   " اختفاء"وينظر برنامج احلماية املتكاملة للطفل، اعترافاً مبشكلة          -٩٥

اإلجهاض اليت ُتجرى بدافع اختيار جنس املولود أو لوأد البنات أو بسبب اإلمهال، يف مسألة               
  .إقامة مراكز استقبال الوليدات يف كل مقاطعة

غوط اليت تواجهها الكثري من النساء الالئي يواصلن العمل حىت آخـر            واعترافاً بالض   -٩٦
مرحلة من مراحل احلمل ويستأنفن بعد أن يضعن أمحاهلن مبدة وجيزة أطلقت وزارة املـرأة               

، مبادرة جديدة يف هذا الـصدد       ٢٠١١-٢٠١٠ومناء الطفل، يف اآلونة األخرية من الفترة        
ألمومة املشروطة مت البدء فيه على سبيل التجربـة   باسم مشروع إنديرا غاندي الستحقاقات ا     

 مقاطعة، وهو يهدف إىل بلوغ غرضني يتمثالن يف توفري املعونة النقدية للنساء احلوامل ٥٢ يف
. واملرضعات لتعويضهن على اخلسارة اليت يتكبدهنا عند االنقطاع عن العمل وحتسني تغذيتهن           

 مليون امـرأة  ١,٤لة لنماء الطفل ويشمل حوايل   ويستند الربنامج إىل قاعدة اخلدمات املتكام     
  .يف السنوات األوىل

وهناك حكم تتفرد به احلكومة وينص على إمكانية حصول موظفاهتا على إجـازة               -٩٧
  .مدهتا عامان لرعاية أطفاهلن يف أي وقت كان خالل سنوات الطفولة

  تعميم املنظور اجلنساين  -ياء  
ختذهتا احلكومة لتعزيز املساواة بني اجلنسني اعتماد أسلوب        من املبادرات الرئيسية اليت ا      -٩٨

 كأداة لتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع الـسياسات والـربامج           ٢٠٠٥امليزنة اجلنسانية يف عام     
وهتدف احلكومة، عن طريق امليزنة اجلنسانية، إىل ضمان ترمجة سياسـة احلكومـة             . احلكومية

إىل خمصصات تدرج يف امليزانية وإلضفاء طابع مؤسسي على         العامة بشأن املساواة بني اجلنسني      
للميزانيـات اجلنـسانية داخـل كـل        خاليـا   هذه العملية، بادرت احلكومـة إىل إنـشاء         

إدارة، حىت اآلن، بإنشاء تلك اخلاليا، ومن       / وزارة ٥٦وقد قامت   . اإلدارات املركزية /الوزارات
  .، استعراض امليزنة اجلنسانية٢٠١٠ املرأة، العناصر اليت تركز عليها احلملة الوطنية لتمكني
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كما ركزت احلكومة على التدخالت املضطلع هبا يف جمال التمكني االقتصادي عـن               -٩٩
سيما عن طريق حركة جمموعات      طريق إتاحة فرص العمالة للفقراء والنساء، وبناء القدرات وال        

  .ملائة منها جمموعات نسائية يف ا٨٠وهناك حوايل ستة ماليني جمموعة . املساعدة الذاتية

  تسجيل الزجيات  -كاف  
على الرغم من التحديات االجتماعية االقتصادية املطروحة تعمل اهلند على فـرض              -١٠٠

سيما ويأيت هذا التوجيه من احملكمة العليا اليت أشارت، يف إطار قضية            . تسجيل كل الزجيات  
ل زجيات كل األشخاص بغض النظر بإلزامية تسجي) SCC 578 (2) 2006 (ضد أشويين كومار

ويف هذا السياق،   . عن الدين الذي يعتنقونه، من مواطين اهلند يف الواليات اليت يعيشون فيها           
  . والية بالفعل التدابري التشريعية الالزمة١٩اختذت 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -الم  
 مليـون   ٢,١٩، أن هنـاك يف اهلنـد        ٢٠٠١جاء يف تعداد السكان، الذي مت عام          -١٠١

