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 حكومة اهلند
ان الثاين والثالث بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد التقريران الدوري

 املرأة
 مقدمة

قدمت حكومة اهلند تقريرها األويل املتعلق بالتدابري اليت اختذت لتفعيل أحكـام اتفاقيـة               
ونظـرت اللجنـة املعنيـة    . ١٩٩٨أغـسطس  /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف آب        

ــى مج  ــضاء عل ــشرين يف        بالق ــة والع ــا الثاني ــر يف دور ــرأة يف التقري ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ي
وال يعتزم يف هـذا التقريـر تكـرار    . ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين  ٣١ و ٢٤املعقودتني يف   اجللستني  

 أساسـاً إىل    بل يشري هذا التقرير   . املعلومات األساسية الواردة يف اجلزء األول من التقرير األويل        
 اللجنــة يف تعليقاــا اخلتاميــة علــى تقريــر أوجزــا الــيت “ القلــق الرئيــسية والتوصــياتدواعــي”

 كمـا يـسلِّط الـضوء أيـضاً علـى           ،يتضمن املعلومات اليت كانت ناقصة يف التقرير األويل       واهلند،  
 . ٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩٧التطورات اليت حدثت يف السنوات األخرية من عام 

  جماالت االهتمام وتوصيات اللجنةالتطورات يف :اجلزء األول
 مــن ٥٥ و٥٤الفقرتــان (إدمــاج منــهاج عمــل بــيجني يف ختطــيط الــسياسات والــربامج      

 )التعليقات اخلتامية
يــنعكس منــهاج عمــل بــيجني يف اخلطــة اخلمــسية العاشــرة والــسياسة الوطنيــة لــتمكني   - ١

ــرأة،  ــل . ٢٠٠١امل ــيم املنوميثِّ ــساين  تعم ــة زاوأحــد أحجــار ال ظــور اجلن ــادرات  يف ي ــة واملب امليزن
 اســتراتيجية راميــة إىل ضــمان ختــصيص املــوارد بطريقــة تراعــى فيهــا   هــيالــسياسية للبلــد، الــيت
 .االقتصاد الكليتضفي طابعاً على جنسانياً على االعتبارات اجلنسانية و

ــرأة      ــدرات امل ــة ق ــة لتنمي ــوارد كافي ــان (عــدم ختــصيص م  مــن التعليقــات  ٥٧ و٥٦الفقرت
 )اخلتامية

اهلند بلد مترامي األطراف كثري الـسكان ويـضم ثقافـات متنوعـة وخلفيـات اجتماعيـة               - ٢
وختصيص املـوارد مـع   . تمايز إقليمي من حيث املوارد الطبيعية والتنمية   يتسم ب اقتصادية خمتلفة و  

 فقـد  ،ومع ذلك.  مشدودمراعاة مجيع هذه العوامل هو أشبه ما يكون بعملية املشي على حبل           
وقـد  . خمصصات امليزانية املرصودة لإلدارة املعنية بنماء املرأة والطفـل        يف  ة ملموسة   حدثت زياد 

 ٢ ٠٣٩ ٨٢٠بلغ جمموع دعم امليزانية اإلمجايل من كل الوزارات واإلدارات للخطـة التاسـعة              
 احلكومـة املركزيـة خطـة العنـصر النـسائي           اسـتحدثت  فقـد    ،وباإلضافة إىل ذلـك   . مليون روبية 

 يف املائــة مــن النفقــات   ٣٠ والــوزارات اتبــها علــى النــساء يف مجيــع اإلدار   الــيت ينفــق مبوج 
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وتــصل خطــة العنــصر النــسائي، كنــسبة مئويــة مــن جممــوع دعــم امليزانيــة اإلمجــايل    . املخططــة
 الـيت  رعايـة األسـرة  بيد أن هناك بعض اإلدارات مثل إدارة        .  يف املائة  ٢٥,٥للخطة التاسعة إىل    

 حقيقـة   تـضح مـن االسـتعراض     يو.  يف املائة مـن ميزانيتـها اإلمجاليـة        ٧٠ة  ميثِّل ما تنفقه على املرأ    
أن برنــامج العنــصر النــسائي قــد أدى إىل نــشؤ قــدر كــبري مــن الــوعي واإلحــساس يف أوســاط    
املخططــــني ورامســــي الــــسياسات واإلداريــــني مبــــا يــــضمن أن ال تفــــوت النــــساء قــــاطرة         

رنـامج العنـصر النـسائي      ويف إطـار ب   . خـرى املكاسب اآلتيـة مـن القطاعـات اإلمنائيـة األ         /األموال
خصصت أموال للمشاريع اليت تستهدف النساء والبنات وتلك اليت يكون فيهـا عنـصر نـسائي                

ــة مشــل هــذا املــشروع   . كــبري ــة منقَّحــة   ١٦وكبداي ــادئ توجيهي  إدارة كمــا مت اآلن إصــدار مب
 .جلميع اإلدارات

خمصــصات امليزانيــة لــإلدارة املعنيــة بنمــاء  
 والطفلاملرأة 

خمصــــــصات امليزانيــــــة لربنــــــامج الرعايــــــة   
ة نفقـات اخلطـ   . االجتماعية بعد التزام بيجني   
 يف إطار اخلدمات االجتماعية

 )٪التوزيع ( السنة  )مباليني الروبيات( اخلطة السنوية
٢٠,٧ ٩٨-١٩٩٧  ٩ ٠٠٠,٠٠ ٩٨-١٩٩٧ 
٢٥,٦ ٩٩-١٩٩٨  ١٢ ٢٥٠,٩٥ ٩٩-١٩٩٨ 
٢٣,٩ ٠٠-١٩٩٩  ١٣ ٢٠٠,٠٠ ٠٠-١٩٩٩ 
٢٢,٠ ٠١-٢٠٠٠  ١٤ ٦٠٠,٠٠ ٠١-٢٠٠٠ 
٢٤,٩ ٠٢-٢٠٠١  ١٦ ٥٠٠,٠٠ ٠٢-٢٠٠١ 
٢٧,١ ٠٣-٢٠٠٢  ٢٢ ٠٠٠,٠٠ ٠٣-٢٠٠٢ 
٢٧,٣ ٠٤-٢٠٠٣  ٢٦ ٠٠٠,٠٠ ٠٤-٢٠٠٣ 
٢٣,٣ ٠٥-٢٠٠٤  ٢٤ ٠٠٠,٠٠ ٠٥-٢٠٠٤ 
 Economic Survey 2004-05 ST 23.3 :املصدر  ٣٩ ٠٠٠,٠٠ ٠٦-٢٠٠٥

 
 مـن   ٥٩ و ٥٨الفقرتـان   (ز املساواة وحقوق اإلنـسان للمـرأة        اإلصالحات التشريعية لتعزي  

 )التعليقات اخلتامية
ووفقـاً هلـذه الـسياسة      . يكفُل الدستور املساواة وحيظر التمييز على أساس نـوع اجلـنس           - ٣

 ة مطــردة اســتعراض األحكــام التمييزيــة يف قــوجيــري بطري. قــوانني شــىتقامــت احلكومــة بــسن
الوطنية للمرأة واإلدارة املعنية بنماء املرأة والطفل واللجنة الربملانيـة       وقد أجرت اللجنة     .القانون

 هااملعنية بتمكني املرأة استعراضـاً ملختلـف القـوانني وأوصـت بإدخـال تعـديالت علـى كـثري منـ                    
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وقـد حـدد رئـيس    ). ٣٦، الفقـرة   ١املـادة   . (دف تعزيـز املـساواة وتعـديل األحكـام التمييزيـة          
مـايو  / يف أيـار   ،كمـا أُنـشئت   . أا أحد جماالت الـدفع الرئيـسية      بالتشريعية  الوزراء اإلصالحات   

ــري        ٢٠٠٥ ــرأة واملنظمــات غ ــة للم ــة الوطني ــضويتها اللجن ــضم يف ع ــشتركة ت ــة م ــة وزاري ، جلن
ستعراض القوانني القائمة بغية معاجلة التمييـز وضـمان   الاحلكومية العاملة يف هذا اال، وذلك       

 . املساواة للمرأة
 مــن التعليقــات ٦١ و٦٠الفقرتــان (ون املــدين املوحــد وقــوانني األحــوال الشخــصية  القــان

 )اخلتامية
 وهــو حيتــرم وجهــات نظــر مجيــع  .شــىتاهلنــد بلــد عاملــاين توجــد فيــه ثقافــات وأديــان   - ٤

ويلـزِم الدسـتور    . اتمعات احمللية املختلفة القائمة على أساس الدين أو اللغة أو املوقع اجلغـرايف            
وقد أبدت احملكمـة العليـا،      . الدولة بأن تكفل ملواطنيها قانوناً مدنياً موحداً      ) ٤٤املادة  (دي  اهلن

يف أكثر من حكم واحد صادر عنها، مالحظات بـشأن احلاجـة إىل إقـرار قـانون مـدين موحـد                     
وتـرى  . حىت يتسىن إزالـة األحكـام التمييزيـة سـواًء فيمـا بـني اموعـات الدينيـة أو يف داخلـها                     

هــذه كومــة املركزيــة أن البلــد غــري جــاهز حاليــاً إلقــرار قــانون مــدين موحــد يــسري علــى     احل
بيد أن احلكومة حتاول يف الوقت الراهن أن تنظر يف كل قـانون مـن              . اموعات غري املتجانسة  

قوانني األحوال الشخصية على حدة دف جعلها عادلة جنـسانياً عـن طريـق إبطـال اإلحكـام                  
ا ميثِّل خطوة إىل األمام حنو حتقيـق املـساواة للجنـسني وحركـة يف اجتـاه التوصـل                   وهذ. التمييزية

، ٢٠٠١وقـد التزمـت احلكومـة، يف سياسـتها الوطنيـة لـتمكني املـرأة،                . إىل قانون مدين موحد   
بتـشجيع إدخـال تغـيريات يف قـوانني األحـوال الشخـصية مثـل تلـك املتـصلة بـالزواج والطـالق            

التمييــز ضــد املــرأة، مببــادرة ومــشاركة كاملــة مــن مجيــع  علــى  القــضاءة  بغيــالوصــايةوالنفقــة و
 .  فيهم قادة اتمع احمللي والزعماء الدينينينأصحاب املصلحة مب

فعلـى سـبيل املثـال    . وعمالً ذه السياسة مت تعديل كثري من قوانني األحوال الشخصية         - ٥
وقــد .  حاليــاً قيــد النظــروسن اهلنــد كمــا أن قــانو، تعــديل القــانون املــسيحي٢٠٠١مت يف عــام 

اختذت احلكومة خطوات لبدء حوار مع قادة اتمع احمللي والزعماء الـدينيني لكـل اجلماعـات                
وعلــى ســبيل املثــال فقــد مجــع بــني صــندوق األمــم  .  عــدم املــساواة بــني اجلنــسنيتقليــلــدف 

 احلكوميـة والزعمـاء      وحكومات الواليـات واملنظمـات غـري       الوطنيةاملتحدة للسكان واحلكومة    
الدينيني وقطاع الـشركات ائـتالف للـدعوة يهـدف إىل منـع اإلجهـاض االنتقـائي علـى أسـاس                     

احملكمـة العليـا    يف اآلونـة األخـرية      ومن املـأمول أن تـؤدي األحكـام الـيت أصـدرا             . نوع اجلنس 
صادر واحلكـم الـ  ) AIR 2001 SC 1274(بشأن النفقة لصاحل املسلمات يف قضية دانيـال لطيـف   

) ٥١٨ SCC ٧) ٢٠٠٢((وتـار بـراديش     أ يف قـضية شـامينارا ضـد واليـة           املثلثبشأن الطالق   
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إىل تغــيريات يف عقليــة اتمــع احمللــي فيمــا يتعلــق بــدفع النفقــة للمطلَّقــات املــسلمات، وطريقــة  
يف أوســاط املــسلمني، للرجــل احلــق يف  . (قبولــة قانونــاً لــدى احملــاكم امل املثلــثإعــالن الطــالق 

