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  تقرير اهلند
  االستعراض الدوري الشامل

  تصدير
يتوخى تقرير اهلند مبوجب آلية جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة لالستعراض الدوري الشامل إعطاء                 

وإىل . تنوع عن كافة مظاهر السياسة واجملتمع يف أكرب دميقراطية يف العامل  ُنبذة عن الكيفية اليت ُينبئ هبا التعدد واحترام ال        
 الذي كان هدفه إعمال حقوق اإلنسان لشعب اهلند يف أن يعيش يف حرية وبكرامـة،                ،جانب الكفاح يف سبيل احلرية    

. يف اجتاه التيار الرئيـسي اجملتمع احملرومة تسري قطاعات جلعل املرأة وأيضاً كانت عملية إصالح اجتماعي جارية جمراها  
، أي بعد مرور    ١٩٥٠وقد تضافرت هاتان العمليتان وجتّسدتا يف الدستور اهلندي الذي أصبح ساري املفعول يف عام               

احلرية يف جوهره ويعكس يف سبيل وإن هذا الدستور التطلُّعي جيسِّد الكفاح . أقل من ثالث سنوات على نيل االستقالل
  .عرق اليت ابتعثها جمتمع متعدد الدين ومتعدد الثقافة ومتعدد اللغة ومتعدد السجية التعدُّد والتسامح

فالدستور اهلندي من أطول    .  عن مجيع مظاهر الدستور اهلندي     ّموإن االلتزام بالتعدُّدية والتسامح متواصل وين       - ٢
 وثقافات عديدة على مر العصور      الدساتري عمراً يف العامل وهو مستلَهم ليس فقط من خصوبة جتربتنا يف استيعاب أديان             

  .من الدساتري الدميقراطية الرائدة يف العامل املعاصر ومن األمم املتحدة املتكوِّنةي والدهور، وإمنا هو أيضاً مستوح

، ١٩٤٧االستقالل يف عـام     إبَّان   مليون نسمة    ٣٥٠وقد واجهت اهلند، اليت كان تعداد سكاهنا يقارب           - ٣
 عالوة على املناطق املعروفة باهلند الربيطانيـة        ، والية أمريية  ٦٠٠كانت توجد فيها    . وال كل التحّديات  حتديات  

 تنقصه الصناعات ومرهوناً باالسترياد لسد ، يف املقام األول،وكان اقتصاد اهلند اقتصاداً زراعياً. واليت لزِم إدماجها
العقود القليلة األوىل، أعطيت األولوية لبناء      ويف  .  يف املائة  ١٨وكان معدل األمية يبلغ حوايل      . حاجياته الرئيسية 

تلكم هي البيئة احمليطة اليت بدأت اهلنـد علـى          . القدرة البشرية والصناعية متشياً مع احتياجات وأولويات األمة       
  .خلفيتها رحلتها كدميقراطية لضمان احلقوق األساسية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعبها

 بأن عدة تدابري قد تكرَّست، يف تلك األيام األوىل من استقاللنا، يف الدستور الذي مكَّن                نوروخوإننا ف   - ٤
اهلند من االزدهار كدميقراطية قرابة ستة عقود ومن احلفاظ على تقاليدها اآلدمية وهـي تواجِـه العديـد مـن                  

نة مرموقة يف الدستور وباتت مناراً      واحتلت احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية األساسية مكا      . التحديات
  .نصف قرن من الزمنطوال هتتدي به الزعامة السياسية ذات املشارب واأللوان املختلفة 

  املنهجية
اتُّبِعت على العموم، يف إعداد تقرير اهلند مبقتضى االستعراض الدوري الشامل، املبادئ التوجيهية العامة                - ٥

 كمتابعـة   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعتَمد يف    ٦/١٠٢رر جملس حقوق اإلنسان     لتحضري املعلومات املبيَّنة يف مق    
  .٥/١لقرار جملس حقوق اإلنسان 
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وسامهت مجيع وزارات وإدارات حكومة اهلند يف إعداد التقرير مع أصحاب املصاحل، مبا يف ذلك معاهد                  - ٦
جمال حقوق اإلنسان وما يتصل هبـا مـن         حقوق اإلنسان الوطنية والوالئية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف          

وُعِقدت عدة اجتماعات ضمت وزارة الداخلية ووزارة العدالة االجتماعية والـتمكني ووزارة شـؤون              . مظاهر
األقليات ووزارة شؤون املستهلكني والتوزيع الغذائي والعام ووزارة الصحة والرفاهية اُألسرية ووزارة اإلسـكان          

ووزارة تنمية املوارد البشرية ووزارة العمل والتوظيف ووزارة القـانون والعـدل            والتخفيف من الفقر احلضري     
 ووزارة التنمية الريفية ووزارة اإلحصاء وتنفيذ الـربامج ووزارة          )انشايايت راج بال(ووزارة احلكم الذايت القروي     

  .طنية حلقوق اإلنسانوأُجريت عدة مشاورات مع اللجنة الو. الشؤون القبلية ووزارة النهوض باملرأة والطفل

كما أُجريت عملية تشاورية واسعة مع أصحاب املصلحة الذين تشكّلوا من عدة منظمات غري حكومية                 - ٧
لوجهات النظر حّر وجرى تبادل . وزارات يف حكومة اهلندإىل جانب منخرطة يف أنشطة هلا عالقة حبقوق اإلنسان 

  .حقوق اإلنسان، مما أعان على استخراج مالمح التقرير الوطينواالقتراحات واملعلومات املتعلقة حبماية وتنفيذ 

وقد حيكَت مع بعض كل تلك املعلومات اليت ُجمِّعت يف أعقاب عملية تشاورية جد دقيقة وطويلة فيما               - ٨
 اسُتنبِط تقرير وطـين  ،وعلى هذا النحو. بني الوزارات واملعاهد الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية 

  .عكس العملية التشاورية العريضة املضطلع هباي

  التقرير
واجملتمع اهلندي نتاج عقود من استيعاب شىت الشعوب واجملموعات . اهلند موطن ملا يربو على بليون نسمة  - ٩

  .اللغات تطبعه تعددية منقطعة النظريواألعراق ووللهند جمتمع جاِمع ومفتوح ومتعدِّد الثقافات . اإلثنية

فهي شبه جزيرة يف حد .  مليون كيلومتر مربع٣,٣هلند هي سابع أكرب بلد يف العامل تغطي مساحته اوإن   - ١٠
وحتتل اهلند رقعة   . ذاهتا ممتدة من جبال اهليماليا املكسوَّة بالثلوج إىل الغابات االستوائية املطرية الواقعة يف اجلنوب             

 لغة ١٨وللهند .  يف املائة من سكان العامل١٦,٧ وتتحمَّل حة السطحية العاملية حتمل يف املائة من املسا٢,٤نسبتها 
  . هلجة مستعَملة يف طول البالد وعرضها١ ٦٥٠كما أن أكثر من . رئيسية

 ٦٠٤ويف اهلند   .  من اهلند حكماً سياسياً فيدرالياً     ةًعلاتشكّلت مثان وعشرون والية وسبعة أقاليم احتادية ج       قد  و  - ١١
، وهي وحدات احلكـم  اتيالبانشا اهلند، مبا هلا من ممثلني حمليني منَتَخبني يف    وليست.  قرية ٦٣٨ ٥٩٦قاطعة و م

كما . فيه إهنا أيضاً أكثر دميقراطياته متثيالً    فحسب،  الذايت احمللي على مستوى القرية، أكرب دميقراطية يف العامل بل           
 املنَتَخبني أكثر من مليون مـن        ماليني من املسؤولني   ٣أن اهلند هي البلد الوحيد الذي يضمن أن يكون من بني            

 مركـز   ٨٠٠ ٠٠٠ مليوناً، صـوَّتوا يف      ٦٦٨  جتاوز عدد الناخبني   ٢٠٠٤يف االنتخابات الوطنية لعام     و. النساء
  .اقتراع منتشرة عرب شىت املناطق اجلغرافية واملناخية

والثقافية املتنوعة وحتميات ويلزم النظر إىل حقوق اإلنسان يف اهلند على خلفية هذه املقوِّمات االجتماعية   - ١٢
ويف وجـه   . تنمية البلد وكذا كونه واجه طيلة عقدين نقمة اإلرهاب الذي يلقى الدعم والعون مـن اخلـارج                

التحديات والضغوطات واملعضالت، ما فتئ يطبع هنج اهلند إزاء محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا طابع اجملهود                
  . التعدديالكلي و
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جملهود مستَمد من دستور اهلند، الذي ينص على انتهاج حكم سياسي سيادي وعلمـاين              وإن إطار هذا ا     - ١٣
وإن حقـوق اإلنـسان     .  سنة حق التصويت   ١٨ودميقراطي واشتراكي وخيوِّل لكل مواطن من اهلند يناهز عمره          