ويعـيش مخـسة    .  يف املائة من جمموع الـسكان      ٢,١٣شخص من ذوي اإلعاقة يشكلون      
 يف املائـة منـهم      ٤٩يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة يف مناطق ريفية،          ) ٧٥(وسبعون  

  . يف املائة٣٤أميون وال يعمل منهم إال 
وقـد سـّنت    . معوينصب التركيز اآلن على تأهيلهم اجتماعياً وإدماجهم يف اجملت          -١٠٢

قانون األشخاص ذوي اإلعاقة     )١: (احلكومة ثالثة قوانني لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة وهي       
، ١٩٩٥ الـصادر عـام   ) إتاحة تكافؤ الفرص أمامهم ومحاية حقوقهم ومشاركتهم الكاملة       (

والذي ينّص على تعليمهم وتشغيلهم وهتيئة بيئة خالية من العقبات أمامهم وتوفري الـضمان              
قانون الصندوق االستئماين الوطين لرعاية األشخاص الذين يعانون         )٢(؛  ...جتماعي هلم إخل    اال

  ١٩٩٩ من مرض التوّحد والشلل املخّي والتخلف العقلي واإلعاقة املتعـددة، الـصادر عـام             
 وهتيئـة بيئـة   والذي يتضمن ُحكماً ينّص على بسط الوصاية القانونية على هذه الفئات األربع  

قانون جملس اهلند إلعـادة التأهيـل،    )٣(مستقلة قدر اإلمكان؛ العيش يف ظروف متكن من  
  .، والذي يتناول تنمية القوة العاملة املعنية بتقدمي خدمات إعادة التأهيل١٩٩٢الصادر عام 

وقد أصبحت اهلند طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف               -١٠٣
األشخاص ذوي اإلعاقة ) إتاحة تكافؤ الفرص واملشاركة الكاملة(انون وحيتاج ق. ٢٠٠٨عام 

ويقـوم كـبري    . ، إىل تعديل إدراج جماالت معترف هبا يف تلك االتفاقية         ١٩٩٥الصادر عام   
املفوضني يف احلكومة املركزية واملفوضون يف حكومات الواليات مقام أمناء املظامل املعنـيني             

وتنكّب احلكومة على وضـع     . ١٩٩٥وجب قانون عام    بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة مب    
قوانني لتفعيل قانون إتاحة تكافؤ الفرص أمام األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم الكاملة،            
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وذلك بصفة استشارية بإشراك مجيع اجلهات ذات املصلحة مع عدم إغفال كل التطـورات              
ومن األمثلـة علـى     .  هذا الصدد  ومل تبخل احملاكم جبهودها أيضاً يف     . الطارئة يف هذا اجملال   

) AIR 2010 SC 235 (سوشيتا سريفاستافا ضد إدارة مدينة شانديغارذلك، القضية اليت رفعتها 
واليت رفضت فيها سوشيتا وهي امرأة معاقة ذهنياً، إعطاء موافقتها إلهناء محلها، وقد ذهبت              

 يف أن يكون هلا اختيارات يف       احملكمة العليا إىل أن حق املرأة يف احلرية الشخصية يشمل حقها          
  .جمال اإلجناب وأن على سلطات الوالية أن حتترم تلك االختيارات

  املسنون  -ميم  
هناك عدد كبري من اآلباء واألمهات وكبار السن يف جمتمعنا اهلنـدي مـن الـذين       -١٠٤

إعالـة  وقد ُسّن قانون    . يالقون اإلمهال بسبب ما يشهده اجملتمع من تصّدع للرابطة األسرية         
 من أجل تأمني إعالتهم ٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول ،  ٢٠٠٧ورعاية اآلباء وكبار السن،     

 والية ومجيع أقاليم االحتاد بأن      ٢٣وقد أخطرت   . ورعايتهم اجتماعياً استناداً إىل احتياجاهتم    
 جملـس   وعمالً بالسياسة الوطنية بشأن املسنني مت إنشاء      . القانون قد متّ تعميمه توطئة لتنفيذه     

وطين للمسنني باعتباره أعلى هيئة مهمتها إسداء املشورة للحكومة واإلشراف على تنفيـذ             
ونظراً لعدم اتساق درجات التنفيذ فإن هناك استعراضاً جيري لتعزيـز عمليـة             . السياسات