ويف اآلونة األخـرية، جـرى نقـاش       ). ثالث مرات “ الطالق”كلمة  ترديد  جرد  مبيق زوجته   تطل
 يف جملــس قــانون ون، كمــا اجتمــع الزعمــاء الــديني“ثلــثالطــالق امل”علــى نطــاق البلــد بــشأن 

لنظــر يف طريقــة إعــالن الطــالق املثلــث ل ٢٠٠٤يوليــه /األحــوال الشخــصية اإلســالمي يف متــوز
 حشد الرأي العام حـول      ونوقرر الزعماء الديني  . “نيخاناما”قد الزواج   وإقرار منوذج لوثيقة ع   

قـانون   اقتـرح جملـس   ٢٠٠٤أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٩ويف  . هذه القضايا يف جمتمعـام احملليـة      
أن نمــوذجي يعلــن فيــه اللــزواج لاألحــوال الشخــصية اإلســالمي لعمــوم اهلنــد مبــادئ توجيهيــة 

 كمـا ، “خطيئـة كـبرية  ”يعتـرب   يوجد فيه سبب كاف لـذلك  النطق بالطالق املثلث يف وقت ال   
ويف . طلــب الطــالق  األزواج إىل التحكــيم قبــل  يلتجــئأيــضاً علــى ضــرورة أن   فيهــا يــنص 
كمــا اقتــرح عــدم  “ نيخانامــا” أقــر الــس وثيقــة عقــد زواج منوذجيــه  ٢٠٠٥أبريــل /نيــسان

ل احلكومـة أن تـؤدي مثـل        وتأمـ . دون تريـث وتطليـق املـرء لزوجتـه        “ الطالق”تشجيع إعالن   
 .هذه املبادرات يف اية املطاف إىل إحداث تغيري مؤات للنساء داخل هذه اتمعات احمللية

 مــن التعليقــات ٦٣ و٦٢الفقرتــان (ن اتــسجيل املواليــد والزجيــات، والــتحفظ، واإلعالنــ 
 )اخلتامية

 تقـدمي بيـانني إيـضاحيني      كما ورد يف التقرير األويل، صـدقت اهلنـد علـى االتفاقيـة مـع               - ٦
وجيــــري حاليــــاً اســــتعراض هــــذه  . مــــن االتفاقيــــة) ٢ (١٦و) ا (١٦و) أ (٥بــــشأن املــــواد 

 .اإلعالنات/التحفظات
 الـيت اعتمـدا حكومـة اهلنـد هـدفاً هلـا             ٢٠٠٠لعـام   للسكان  وضعت السياسة الوطنية     - ٧

ويـضع  . ٢٠١٠لـول عـام     تـسجيل املواليـد والوفيـات حب      جمـال    يف املائـة يف      ١٠٠أن حتقِّق نسبة    
 نظاماً شامالً للتسجيل يف مجيع أحناء البلـد، كمـا           ١٩٦٩قانون تسجيل املواليد والوفيات لعام      

 والوفيـات الـيت    الـوالدات يلزم املؤسسات الطبية وبيوت األمومة وما إىل ذلك بـإبالغ أحـداث             
 حالـــة ويف. حتـــدث يف تلـــك املؤســـسات مباشـــرة إىل املـــسجل املخـــتص ألغـــراض التـــسجيل 

مــسؤولية اإلبــالغ عــن احلــادث علــى عــاتق رب األســرة تقــع األحــداث الــيت جتــري يف املنــازل 
املـسؤولية عـن إبـالغ املـسجل بوقـوع هـذه           بعض األشـخاص    أوكل القانون لـ   ذلك  ك. املعيشية
 لنظـام التـسجيل يف البلـد    ١٩٩٩وقد اكتملت عمليـة التجديـد الـيت بـدأت يف عـام       . األحداث

وأسـفر هـذا عـن      .  وإجـراءات التـسجيل بغيـة تـسهيل عمليـة التـسجيل            منـاذج  عن طريق تعديل  
ويف إطــار . لواليــاتاإجــراءات مبــسطة وإســراع يف تلقــي التقــارير الــشهرية الــواردة مــن مقــار 
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إلجـراءات  والئيـة بوضـع قواعـد       الكومـات   خمتلـف احل   قامـت    ،قانون تسجيل املواليد والوفيات   
 . واليات كثرية بتبسيط هذه اإلجراءات والوفيات كما قامتتسجيل املواليد

على الرغم من عدم وجود تـشريع مركـزي يـنص علـى التـسجيل اإللزامـي للزجيـات،                    - ٨
فإن بعض الواليات تقوم بإنفاذ التسجيل اإللزامي إمـا عـن طريـق القـوانني الوالئيـة أو األوامـر                    

قـوانني أحـوال شخـصية خمتلفـة     وجـد يف اهلنـد   توكمـا ورد يف التقريـر األويل للهنـد،        . التنفيذية
تتنــاول احلقــوق املدنيــة والزوجيــة ولــذلك ال يوجــد لــديها قــانون موحــد فيمــا يتعلــق بتــسجيل 

فقـانون  . بيد أن بعض قوانني األحوال الشخصية تنص بالفعـل علـى تـسجيل الـزواج              . الزجيات
بغـض النظـر    ينص على التسجيل اإللزامـي للزجيـات حيـث يتعـين،            ١٩٥٦الزواج اخلاص لعام    

 تــسجيل ١٩٣٦ويقتــضي قــانون زواج اهلنــود املــسحيني لعــام . عــن الديانــة، تــسجيل الزجيــات
 يـنص   ١٩٣٦كمـا أن قـانون زواج وطـالق البارسـي لعـام             . الزواج الـذي حيـدث يف الكنيـسة       

يف عــادةً خيتــزل قــد فــالزواج هــو ع ،أمــا فيمــا يتعلــق باملــسلمني. أيــضاً علــى تــسجيل الزجيــات
ــا” ــدوس لعــام     . )ثيقــة عقــد زواج و(“ نيخانام ــذلك يــنص قــانون زواج اهلن  علــى ١٩٥٥ك

ويف غوا ينص قانون األسرة علـى التـسجيل اإللزامـي           . تسجيل الزواج ولكن ذلك ليس إلزامياً     
املـسجل املـدين إذا مت تـسجيل أي زجيـة بطريقـة      ينص على معاقبة وهو يتضمن حكماً  . للزواج

وعـالوة  .  يـضع مـسؤولية أكـرب علـى عـاتق املـوظفني املعنـيني              خمالفة ألحكام القانون املدين، مما    
 قــوانني لتــسجيل الزجيــات مثــل انــدرا بــراديش   الوالئيــةكومــات احلعلــى ذلــك، ســنت بعــض  

ــراديش    ــال ب ــا وهيماش ــترا وكارناتاك ــراديش، يف سياســتها     . وماهاراش ــار ب ــة اوت وأقــرت والي
ات وأشركت مؤسـسات احلكـم الـذايت     سياسة التسجيل اإللزامي للزجي    ٢٠٠٢السكانية، لعام   

وقد حظيـت مـسألة تـسجيل الزجيـات باهتمـام احملكمـة العليـا يف               . يف إنفاذه ) البانشيات(احمللي  
، حيث اقترحـت احملكمـة العليـا علـى     )AIR 2005 SCW 2939(قضية سيما ضد أشوين كومار 

ــة إىل خمتلــف الواليــات واألقــاليم االحتا    ديــة يــؤذن مبقتــضاها  احلكومــة إصــدار تعليمــات تنفيذي
.  التــشريع املناســب أجــازةللمــسؤولني، بــصفة حمــددة، حبفــظ ســجالت الزجيــات إىل حــني       

اآلراء مــن خمتلــف حكومــات الواليــات بــشأن االقتــراح املــذكور  مجــع واحلكومــة اآلن بــصدد 
 . أعاله
ىل الربملـان يف   يف تقريرها اخلـامس املقـدم إ  ،أوصت اللجنة الربملانية املعنية بتمكني املرأة  - ٩

 إلزاميـاً حـىت يتـسىن       الزجيات، احلكومة بأن جتعل تسجيل      ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٣يوم  
تعـديل قـانون    بوقبلـت احلكومـة أيـضاً هـذه التوصـية           . منع الـزواج مـن شخـصني يف آن واحـد          

وتلتـزم احلكومـة يف سياسـتها الوطنيـة لـتمكني       .  إلزاميـاً  الزجياتزواج اهلندوس وجعل تسجيل     
 جبعـل تـسجيل الزجيـات إلزاميـاً بغيـة القـضاء علـى زجيـات األطفـال حبلـول عـام                       ٢٠٠١املرأة،  
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علــى صــياغة قــانون بــشأن التــسجيل اإللزامــي حاليــاً اللجنــة الوطنيــة للمــرأة عاكفــة و. ٢٠١٠
 .للزجيات

ــه فيمــا يتعلــق باملــادة    - ١٠ تــود احلكومــة يف الوقــت احلاضــر أن تعلــن أــا   ) ١ (١٦بيــد أن
ودف هـذه الـسياسة إىل تـشجيع        . ٢٠٠١ الوطنية للتمكني املعتمدة يف عام       بسياستها ملتزمة

 الوصـاية التغيريات يف قوانني األحوال الشخصية مثل تلك املتـصلة بـالزواج والطـالق والنفقـة و               
مـشاركة كاملـة مـن مجيـع أصـحاب          ووسيتم هـذا مببـادرة      . بغية القضاء على التمييز ضد املرأة     

سـوف ينظـر يف     وبنـاًء علـى ذلـك،       . يهم قـادة اتمـع احمللـي والزعمـاء الـدينيني           ف مبناملصلحة،  
  .مسألة سحب اإلعالن يف املستقبل

على احلكومة أن جتعل التعليم االبتدائي والثانوي إلزامياً عن طريق إدخال وإنفاذ اللـوائح              
 ) من التعليقات اخلتامية٦٥ و٦٤الفقرتان (التنظيمية ذات الصلة 

ــ - ١١ ــيم اــاين        جيع ــؤخراً التعل ــذي أُدخــل م ــانون ال ــسادس والثم ــديل الدســتوري ال ل التع
وحبلــول عــام .  ســنة١٤ إىل ٦ مــن الفئــة العمريــةواإللزامــي حقــاً أساســياً جلميــع األطفــال يف  

وهــو مــشروع موضــوع لتحقيــق هــدف “ ســارفا شيكــشا ايــان”يف إطــار مــشروع ، ٢٠١٠
 الفئة العمريـة  جلميع األطفال يف     وفري التعليم االبتدائي  سوف يتم ت  “ جميعلالتعليم االبتدائي ل  ”
ولتــشجيع الطفــالت علــى مواصــلة دراســتهن إىل مــا بعــد املرحلــة االبتدائيــة،  .  ســنة١٤ إىل ٦

وبفـضل  . جعلت كثري من الواليات تعليم البنات حىت املرحلة الثانوية العليا جمانـاً جمانيـة كاملـة            
) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٢(ت املاليـة للتعلـيم يف اخلطـة العاشـرة           اجلهود املتواصلة، ازدادت املخصـصا    

وهـذا  .  مليون روبية يف فترة اخلطـة التاسـعة        ٢٤ ٩٠٨,٤ مليون روبية يف مقابل      ٤٣ ٨٢٥إىل  
وقـد ارتفـع اإلنفـاق علـى التعلـيم كنـسبة مئويـة مـن النـاتج          .  يف املائـة ٧٢يساوي زيادة بنـسبة     

وأدخلت احلكومة، يف ميزانيتـها     . ٢٠٠١-٢٠٠٠رة   يف املائة يف الفت    ٤,٢٧احمللي اإلمجايل إىل    
 يف املائــة مــن أجــل الوفــاء بالتزامهــا  ٢ ضــريبة تعلــيم قــدرها ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤الــسنوية للعــام 

 يف املائـة   ٦بـأن تـوفِّر للتعلـيم       واحلكومة ملتزمـة    . بتوفري تعليم أساسي ذي نوعية جيدة للجميع      
ــاتج القــومي اإلمجــايل مــن املــص    ــةمــن الن وإذا أخــذت يف .  ومــن املــصادر اخلاصــة ادر احلكومي

إىل اإلنفاق اإلمجـايل علـى التعلـيم    يصل احلسبان االستثمارات اخلاصة يف هذا القطاع، فسوف  
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٦الرقم املستهدف وهو  من قريبحد . 