 صياغة اإلعالن واحلريات األساسية املتعاَرف عليها مضمونة بدون متييز لكل مواطين اهلند، اليت شاركت بنشاط يف
  .العاملي حلقوق اإلنسان

وإن احلقوق األساسية واملبادئ املوجهة لسياسة الدولة املكرسة يف الدستور اهلندي متثل إعالن الـشعب                 - ١٤
ن الدستور اهلندي والـشرائع املختلفـة   كما أ.  القيم واحلقوق واملسؤوليات اإلنسانيةّبالوطيد بلالتزامه  اهلندي  

قوق ال توفر اإلطار السياسايت واملؤسسايت حلماية حقوق اإلنسان فحسب، بل إهنا تيسِّر على              املتمحورة حول احل  
  .املؤسسات املعنية الوفاء مبسؤولياهتا

ويتيح الدستور لكافة املواطنني، فرادى ومجاعات، احلريات األساسية اليت ختضع للمقاضاة واملـصونة يف                - ١٥
  :أال وهيشكل ست فئات عريضة من حقوق اإلنسان، 

احلق يف املساواة، مبا يف ذلك التساوي أمام القانون وحظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو   •
  الطائفة الطبقية أو اجلنس أو مسقط الرأس وتكافؤ الفرص يف أمور االستخدام؛

قامـة؛  واحلق يف حرية الكالم والتعبري؛ والتجمع؛ وتكوين اجلمعيات أو النقابات؛ والتنقل؛ واإل             •
  واحلق يف ممارسة أية مهنة أو صنعة؛

  لبشر؛باواحلق يف األمان من االستغالل، مع حترمي كافة أشكال السخرة وشغل األطفال واالجتار   •
  حبرية؛إليه الدعوة  الدين وممارسته واعتناقواحلق يف حرية الضمري و  •
 وحق األقليـات يف إقامـة      من املواطنني يف صون ثقافتهم أو لغتهم أو كتابتهم        قطاع  وحق أي     •

  ؛اوإدارة مؤسسات تعليمية من اختيارمه
  .واحلق يف االحتكام إىل الدستور من أجل إعمال احلقوق األساسية  •

، اليت تنص على أال ُيحرم أي شخص من حياته أو حريته، ٢١وإن دعامة مجيع احلقوق األساسية موجودة يف املادة 
  . القانوناللهم إال وفقاً لإلجراء الذي حيدده

أساسـية  "ويرسم الدستور بعض املبادئ املوجهة لسياسة الدولة واليت، وإن مل تكن قابلة للتقاضي، فهي     - ١٦
  .ومن واجب الدولة أن تطبق تلك املبادئ يف صوغ القوانني" كم البلدحل

  ؛املساواة أمام القضاء واملعونة القانونية اجملانية  •
  ؛)كومات احملليةاحل (وية القربانشاياتالوتنظيم   •
  ؛واحلق يف العمل والتعليم واملساعدة العمومية يف حاالت معينة  •
  ؛وإتاحة ظروف عمل عادلة وإنسانية وإسعاف األمهات  •
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  ؛واألجور املعيشية للعمال  •
  ؛الصناعاتشؤون واشتراك العمال يف تدبري   •
  ؛وقانون مدين موحد جلميع املواطنني  •
  ؛اإللزامي لألطفالوإتاحة التعليم اجملاين و  •
  ؛ وشرائح أخرى أضعفدولة اجملبائل والقدولةوتعزيز املصاحل التعليمية واالقتصادية للطوائف الطبقية اجمل  •
  ؛وواجب الدولة يف رفع مستوى التغذية ومستوى املعيشة ويف حتسني الصحة العامة  •
  ؛وتنظيم الزراعة وتربية احليوانات  •
  ؛انة الغابات واحلياة الربيةة وحتسينها وصيئومحاية البي  •
  ؛ واألماكن واألشياء ذات األمهية الوطنيةاآلثار التارخييةومحاية   •
  ؛وفصل اجلهاز القضائي عن اجلهاز التنفيذي  •
  .وتعزيز السلم واألمن الدوليني  •

وفصل الوظائف   جهاز قضائي مستقل  وجود  وتشمل الضمانات املؤسسية للحقوق املكرسة يف الدستور          - ١٧
كما أن التشريع يف اهلند خاضع الستعراضه من ِقبل احملاكم فيما خيص دستوريته، . القضائية عن الوظائف التنفيذية

وإذا حدث أن انُتهكت حقوق أساسية      . ومزاولة السلطة التنفيذية ختضع ألشكال خمتلفة من االستعراض القضائي        
  .ميكن االلتجاء إليهاللفرد، فإن أعلى حمكمة يف البالد، وهي احملكمة العليا، 

وقد أوجدت احملكمة العليا أيضاً، حرصاً منها على حقوق اإلنسان، نظاماً للمنازعات جِد متقـدم خلدمـة                   - ١٨
 فقـد غـدت األسـاس       ،أما املبادرات القضائية املُتخذة يف هذا املضمار يف مثانينات القرن العشرين          . املصلحة العامة 

 هاأو جمموعة من األفراد تسلط    يسلّط األضواء   فرد  باستطاعة أي   و. قوق اإلنسان لالنتصاف يف حاالت اخلرق اخلطري حل     
إليها وأيضاً إىل احملاكم العليـا يف  اللجوء هور، ألغراض التذرع بالوالية القضائية للمحكمة العليا،      على مسألة هتم اجلم   

بشأن مسائل مثل حقوق املـسجونني،      ، اسُتنبط عدد وافر من االجتهادات الشرعية        يف خضم هذه العملية   و. الواليات
وقد اعترفت احملكمة العليا أيضاً بإمكانية التقاضي بشأن حقوق         . والسخرة واحلق يف بيئة نظيفة والعنف أثناء االحتجاز       

  .على أنه يعين احلق يف حياة كرمية" احلق يف احلياة"بتأويلها اقتصادية واجتماعية حيوية، 

، أُنشئت إدارات منفصلة يف املركز ويف الواليات من أجل تنمية املـرأة والطفـل،               وفيما خيص اهلياكل اإلدارية     -١٩
 بعدد من اخلدمات األساسية،     ظواحُتف.  على حقوق املواطنني   يدوالعدالة االجتماعية، والصحة والتعليم والعمل، مع التشد      

  .تداده عرب كافة قطاعات السكانكالتعليم والصحة ونظام التوزيع العام للغذاء، يف القطاع العام بغية ضمان ام

 وقد أنـشئت اللجنـة      ."الرقيب"وأنشئ عدد من املؤسسات من نوع مصلحة املظامل لكي تكون مبثابة              - ٢٠
وإن مركز وشروط خدمة رئيس تلك اللجنة هي نفس مركز وشـروط            . ١٩٩٣الوطنية حلقوق اإلنسان يف سنة      

هكذا، فإن استقالل . ة احملكمة العليا من مركز وشروط خدمةخدمة رئيس احملكمة العليا وألعضاء اللجنة ما لقضا
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ويعني الرئيس واألعضاء بنـاًء علـى       . استقالل احملكمة العليا يف اهلند    نفس  اللجنة املذكورة ُيتوقع له أن يكون       
  .له اللجنة وحدهاؤوللجنة جناح حتقيق مستقل خاص هبا ُتسا. توصيات جلنة رفيعة املستوى، متوازنة سياسياً

وتقوم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدور كبري يف وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، ستـشمل                  - ٢١
.  واالجتار بالنساء واألطفال،قضايا مثل احلق يف الصحة والتعليم واألمن الغذائي والسكن والعدالة املتعلقة بالوصاية

  . من إعداد خريطة طريق حمددة املعاملة للتمكنييميوجيري استنباط مقاييس مرجعية ومعها مؤشرات تق

 دولة، اجمل قبائل وال دولةوقد أنشئت أيضاً عدة جلان وطنية من أجل املرأة واألقليات والطوائف الطبقية اجمل              - ٢٢
كما أنشأت احلكومة اللجنة الوطنية حلمايـة حقـوق         .  يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     عتربيرؤساؤها أعضاء   

واللجنة الوطنية للطبقات املتخلفة ومفوضـاً      غري املبلّغ عنها     البدوية وشبه البدوية     بائلنية للق الطفل واللجنة الوط  
.  والية يف اهلند جلاناً والئية حلقوق اإلنسان واملزيد منها آٍت١٨وعالوة على ذلك، شكلت . ةرئيساً لذوي اإلعاق