 الـذي   ٢٠٠١-٢٠٠٠وقد أطلقت وزارة التنمية الريفية مشروع أنابورنا يف الفترة          . التنفيذ
 سنة أو يزيد والذين ال حيصلون علـى         ٦٥واطنني املعوزين املسنني البالغني من العمر       ُيعىن بامل 

معاش تقاعدي مبوجب الربنامج الوطين ملعاشات كبار السن، إذ حيصل كل شـخص مـن               
  . كيلو غرامات من احلبوب الغذائية يف الشهر جمانا١٠ًاملسنني على 

  قلياتالطبقات املنبوذة والقبائل املنبوذة واأل  -نون  

  الطبقات املنبوذة والقبائل املنبوذة  -١  
إن برنامج اهلند اخلاص بالعمل اإلجيايب ليس له نظري من حيث النطـاق واألبعـاد يف                  -١٠٥

تاريخ اإلنسانية وبصرف النظر عن احلقوق األساسية فيما خيص حظر التمييز بأي شكل مـن               
املنبوذة والقبائل املنبوذة والطبقات    األشكال، فإن الدستور ينص كذلك على النهوض بالطبقات         

وتنص تدابري تشريعية وأخرى تتعلق بالتمثيل السياسي املضمون على تـوفري           . األخرىاملتخلفة  
للتمييز "وخيصص برنامج   . محاية قوية للطبقات والقبائل املنبوذة وتردع من حياول التعدي عليها         

 يف املائة للقبائل املنبوذة يف جمايل العمالـة         ٧,٥ يف املائة للطبقات املنبوذة و     ١٥نسبة  " التعويضي
. األخـرى املتخلفة  كما مت ختصيص حصة للطبقات      . والتعليم ويف طائفة من اجملاالت األخرى     

لتخلف تلك الطبقات االجتماعي واالقتصادي، خصيصاً، يف اخلطة احلاديـة          التصدي  وقد مت   
 اعتماد اسـتراتيجية ذات ثـالث       ومت" منو أسرع شامل  "عشرة بفضل اتباع هنج حيال حتقيق       
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والعدالة االجتماعيـة   ‘ ٣‘والتمكني االقتصادي،   ‘ ٢‘التمكني االجتماعي؛    ‘١‘: شعب قوامها 
  .للتأكد من إزالة التفاوتات والقضاء على االستغالل

ويف معرض الوفاء بااللتزامات الدستورية هناك تشريعات وبرامج حمـددة جيـري              -١٠٦
  :الطبقات والقبائل املنبوذةتنفيذها خصيصاً لفائدة 

تقدم احلكومة املركزية املساعدة من أجل التنفيذ الفعال ألحكام قانون محاية احلقوق             '١'
 وقانون منع ارتكاب فظائع ضـد الطبقـات والقبائـل           ١٩٥٥املدنية الصادر عام    

  : وذلك، أساساً، يف اجملاالت التالية١٩٨٩املنبوذة، الصادر عام 
  اخلاصة املعنية حبماية الطبقات املنبوذة والقبائل املنبوذة؛اخللية وخمافر الشرطة  '٢'
  احملاكم اخلاصة؛ '٣'
  التوعية؛ '٤'
  التزاوج فيما بني خمتلف الطبقات؛ '٥'
  .إغاثة ضحايا الفظائع '٦'

 لضمان البّت بسرعة يف القضايا اليت تندرج ضمن قانون محاية الطبقات            ،متّ  )ب(  
إنشاء حماكم خاصة وخمافر شرطة خاصـة       ،  ١٩٨٩والقبائل املنبوذة من الفظائع الصادر عام       

للفصل يف اجلرائم املرتكبة يف حق الطبقات والقبائل املنبوذة يف عدد من الواليات، حيث بلغ               
   خمفراً للشرطة اخلاصة؛٧٧ حمكمة خاصة و١٧٧عددها 

ينص الدستور على عدة أحكام خاصة الغرض منها محاية مصاحل القبائـل              )ج(  
  .، إنشاء وزارة مستقلة للشؤون القبلية١٩٩٩ومت، يف عام . املنبوذة
وهناك جلنة وطنية تعىن بشؤون الطبقات املنبوذة وهيئة دستورية للفصل يف التظلمات     -١٠٧