هات غـري  اجلى قانون التمييز على أساس نوع اجلنس وتطبيق معايري الدستور واالتفاقية عل 
 ) من التعليقات اخلتامية٦٧ و٦٦الفقرتان . (احلكومية

بيــد أن . حــىت اآلن مل تقــم احلكومــة بــسن قــانون منفــصل أي قــانون مكافحــة التمييــز  - ١٢
ويقــوم القطــاع اخلــاص أيــضاً بتنفيــذ هــذه   .  التمييــزحظــرالكــثري مــن القــوانني احلاليــة يكفُــل   
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 يكفُـل معـدالت دنيـا ألجـور العمـال غـري             ١٩٢٦ور لعـام    فقـانون احلـد األدىن لألجـ      . القوانني
املهرة وأشباه املهرة والفئات األخرى من العاملني بوظائف جمدولة مبن يف ذلك عمـال التـشييد                

.  املائيـة والـصرف الـصحي ومـا إىل ذلـك           اإلمـدادات ومد خطوط وكوابـل الكهربـاء وأنابيـب         
ا يف ذلـك    مبـ تساوي  امل متساوية لقاء العمل      أجوراً ١٩٧٦ويكفل قانون املساواة يف األجر لعام       

، ينطبــق علــى القطــاع اخلــاص أيــضاً خمتلــف قــوانني العمــل مثــل إىل جانــب ذلــك. عمــل املــرأة
 وقــانون العمــل التعاقــدي ١٩٥١ وقــانون العمــل يف املــزارع لعــام ١٩٤٨قــانون املــصانع لعــام 

) شـروط عمـل  ( وقانون ١٩٦٤ وقانون استحقاق األمومة لعام    ١٩٧٠لعام  ) التنظيم واإللغاء (
كمـا يـنص قـانون      .  الذي تنص على تدابري خاصة للعـامالت       ١٩٦٦عمال بيدي وسيغار لعام     

 الذي ينطبق أيضاً على القطاع اخلـاص علـى أن           ١٩٤٦لعام  ) األوامر الدائمة (العمل الصناعي   
. يبيــةيف مكــان العمــل تــشكِّل ســوء ســلوك يعــرض العامــل إلجــراءات تأد قات اجلنــسية ياملــضا

الـذي يـوفِّر     ١٩٤٨والقطاع اخلاص مشمولٍ أيـضاً بقـانون التـأمني احلكـومي للمـوظفني لعـام                
 وقـانون  ، أقل من سقف ثابت معـين   اًاخلدمات الصحية والرعاية للموظفني الذين يتلقون أجور      

 .١٩٥٢صناديق ادخار املوظفني لعام 
 العاملـة  ى يف املائـة مـن القـو   ٩٣وال حيصل عمال القطاع غري املـنظَّم الـذين يـشكلون            - ١٣

 ٩٠ويقدر أن أكثـر مـن       . اإلمجالية للبلد على استحقاقات الرعاية كزمالئهم يف القطاع املنظَّم        
 املـسألة وملعاجلـة هـذه   . يف املائة من اليد العاملة النـسائية يف اهلنـد توجـد يف القطـاع غـري املـنظَّم         

الـذي يـشمل    “  لعمال القطاع غـري املـنظَّم      نظام الضمان االجتماعي  ”أدخلت احلكومة مؤخراً    
.  روبيــة يف الــشهر٦ ٥٠٠العمـال يف القطــاع غــري املــنظم الــذين حيــصلون علــى أجــر أقــل مــن  

وتقوم منظمة صـندوق ادخـار املـوظفني بـإدارة هـذا النظـام املمـول كليـاً مـن احلكومـة والـذي                   
ة احلـوادث الشخـصية والتـأمني       يوفِّر ثالثة استحقاقات هـي املعـاش التقاعـدي والتـأمني يف حالـ             

 . الطيب
ــسم  - ١٤ ــة يف قطــاع العمــل      ويت ــصلة بالرعاي ــوانني العمــل املت ــذ كــثريٍ مــن ق ــصعوبة تنفي بال

حلكومـة  تعتـزم ا  و. العامـل /دمخـ املغري الرمسي ألنـه مـن الـصعب التعـرف علـى عالقـات               /املرتيل
ــة  ــنظَّم  ”تقــدم مبــشروع  الاملركزي ــانون عمــال القطــاع غــري امل ــة  ، “ق اهلــادف إىل تنظــيم العمال

. وشروط اخلدمة وتوفري السالمة والضمان االجتماعي والـصحة والرعايـة لعمـال هـذا القطـاع               
ويتضمن مشروع القانون أيضاً الكثري من التـدابري اخلاصـة مثـل إجـازة األمومـة ودور احلـضانة                  

يـع أشـكال التمييـز ضـد         اتفاقية القضاء على مج    معايريوال يزال تنفيذ    . واألجر املتساوي للمرأة  
 . اخلاص ميثل حتدياً ينبغي التصدي له/املرأة على صعيد القطاع املرتيل
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 ) من التعليقات اخلتامية٧٠ و٦٩ و٦٨الفقرات (العنف ضد املرأة 
تبني اإلحصاءات املتعلقة بنسبة العدد اإلمجـايل للجـرائم املرتكبـة ضـد املـرأة إىل العـدد                   - ١٥

 ١٣٥ ٧٧١كبة يف اهلند أن عدد اجلرائم املرتكبة ضد املرأة قد ازداد مـن            اإلمجايل للجرائم املرت  
نـسبة إىل العـدد الكلـي للجـرائم قـد      الغـري أن  . ٢٠٠٣ يف عام ١٤٠ ٦٠١ إىل  ١٩٩٩يف عام   

 يف املائـــة يف عـــام ٢,٥٦ إىل ١٩٩٩ يف املائـــة يف عـــام ٢,٧٦اخنفـــضت اخنفاضـــاً طفيفـــاً مـــن 
ــادة يف عــدد قــضايا . ٢٠٠٣ ــادة الــوعي القــانوين   وتعــزى الزي ــها إىل زي الــيت  اجلــرائم املُبلــغ عن

 ذات أربـع شـعب      اتاتبعـت اسـتراتيجي   قـد   و. االنتـصاف مكَّنت الناس من الوصـول إىل نظـام         
خـدمات الـدعم    ) ج(التـدريب والتوعيـة     ) ب(تـشريعية   الجـراءات   اإل) أ(للتصدي للعنف هـي     

أهيـل، وخاليـا مكافحـة اجلـرائم الـيت          من خالل مركز التدخل يف حـاالت األزمـات وإعـادة الت           
ترتكب ضـد املـرأة والتنفيـذ الـصارم لـربامج ختفيـف حـدة الفقـر وزيـادة فـرص التعلـيم املتاحـة                         

) د(للبنات والتدابري االستباقية من قبل آلية اإلنفاذ الـيت تـشارك فيهـا املنظمـات غـري احلكوميـة                    
احلكوميــة علــى خلــق رأي عــام العمــل علــى الــصعيد االجتمــاعي مثــل تــشجيع املنظمــات غــري 

 العون الذايت النسائية وتنظيم أسـبوع للتوعيـة باملـسائل    مجاعاتوبشأن وكاالت إنفاذ القوانني     
 واليــة ١٤شرطيات وحــدهن يف الــومت إنـشاء مراكــز شــرطة تـديرها   . اجلنـسانية ومــا إىل ذلــك 

الشرطة إنشاء خاليـا    ومت يف مراكز    . وذلك لتيسري اإلبالغ عن اجلرائم اليت ترتكب ضد النساء        
.  املتـصلة بوقـوع حـوادث عنـف ضـد املـرأة            اهلاتفيـة ، وذلك لتلقي احملادثـات       اهلاتفية للمساعدة

كمـا أنـشئت مكاتــب للعمـل التطـوعي ومراكــز لتقـدمي املـشورة إىل األســر يف مراكـز الــشرطة        
. سـري ضـحايا عـدم التوافـق األ      مـن   للنـساء واألطفـال     املشورة وإعـادة التأهيـل      توفري خدمات   ل

ــشاء حمــاكم خاصــة أي حمــاكم    ــستعجلة ل وحمــاكم أســرةومت إن ــضايا امل ــستهدف بعــض   .لق وت
وتنظَّم بـصورة دوريـة، للوكـاالت       .  تناول اجلرائم املوجهة ضد املرأة     ، بصورة حصرية  ،احملاكم

 .ةاملكلَّفة بإنفاذ القوانني وعلى رأسها الشرطة واهليئة القضائية دورات توعية باملسائل اجلنساني
 بالتصدي جلميـع أشـكال العنـف الـذي          ٢٠٠١وتلتزم السياسة الوطنية لتمكني املرأة،       - ١٦

ميارس ضد املرأة سواء كـان بـدنياً أو نفـسياً أو علـى الـصعيد املـرتيل واالجتمـاعي مبـا يف ذلـك                     
العنف الناشئ عن األعراف أو التقاليد أو املمارسـات املقبولـة، وذلـك بغيـة القـضاء علـى هـذا                     

بإنـشاء وتعزيـز املؤسـسات واآلليـات القائمـة ملنـع مثـل هـذا                أيضاً  السياسة  هذه  وتلتزم  . فالعن
، وإعادة تأهيـل    من قبيل املهر  العنف مبا يف ذلك املضايقات اجلنسية يف مكان العمل واألعراف           

النـساء  ب وتـدابري خاصـة للتـصدي لالجتـار     يـه ضحايا العنـف واختـاذ إجـراءات فعالـة ضـد مرتكب      
 .والبنات
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 ) من التعليقات اخلتامية٧٢ و٧١الفقرتان ) (األحكام اخلاصة(قانون القوات املسلحة 
 يف وقـت كانـت اهلنـد        ١٩٥٨لعـام   ) األحكـام اخلاصـة   (وضع قانون القوات املـسلحة       - ١٧

تواجــه فيــه وضــعاً خطــرياً فيمــا يتعلــق بالقــانون والنظــام بــسبب أنــشطة املتمــردين يف املنــاطق     
ويقتصر التطبيـق اإلقليمـي هلـذا التـشريع علـى           . حلدود الشرقية اخلط  املتامخة  واألقاليم  احلدودية  

ويـنص القـانون علـى أال    . احلدودية واألقاليم الواقعة على خط احلدود الـشرقي     بعض الواليات   
 والــرئيس ميثِّــل قمــة الــسلطة املدنيــة   تنفَّــذ أحكامــه إال يف املنــاطق الــيت يعلــن احلــاكم الــذي       

ويـوفِّر هـذا ضـماناً هامـاً يف وجـه           . “منـاطق اضـطرابات   ”هلندية املعنية أا    الدستوري للوالية ا  
أي إساءة استعمال حمتملة للـسلطة يف اسـتخدام الـسلطات املمنوحـة مبوجـب القـانون، وذلـك                   

يف يــد أعلــى ســلطة يف  “ منطقــة اضــطرابات”عــن طريــق وضــع صــالحية إعــالن أي منطقــة   
 الصدد وسالمة النية يف تلك املمارسة فهمـا خيـضعان           أما صحة ممارسة السلطة يف هذا     . الوالية
وال ميكن ممارسـة الـسلطات اخلاصـة مبوجـب هـذا التـشريع إال يف                . قضائيالستعراض  لالدائماً  