  . واملرأة واألقلياتدولة اجملبائل والقدولةوشكلت عدة واليات أيضاً جلان واليات للطوائف الطبقية اجمل

ثقيف يف جمال حقوق اإلنسان املقصود هبا زيادة التوعية حبقوق          تواعتمدت احلكومة خطة عمل وطنية لل       - ٢٣
. وقد ُحددت جمموعات مستهدفة معينة كاملدارس والكليات واجلامعات      . اإلنسان يف أوساط كل قطاعات اجملتمع     

سألة محاية مب السجون واملستشارون القانونيون وظفوحلكوميون وأفراد القوات املسلحة ومى أيضاً املسؤولون اوعَّوُي
 دروس عن حقوق اإلنسان كجزء من التدريب يف أكادميية الشرطة الوطنية لإلعداد قد أدرجتو. حقوق اإلنسان

 يعيَّن ضـباط    ،هلنديوبغية زيادة حتسيس اجليش ا    . املهين املتخصص، يف حيدر أباد، ويف كليات تدريب الشرطة        
وقد بدأ التدريب على حقوق اإلنسان خيلِّف أثراً . لرصد احلاالت املتعلقة حبقوق اإلنساناملقاّر برتبة عقيد يف شىت 

وهذا ما ينعكس يف تناقص الشكاوى من انتهاكات حقوق         . محيداً وُنقِّحت وُحسِّنت إجراءات التشغيل املعيارية     
  .مّردتمن مناطق الالصادرة اإلنسان 

 ومحاية حقوق اإلنسان، للهند تقليد      نشروعالوة على اإلطار املؤسسي واإلداري الذي أقامته احلكومة ل          - ٢٤
.  منظمة غري حكومية أهلية تشتغل يف اهلند       ٢٥ ٠٠٠ب فما يقدَّر   . عريق من حيث العمل غري احلكومي والطوعي      

  . على اجملتمعات احملليةاملنظمات الشعبية املبنيةتقليد راسخ من حيث وللهند أيضاً 

ومتارس وسائط اإلعالم يف اهلند، اإلذاعية منها والتلفزية والطباعية، كامل حرية التعبري وتغطية األحداث                - ٢٥
شان، يـديرمها جهـاز     ركما أن أهم قنوات اهلند اإلذاعية والتلفزية، ومها إذاعة عموم اهلند والدوردا           . والقضايا

ويبث عدد كبري من القنوات العاملة على مدار        . ة تشكِّل جملس براسار هبارايت    مستقل مكوَّن من شخصيات بارز    
 ،أما الصحف واجملالت يف اهلند    . الساتلعن طريق   ربامج يف أرجاء البالد حبرية      ال ،القنوات الترفيهية كذا  الساعة و 

، يومياً  اً رئيسي اًع مطبو ١٥٠ صحيفة، منها    ٥ ٦٠٠وُينَشر ما يفوق    . فهي مستقلة وملك للخواص إىل حد كبري      
 دورية، بعضها متخصص يف شىت املواضيع لكن معظمها         ٤٠ ٠٠٠كما ُتنَشر حوايل    .  لغة ١٠٠ما يربو على     يف

  .موضع االهتمام العام

لدستور اهلندي امذهب ركناً رئيساً من أركان جلميع أديان العامل تقريباً وإن كانت العلمنة موطن واهلند   - ٢٦
كل ملّة احلق يف إقامة مؤسسات لألغراض الدينية والتعليمية واخلريية واحلفاظ عليهـا، ويف              ول. والنظام السياسي 
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وال تلقَّن أية . تدبري شؤوهنا اخلاصة يف أمور الدين، وامتالك واقتناء املمتلكات وإدارة تلك املمتلكات طبقاً للقانون
وال جيوز إرغام أي شخص يتردد علـى أيـة          تعليمات يف أية مؤسسة تعليمية ُتصرف عليها أموال الدولة كلياً           

. مؤسسة تعليمية تعترف هبا الدولة أو تتلقى معونة من أموال الدولة على املشاركة يف أي تدريس ديين بال رضاه                  
وللمواطنني . حبريةالدعوة إليه وإن الناس مجيعاً سواسية يف احلق يف حرية الضمري واحلق يف اعتناق الدين وممارسته و

  .االحتفاظ بلغتهم أو كتابتهم أو ثقافتهم املتميزةاحلق يف يف اهلند القاطنني 

 وأعيدت تسميتها فأصبحت ١٩٩٣ هيئة قانونية يف عام ١٩٧٨وقد أضحت جلنة األقليات املُنشأة يف عام   - ٢٧
ص عليها ومتتلك اللجنة سلطات قانونية واسعة من أجل التنفيذ الفعال للضمانات املنصو. اللجنة الوطنية لألقليات

يف الدستور قصد محاية مصاحل األقليات وتقدمي التوصيات من هذا القبيل إىل احلكومـة املركزيـة وحكومـات                  
وتنظر اللجنة يف رفاهية األقليات ومتلك السلطات الالزمة لبحث الشكاوى احملددة فيما يتعلق باحلرمان . الواليات

  . سلطات ختوِّل هلا تلقّي الشكاوىوهلالرصد وحتديد املعايري إهنا يف آن معاً جهاز ل. لياتقمن حقوق وضمانات األ

 عن مخس طوائف دينية، وهم املسلمون       ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣وقد أبلغت حكومة اهلند يوم        - ٢٨
ملالية لتنمية وا املعنية با وكُوِّنت اهليئة الوطنية    .  على أهنم أقلية   ،)سيونباْرالَ(واملسيحيون والسيخيون والزرادشتيون    

.  هبدف تشجيع األنشطة االقتصادية لدى القطاعات املتخلفة من األقليات املبلّغ عنـها            ١٩٩٤ألقليات يف عام    ل
ولبلوغ هدفها، توفِّر اهليئة موارد مالية من أجل أنشطة العمل احلر ملستفيدين مؤهلني، منتمني لطوائف األقليات،                

  .هلم دخل عائلي يقل عن ضعف خط الفقر

 لضمان اتِّباع منهج أكثر تركيزاً حيال ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٩ئت وزارة جديدة لألقليات يف وأُنش  - ٢٩
املسائل املتصلة باألقليات ولتسهيل رسم سياسة إمجالية وختطيط وتنسيق وتقييم واستعراض اإلطـار التنظيمـي               

رئيس الوزراء املكوَّن اجلديد لربنامج ال ،٢٠٠٦يونيه / يف حزيران،وأُعِلن. والربامج اإلمنائية لصاحل طوائف األقليات
طـط   بلوغ الفوائد اجملنية مـن شـىت اخل        وهناك هدف هام يرمي إليه الربنامج اجلديد هو ضمان        .  نقطة ١٥من  

  .احلكومية من أجل احملرومني إىل القطاعات املعوزة من طوائف األقليات

ويتضمن اجلزء  . يل له حجماً وُبعداً يف تاريخ البشرية      وشرعت اهلند يف برنامج للعمل اإلجيايب لعلّه ال مث          - ٣٠
  حملاربة مجيـع أشـكال التمييـز،        األثر   ةبعيدالثالث من الدستور اهلندي الذي يتناول احلقوق األساسية أحكاماً          

ي ومن األمور اليت تتضمنها أحكام الدستور هذه، اليت ميكن التقاض. وال سيما ما هو مبين منها على النظام الطبقي
 ألسباب الدين أو    طلقوانني، وعدم التمييز ضد أي مواطن فق      بابشأهنا، املساواة أمام القانون أو احلماية املتكافئة        

 طبقة من املواطنني    ة أو أي منها، وحكم خاص للنهوض بأي       كان الوالدة العرق أو الطائفة الطبقية أو اجلنس أو م       
، والقيام بعمل إجيايب عن طريق ختصيص دولة والقبائل اجملدولةة اجمل اجتماعياً وتعليمياً وكذا الطوائف الطبقيةمتخلف

مناصب أو وظائف من أجل أية طبقة متخلفة من املواطنني يكون من رأي الدولة أهنا غري ممثَّلة متثيالً كافيـاً يف                     
  ".املنبوذية"دوائر الدولة، وإلغاء 

 من التدابري التشريعية إلهناء التمييز عتربةت تشكيلة ملضمانات املكّرسة يف أحكام الدستور، ُسّنلوإعماالً   - ٣١
 من دستور اهلند ألغت ممارسة النبذ وتدعيماً هلذا ١٧كما أن املادة . دولة والقبائل اجملدولةضد الطوائف الطبقية اجمل
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وجيري تنفيذ . وينص هذا القانون على املعاقبة على النبذ.  قانون محاية احلقوق املدنية،١٩٥٥ يف عام ،احلكم ُسّن
  .دولة والقبائل اجملدولةعدة خطط وبرامج من أجل التنمية االجتماعية االقتصادية والتعليمية للطوائف الطبقية اجمل