 ومها تتمتعان بصالحيات واسعة حلماية وتعزيـز مـصاحل          ٣٣٨مت إنشاؤمها مبوجب املادة     
  . املنبوذةالطبقات املنبوذة كما أنشئت جلنة وطنية تعىن بشؤون القبائل

ومن األولويات الرئيسية حتسني األوضاع التعليمية للطبقات املنبوذة وخاصة أوضاع            -١٠٨
وقد أولت اخلطة احلادية عشرة األولوية ملشروع . النساء والفتيات الالئي ينتمني إىل هذه الفئة  

يمهم العايل وهو   إعطاء املنح الدراسية للطالب املتفوقني املنتمني للطبقات املنبوذة ملواصلة تعل         
 . يف املائـة   ١٠٠مشروع ترعاه احلكومة املركزية اليت تقدم املساعدة يف هذا الصدد بنـسبة             

 ماليني طالب ينتمون إىل الطبقات املنبوذة سنوياً        ٤ويعود هذا املشروع بالفائدة على حوايل       
، أطلق مشروع منحـة راجيـف غانـدي    ٢٠٠٦ويف عام . ٢٠١٠ومتت مراجعته يف عام  

اسية الوطنية لفائدة الطالب الذين ينتمون إىل تلك الطبقات والغرض منه مساعدة هؤالء             الدر
ومبوجب هذا املـشروع،    . الطالب مالياً ملواصلة دراستهم لنيل شهادات املاجستري والدكتوراه       

وهناك مشاريع أخـرى    .  منحة دراسية ملستحقيها من الطبقات املنبوذة      ٢٠٠٠تقدم كل عام    
  . التطوير التعليمي لفائدة املرشحني والطالب املنتمني إىل القبائل املنبوذة كذلكموازية يف جمال
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، أنشئت املؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الطبقات املنبوذة هبـدف          ١٩٨٩ويف عام     -١٠٩
تقدمي القروض امليّسرة للطبقات املنبوذة اليت تعيش دون خط الفقر من أجل إقامة مشروعات              

 مليون روبية لوضـعها يف رأس       ٣ ٢٥٠وقد مت اإلفراج عن     . اخلاصمدرة للدخل للحساب    
. مال املؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الطبقات املنبوذة يف إطار اخلطة اخلمسية احلادية عشرة            

 منهم  ٤١٠ ٠٠٠ شخص   ٧٦٢ ٠٠٠وبلغ عدد املستفيدين املشمولني باملشروع منذ إنشائه        
ؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية القبائل املنبوذة بالشيء       وتقوم امل . من النساء )  يف املائة  ٥٣,٣٤(

  .ذاته لفائدة القبائل املنبوذة
حيث يعطي قانون   . وليس هناك أيضاً ما يضاهي وعي اهلند مبصاحل السكان القبليني           -١١٠
 اخلاص باالعتراف باحلقوق احلراجية للقبائل املنبوذة وسائر سـكان الغابـات            ٢٠٠٦ عام

ستغالل الغابات والبقاء فيها للقبائل املنبوذة اليت تقطنها ولـسائر سـكان       التقليديني حقوق ا  
  .الغابات وذلك للتصدي للشكوك اليت تكتنف حقوقهم يف حيازة الغابات والوصول إليها

وجيري تنفيذ املشروع املنقح لتعزيز التعليم يف أوساط بنات القبائل املنبوذة يف املناطق              -١١١
 ٥٤ت اإلملام بالقراءة والكتابة، والذي ترعاه احلكومة املركزيـة، يف   اليت تنخفض فيها معدال   

منطقة تنخفض فيها معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة ويشكل فيها السكان الذين ينتمون إىل             
 يف املائة أو يزيد وينخفض فيها معدل إملام اإلناث الالئي ينتمني إىل             ٢٥القبائل املنبوذة نسبة    

وإىل جانب التعليم النظامي فإن املـشروع       .  يف املائة  ٣٥قراءة والكتابة دون    تلك القبائل بال  
  .ُيعىن كذلك باالرتقاء مبستوى املهارات