ــدمري         ــسالح وت ــع األشــخاص مــن محــل ال ــة ومن ــق التجمعــات غــري القانوني حــاالت هــي تفري
 جلـرم  مخاص املـشتبه يف ارتكـا  مستودعات األسلحة والتفتيش واملصادرة وتنفيذ اعتقال األشـ  

 يــنص القــانون بــصفة حمــددة علــى أنــه مبجــرد أن يقــوم فــرد مــن   ،وعــالوة علــى ذلــك. معلــوم
القــوات املــسلحة باعتقــال أي شــخص ووضــعه يف احلراســة، جيــب تــسليم ذلــك الــشخص إىل  
ــاً ألحكــام         ــة للــشخص املعتقــل وفق ــه احلقــوق العادي ــاح ل ــضمان أن تت أقــرب مركــز شــرطة ل

وعليـه فـإن الـسلطات اخلاصـة املمنوحـة لـضباط اجلـيش            . تور وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      الدس
وقــد مت مــنح بعــض احلــصانات املعينــة لتفــادي إمكانيــة   . تقتــصر علــى مرحلــة تنفيــذ االعتقــال 

املـــضايقة والـــدعاوى املدنيـــة أو اجلنائيـــة الكيديـــة الـــيت ميكـــن أن تعرقـــل أداء هـــؤالء الـــضباط 
تتم فوراً احملاسبة مبوجب قانون اجليش علـى مجيـع املخالفـات          و. الواجبلنحو  لواجبام على ا  

 نويقــدم املخــالفومكافحــة التمــرد املدنيــة الــيت يرتكبــها أفــراد اجلــيش أثنــاء عملــهم يف منــاطق  
 جامعـة مانعــة باألفعـال الـيت ينبغــي وتلـك الـيت ال ينبغــي      قـوائم وقـد أصـدر اجلــيش   .للمحاكمـة 

ملني يف هـذه املنـاطق القيـام ـا، وقـد أقـرت احملكمـة العليـا هـذه القـوائم يف                       ألفراد اجلـيش العـا    
ويف الواقع فـإن    ). SC 109 1998(قضية حركة شعب ناغا حلقوق اإلنسان ضد االحتاد اهلندي          

احلكومة املركزية متـنح موافقتـها علـى املقاضـاة يف مجيـع احلـاالت الـيت تقتنـع فيهـا بـأن للـتظلُّم                         
إجـراءات تأديبيـة    حاالت العنف واملضايقة، إن وجدت، اليت تبلَّغ للجيش، تتخذ          ويف  . مربراته
 .اإلدارةتلك ضد هؤالء األشخاص يف داخل مناسبة 
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. فنـيني طبـيني   والة وقـوات األمـن      طشرللـ برامج مراعاة اجلانب اجلنساين وحقوق اإلنسان       
 ) من التعليقات اخلتامية٧٣الفقرة (

ق تدريب موظفي أجهزة الدولة التنفيـذي والتـشريعي والقـضائي           جيري على قدم وسا    - ١٨
مع التركيز بصفة خاصة على واضعي السياسات والربامج والوكاالت املعنيـة بالتنفيـذ والتنميـة          

وتـشكِّل مراعـاة اجلوانـب      .  إنفاذ القوانني واهليئة القضائية على مراعاة اجلوانب اجلنـسانية         آليةو
وتتضمن معظـم   .  للقضاء ب الذي يقدم للقضاة يف األكادميية الوطنية      اجلنسانية جزءاً من التدري   
. الوالئي وحدة توعية باملسائل اجلنسائية لتدريب املـسؤولني       ستوى  املمؤسسات التدريب على    

تــدريب لوطنيــة الري تالل ــادور شاســويقــوم املركــز الــوطين للبحــوث والتــدريب بأكادمييــة   
حتليـل امليزانيـة علـى أسـاس        يـشكِّل    كما   اجلنسانية،ال الشواغل   تدريب يف جم  بتوفري ال اإلداريني  

 .جنساين جزءاً من املقرر الدراسي
 تقنيــات التــشخيص قبــل الــوالدةأمــا املوظفــون الطبيــون املــسؤولون عــن تنفيــذ قــانون   - ١٩

، فتتم توعيتهم من خالل احللقـات الدراسـية اإلقليميـة           ١٩٩٤لعام  ) حظر اختيار نوع اجلنس   (
ــيت  ــرة         ال ــة األس ــصحة ورعاي ــسكان ووزارة ال ــم املتحــدة لل ــع صــندوق األم ــاون م ــنظَّم بالتع ت

والتوعية باجلوانب اجلنسانية مدرجـة أيـضاً بوحـدة تـدريب العـاملني يف              . وحكومات الواليات 
ضطلع وتـ . اال الصحي يف إطـار املرحلـة الثانيـة مـن برنـامج الـصحة اإلجنابيـة وصـحة الطفـل                

صل هـذه   حتـ و. نماء املرأة والطفل بعدة برامج تدريبية وتوجيهية يف هـذا الـصدد           اإلدارة املعنية ب  
واتمع املدين نفـسه نـشط جـداً يف         . اإلدارة على دعم كبري من خمتلف منظمات اتمع املدين        

يــضطلع بــدورٍ فعــال جــداً يف تعزيــز الــوعي باجلوانــب  جمــال التوعيــة باجلوانــب اجلنــسانية وهــو
 .اجلنسانية

ييز على أساس الطائفة، مبا يف ذلك العنـف الـذي تعـاين منـه املـرأة يف جمتمـع املنبـوذين                      التم
 ) من التعليقات اخلتامية٧٥ و ٧٤الفقرتان ) (الداليت(

الــداليت مــن جمتمــع  يفقامــت احلكومــة، إدراكــاً منــها ملــا ظلّــت تعانيــه تارخييــاً املــرأة    - ٢٠
 شـواغل تلـك املـرأة وهـو مـا مت تـسليط الـضوء                حرمان واستضعاف، باختاذ عدة تـدابري ملعاجلـة       

وأجازت احلكومة تـشريعني مهـا قـانون محايـة          . ١٠٠ إىل   ٩٧ يف الفقرات من     ٤عليه يف املادة    
القبائــل /ةطوائــف املنبــوذال وقــانون منــع األعمــال الوحــشية ضــد  ١٩٥٥احلقــوق املدنيــة لعــام 

التمتع حبقوق اإلنـسان علـى قـدم     من، وذلك لتمكني أفراد طائفة الداليت  ١٩٨٩لعام  املنبوذة  
املساواة مع قطاعات اتمع اهلندي األخرى ومنحهم وسـائل الـتمكني يف كفـاحهم مـن أجـل                  

وقد بلغ عدد احلـاالت املـسجلة      .  ولكن اجلرائم ضد أفراد الداليت ما زالت مستمرة        .حقوقهم
الطوائــف املنبــوذة وأعمــال وحــشية ضــد لــدى الــشرطة يف مجيــع أحنــاء البلــد باعتبارهــا جــرائم 
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 وتبلغ النـسبة املئويـة للجـرائم املرتكَبـة ضـد الطوائـف املنبـوذة        .٢٠٠٣ حالة يف عام     ٢٦ ٢٥٢
 يف املائــة علــى ٠,٥٨ يف املائــة و ٠,٧٣حــوايل للجــرائم العــدد اإلمجــايل إىل والقبائــل املنبــوذة 

 .٢٠٠٣التوايل يف عام 
 ) اخلتامية من التعليقات٧٧ و ٧٦الفقرتان (االجتار باملرأة 

ــاملرأة    - ٢١ هــذه وتتــألف . وضــعت احلكومــة عــدة اســتراتيجيات ملعاجلــة مــشكلة االجتــار ب
االســتراتيجيات مــن تــدابري إلنفــاذ القــوانني ومــشاريع لتوليــد الــدخل وفــرص التعلــيم واإلنقــاذ   

وقد وضـعت خطـة     . وما إىل ذلك  “ سوداهار”وإعادة التأهيل واملشاريع اخلاصة مثل مشروع       
 ).٦ترد تفاصيل أكثر يف املادة (ية ملكافحة االجتار بالطفالت عمل وطن

ــع         ضــات الر ــدالت وفي ــات األمهــات ومع ــدالت وفي ــرأة ومع ــة للم ــصحة الكلي سياســة ال
واإلجهاض االنتقائي على أساس نوع اجلنس وختطيط األسـرة الـذي           بني اجلنسني   نسبة  الو

 )٧٩ و ٧٨الفقرتان (يستهدف املرأة 
 خبطة متعددة القطاعات للرعايـة الكليـة        ٢٠٠٠ة السكانية الوطنية لعام     جاءت السياس  - ٢٢

وفيـات األمهـات والرضـع    ملـسألة  املتكاملة يف جمال الصحة اإلجنابية وذلـك مـن أجـل التـصدي       
وقد اتبعت احلكومة يف برناجمها لـصحة الطفـل والـصحة اإلجنابيـة جـاً               . اليت تبعث على القلق   

وـدف احلكومـة إىل تـوفري خـدمات صـحية ـتم             .  دورة احليـاة كلـها     إزاء صحة املرأة يـشمل    
مث بــصحة املــرأة يف مجيــع مراحــل دورة حياــا ابتــداًء مــن الــوالدة ومــروراً بالطفولــة واملراهقــة  

فاء طـابع جنـساين علـى العمليـة اإلجنابيـة يعطـي الرجـل دوراً                ضإويهدف الربنامج إىل    . النضج
يف اخلطـة  وتبـذَل   . ار بشأن اإلجناب واستخدام وسائل منـع احلمـل        اختاذ القر ظاهراً يف عمليات    

وتقَبــل حلفــزهم علــى التقــدم  مراكــز صــحة إجنابيــة للرجــال  اخلمــسية العاشــرة جهــود إلنــشاء  
القنـاة املنويـة بـدون       قطـع    مـشروع  ١٩٩٨ينـاير   / يف شـهر كـانون الثـاين       بـدأ و. ختطيط األسـرة  

لى املشاركة يف برامج رعايـة األسـرة؛ كمـا ارتفعـت            ل ع ا دف تشجيع الرج   استخدام املبضع 
ــسبة تعقــيم الرجــال مــن    ــدرجيياً ن ــة يف عــام  ١,٨ت ــة يف عــام  ٢,٤٦ إىل ١٩٩٧ يف املائ  يف املائ

 مت تعـديل قـانون      ،٢٠٠٣ويف عـام    .  واليـة  ٢٠الربنـامج يف    هـذا   وحىت اآلن مت تنفيـذ      . ٢٠٠٢
.  بغية جعلـه أكثـر صـرامة    ١٩٩٤ لعام   )حظر اختيار نوع اجلنس   (تقنية التشخيص قبل الوالدة     

ومـن أجـل    . بأحكامـه  رفـع درجـة الـوعي      متت املوافقة على بعض املشروعات الراميـة إىل          كما
 خليـة خاصـة     لتـشكيل إعطاء هذا القانون أنياباً، استدعت احلكومـة رؤسـاء الـشرطة الـسابقني              

راقبـة يف واليـات البنجـاب       وسـتقوم هـذه اخلليـة بـدور وحـدة امل          . ملكافحة قتل األجِنـة األنثويـة     
ــا وغورجــارات، هيماشــ و ــراداهاريان ــى   . ش ودهلــييل ب ــصر دور األعــضاء عل ــن يقت ــام ول القي
وسـوف تقـوم وزارة   . لعمليات السرية فحسب بل ستكون هلـم أيـضاً سـلطات النيابـة العامـة              با
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فـرع  ال كمـا سـيتوىل قيـادة        ،الصحة بتشكيل هذه اخللية اليت يرأسها مـدير شـرطة عـام متقاعـد             
 علــى تــشكيل جلــان رصــدومت . ي ضــابط ســابق برتبــة مفــتش عــام أو نائــب مفــتش عــامئالــوال