بعـدد  عن طريق االحتفـاظ     اجملدولة   والقبائل   اجملدولةوإن التمثيل السياسي مضمون للطوائف الطبقية         - ٣٢
وللتغلب على النتائج . ملنتَخبة، املتراوحة من الربملان إىل اجملالس القرويةملقاعد يف األجهزة التشريعية امن امتناسب 

 يف املائة من كافة وظائف ١٥خيصص " التمييز التعويضي"ل احلكومة برناجماً ، استهلّت التراكمية للتمييز يف املاضي
 جـرت و. اجملدولة اء القبائل  يف املائة من تلك الوظائف ألعض      ٧,٥واجملدولة  احلكومة املركزية للطوائف الطبقية     

.  كما مشلت احلجوزات القبول يف الكليـات واجلامعـات         ،حجوزات مماثلة من أجل العمل على مستوى الوالية       
ج اإلسـكان   يف بـرام  اجملدولة  والقبائل  اجملدولة   اعتمادات خاصة بالطوائف الطبقية      تدرجأُوعالوة على ذلك،    

  .طط اإليوائيةوالتخفيف من الفقر واخل

وحيتوي دستور اهلند على عدة أحكام خاصة من . وتتشكل اهلند بكل حذافريها من سكان قبليني متنوعني  - ٣٣
ومحايتها من الظلم االجتمـاعي ومـن مجيـع أشـكال           اجملدولة   املصلحة التعليمية واالقتصادية للقبائل      شجيعتأجل  

 للربملان أو هليئة تشريعية والئية إذا رأى أنه ليس وميكّن اجلدول اخلامس حاكم أية والية من تعليق أي قانون. االستغالل
 .ي دسـتور آخـر  أر يف هوال وجود ملثل هذا املظ.  ويستطيع أن يفعل ذلك حىت بأثر رجعي.يف صاحل القبائل اجملدولة   

السادس من تكوين جهاز مستقل على مستوى املقاطعة حيثما توجد نسبة كبرية من اجلماعـات               اجلدول  وميكِّن  
  .شرقي وقد صيغت هذه اخلطة الفريدة خصيصاً لبعض الواليات الواقعة يف منطقة الشمال ال.القبلية

واعُتمدت استراتيجية اخلطة الفرعية القبلية من أجل التنمية الشاملة للمناطق القبلية يف مجيع أحناء البالد                 - ٣٤
 هبدف زيادة ١٩٩٩ن القبلية يف عام وُشكِّلت وزارة منفصلة للشؤو. لضمان رصد األموال من أجل املناطق القبلية

تركيز االهتمام على التنمية االجتماعية االقتصادية املتكاملة ألكثر قطاع اجملتمع اهلندي حرمانـاً، أي القبائـل                
وُشكِّلت هيئة متويل التنمية القبلية على الصعيد الـوطين مـن أجـل التنميـة               . ، بكيفية منسقة وخمططة   اجملدولة

  .اجملدولة االقتصادية للقبائل

خرين على ني اآليالغابات التقليد ساكين يف الغابات وساكنةالاجملدولة وتشتمل احلقوق املعترف هبا للقبائل   - ٣٥
 من أجل االستعمال املتواصل وصيانة التنوع األحيائي، مما يعزِّز نظام صون الغابـات              اإلذن املخولني املسؤولية و 

  . للقبائل اجملدولة الساكنة يف الغابات وساكين الغابات التقليديني اآلخرينويضمن يف آن معاً الرزق واألمن الغذائي

الساكنة يف الغابات لقبائل اجملدولة لالتملك والتصرف وملعاجلة عدم اليقني الطويل األمد من حيث حقوق   - ٣٦
ت إمنائيـة مـن     وساكين الغابات التقليديني اآلخرين، ومنهم من أُجبِروا على الرحيل من سكناهم بسبب تدخال            

قـانون  ( املتعلق بالقبائل اجملدولة وساكين الغابات التقليـديني اآلخـرين           ٢٠٠٦الدولة، سنَّ الربملان قانون عام      
باحلقوق يف أراضي الغابات وشغلها وخيوِّهلا للقبائل اجملدولـة         هذا القانون   يعترف  و). االعتراف باحلقوق الغابوية  

يقطنون تلك الغابات على مر األجيـال       ما فتئوا    التقليديني اآلخرين الذين     الساكنة يف الغابات وساكين الغابات    
ولكنهم مل تسجل حقوقهم؛ ويسعى أيضاً إىل توفري إطار لتسجيل احلقوق الغابوية املخّولة على هذا النحو وحتديد 

  .طبيعة البيِّنة املطلوبة ملثل هذا االعتراف والتخويل فيما يتعلق بأراضي الغابات
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  ام باالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانااللتز
باعتبارها حقوقـاً   " حقوق اإلنسان "،  ١٩٩٣عام  لمن قانون محاية حقوق اإلنسان      ) د(٢يعرِّف الفرع     - ٣٧

متعلقة حبياة الفرد وحرياته ومساواته وكرامته يضمنها الدستور أو تكون جمّسدة يف العهود الدولية وقابلة للتنفيذ                
  .وهذا التعريف مطابق للمعايري الدولية ويوافق التفسري املقبول حلقوق اإلنسان. اهلندمن ِقبل احملاكم يف 

وسـاهم  . ١٩٤٨  لعـام  وقد شاركت اهلند بنشاط يف صياغة واعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،            - ٣٨
ـ      ،، وهو أخصائي اجتماعي من أتباع غاندي      االدكتور هانسا ميهت   ة يف صـياغة     قاد الوفد اهلندي، مسامهة هام

وإن اهلند من موقِّعي العهود الستة الرئيسية املتعلقـة         . اإلعالن، ال سيما بإبراز ضرورة التعبري عن املساواة بني اجلنسني         
وقد وقّعت وصّدقت على االتفاقيات     . حبقوق اإلنسان وهي ملتزمة متام االلتزام باحلقوق املعلَن عنها يف اإلعالن العاملي           

سان، ومن بينها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               الدولية حلقوق اإلن  
االجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد                

وكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل وصّدقت،    صّدقت على الربوت   ،٢٠٠٥ويف عام   . املرأة واتفاقية حقوق الطفل   
كما أهنا وقّعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من . ذوي اإلعاقةاألشخاص يف اآلونة األخرية، على اتفاقية حقوق 

 يف احتـرام   معربة عن نيتها  ،ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية بشأن حاالت االختفاء القسري           
  .ما وهي بصدد اختاذ اخلطوات يف سبيل التصديق عليهنياملعاهدتهاتني أحكام 

فقد كانت من النذر القليل مـن  . ولعبت اهلند دوراً نشطاً يف مضمار آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ٣٩
وتظل اهلند ملتزمة   . ن وجودها  عاماً م  ٦٠البلدان املختارة اليت كانت أعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان سابقاً طيلة            

جبعل جملس حقوق اإلنسان جهازاً قوياً وفعاالً وناجعاً قادراً على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
ا مع آليات جملس حقوق اإلنسان وحنن أيضاً ندعم املفوضية السامية يف جهودها                . للجميع ويف هذا الصدد، تعاوّن

  .حقوق اإلنسان مبا يف ذلك من خالل مسامهات مالية سنويةمن أجل تعزيز ومحاية 

 سنوات ٣تعهدت والتزمت طوعياً عدة مرات، وهي تترشح جمللس حقوق اإلنسان لوالية مدهتا  وإن اهلند  - ٤٠
األجهزة الوطنية املعنيـة حبقـوق       ، بأمور منها احلفاظ على استقالل واستقاللية      ٢٠٠٦ديسمرب  /يف كانون األول  

ومحاية كذا صالحياهتا احلقيقية للتحري، وإنشاء جلنة وطنية حلماية حقوق الطفل، والعمل يف سبيل تعزيز اإلنسان و
حقوق اإلنسان على صعيد العامل، على أساس مبادئ التعاون واحلوار احلقيقي، وتأييد اعتماد اتفاقية حقوق األشـخاص                 

  .الطوعية من جانب اهلند وجيري تنفيذ الباقي جبديةومت الوفاء مبعظم تلك التعهدات وااللتزامات . ذوي اإلعاقة

  احلق يف احلياة واحلرية
ويشكل هذا احلق األساسي ركيزة فقه . إن احلق يف احلياة واحلرية هو أوىل مجيع حقوق اإلنسان األساسية  - ٤١