، أنشأت جلنة التخطيط فرقة عمل مهمتـها اسـتعراض          ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -١١٢
وجيـري،  . ائلاملبادئ التوجيهية اخلاصة باخلطة الفرعية للطبقات املنبوذة واخلطة الفرعية للقب         

  .حالياً، ترشيد تنفيذ اخلطة الفرعية للطبقات املنبوذة، عمالً بتلك التوصيات

  األقليات  -٢  
 من أجل اتباع هنج أكثر تركيزاً حيال        ٢٠٠٦أنشئت وزارة شؤون األقليات يف عام         -١١٣

مبوجـب  واللجنة الوطنية لشؤون األقليات عبارة عن هيئة نظامية         . القضايا املتعلقة باألقليات  
وتعمل منظمات أخرى مثـل  . ١٩٩٢قانون اللجنة الوطنية لشؤون األقليات الصادر يف عام    

  .مؤسسة موالنا آزاد للتعليم واملؤسسة الوطنية لتنمية ومتويل األقليات بإشراف الوزارة
وتتابع احلكومة بنشاط الربامج املتعلقة باألقليات يف إطار الربنامج اجلديد الذي ينفذه           -١١٤
 نقطة خبصوص رعاية األقليات يف اجملـال االجتمـاعي          ١٥يس الوزراء والذي يتألف من      رئ

 يف املائة مـن     ١٥وهو ينص على مجلة أمور منها ختصيص        . ٢٠٠٦الذي أعلن عنه يف عام      
املبالغ املالية املكرسة لألقليات يف الربامج الرائدة اليت تنفذها الوزارات األخرى، وتعزيز فرص             

تعليم وعلى حصة عادلة يف األنشطة االقتصادية والعمالة وتدفق الفوائد بشكل احلصول على ال 
 مليون منحة   ١١,٧وعالوة على ذلك، مت يف إطار هذا الربنامج تقدمي          . عادل يف جمال التنمية   
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وهناك أيضاً نسبة معينة من املشاريع اإلمنائية يفترض أن         . دراسية لطالب ينتمون إىل أقليات    
وقد صدرت التعليمات إىل مصارف القطاع العام       . يت تتركز فيها األقليات   ختصص للمناطق ال  

الفتتاح فروع يف املقاطعات اليت توجد فيها جمموعات سكانية كبرية من األقليـات حيـث                  
ويندرج التشاور النشط مع اجملتمـع      . ٢٠١١مارس  / فروع حىت شهر آذار    ١٥ ٢٠٤ افتتح

  .ططاملدين كعنصر أصلي يف عملية صياغة اخل
ولرصد مشاريع الرعاية االجتماعية املخصصة لألقليات مت إطالق نظام للمراقبني على             -١١٥

 يف املائة لألقليات يف     ٤,٥ووافقت احلكومة على ختصيص حصة فرعية قدرها        . الصعيد الوطين 
 ١٩٩٥عام   ولتعديل قانون األوقاف الصادر   . إطار احلصة املخصصة للطبقات املتخلفة األخرى     

 وهو اآلن مطـروح     ٢٠١٠ مشروع قانون تعديل األوقاف،   ) لوك ساهبا ( جملس النواب    اعتمد
ويف أعقاب التوصية اليت أصدرهتا اللجنة الرفيعة املستوى، تنكب احلكومة،          . على جملس الشيوخ  

، على تنفيذ برنامج إمنائي متعدد القطاعات يعىن بتسعني منطقة مـن منـاطق              ٢٠٠٨منذ عام   
  . إطار اخلطة احلادية عشرةيف مليار روبية ٣٧ له مبلغ تركز األقليات وخصص

  البيئة واحملكمة اخلضراء الوطنية  -سابعاً  
، مت إنشاء احملكمة اخلضراء الوطنية مبوجب قـانون         ٢٠١٠أكتوبر  /يف تشرين األول    -١١٦