فيمـا يتعلـق     لكي تظل الواليات واألقاليم االحتادية على يقظة دائمة          الصعيدين الوالئي والوطين  
 .بتنفيذ قانون تقنيات التشخيص قبل الوالدة

 من التعليقات ٨١ و ٨٠الفقرتان (ء  مشاركة املرأة يف جمايل اإلدارة والقضا   اخنفاض نسبة 
 )اخلتامية

ــإن هــذا العــدد آخــذ يف           - ٢٣ ــاض عــدد النــساء يف جمــال اإلدارة، ف ــى الــرغم مــن اخنف عل
خدمـة الـشرطة    / امرأة يف اخلدمة اإلداريـة اهلنديـة       ٦٤٥ كانت هناك    ٢٠٠٠ويف عام   . االزدياد

 وعـدد   .١٩٨٧ يف املائـة يف عـام        ٥,٤ يف املائة باملقارنة مع      ٧,٦٥اهلندية، وهو ما ميثِّل حوايل      
ــغ      ــضاً إذ كــان يبل ــنخفض أي ــسلك الدبلوماســي م ــساء يف ال ــام ٧٨الن  ٣١ويف . ٢٠٠٢ يف ع

االحتاديـة   قاضـياً يف احملكمـة العليـا         ٢٥ضـية واحـدة مـن بـني         ا، كانت هناك ق   ٢٠٠٥مايو  /أيار
ضاة البــالغ عــددهم  مــن بــني القــالبلــد أحنــاء يف مجيــع قاضــية يف احملــاكم العليــا للواليــات ٢٥و

 .٥١٤اإلمجايل 
 ) من التعليقات اخلتامية٨١الفقرة (البيانات املفصلة حسب نوع اجلنس 

 – معلومات بشأن خمتلف املؤشرات االجتماعيـة      جلمعشرعت احلكومة يف اختاذ تدابري       - ٢٤
التعـداد الـوطين    تبيـان نـوع اجلـنس يف        وكانـت أول خطـوة هـي        . تبني نـوع اجلـنس    االقتصادية  

وجـــرى حتديـــد . وقـــد مت إيـــراد بعــض البيانـــات املتاحـــة يف املــواد ذات الـــصلة  . ٢٠٠١لعــام  
، ومعـدالت اإلملـام بـالقراءة       ) سـنوات  ٦ –صفر  ( الفئة العمرية مؤشرات مثل عدد السكان يف      

والكتابة واملـشاركة يف العمـل ومـا إىل ذلـك، كمـا جيـري مجـع بيانـات تفـصيلية حـسب نـوع                         
ويعمـل  .  فيمـا يتعلـق ـذه املؤشـرات    املقاطعاتين وصعيد الواليات و  اجلنس على الصعيد الوط   

مكتب املسجل العام وحمافظ التعـداد بنـشاط علـى دعـم التوعيـة باجلوانـب اجلنـسانية ومـسائل                    
وقــد جــاءت شــعبة التعــداد  .  البيانــات ذات الــصلةنــشرحقــوق اإلنــسان، وذلــك عــن طريــق  

اجلنسني مما يسمح بتحديد اـاالت الـيت تتطلـب          اخنفاض النِسب بني    توضح  ببيانات وخرائط   
ويوصى بأن تقوم الواليات، من خالل نظام التـسجيل املـدين، جبمـع ورصـد البيانـات                  . تدخالً

املتعلقة بالنسبة بني اجلنـسني عنـد الـوالدة، علـى أسـاس شـهري، حـىت يتـسىن التـدخل بطريقـة                       
ية املركزية بصورة منتظمة منشوراً بعنـوان       وتصدر املنظمة اإلحصائ  . قبل فوات األوان  مناسبة و 

، كمــا اجلنــسانيةيعطــي قاعــدة بيانــات أفــضل فيمــا يتعلــق باملــسائل “ املــرأة والرجــل يف اهلنــد”
ــت ــضاً قام ــة باملــسائل       بإعــداد  أي ــة لــسد الفجــوات يف اإلحــصاءات املتعلق ــة عمــل وطني خط

 املؤشرات اجلديـدة موضـع      ، أصبحت بعدها اإلحصاءات متاحة حالياً بشأن عدد من        اجلنسانية
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غـري  وبغية حتليل مسامهة كل من الرجل واملرأة يف االقتصاد الوطين من خالل العمـل    . االهتمام
 قامــت احلكومــة ، لألنــشطة الشخــصيةاجلنــسانيةيف األســرة املعيــشية ودراســة األبعــاد املــأجور 
ــة  ــرة يف املركزي ــة ال   ١٩٩٩ – ١٩٩٨الفت ــصائية جتريبي ــإجراء دراســة استق ســتخدام الوقــت  ب

 واليـات هـي هاريانـا وماتيـا بـراديش وجوغـارات             ٦ أسرة معيشية يف     ١٨ ٦٠٠مشلت حوايل   
واضــطلعت احلكومــة . ٢٠٠٠ وميغااليــا ونــشرت هــذا التقريــر يف عــام وأوريــسا وتاميــل نــادو

ــة إىل    تقيــيم العمــل غــري املــأجور يف األســرة املعيــشية   ”املركزيــة أيــضاً بــبعض العمليــات الرامي
املنظمة اإلحـصائية املركزيـة، إدراكـاً       و. “لقوى العاملة لوضع تقدير   ”و  “ دمات اتمعية واخل

 على األنشطة اإلحـصائية مـن خـالل إحـداث نقلـة يف              اجلنساينمنها للحاجة إىل إضفاء الطابع      
وسـوف  . مـن خـالل حلقـات العمـل       تعمـل علـى خلـق وعـي يف هـذا الـصدد              النظرة الـسائدة،    

تبويـب البيانـات املفـصلة علـى        / جلمـع  اجلنـسانية من خالل مركـز املـوارد       تبذَل جهود متضافرة    
املـسائل املتـصلة بـاملرأة يف    /أساس نوع اجلـنس وإنـشاء قاعـدة بيانـات شـاملة بـشأن الـسياسات               

 علـى خمتلـف     اجلنـساين  أيـضاً بتقيـيم أثـر اجلانـب          اجلنسانيةوسوف يقوم مركز املوارد     . الزراعة
 يف  ٣٠ الزراعة، وذلك لضمان أن تعود على املزارعـات          الية يف جمال  احلحلكومة اهلندية   ابرامج  

 .املائة من الفوائد املتأتية من مجيع الربامج
 مـــن التعليقـــات ٨٢الفقـــرة (التفـــاوت يف معـــدل النـــشاط االقتـــصادي وحقـــوق اإلرث  

 )اخلتامية
فقـاً  وو. أخذت معدالت مـشاركة املـرأة يف العمـل تـزداد علـى مـدى فتـرة مـن الـزمن                     - ٢٥

 يف املائــة مــن النــساء املنــدرجات يف صــفوف القــوى العاملــة  ٢٥,٦، فــإن ٢٠٠١لتعــداد عــام 
ــع   ــة مـ ــائف باملقارنـ ــشغلن وظـ ــام ٢٢,٣يـ ــة يف عـ ــام  ١٩,٧ و ١٩٩١ يف املائـ ــة يف عـ  يف املائـ

بيد أن التفاوت بـني املـرأة والرجـل ال يـزال قائمـاً وتتركَّـز النـساء يف القطاعـات غـري                  . ١٩٨١
 .همشةالرمسية وامل

الحظـت احلكومـة أن احلرمــان مـن وراثـة احلقــوق يف األرض يف إطـار النظـام األبــوي        - ٢٦
تـشجيع  /واحلكومة ملتزِمة ببذل جهـود خاصـة مـن أجـل دراسـة         . املرأةتبعية   تكريسيسهم يف   

 وذلـك عـن طريـق العمـل      ،اإلرث/التعديالت الالزمة يف التشريعات املتصلة مبلكية املال      إدخال  
. وء توافق آراء بشأن هذا املوضـوع وجعـل هـذه التـشريعات عادلـة بالنـسبة للجنـسني                  على نش 

تعـديل أحكـام قـانون      ب الواليات مثل أنـدرا بـرادش وكارناتاكـا وتاميـل نـادو              بعضوقد قامت   
ممتلكـات األسـرة املـشتركة الثابتـة        (املتعلـق مبمتلكـات الورثـة املـشتركة         الوراثة عنـد اهلنـدوس،      

واقترحــت . لــتمكني البنــت أيــضاً مــن أن تــرث ممتلكــات األســالف  ) ســالفاملوروثــة مــن األ
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اً يف ممتلكـات    احلكومة املركزيـة تعـديل قـانون الوراثـة عنـد اهلنـدوس بغـرض مـنح املـرأة حقوقـ                    
 .الورثة املشتركة

 ) من التعليقات اخلتامية٨٣الفقرة (عمالة إسار الدين 
نظام عمالة إسـار الـدين،      ) إلغاء( مبوجب قانون     إسار الدين قانوناً   نظام عمالة مت إلغاء    - ٢٧

 مت ١٩٨١منــذ عــام و.  بإســار الــدينالعــاملني الــذي يفــرض عقوبــة علــى تــشغيل ١٩٧٦لعــام 
سياسـات وختطـيط ومراقبـة      تابعة لـوزارة العمـل لتنـسيق        إنشاء خلية منفصلة للتخطيط اإلمنائي      

 بإسـار  العـاملني ر مـشروع إعـادة تأهيـل        يف إطـا  و. نظام عمالة إسـار الـدين     ) إلغاء(قانون  تنفيذ  
 روبيـة لكـلٍ مـن       ٢٠ ٠٠٠، تقـدم مـساعدة قـدرها        الذي تتوىل رعايته احلكومة املركزية    الدين  

 مـن العـاملني بإسـار       ٢٦٦ ٢٣٨، متت إعادة تأهيل     ٢٠٠٥مارس  /وحىت آذار . هؤالء العاملني 
 PUCLعليـا االحتاديـة يف قـضية    قد حظيت مسألة عمالة إسار الدين باهتمام احملكمـة ال    و. الدين

أصدرت احملكمة العليـا االحتاديـة توجيهـات    و). AIR 2004 SCW 3771(ضد والية تاميل نادو 
ووفقـاً لتوجيهـات    .  بإسار الدين وإعتـاقهم وتـوفري إعـادة التأهيـل املناسـبة هلـم              العاملنيلتحديد  

يذ توجيهات احملكمـة العليـا فـضالً    احملكمة العليا تولَّت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان رصد تنف 
تعقـد اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان حلقـات            و. نظـام عمالـة إسـار الـدين       ) إلغـاء (عن قانون   

 الـذين يتعـاملون     ـدف رفـع وعـي املـوظفني        التخـدمي عمل للتوعية بالتعاون مع وزارة العمـل و       
ص برئاسـة وزيـر العمـل       وقـد مت تـشكيل فريـق خـا        . مع مسألة عمالة إسار الـدين يف الواليـات        

 االهتمـام علـى التنفيـذ الفعـال للقـانون      وتركيز لرصد تنفيذ قانون عمالة إسار الدين،  التخدميو
 .هود للقضاء على نظام عمالة إسار الدين حيثما وجدتاجلمع بذل 

 ) من التعليقات اخلتامية٨٣الفقرة (فرص حصول املرأة على األرض واالئتمانات 
كومة بعمليات إصالح زراعي ووضعت قـوانني حتـدد سـقوفاً مللكيـة األرض      قامت احل  - ٢٨

ومتت إعادة توزيع األرض الزائدة اليت آلـت ملكيتـها للحكومـة علـى مـن ال ميلكـون                   . الزراعية
 ملكيـة   صـكوك ويف عملية منح األراضي ملن ال ميلكوا، دأبت احلكومـة علـى إصـدار               . أراضٍ

.  والزوجة معاً، مما جيعل املرأة شريكة للرجـل يف ملكيـة األرض   بإمسي الزوج ) باتات(مشتركَة  
وتبذَل على أساس جترييب جهود لتحسني فـرص حـصول املـرأة علـى األرض عـن طريـق إتاحـة                   