 لكل فرد احلق األساسي يف احلياة ويف احلرية الشخصية، املعبَّر عنـه  كما أن الدستور يهب   . حقوق اإلنسان 
وقد قامت احملكمة العليا، سعياً منها إىل تنفيذ احلريات املدنيـة           .  يف إطار اجلزء الثالث    ٢١من خالل املادة    

تحّرراً وأدرجـت   املبّينة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بتفسري احلياة واحلرية تفسرياً م            
وكما ذُكر سابقاً، فإن احملكمة العليا فسرَّت احلق يف احلياة على أنه            . ٢١مستودعاً للحقوق يف نطاق املادة      
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يدل على احلق يف حياة كرمية، ويشمل ذلك احلقوق يف الصحة والتعليم والبيئة النظيفة واحملاكمة الـسريعة         
  .واحلرمة وهلم جرا

  احلق يف التنمية
رئيس الوزراء الدكتور مامنوهان سينغ، يف كلمة ألقاها يف الدورة املـشتركة الـيت عقـدها                قال    - ٤٢

والتنميـة  . الدميقراطية جزء من مسعانا الوطين    "، إن   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٩كونغرس الواليات املتحدة يوم     
 وإن هذا   .معاً مزدهراً لدعم اجلماهريي إن مل يكن اجملتمع املنفتح جمت       با االنفتاح   ى حيظ ولن. هي اجلزء اآلخر  

ذوهم آمال مادية مشروعة ال بـد مـن         حتيصح بوجه خاص يف البلدان النامية حيث عدد كبري من الناس            
 والقضاء يف غضون ذلك   بأسره  لذا، يتوجب علينا حتويل اقتصاد اهلند ورفع مستوى معيشة شعبنا           . حتقيقها

  .على الفقر

. لكننا ننفرد من ناحية   . ن تطلعات بلدان نامية أخرى    وإن تطلعات اهلند يف هذا الشأن ال ختتلف ع          
ال يوجد بلد آخر قوامه بليون نسمة، له تنوعنا الثقايف واللساين والديين اهلائل، حـاول حتـديث جمتمعـه          

ياتنا املتواضعة من الدخل الفـردي،      أن نفعل هذا على مستو    . وحتويل اقتصاده داخل إطار دميقراطية فاعلة     
  ". عظيمذلكم هو التحدي ال

وللهند اآلن أعلى ناتج    .  يف املائة يف األعوام العديدة املاضية      ٩وقد سجلت اهلند منواً نسبته حوايل         - ٤٣
وهناك قطاع خاص واثق ومنافس، ينعم بطاقة ملحوظة يف         . حملي إمجايل يف العامل من حيث القدرة الشرائية       

تجارية مبعث على األعمال التجارية العصرية وهناك وإن اهليكل األساسي للقانون واحملاسبة ال   . جمال املقاولة 
  .دينامية يف جماالت كثرية من التكنولوجيا املتقدمة

وهذه نتيجة عقود من اجملهود املتواصل الرامي إىل بناء املؤسسات اليت توفر مرتكـزات التنميـة                   - ٤٤
وقد حـررت تغـريات     . قتصاديةلإلصالحات اال  نتيجة وإن دينامية األعوام األخرية تأيت أيضاً     . االقتصادية

السياسة االقتصادية املؤسسة اهلندية من الرقابة احلكومية وجعلت االقتصاد أكثر انفتاحاً أمـام التـدفقات               
  .العاملية للتجارة ورأس املال والتكنولوجيا

  احلق يف احلصول على املعلومات
املساءلة يف احليـاة العامـة، أتـت        لزيادة الشفافية يف سري أعمال احلكومة على مجيع املستويات و           - ٤٥

وإن هذا القانون واسع    . ٢٠٠٥احلكومة بتشريع تارخيي، هو قانون احلق يف احلصول على املعلومات لعام            
اجملال، إذ يشمل احلكومة املركزية وحكومات الواليات ومؤسسات الباتشايايت راج، أي األجهزة احملليـة،              

. لمواطنني احلصول على املعلومات مع حد أدىن من االسـتثناءات         وقد أتاح ل  . وكذا متلقي املنح احلكومية   
كما أنـه   . وحىت الوكاالت األمنية ختضع اآلن للكشف يف حاالت ادعاء الرشوة أو انتهاك حقوق اإلنسان             

وهنـاك آليـة    . ألزم الوكاالت احلكومية بإفشاء املعلومات مببادرة منها، مما حيد من تكلفة احلصول عليها            
قلة يف شكل مفوضني إعالميني مركزين ووالئيني، ومعها إلزامات بالكشف واسعة النطـاق             استئناف مست 

  . وعقوبات صارمة، قد آزرت ذلك احلق وجعل منه أداة ناجعة للَحْوكمة الرشيدة
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  احلقوق املدنية والسياسية
 رئـيس  ، قـال ٢٠٠٥يوليـه  / متوز١٩يف نفس الكلمة امللقاة أمام كونغرس الواليات املتحدة يف            - ٤٦

ما يقال يف الدستور، وإمنا يف الكيفية         احلقيقي للدميقراطية ليس يف    احملكإن  "الوزراء الدكتور مامنوهان سنغ     
 أن يفخروا مبا أجنزناه يف هذا املـضمار وإن جتاربنـا          اهلنودوميكن جلميع   .  هبا على أرض الواقع    يسرياليت  

 احلكومات يف   انفكّتوما  .  الدميقراطية عماديهة هي   إن االنتخابات احلرة والرت   .  حدودنا مالءمتهاتتجاوز  
 العقود الستة املاضية، على كل من الصعيد الوطين وصعيد الواليات، تسأل الـشعب بانتظـام                طيلةاهلند،  

   .تفويضه عن طريق االنتخابات

، يف كل مـن     قد حظيت باالحترام  وجتري انتخاباتنا حتت إشراف جلنة انتخابات مستقلة قانونية،           
وما فتئ اجلهاز القضائي املستقل يعمل كمدافع غيور عن دسـتورنا           . ، لرتاهتها وشفافيتها  لوطن واخلارج ا

والصحافة مؤسسة رئيسية يف أية دميقراطية ووسائطنا لإلعالم هلا مسعة          . وضامن موثوق عن سيادة القانون    
ا، مشاركة نشطة يف كافة مـسالك       وتشارك أقلياتنا، اليت لدينا الكثري منه     .  ألهنا حرة مقدامة   هي أهلٌ هلا  

متيقظـة  هي  كما أن املنظمات اجملتمعية املدنية ناجحة و      . احلياة الوطنية، السياسية منها والتجارية والثقافية     
ظل جيشنا قوة مهنية خاضعة على الدوام       قد  و. وإهنا متنبهة أيضاً للمخاطر احملدقة بالبيئة     . حقوق اإلنسان ماية  حل

  .للرقابة املدنية

وقـد  .  الدستور لضمان انتخابات جييزها الدستور للمجالس القروية والبلدية        ُعدِّل اآلونة األخرية،    ويف  
. أسفرت هذه العملية عن ما ال يقل عن ثالثة ماليني ممثل منتخب يف البلد، مع ختصيص مليون منصب للمـرأة                   

  ". اجلنسنيقرَّب ذلك الدميقراطية من الشعب ومكَّن أيضاً املرأة وعزز التوازن بنيو
إن نقص املوارد املناسبة وعدم كفاية القدرة الوطنية يف البلدان النامية يعطل مقدرة الدولة على ضـمان                   - ٤٧

ويف اهلند، فإن الدميقراطية والقيم واملبادئ املصاحبة هلا حماربة الفقر          . متتع شعوهبا بثمار احلقوق املدنية والسياسية     
  .لوحيد الدائم واملستدام الذي ميكن فيه ضمان رفاهية الشعبوتيسر تنمية البلد وتعد اإلطار ا

ومع الضمانات اليت متنحها مؤسسات اجملتمع الدميقراطي، مبا يف ذلك جهاز قضائي مستقل وصحافة حرة   - ٤٨
وجمتمع يقظ وكله حيوية ال يهاب مساءلة احلكومة عن أعماهلا ويسلّط األضواء على ما يتبّين من فشلها، فـإن                   

 سكوت الدميقراطيات عن خروقات حقوق اإلنسان أقل بكثري مما هو الشأن بالنسبة للمجتمعات املنغلقة               احتمال
  .واملتسلطة واخلالية من نظام للضوابط واملوازين

فاإلرهابيون هم أكرب املنتهكني . وقد ظهر اإلرهاب مبعونة وحتريض من اخلارج باعتباره حتدياً خطرياً للهند  - ٤٩
وإن احلريات والفضاءات اليت تضمنها الـدميقراطيات       . نسان األساسية، أال وهو احلق يف احلياة      ألبسط حقوق اإل  