 ، وهو عالمة على وعي اهلند التام مبسألة محاية البيئة وكان          ٢٠١٠احملكمة اخلضراء الوطنية،    
ذلك تطوراً غري مسبوق، والقانون يرمي إىل حتقيق مجلة أمور منها الفصل بفعالية وسرعة يف               
القضايا املتعلقة باحلماية البيئية للغابات وسائر املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها، مبـا يف ذلـك        
إعمال كل حق قانوين وتقدمي العون والتعويض على األضـرار الـيت تلحـق باألشـخاص        

لرتاعات البيئية اليت تنطـوي     اات واحملكمة عبارة عن هيئة متخصصة أُعّدت ملعاجلة         واملمتلك
وستفصل احملكمة، حبكم الصالحيات اليت منحتها واملتمثلة       . على قضايا متعددة التخصصات   

يف البت يف املسائل البيئية، يف القضايا البيئية على وجه السرعة واملساعدة على التخفيف من               
  .مام احملاكم العلياعبء التقاضي أ

  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -ثامناً  
لقد مت تضمني عنصر التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مواضيع العلوم االجتماعية               -١١٧

يف إطار املنهج الوطين للتعليم املدرسي الذي وضعه اجمللس الوطين للبحوث وبرامج التدريب             
ال حقوق اإلنسان وتطوير مهارات املعلمني يف املدارس يف         وللتوعية بالتثقيف يف جم   . التعليمية

هذا الصدد تولت فرقة العمل التابعة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أمر وضع وحدة منوذجية              
وال تزال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تضطلع       . خاصة بربامج تدريب املعلمني هلذا الغرض     
 والتثقيف بشأهنا يف كل مكان، مبا يف ذلك تنظيم بدور نشط يف إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان     
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دورات تدريب داخلية مدهتا شهر لفائدة الطالب والربامج اليت تركز على املوظفني املـدنيني         
سيما أفراد الشرطة وذلك بالتعاون مع معاهد التدريب اإلداري ومؤسـسات تـدريب              وال

 الثانوي منهجاً خاصـاً بـالتثقيف   وعالوة على ذلك، طّور اجمللس املركزي للتعليم  . الشرطة
  .٢٠٠٨بشأن حقوق اإلنسان على املستويات الدنيا دخل حّيز النفاذ يف عام 

  اهلند واألمم املتحدة  -تاسعاً  
ما زالت اهلند تضطلع بدور نشط وبّناء فيما يتعلق جبميع قضايا حقوق اإلنسان يف                -١١٨

وقد وجهت اهلنـد    . تحدة حلقوق اإلنسان  األمم املتحدة مبا يف ذلك يف إطار جملس األمم امل         
دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة خالل دورة جملـس حقـوق               

 وذلك متـشياً مـع التعهـدات        ٢٠١١سبتمرب  /اإلنسان الثامنة عشرة اليت عقدت يف أيلول      
وقـد  . ٢٠١١مـايو   /وااللتزامات الطوعية اليت قطعناها لدى جملس حقوق اإلنسان يف أيار         

 دوالر مـن    ١٠٠ ٠٠٠لتبلـغ   التقين  تضاعفت مسامهة اهلند يف الصندوق الطوعي للتعاون        
كما بدأنا املـسامهة يف صـندوق األمـم املتحـدة           . دوالرات الواليات املتحدة األمريكية   

 دوالر يف السنة    ٢٥ ٠٠٠االستئماين للتربعات من أجل مكافحة أشكال الرق املعاصرة مببلغ          
وتلـك  .  دوالر ٢٥ ٠٠٠األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعـذيب مببلـغ         ويف صندوق   

 مببلغ  ناكما سامه . التربعات هي أيضاً جزءاً من تعهداتنا الطوعية لدى جملس حقوق اإلنسان          
  .مليون دوالر يف برامج األمم املتحدة اخلاصة باملرأة

ّوهلا التصّدي للمهمتني التـوأمني     وختاماً، فإن للهند إطاراً تشريعياً ومؤسسياً متيناً خي         -١١٩
وعلى الرغم من عدد التحديات اخلطرية املطروحـة        . املتمثلتني يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان     

  .فإن اهلند تظل ملتزمة حبقوق اإلنسان كما أهنا خطت خطوات هامة حنو حتقيق هذين اهلدفني

        