“ العمـل اجلمـاعي   ”أراضي املشاع غري احملروثة واألراضي البـور واألراضـي الفائـضة ألغـراض              
ى أســاس عقــود إجيــار طويلــة األجــل، ولتــشجيع   العــون الــذايت النــسائية علــمجاعــاتمــن قبــل 

وقد بدأت هذه اجلهـود يف إطـار برنـامج األمـن الغـذائي املـشترك                . احليازات الصغرية املشتركة  
ــاً تنفيــذه يف واليــات       ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وحكومــة اهلنــد، الــذي جيــري حالي بــني برن

 فـدان مـن     ٤ ٢٠٠ منحـت  ،ه اجلهـود  ويف إطـار هـذ    . بـراديش وأنـدرا بـراديش وأوريـسا        وتارأ
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ــور /األراضــي الفائــضة  ــسائية  ٢ ٢٠٦لـــ الب ــن اجلماعــات الن ــسا  .  م ســجلت ويف واليــة أوري
 .مـن النـساء األعـضاء    ٩٠٣خصـصة لــ     امل فـدان مـن األرض       ٣٥٥ مشتركة صـغرية     تكحيازا

 فـدان مـن األرض   ١ ٠٠٠عن مـا يقـرب مـن    تدخالت املشروع اإلفراج    كذلك مت من خالل     
 وتقوم بعض الواليات مثل تاميل نادو بتنفيـذ مـشروعات مـن             .ملرابني رهنتها نساء أعضاء     اليت

قبيــل برنــامج األراضــي غــري احملروثــة الــشامل الــذي يــتم مبوجبــه إجيــار األراضــي غــري احملروثــة     
ــة    جلماعــات ــذايت مــع إعطــاء األولوي ــسائية جلماعــات العــون ال ــذايت الن وميــنح هــذا  .  العــون ال

. يـوفِّر مـساعدات أخـرى     كما  بوبية  نتبط بوزارة الزراعة قروضاً من أجل اآلبار األ       املشروع املر 
 لفتت اإلدارة املعنية بنماء املرأة والطفل االنتبـاه إىل حكومـات الواليـات األخـرى بغـرض                   قدو

وتـضطلع  . أن تصبح املرأة قـادرة علـى إعالـة نفـسها ولتمكينـها            ضمان  لالبدء يف مشاريع مماثلة     
توفري نظم ائتمان بديلة للمرأة من خـالل مـشاريع االئتمـان الـصغري              لة مشروعات   احلكومة بعد 

 .“راشتريا ماهيال كوش”جداً والعون الذايت وصندوق االئتمان الوطين للمرأة 
 ) من التعليقات اخلتامية٨٥ و ٨٤الفقرتان (اللجنة الوطنية للمرأة 

 مكلَّفـة حبمايـة حقـوق       ١٩٩٢يف عـام    اللجنة الوطنية للمرأة هي هيئة قانونيـة أنـشئت           - ٢٩
 للمـرأة واسـتعراض     املـساواة وضـع   تكفُـل   املرأة ومصاحلها عن طريق تأمني ضمانات دسـتورية         

للمـرأة  التشريعات القائمة ورصد آثارها على املرأة والتوصية بتعديالت مناسبة وتـوفري منتـدى              
ــصفة  ــانون    . لطلــب الن ــسن ق ــات كــثرية ب ــاملرأة لجــان الواللاكــذلك قامــت والي ــة ب ــة املعني . ئي

وتواصــل احلكومــة .  أقــاليم احتاديــة٧ واليــة و ٢٨ مــن ٢٠ للمــرأة يف والئيــةوشــكِّلت جلــان 
وعلـى  . إقناع الواليات األخرى واألقاليم االحتادية بتشكيل اللجان الوالئية اخلاصـة بكـل منـها        

، وإن هـذه  جان املرأة الوالئيـة الرغم من أن اللجنة الوطنية للمرأة ال متثِّل هيئة رئاسية بالنسبة لل   
اللجان الوالئية تعمل بصورة مستقلة، فالكـل يتعـاون يف بـذل اجلهـود مـن أجـل احملافظـة علـى                      

وقد أوصت اللجنـة الربملانيـة املعنيـة بـتمكني املـرأة، لـدى        .الروابط الشبكية مع اللجان الوالئية    
، بإدخـال تعـديالت علـى    ٢٠٠٣فربايـر  / يف شـباط  ،استعراضها لسلطات اللجنة الوطنية للمرأة    

 بغية منحهـا سـلطات أكـرب، عنـد التحقيـق يف حـاالت انتـهاكات                 ،قانون اللجنة الوطنية للمرأة   
لـسلطات الـيت تتمتـع ـا اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف                   ا علـى غـرار   احلق الدستوري   
اء التحقيقــات  وتعــيني حمــافظ معــين حبقــوق املــرأة إلجــر اختــاذ إجــراءات عقابيــةذلــك ســلطات 

والتوصـيات املقدمـة   .  اليت ترتكب ضد املرأةاألعمال الوحشيةوالنظر يف الشكاوى احملددة من  
من اللجنة الربملانية املعنية بتمكني املرأة بشأن سـلطات اللجنـة الوطنيـة للمـرأة وكـذلك اللجنـة                

 لـدى  الفعلـي نظـر  قيد ال هي املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الواردة يف التعليقات اخلتامية   
 .احلكومة
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 ) من التعليقات اخلتامية٨٧ و ٨٦الفقرتان (العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 
ــة و        - ٣٠ ــري احلكومي ــات غ ــى إشــراك املنظم ــشاط عل ــل بن ــة تعم ــت احلكوم ــاتظلَّ  اجلماع

 مــن النــسائية يف عــدد مــن أنــشطتها أي اإلصــالحات القانونيــة؛ وختطــيط وتنفيــذ ورصــد كــثري
ولكنـه  . اجلماعـات عالقات شراكَة قوية مـع هـذه        بذلك  طورت  هي قد   و. مشاريعها وبراجمها 

ضـد ناشـطي حقـوق اإلنـسان والنـساء          قـد وقعـت     حوادث عنف قليلـة     أن  ألسف  من دواعي ا  
إطار جهودهـا الراميـة   وتعتزم احلكومة كبح هذه احلوادث ومنع وقوعها وذلك يف     . الناشطات

 .٢٠٠١ ضد املرأة وفقاً لاللتزام الوارد يف سياسة التمكني الوطنية لعام ملنع العنف واجلرائم
 ) من التعليقات اخلتامية٨٨الفقرة (الربوتوكول االختياري 

سـوف يـتم النظـر    وتدرس احلكومة حالياً الربوتوكول االختياري وآثاره بالنسبة للهند    - ٣١
 .فيهما يف الوقت املناسب

 مــن التعليقــات ٩٠الفقــرة (ع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة نــشر اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــ 
 )اخلتامية

دأبــت اإلدارة املعنيــة بنمــاء املــرأة والطفــل علــى املــشاركة بنــشاط يف نــشر املعلومــات    - ٣٢
ويف . املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة والتعليقـات اخلتاميـة للجنـة                   

 حـىت يتـسىن فهـم االلتزامـات     وسـية ائق ذات الـصلة إىل اللغـة اهلند  هذا السياق متـت ترمجـة الوثـ     
يونيـه  /ويف حزيـران  . الدولية بشأن يئة الظروف لتحقيق املساواة بني اجلنسني على حنو أفـضل           

وتعتـزم هـذه    .  لرصـد التنفيـذ وااللتـزام مبوجـب االتفاقيـة          وزارية مـشتركة   أنشئت جلنة    ٢٠٠٤
ل تيـسري التقيـيم املوضـوعي حلالـة تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء        اللجنة تطوير مؤشرات للرصد مـن أجـ     

 .ختطيط املراحل التاليةواملختلفة على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربامج 
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 التطورات اجلديدة يف جمال القضاء على التمييز ضد املرأة: اجلزء الثاين
 عدم التمييز: ١املادة 

 معلومات أساسية
فــإن ، يليف التقريــر األوجــاء وكمــا .  املــساواة وحيظــر التمييــز  يكفــل دســتور اهلنــد   - ٣٣

احلقـوق األساسـية، كمـا أن املبـادئ التوجيهيـة لـسياسات الدولـة تلـزِم الدولـة                يكفُـل   الدستور  
 .بكفالة املساواة والقضاء على التمييز على أساس نوع اجلنس واحلالة الزواجية

وقـد  .  معـرفتني ومهـا متروكتـان لتفـسري احملـاكم          غـري “ التمييز”و  “ املساواة”وعبارتا   - ٣٤
املـساواة  ”أقرت احملكمـة العليـا للهنـد وبعـض احملـاكم العليـا الوالئيـة مبـادئ املـساواة ومبـادئ                      

ويف قـضية   . يف كـثري مـن القـضايا      “ املـساواة ”الـيت اسـتخدمت يف تفـسري مـصطَلَح          “ اجلوهرية
ــة كــرياال ضــد ن  ــا أن  )AIR 1976 SC 490(تومــاس . م. والي ــة ”، رأت احملكمــة العلي نوعي

مــساوام ومفهــوم املــساواة يتمــثَّالن يف أنــه إذا كانــت أوضــاع األشــخاص خمتلفــة فــال ميكــن   
 املتـساوية لكـل   ويف هذا العامل املتسم بعدم املساواة، فإن فكرة املعاملـة . مبعاملتهم نفس املعاملة  

ة لغـري املتـساوين ال ميكـن أن يعـين سـوى      وتـساوي الفـرص بالنـسب    .  حدود عمليـة   االناس حتده 
 AIR ( ضـد سـوريش  ريانـا اسـكرتري جملـس كهربـاء واليـة ه    ويف قـضية  . “ملساواةعدم اتفاقم 

1999 SC 1161(،     درأت احملكمة العليا أن فقرة الدستور املتعلقة باملـساواة ال تتحـدث عـن جمـر 
 يتقـاطع اة احلقيقيـة واجلوهريـة الـذي    املساواة الشكلية أمام القانون بل هي جتسد مفهوم املـساو    

بنـاء علـى    والـشديدة   مجيع أوجه عدم املساواة الناشئة عن التمايز االقتـصادي واالجتمـاعي            مع  
ويف قـضية أشـكوك كومـار       . ذلك فهو ميثِّل العنصر األساسي للعدالـة االجتماعيـة واالقتـصادية          

ذا املبـدأ، قـد أيـدت األحكـام الـيت      فـإن احملكمـة العليـا، تطبيقـاً هلـ     ) SCC 2011 5 (1997)(قبطـه  
 .القبائل املنبوذة/بالنسبة ألفراد الطوائف املنبوذةتنص على احلجز حىت يف حاالت الترقية 

ويف عدد من القرارات ألغـت اهليئـة القـضائية األحكـام التمييزيـة يف القـانون والقواعـد              - ٣٥
حيـث حتـدد   ) AIR 1979 SC 1868(موثاما ضد االحتاد اهلنـدي  . ب. مثلما حدث يف قضية س

أن قواعد اخلدمة اليت تتطلب من املوظفة احلصول على إذن خطـي مـن احلكومـة قبـل زواجهـا                    
هـي   من حقها يف التعيني على أساس أن املرشحة لشغل الوظيفـة هـي امـرأة متزوجـة و                  وحترمها

 AIR 1981 SC (ويف قضية اخلطوط اجلوية اهلندية ضد نارغييش مريزا. ضد املرأةقواعد متيزية 

ل باعتبـاره   ممت إلغاء شرط اخلدمة الذي أُيت مبوجبه خدمات مضيفة جوية بسبب احل           ) 1829
 ٦٦حـدد أن املـادة   ) LLj 843 (ii) 2001(؛ ويف قضية فاسـانثا ضـد االحتـاد اهلنـدي     اًييزيشرط مت