واإلرهاب، باعتباره أداة سياسية، يتحدى     . بالذات هي اليت جتعلها على حنو حمزن األشد عرضة لإلساءة والتعدي          
والتسامح واحلقوق واحلرية وينكر القيم     أهم قيم الدميقراطية األساسية وأغالها إذ يرغم على التقليل من االنفتاح            

وال بد من النظر إىل العمل اإلرهايب على أنه خطر رئيسي يتهدد الدميقراطية وكذا . األساسية للمجتمع الدميقراطي
  .التنمية، ال سبب وال دين وال أيديولوجية وال كفاح مزعوم يربر اإلرهاب
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 احلكومة ملتزمة بإتاحة بيئة صاحلة للنمو اجلامع واملعّجل والرقي االجتماعي داخل إطار دميقراطيـة               إن  - ٥٠

وباملزج بني َمْنح االستحقاقات وضمان التمكني ومضاعفة االستثمار العام، سعت احلكومة إىل . علمانية ومتحررة
 تتخذها احلكومة، يف جمال التنمية الزراعيـة        ويستهدف من كافة املبادرات الرئيسية اليت     . جعل عملية النمو أمشل   

والريفية ويف الصناعة والتنمية احلضرية ويف اهلياكل األساسية واخلدمات ويف التعليم والرعاية الصحية ويف كـل                
وقد سـعت   . فالنمو اجلامع يعين أيضاً متكني احملرومني     ". النمو اجلامع "منحى آخر من مناحي احلياة، إىل تشجيع        

ىل حتقيق ذلك من خالل شىت التدخالت التشريعية لتمكني املرأة والقبائل والطوائف الطبقية واألقليات              احلكومة إ 
  .وسائر الطبقات املتخلفة

وتعتقد احلكومة أن اهلند الريفية ينبغي أن ينظر إليها كمحرك للنمو وهي مصممة على توجيه االستثمار                  - ٥١
ولترقية اهلياكل األساسية الريفيـة،     . يث يطلق العنان لقدرته على النمو     العام يف جمال اهلياكل السياسية الريفية حب      

، وهي خطة عمل ألربع سنوات حمدودة الزمن من أجل حتقيق أهداف حمددة             هبارات نريمان رمست احلكومة خطة    
اتفي الريفي يف ست جماالت خمتارة، هي الري وإمدادات املياه الريفية والسكن الريفي والطرق الريفية واالتصال اهل

  .والكهربة الريفية

، أال وهي القانون الوطين لضمان "جغرافية الفقر"ومثة مبادرة رائدة لتوفري الضمان القانوين للعمل ولتبديل   - ٥٢
ويتوخى القانون ضمان أسباب . ، الذي يعترف باحلق يف العمل كحق قانوين أساسي٢٠٠٥العمل يف الريف لعام 

وينص على أن فرصة .  يوم من العمل يف السنة املالية لألسرة الواحدة١٠٠ريفية بكفالة العيش للناس يف املناطق ال    
وينص أيضاً .  يوم من وقت طلب العمل، وإال دفعت تعويضات نقدية يومية عن البطالة١٥العمل تعطى يف ظرف 

ومل . النمو واإلنصافعلى توفري شبكة للضمان االجتماعي من أجل العائالت املستضعفة، ويتيح فرصة اجلمع بني 
 ٢وقد ُشرع يف هذا الربنامج يف . يسبق أن مت التكفل بشبكة ضمان اجتماعي هلا هذا البعد يف أي مكان من العامل

 ١٣٠ مليون أسرة يف نطاق خطة ضـمان العمالـة الريفيـة يف      ١٤واستفاد ما يربو على     . ٢٠٠٦فرباير  /شباط
وجيري توسيع هذه اخلطة .  يف املائة من املستفيدين٤٠متثل حالياً وُخصص ثلث فرص العمل للمرأة، اليت . مقاطعة

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١كي تشمل البلد بأكمله ابتداء من 

وحىت قبل انضمام اهلند إىل العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فقد اعُترف بأمهية                - ٥٣
 دستورنا الذي يتضمن قسماً منفصالً عن املبادئ املوجهة لـسياسة           احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف    

وتدعو هذه املبادئ، على مستواها األوسع، الدولة إىل أن تسعى جاهدة لتعزيز رفاهية الشعب بأن تضمن . الدولة
ة كافة مقوِّمات   وحتمي، مبا أمكنها من فعالية، نظاماً اجتماعياً تطال فيه العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسي            

املبـادئ  " تتخلل"وقد قضت احملكمة العليا، على مر األعوام، يف سلسلة من األحكام البارزة، بأن              . احلياة العامة 
وقضت احملكمة العليا أيضاً بأن يكون احلق يف        . املوجِّهة حقوق اإلنسان، مبا أن اجملموعتني من احلقوق متكاملتان        

مالً على احلق يف احلياة بالكرامة اإلنسانية مع كل ما يالزمهـا، ومـن ذلـك                احلياة، املكرس يف الدستور، مشت    
وإن القانون السادس والثمانني املعدل     . ضروريات احلياة، مثل التغذية الكافية وامللبس واملأوى والتعليم األساسي        

 سنة حقاً أساسياً،    ١٤   إىل ٦للدستور، الذي جيعل من التعليم اجملاين واإلجباري لألطفال املتراوحة أعمارهم من            
  .خطوة تارخيية حنو إعمال حق اجلميع يف التعليم يف اهلند
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وال غرو أن احلق يف احلياة قد توسع نطاقه، . وإن التمتع باحلق يف الصحة متأصل يف كرامة وفضل اإلنسان  - ٥٤
 هذه األخـرية حقـاً      يف السياق اهلندي، عن طريق التأويل القضائي املتحرر، ليشمل احلق يف الصحة وجيعل من             

، لتوفري خدمات صحية    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢وقد أنشئت البعثة الوطنية للصحة الريفية، يف        . أساسياً مضموناً 
وتنـصّب البعثـة، يف     . جيدة سهلة املنال وميسورة وخاضعة للمساءلة لصاحل أفقر األسر يف أبعد املناطق الريفية            

الصحية يعمل بالكامل وملك للمجتمع احمللي وال مركزي تتالقى فيه          جوهرها، على إنشاء نظام لتقدمي اخلدمات       
القطاعات على مجيع املستويات، وذلك ضماناً للعمل املتزامن املتعلق بتشكيلة واسعة من مقومات الصحة مثل املاء 

مـن التـدخالت    ويعد الربنامج التحصيين    . واملرافق الصحية والتعليم والتغذية واملساواة االجتماعية بني اجلنسني       
ومثة ممارسة رئيسية . الرئيسية يف إطار البعثة من أجل محاية األطفال من الظروف املهددة للحياة واليت ميكن اتقاؤها

جيري اتباعها قصد التصدي للتحديات اليت تواجهها صحة سكان احلضر، مع التركيز على صحة الفقراء منـهم                 
أما خطة التأمني الـصحي     . البدء يف البعثة الوطنية للصحة احلضرية     الذين يعيشون يف األحياء الفقرية، عن طريق        

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١للعمال يف القطاع غري املنظم، فيزمع تنفيذها ابتداء من 

  حقوق املرأة
غري أن التزامنـا    . ١٩٩٣صّدقت اهلند على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام                - ٥٥

ولقـد كـان    . ١٩٥٠املرأة يرجع عهده إىل زمن اعتماد اهلند املستقلة لدستورها املتبّنى يف عام             الوطين حبقوق   
الدستور فتحاً مبيناً، ليس فقط مبعايري البلدان املستقلة حديثاً، وإمنا أيضاً مبعايري الكثري من البلدان املتقدمـة، يف                  

وكان ضمان الدستور حقوقاً متساوية وامتيازات  . اتوكيده على النهوض باملرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضده        
  .للمرأة مبثابة اخلطوة األوىل على درب حتويل مركز املرأة يف اهلند

ولقد استندنا يف مقاربتنا حلقوق املرأة على االعتقاد بأنه ما من جمتمع إال ورقّيه مرهون بقدرته على محاية   - ٥٦
فرة وإلطار سياسايت شامل على مر العقود اخلمسة األخرية، حدث          ونتيجة للجهود املتضا  . وتشجيع حقوق املرأة  

وقد مشلت حدوث ارتفاع كبري يف العمر املتوقع . تقدم مرموق يف املؤشرات االجتماعية االقتصادية بالنسبة للمرأة    
 حمو واألهم من ذلك أن معدل  . عند الوالدة وزيادة يف متوسط العمر عند الزواج وهبوط يف معدل وفيات اإلناث            