؛ ويف قـضية     متييـزي  تتسم بطابع من قانون املصانع اليت حتظر على النساء العمل يف النوبة الليلية            
و كيـشوار ضـد االحتـاد    ه، وقـضية مـاد  )SCC 209 (2) 1986(ماري روي ضـد االحتـاد اهلنـدي    
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 مودلري وآخرون ضد مجعية املعبـود  ينامماسل. وقضية س)  AIR 1996 SC page 1864(اهلندي 
يـة؛  مت تأييد حقوق املـرأة يف امللك ) AIR 1996 SC 1697(سواميناثا سوامي ثريوكويل وآخرون 

 AIR 1987 SC(ها احملـدودة ضـد اودراي دكوسـتا    ئويف قضية السيدة ماكنني ماكرتي وشركا

 ضـد   دهلـي للعـامالت املرتليـات     أجور متـساوية؛ ويف قـضية منتـدى         دفع  مت النص على    ) 12181
 AIR(وقضية بوداساتوا غوتـام ضـد سـبهرا شـاكروبورثي     ) SCC 14 1 (1995)(االحتاد اهلندي 

1996 SC 922( قضية رئـيس جملـس الـسكك احلديديـة ضـد شـاندرميا داس       و؛)AIR 2000 SC 

 االغتصاب؛ ويف قضية هيئة بلدية دهلـي ضـد العـامالت            قضاياتعويض يف   المت النص على    ) 988
متت كفالة استحقاق األمومة بالنسبة للعامالت بعقـود  ) AIR 2000 SC 1274) (األفرادسجل (

مت تفـسري األحكـام   ) AIR 1999 SC 1149 (الوصـاية قـوق  ويف قضية غيتـا هاريهـاران املتعلقـة حب   
املــرأة املــسلمة مــن ) SCC 740 (7) 2001(املؤيــدة للمــرأة، كمــا مكَّنــت قــضية دانيــال لطيــف 

 .طليقهااحلصول على نفقة من 
 مبادرات الدولة

جتري باستمرار مراجعـة األحكـام القانونيـة التمييزيـة مـن قبـل عـدة هيئـات مثـل جلنـة                       - ٣٦
انون واإلدارة القانونية واإلدارة املعنية بنماء املـرأة والطفـل واللجنـة الوطنيـة للمـرأة واللجنـة                  الق

ــسان  ــة حلقــوق اإلن ــة للمــرأة  . الوطني ــة الوطني ، بــصفة مــستمرة، علــى اســتعراض   وتعمــل اللجن
ر االجتـا ) منـع (قـانون   : وفيما يلي بعض هذه القـوانني     . القوانني القائمة اليت تتسم بطابع متييزي     

التـصوير غـري الالئـق    ) حظـر ( وقـانون  ١٩٦١ وقانون حظر املهر لعـام  ١٩٥٦الالأخالقي لعام  
 ؛١٩٨٧، لعـام  “سـايت ”ـلـ ا  زوجهـا تحرق املرأة مـع رفـا  ) حظر( وقانون   ١٩٨٦للمرأة لعام   

؛ وقـانون زواج    ١٨٦٠؛ وقانون العقوبات اهلندي، لعام      ١٨٦٠وقانون الوصاية والقوامة لعام     
؛ وقانون منع زواج األطفـال لعـام        ١٩٢٥؛ وقانون املرياث اهلندي لعام      ١٨٧٢املسيحيني لعام   

؛ وقـانون   ١٩٣٧لعـام   ) الـشريعة (؛ وقانون تطبيق قانون األحوال الشخصية اإلسـالمي         ١٩٢٩
؛ وقانون التأمني احلكومي علـى      ١٩٤٨؛ وقانون احلد األدىن لألجور لعام       ١٩٤٨املصانع لعام   

؛ وقـانون  ١٩٥٥؛ وقـانون زواج اهلنـدوس لعـام    ١٩٥٤ص لعـام  املوظفني؛ قـانون الـزواج اخلـا      
؛ وقـانون   ١٩٥٦؛ وقانون األقلية اهلندوسية والوصاية لعام       ١٩٥٦التبين والنفقة للهندوس لعام     

؛ وقـانون زواج األجانـب   ١٩٦١؛ وقانون استحقاق األمومة لعـام       ١٩٥٦وراثة اهلندوس لعام    
؛ ١٩٧١؛ وقانون اإلاء الطيب للحمـل لعـام   ١٨٦٩؛ وقانون الطالق اهلندي لعام    ١٩٦٩لعام  

؛ ١٩٧٦؛ وقانون املـساواة يف األجـر لعـام          ١٩٧٩نظام عمالة إسار الدين لعام      ) إلغاء(وقانون  
؛ ١٩٨٤؛ وقـانون حمـاكم األسـرة لعـام          ١٩٧٩ لعام   )التنظيم واإللغاء (وقانون العمل التعاقدي    

؛ وقــانون ١٩٩٠وطنيــة للمــرأة لعــام ؛ وقــانون اللجنــة ال١٩٨٦وقــانون قــضاء األحــداث لعــام 
تنظـيم  (؛ وقـانون  ١٩٧٩لعـام  ) تنظيم العمالة وشروط اخلدمة (العمال املهاجرين بني الواليات     
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تنظــيم إنتــاج (؛ وقــانون ١٩٩٤ تقنيــات التــشخيص قبــل الــوالدة لعــام )ومنــع إســاءة اســتخدام
ومـن  . ١٩٩٢ع لعـام    بدائل لـنب الرضـع وزجاجـات اإلرضـاع وأغذيـة الرضـ            ) وتوريد وتوزيع 

، قامـت اللجنـة الوطنيـة للمـرأة مبراجعـة      ٤١بني التشريعات اليت تؤثر على املرأة والبالغ عددها       
 فرقـة عمـل   قامـت و.  قانوناً واقترحت إدخال تعديالت على التدابري التمييزية الـواردة فيهـا     ٣٢

هلـذه  التفـصيلية  لدراسـة  معنية باملرأة والطفل برئاسة أحد نواب رئيس جلنة التخطيط مبزيد من ا        
يف عـدد قليـل مـن        تعديالت   إدخال ومت   قانوناً ١٤ اللجنة فيما يتعلق بـ      نالتوصيات الصادرة ع  

واقترحــت اإلدارة املعنيــة بنمــاء املــرأة والطفــل إدخــال تعــديالت علــى   . تــشريعيةالجــراءات اإل
تـصوير غـري    وقـانون ال   ١٩٨٧لعـام    “سـايت ”ـالـ  زوجهـا    تحرق الزوجة مـع رفـا     ) منع(قانون  

واقترحـت  . ١٩٥٦االجتـار الالأخالقـي لعـام       ) منع( وقانون   ١٩٨٦لعام  ) البغاء(الالئق للمرأة   
وزارة الداخليــة إدخــال تعــديالت علــى بعــض املــواد املتــصلة باالغتــصاب يف قــانون العقوبــات  

 واقترحـت احلكومـة تعـديل     .  اهلنـدي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        أدلـة اإلثبـات   اهلندي وقانون   
مـايو  /ومت يف أيـار  .  من قانون املصانع، بغية إتاحة العمل يف النوبة الليلية للمـرأة أيـضاً             ٦٦املادة  
 تـضم اللجنـة الوطنيـة للمـرأة واملنظمـات غـري احلكوميـة               وزاريـة مـشتركة    تشكيل جلنة    ٢٠٠٥

ملـساواة  العاملة يف هذا اال، وذلك الستعراض القوانني القائمة بغية التصدي للتمييز وكفالـة ا             
 .للمرأة

 حتديات املرحلة املقبلة
علــى الــرغم مــن الواليــة الدســتورية الــيت تــدعو إىل مــنح الرجــل واملــرأة وضــعاً قانونيــاً   - ٣٧

ــة إىل وضــع واقعــي   . متــساوياً، فــإن هــذا مل يتحقــق بعــد   ألســباب ومل تتــرجم القــوانني النظري
األعـراف الثقافيـة القائمـة علـى قـيم         واملمارسـات االجتماعيـة والتحيـزات و       متنوعة منها األميـة   

الــسياسات والفقــر والتفــاوت اإلقليمــي يف جمــال صــنع  املــرأة يف متثيــلضــعف و النظــام األبــوي
 وقـد حاولـت   ...إخلالتنمية وعدم كفاية إمكانيـات وفـرص الوصـول إىل املعلومـات واملـوارد و        
وطنيــة لــتمكني املــرأة، احلكومــة يف كــثري مــن املبــادرات الــيت قامــت ــا مــن خــالل الــسياسة ال  

 وامليزانية اجلنسانية، وخطة العنصر النسائي واملشروعات املختلفة سـد الفجـوة القائمـة              ٢٠٠١
 . الدستور واالتفاقية والوضع الفعليالذي يبشر بهبني الوعد 

 االلتزام بالقضاء على التمييز : ٢املادة 
 معلومات أساسية

وميثـل هـذا املبـدأ      .  يكفـل املـساواة وحيظـر التمييـز        كما ذُكر أعـاله، فـإن دسـتور اهلنـد          - ٣٨
وقــد اختــذت احلكومــة . األســاس لعــدد كــبري مــن القــوانني والــسياسات الــيت تــضعها احلكومــة  

 .خطوات إجيابية متنوعة لتحقيق املساواة بني اجلنسني
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 مبادرات الدولة
) ٢١املــادة (ة واحلــق يف احليــا) ١٦ و١٤ املادتــان(يكفــل الدســتور احلــق يف املــساواة   - ٣٩

تمييـز لـصاحل    الكمـا يـنص علـى       ) ١٥املـادة   (واحلق يف املساواة واحلماية املتساوية أمام القانون        
وأدخلــت احلكومــة، متذرعــة ــذه األحكــام، تــدابري )). ٤ (١٦واملــادة ) ٣ (١٥املــادة (املــرأة 

 .خاصة متنوعة
ق األساســية الــيت يكفلــها وقــد ســنت قــوانني كــثرية لــتمكني املــرأة مــن التمتــع بــاحلقو  - ٤٠

ــ.  تـــسليط الـــضوء علـــى بعـــض هـــذه القـــوانني يلومت يف التقريـــر األو. الدســـتور ع ضوهـــي ختـ
وقامـت اإلدارة املعنيـة بنمـاء    . الستعراض مستمر ويـتم تعديلـها مـىت مـا اسـتدعت احلالـة ذلـك        

عـديالت علـى   املرأة والطفل واللجنة الوطنية للمرأة باستعراض هذه القوانني واقترحتـا إدخـال ت      
يف مراحـل خمتلفـة مـن        لـدى احلكومـة والـبعض اآلخـر          الًاألحكام التمييزيـة، وجـد بعـضها قبـو        

 . يكتمل النظر فيه بعد الدراسة ومل
) تعـديل (مبوجـب قـانون     : وخالل الـسنوات الـثالث املاضـية مت تعـديل القـوانني التاليـة              - ٤١

لـزواج اخلـاص وقـانون زواج وطـالق      مت تعديل قـانون زواج اهلنـدوس وقـانون ا      ،قانون الزواج 
وقـد مت  . سـرعة البـت يف طلبـات النفقـة     البارسي وقانون اإلجراءات اجلنائيـة الـذي يـنص علـى            

 بالنـسبة للنفقـة     روبيـة  ٥٠٠ الـسقف املنـصوص عليـه يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وهـو                 لغاءإ
ويف قـانون   . لنفقة املناسبة  وأعطي القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد ا       ،اليت تطالب ا املرأة   

 تطلــبالطــالق اهلنــدي مت تعــديل احلكــم ذي الطــابع التمييــزي الــذي يتطلــب مــن املــرأة الــيت    
 الطــالق علــى بطلــبسمح للرجــل بينمــا يــ(اهلجــران /الطــالق إثبــات الزنــا مــصحوباً بالقــسوة 