، وللمـرة   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٥٤ إىل ما يربو على      ١٩٨١ يف املائة يف عام      ٣٠أمية اإلناث ارتفع من زهاء      
وقد أظهرت مؤشرات أخرى مثل     . ٢٠٠١األوىل سجل العدد املطلق من النساء األميات اخنفاضاً يف إحصاء عام            

ئي واملتوسط، وعدد النساء يف التعليم العـايل ومـشاركة          النسبة اإلمجالية لَتَمْدرس البنات على املستويني االبتدا      
  .اإلناث يف العمل اجتاهاً إجيابياً ملحوظاً

وقـد صـدر التعـديالن      . وإن متكني املرأة أمر حاسم بالنسبة للرقي االجتماعي واالقتصادي ألي بلد            - ٥٧
 مقاعد للمرأة يف املؤسسات      ونّصا على ختصيص   ١٩٩٣الدستوريان الثالث والسبعون والرابع والسبعون يف عام        

. الدميقراطية على الصعيدين القروي واحمللي، وأرسيا قاعدة متينة ملشاركة املرأة على مـستويات صـنع القـرار                
وباإلضافة إىل ذلك، وضعت عدة برامج موضع التنفيذ بغية متكني املرأة من خالل التعبئة والتنظيم والتوعية، حبيث 

. خل األسرة واجملتمع وُيتاح حصوهلا على املوارد من شىت املصادر املتـوفرة واجلديـدة             تتعزز ثقة املرأة بنفسها دا    
وتعمل اللجنة الربملانية املشتركة املعنية بتمكني املرأة، زيادة على رصد تطبيق مبادئ املساواة بني اجلنسني يف كل                 

  .التشريعات، على ضمان مراعاة التشريعات يف اهلند لالعتبارات اجلنسانية
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 لصون حقوق واستحقاقات    ١٩٩٠وقد أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة مبوجب قانون برملاين سن يف عام              - ٥٨
وإن اللجنة الوطنية مسؤولة عن دراسة ورصد القوانني الدستورية وغريها من القوانني املتعلقة باملرأة . املرأة يف البلد

ولكي تزاول اللجنة مهامها، فقـد      . لة حبقوق املرأة  واستعراض التشريعات السارية والتحقيق يف الشكاوى املتص      
ويفترض أن يتوىل رئاسة اللجنة . أُنيطت هبا سلطات احملكمة املدنية للحصول على البيِّنات وإصدار أوامر اإلحضار

ومنذ أن  . الوطنية للمرأة عضواً من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من أجل ممارسة بعض وظائف حقوق اإلنسان              
  .اللجنة، أنتجت أدلة حملو األمية القانونية تعلّم املرأة حقوقها األساسيةوجدت 

وبفعل انتشار ليبريالية التعليم والقيم حتّررت قوى تسعى إىل اإلصالح          . وإن التعليم هو مفتاح تقدم املرأة       - ٥٩
اعية واالقتصادية والسياسية   االجتماعي وُخلق الوعي باحلاجة إىل زيادة مشاركة املرأة يف احلياة التعليمية واالجتم           

وتشكل رعاية الطفلة يف جماالت الصحة والتربية والتعليم واجلهد االقتصادي مناط االهتمـام الرئيـسي               . للهند
  .لسياسة الدولة

وما فتئت تبذل جهود شاملة لضمان املساواة بني اجلنسني بإحداث زيادة ذات بال يف تغطية برامج العمل   - ٦٠
ت من أجل مساواة املرأة يف حقوق امللكية، وتيسري احلصول على القروض وفرص در الدخل               اإلجيايب وشّن محال  

وقد أُدرجت أحكـام    . وتوفري خدمات الدعم مثل مرافق الرعاية النهارية ودور احلضانة واملآوي للعامالت، اخل           
 وقواعد منع الفظائع ١٩٨٩ع لعام حمددة من أجل املرأة املنتمية إىل قطاعات اجملتمع املستضعفة يف قانون منع الفظائ

وطُلب من الواليات واألقاليم االحتادية صياغة خطط حمددة يف إطار خطة العنصر اخلاص لتطـوير املـرأة                 . ١٩٩٥لعام  
  .املنتمية إىل القطاعات املستضعفة يف ميدان مرافق التعليم والسكن ومرافق إمدادات املياه وأيضاً حقوق ملكية األصول

 بغية اإلرشاد يف النهج املتبع لتمكني ٢٠٠١ حكومة اهلند السياسة الوطنية لتمكني املرأة يف عام واعتمدت  - ٦١
 ماليني دوالر أمريكي لتلك     ٣وُرصد مبلغ يفوق    . ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٢املرأة يف اخلطة العشرية للفترة املمتدة من        

  . إدارة منفردة يف حكومة اهلند، لتنفيذ اخلطةالفترة من أجل إدارة تنمية املرأة والطفل، وهو أكرب مبلغ مرصود ألية

وزيادة على دور الدولة واألحكام الدستورية السارية، فإن اجلهاز القضائي قد قام بـدور رئيـسي يف                   - ٦٢
وقد . النهوض بالعدالة اجلنسانية يف اهلند، مبا يف ذلك آلية املقاضاة املتعلقة باملصلحة العامة املتأصلة بعمق يف البلد                

 احملكمة العليا يف اهلند بأحكام كانت نقطة حتول ومتصلة بأمور مثل ضرورة مساواة املرأة يف حقوق امللكية نطقت
وباإلضافة إىل ذلك، ما فتئت فئات اجملتمع املـدين         . وخاصة يف حاالت اإلرث والتحرش اجلنسي يف مكان العمل        

  .تلعب دوراً رئيسياً يف التوعية حبقوق املرأة

  حقوق الطفل
وهذا ما يستصحب مسؤوليات ضخمة عن محاية حقوقهم ومنع         . للهند أكرب عدد من األطفال يف العامل        - ٦٣

 استغالهلم بكافة أشكاله، وتنجر عنه أيضاً فرص ال حد هلا من أجل خلق مستقبل أفضل ألجيال الشباب اهلندي                 
الوة على انضمامها إىل اتفاقية حقـوق       وإن اهلند، إذ انضمت إىل الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، ع        . القادمة

  .اإلنسان، فإمنا فعلت ذلك اعترافاً منها هبذا
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وينص أحد املبادئ املوجهة لسياسة الدولة الواردة يف        . وإن التزام اهلند حبقوق الطفل مكرس يف دستورنا         - ٦٤
ظروف من الكرامـة  الدستور على أن الدولة تضمن الفرص والتسهيالت للطفل لكي يترعرع بكيفية صحية ويف       
ولتوجيه املزيد مـن    . واحلماية يف الطفولة والشباب من االستغالل ومن التخلي املعنوي واملادي، باحلرف الواحد           

كما أن برنامج احلـد األدىن      . التركيز إىل القضايا املتعلقة باألطفال، أنشئت وزارة مستقلة لتنمية املرأة والطفل          
قوق الطفل وتبذل ما يف وسعها للقضاء على عمل الطفل وتضمن املرافـق             املشترك يتعهد بأن حتمي احلكومة ح     

  .ومتد الطفلة بالرعاية اخلاصة. للَتَمْدرس

فمن بني القوانني العديدة املعمول هبا، قانون رعايـة قـضاء         . وللهند أمشل النظم القانونية حلماية الطفل       - ٦٥
 ما يالئم من احلمايـة والرعايـة واملعاملـة لتلبيـة            ، الذي يرمي إىل توفري    ٢٠٠٠األحداث ومحاية الطفل لعام     

االحتياجات اإلمنائية للطفل، وانتهاج هنج مراع لألطفال يف تصريف األمور والفصل فيها مبا خيدم املصلحة الفضلى 
وينص هـذا   . للطفل ومن أجل إعادة إدماج األطفال من خالل مؤسسات خمتلفة منشأة مبوجب القانون املذكور             

  .ى عدة ضمانات لألحداث املتنازعني مع القانون ولألطفال احملتاجني إىل الرعاية واحلمايةالقانون عل

وللقضاء على عمل الطفل، جيري اتباع استراتيجية متعددة العناصر تستلزم اإلنفاذ الصارم للقانون مـع                 - ٦٦
روابط مـع بـرامج احلكومـة       بذل اجلهود يف آن معاً من أجل إعادة تأهيل األطفال العاملني وعائالهتم بإقامة              

 قصد إعـادة    ١٩٨٨وقد شرعت احلكومة يف اخلطة الوطنية لتشغيل الطفل يف عام           . الستئصال الفقر ودر الدخل   
 مقاطعة يف ٢٥٠ مقاطعة من البلد متوطِّن فيها عمل الطفل، وُوّسع نطاقها لتشمل ١٣تأهيل األطفال العاملني يف     

، فإن احلكومة تتبع هنجاً متسلسالً يقضي بأن تبدأ التغطية باألطفال املزاولني ونظراً لضخامة وطبيعة املشكلة. البلد
ومبقتضى اخلطة املذكورة، يسحب األطفال من الشغل       . ملهن خطرة واالنتقال من بعد ذلك إىل املهن غري اخلطرة         

ورواتب، ومـا إىل  ويضعون يف مدارس خاصة هبا مرافق لسد النقص يف التعليم والتدريب املهين ووجبات للغذاء               
  . مليون طفل طريقهم بالفعل إىل التعليم النظامي يف نطاق اخلطة٠,٥وقد اختذ حوايل . ذلك

 تـشرين   ١٠ولتحسني ظروف األطفال العاملني، قررت احلكومة حترمي استخدام األطفال ابتـداًء مـن                - ٦٧
املطاعم والفنادق واملوتيالت وقاعات     كخدم يف املنازل أو خدم يف املآكل احملاذية للطرق و          ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

وهناك مشروع هام آخر إلعادة تأهيـل       . الشاي واملنتجعات واحلمامات املعدنية وغري ذلك من املراكز الترفيهية        
 وزارة الشغل والعمل يف حكومة ٢٠٠٣، الذي اشتركت يف إطالقه يف عام هندوسعمل الطفل، أال وهو مشروع 

 واليات، هي واليـات     ٥ مقاطعة من    ٢١وجيري تطبيقه يف    . يات املتحدة األمريكية  اهلند، ووزارة العمل يف الوال    
  .دهلي ومادهيا براديش ومهاراشترا وتاميل نادو وأوتار براديش

، الشاملة والكلية، أهدافاً حمددة الزمن لإلجناز من ٢٠٠٥وتضع اخلطة الوطنية للعمل من أجل الطفل لعام   - ٦٨
طفال والرّضع وتفشي فريوس نقص املناعة البشرية عند األطفال، ووصول اجلميع إىل            حيث التقليل من وفيات األ    

وقـد  . وكذا التعّوق بسبب شلل األطفال    . املاء الشروب واملرافق الصحية األساسية والقضاء على زواج األطفال        
على حظر اختيار  لكي ينص ١٩٩٤تقنيات التشخيص قبل الوالدة لعام ) تنظيم ومنع إساءة استخدام(عدل قانون 

وقد طرح للمناقشة قانون لتعديل قانون منع زواج . اجلنس، قبل وبعد اإلخصاب، وعلى زيادة الصرامة يف التنفيذ  
ويشمل ذلك القانون حكماً قانونياً يعلن مبوجبه زواج الطفل بأنه الغٍ وباطل خبيار الطفل الذي يكون                . األطفال

  .قد عقد مثل هذا الزواج
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 اللجنة الوطنية حلماية حقوق الطفل،      ٢٠٠٥وجب قانون جلان محاية حقوق الطفل لعام        وقد شكلت مب    - ٦٩
وتسعى هذه اآللية القانونية إىل مراقبة واستعراض تنفيذ السياسة الوطنية من أجل الطفل وتوصي باالنتـصاف يف         

  .حاالت انتهاك حقوق الطفل

خراً وهو إعالن للنوايا جيسد جـدول أعمـال         وعالوة على ذلك، فقد مت اعتماد ميثاق وطين للطفل مؤ           - ٧٠
ويؤكد امليثاق الوطين التزام اهلند حبقوق الطفل يف البقاء والصحة والتغذية ومستوى املعيشة . احلكومة لصاحل الطفل

عبري واللهو والترفيه والطفولة املبكرة والتعليم ومحاية الطفلة واملساواة، واحلياة واحلرية، واالسم واجلنسية وحرية الت
كما حتدد . وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف األسرة واحلق يف احلماية من االستغالل االقتصادي

الوثيقة االلتزامات لصاحل الطفل يف الظروف العصيبة والطفل ذي اإلعاقة والطفل املنتمي إىل طوائـف مهمَّـشة                 
  .وحمرومة والطفل الضحية

  حقوق كبار السن
خة السكان ظاهرة عاملية، واهلند، بسكاهنا الشباب نسبياً، متهيئة مع ذلك لكي تصبح موطنـاً        إن شيخو   - ٧١

 سـنة يف اهلنـد      ٦٠وتدل الدراسات والتوقعات على أن البالغني أكثر من         . ألكرب عدد من كبار السن يف العامل      
 وقد أُعلن عن السياسة     .٢٠٣٠ مليوناً يف عام     ١٩٨ وإىل   ٢٠١٣ مليون يف عام     ١٠٠سيزداد عددهم ليصل إىل     

، املتوخى منها بالدرجة األوىل تشجيع األفـراد علـى التحـوط            ١٩٩٩يناير  /الوطنية للمسنني يف كانون الثاين    
وتوفري الرعاية . لشيخوختهم وكذلك شيخوخة أزواجهم، وتشجيع العائالت على االعتناء بأفراد عائالهتم املسنني 

الرعاية الصحية للمسّنني؛ وتوعية املسنني فيما خيصهم بأن يتطوروا ليصبحوا واحلماية للمسنني املستضعفني، وتوفري 
  .مواطنني كاملي االستقالل

وشكلت احلكومة اجمللس الوطين للمسنني إلسداء املشورة للحكومة وإعانتها بشأن السياسات والربامج              - ٧٢
لوطنية اخلاصة باملسنني وكذلك عن مبادرات اخلاصة باملسنني وأيضاً موافاة احلكومة بتعقيبات عن تنفيذ السياسة ا

  .برناجمية حمددة لصاحل املسنني

، اخلطة الوطنية ملعاشات املسنني التقاعدية كرد على ما يواجه املسنون من ١٩٩٥وقد بدأ العمل، يف عام   - ٧٣
يشون حتـت    سنة والذين يع   ٦٥ووسعت اخلطة لتشمل كافة املواطنني الذين يناهز عمرهم         . حرمان وعدم األمان  

وهذه اخلطة برنامج .  باعتبارها خطة أنديرا غاندي ملعاشات الشيخوخة٢٠٠٧نوفمرب /خط الفقر يف تشرين الثاين
  .لألمن االجتماعي مبين على الطلب وليس مقّيداً باعتبارات امليزانية

وجب هذه اخلطـة،    ومب. وترمي خطة الربنامج املتكامل للمسنني إىل متكني املسنني وحتسني نوعية حياهتم            - ٧٤
 يف املائة من تكلفة املشروع، إىل املنظمات غري احلكومية من أجل إقامة وصيانة ٩٠تقدم مساعدة مالية، تصل إىل 

  .ومراكز رعاية هنارية ووحدات رعاية طبية متنقلة وتوفري خدمات غري مؤسسية لكبار السن. دور للمسنني

وقد سنت احلكومة قانون    . ٢٠٠٢ املتعلقة بالشيخوخة لعام     واهلند من موقِّعي خطة عمل مدريد الدولية        - ٧٥
 من أجل أحكامٍ تكون أكثر فعالية مبا يف ذلك تكـوين        ٢٠٠٧إعالة ورعاية الوالدين واملواطنني كبار السن لعام        
  . حماكم إلعالة ورعاية الوالدين واملواطنني املسنني
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  حق األشخاص ذوي اإلعاقة
 قبل أن ١٩٩٥لعام ) تكافؤ الفرص ومحاية احلقوق واملشاركة الكاملة(اقة سن قانون األشخاص ذوي اإلع  - ٧٦

وهو تشريع قائم على احلقوق ويتضمن تشكيلة . تعتمد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بكثري
وقـد صـّدقت    . من التدابري الالزمة للوقاية من اإلعاقة وللكشف املبكر عنها والتعليم والتشغيل وعدم التمييـز             

  .احلكومة على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ١٠٠ ٠٠٠ووافقت احلكومة، مؤّخراً، على السياسة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى خطة لتوفري        - ٧٧
 ورصد  وأنشأت احلكومة، فوق ذلك، فريقاً من الوزراء مكلٍف بالتوعية        . فرصة عمل يف كل سنة لذوي اإلعاقة      

وهناك أيضاً . مجيع األنشطة اليت تضطلع هبا احلكومة املركزية لتشجيع تكافؤ الفرص بالنسبة لذوي املقدرة املختلفة
  . إطار قانوين متني لتمكني ذوي اإلعاقة

_ _ _ _ _  

  