مـا يتعلـق    ويضع هذا التعـديل أحكامـاً موحـدة بالنـسبة للمـرأة والرجـل في              ). أساس واحد فقط  
الزمن والـذي كـان ينطبـق        عليه   اعفمبوجب هذا التعديل أيضاً حذف احلكم الذي        و. بالطالق
حيني وحدهم وينص على وجوب احلصول على مرسوم من احملكمـة يؤكـد املرسـوم     يعلى املس 

مســـح ممـــا  مت تعـــديل قـــانون الوراثـــة اهلنـــدي ٢٠٠٢ ويف عـــام .الـــصادر عـــن حمكمـــة األســـرة
قـانون الـزواج    ) تعـديل (ومبوجـب   .  باحلصول على نـصيب يف املمتلكـات       للمسيحيات األرامل 

 مت تعــديل قــانون زواج اهلنــدوس وقــانون الــزواج اخلــاص ممــا مســح للنــساء برفــع    ٢٠٠٣لعــام 
قضايا يف املقاطعات اليت يقمن فيها، وبـذلك مت جتـاوز القـانون العـام لتحديـد الواليـة القـضائية               

وبـسبب القلـق علـى اخنفـاض النـسبة بـني       . سـبب الـدعوى  على أساس املكـان الـذي ينـشأ فيـه       
 ٢٠٠٣ وعـام    ٢٠٠٢اجلنسني وعمليات اإلجهاض االنتقائي حسب نـوع اجلـنس، مت يف عـام              

) حظر انتقاء نوع اجلـنس    ( وقانون   ١٩٧١على التوايل، تعديل قانون اإلاء الطيب للحمل لعام         
مـن  لحمـل   ل قـانون اإلـاء الطـيب        وقـد مت تعـديل    . ١٩٩٤تشخيص قبل الوالدة، لعام     التقنيات  
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حتديد املكان واألشـخاص املـسموح هلـم بـإجراء اإلجهـاض وهـو يـنص علـى إجـراءات                    خالل  
وحيظـر قـانون تقنيـات التـشخيص         .عقابية ضد األشخاص غـري املـأذون هلـم بـإجراء اإلجهـاض            

 إىل قتـل    قبل الوالدة إساءة استخدام هذه التقنيات ألغراض معرفة نوع جنس اجلنني مما يـؤدي             
 ويـنص القـانون علـى وضـع أنظمـة للعيـادات الـيت جتـري الفحـوص باسـتخدام               .األجنة اإلنثوية 

عقوبات صـارمة علـى إجـراء فحـوص انتقـاء نـوع اجلـنس        و وآلية إنفاذ  ،الوسائل فوق الصوتية  
 ٨ فقـد عـرض علـى الربملـان يف         .مثة قانون جديد يتنـاول العنـف املـرتيل        و. وعمليات اإلجهاض 

 بغــرض التــصدي ٢٠٠٢لعــام املــرتيل  مــشروع قــانون احلمايــة مــن العنــف ٢٠٠٢رس مــا/آذار
لشكل خفي حىت اآلن من أشكال العنف ضد املرأة على اجلبهة املرتلية، ولكنه سقط مـع حـل                  

وقـد أعـدت    . واحلكومة احلالية ملتزمة بسن قانون بشأن العنف املرتيل       . ٢٠٠٤الربملان يف عام    
ون جديــد بــشأن العنــف املــرتيل، كمــا وضــعت يف االعتبــار       احلكومــة مــسودة مــشروع قــان   

ومـن املقتـرح أيـضاً إدخـال نظـام حجـز            .  النسائية واللجنة الربملانية الدائمة    اجلماعاتتوصيات  
 . للنساء يف الربملان الوطين واهليئات التشريعية الوالئيةمقاعد
ـــ وهنــاك تــشريعات حمــددة حلظــر ومنــع ممارســات مــن قبيــل ممارســة     - ٤٢ “ ديفاداســي”ال

وتنفــرد واليــات ).  زوجهــاتحــرق املــرأة مــع رفــا(“ ســايت”وممارســة الـــ ) إللــه املــرأة إهــداء(
ــراديش وم    ــدرا ب ــادو وأن ــل ن ــوا وا واترشــاهاراكارناتاكــا ومتي ــسا وغ ـــ   . ري وحــدها مبمارســة ال

 ،ويف كثري من األحيان يساء اسـتخدام هـذه املمارسـة القائمـة علـى معتقـد ديـين                  “ ديفاداسي”
وســنت هــذه الواليــات قــوانني .  متثِّــل واحــداً مــن األســباب الــيت تقــود النــساء إىل البغــاء الــيتو

 .ذلـك عاقـب علـى     تو“ ديفاداسـي ” معبـد    فتيـات البنـات ليـصبحن     /ظر إهداء النساء  حتمنفصلة  
لعـام  ) حظر اإلهداء  (“ديفاداسي”املتعلق مبمارسة الـ  فعلى سبيل املثال، ينص قانون كارناتاكا       

 منافيــة معبــد ويعتــرب هــذه األعمــال فتيــاتالبنــات ليــصبحن /علــى حظــر إهــداء النــساء ١٩٨٢
 ، املعبـد يف تيـار احليـاة العـام         فتيـات وعالوة على ذلـك، يـشجع هـذا التـشريع دخـول             . للقانون

أن أي ذرية تنتج عن هذه الزجيـات        و باطالً   يعتربويعلن أن دخول فتاة املعبد يف عقد زواج لن          
 “سـايت ”ـوقد استن قانون منـع ارتكـاب الـ        . عية بسبب كون املرأة فتاة معبد     لن تكون غري شر   

 ومعاقبـة أي شـخص حيـرض، سـواًء بطريقـة            “سـايت ”ـ ملنع أي فرد من ارتكاب ال      ١٩٨٧لعام  
واقترحــت اإلدارة .  وميجــد هــذه املمارســة“ســايت”ـمباشــرة أو غــري مباشــرة، علــى ممارســة الــ 

 . ال تعديالت على مشروع القانون هذا جلعله أكثر صرامةاملعنية بنماء املرأة والطفل إدخ
 آلية االنتصاف

، بوصــفها  الوطنيــةتقــوم احملــاكم العليــا الوالئيــة املنــشأة يف كــل واليــة واحملكمــة العليــا  - ٤٣
وقــد .  أو انتــهاكات احلقــوق األساســيةالتجــاوزات احلكوميــةحاميــة للحقــوق العامــة، بكــبح  
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األوامــر /األوامــر العاديــة يــة واحملــاكم العليــا الوالئيــة ســلطة إصــدارمنحــت احملكمــة العليــا الوطن
 اليت تشمل أوامر االمتثال وأوامر اإلحضار وأوامر املنع وإجـراءات           األوامر القضائية /االستثنائية

. االعتراض وطلبـات نقـل الـدعوى يف حـاالت اإلجـراءات اإلداريـة التعـسفية أو غـري القانونيـة                   
تعلنــه احملكمــة العليــا ميثِّــل قــانون البلــد وقراراــا ملزمــة لكــل احملــاكم    كمــا أن القــانون الــذي  

ــأمر املــادة     . والــسلطات ــة التنفيــذ وت ــا واجب  مــن ١٤٤والقــرارات الــيت تــصدرها احملكمــة العلي
 .الدستور مجيع السلطات املدنية والقضائية بالعمل على مساعدة احملكمة العليا

 حمـاكم  تنـشأ  اجلرائم اليت ترتكب ضد املـرأة كمـا   تم تشكيل حماكم خاصة للنظر يف    يو - ٤٤
وأنــشئت حمــاكم خاصــة أي  . رةثــإجــراءات مــستعجلة لــضمان النظــر بــسرعة يف القــضايا املتع  

، وذلـك   ١٩٨٤ واليـة وإقلـيم احتـادي منـذ عـام            ١٨ يف   ٨٤حماكم لألسرة يبلغ عددها حوايل      
الق ورعايـة األطفـال والوصـاية      للنظر يف املسائل املتـصلة بالـشؤون األسـرية مثـل الـزواج والطـ              

بيد أن عدداً كبرياً من القضايا يف معظم احملاكم يتصل بطلب النفقة مـن              . والنفقة وما إىل ذلك   
وقــد اســتحوذ ســري عمــل هــذه احملــاكم وفعاليتــها علــى اهتمــام اللجنــة الربملانيــة املعنيــة  . الــزوج

ــرأة  ــتمكني امل ــاً  و. ب ــةتلــك مــة مــن  االقتراحــات املقديف تنظــر احلكومــة حالي ووضــعت . اللجن
احلكومة يف اعتبارها ضمان تعيني أعداد أكرب من القاضـيات يف حمـاكم األسـرة وفقـاً ملـا يـنص                     

 . ١٩٨٤عليه قانون حمكمة األسرة لعام 
وتسعى اللجنة الوطنية للمرأة للوفاء بواليتها مـن خـالل أنـشطة متنوعـة هـي التحقيـق                   - ٤٥

 واحلرمـان مـن احلقـوق واملـضايقات اجلنـسية الـيت             لوحـشية األعمـال ا  يف الشكاوي الفردية مـن      
باريفاريـك مـاهيال    (، وإقامة نظام بديل لتوفري العدالـة        ...إخلتعاين منها املرأة يف مكان العمل و      

ــرامج) لــوك اداالت ــاملرأة    /وب ــشريعات اخلاصــة ب ــالقوانني واســتعراض الت ــة ب معــسكرات التوعي
قـت اللجنـة الوطنيـة للمـرأة منـذ إنـشائها فيمـا يـصل         وقـد حق . وتلك املتصلة ا ومـا إىل ذلـك      

.  شكوى مثلت حوادث القتـل واملـضايقة بـسبب املهـر أكـرب عـدد منـها         ٢٤ ٠٢٥جمموعه إىل   
 اتبعتـه اللجنـة     النهج غري الرمسي األكثر ابتكاراً الذي     وقد كانت جلسات االستماع العامة هي       

 توثيـق املعلومـات املتعلقـة بعـدد كـبري           وجنحـت اللجنـة يف    . يف االستماع إىل التظلمات الفرديـة     
من املشاكل اهلامة مثل االغتصاب واإلجهـاض وإهـداء النـساء إىل املعبـد واملـضايقات اجلنـسية                  
والعنــف ضــد املــرأة يف حــاالت الــشغب والرتاعــات الطائفيــة ومــا إىل ذلــك إىل جانــب رعايــة   

 .الدراسات املتعلقة مبختلف املواضيع املتصلة باملرأة
 علــى تــشكيل جلنــة وطنيــة حلقــوق  ١٩٩٣نص قــانون محايــة حقــوق اإلنــسان لعــام  يــ - ٤٦

ومت . اإلنسان وجلان والئية حلقوق اإلنسان بغية تـوفري محايـة أفـضل حلقـوق اإلنـسان وإعماهلـا                 
قــد منحــت هــذه و.  إنــشاء اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان ١٩٩٣أكتــوبر /يف تــشرين األول
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.  انتـهاكات حقـوق اإلنـسان مـن قبـل مـوظفي اخلدمـة العامـة                اللجنة سلطة معاجلة مجيع قضايا    
وتــشمل ســلطات اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان التحقيــق يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان أو  

 واستعراض الضمانات الدسـتورية والتـشريعية حلمايـة حقـوق اإلنـسان             على ارتكاا التحريض  
زيـارة الـسجون    و جمـال حقـوق اإلنـسان،         تنفيـذها فعـالً؛ واالضـطالع باألحبـاث يف         كفالةبغية  
 أماكن االحتجاز التحفظـي حتـت إشـراف احلكومـة، واسـتعراض العوامـل، مبـا يف ذلـك                سائرو

ــسان       ــوق اإلن ــيت حتــول دون التمتــع حبق ــاب، ال ــة وتــشجيع    والاإلره ــدابري العالجي توصــية بالت
متـع اللجنـة الوطنيـة      وتت. املنظمات واملؤسسات غري احلكومية العاملة يف جمال حقـوق اإلنـسان          

حلقــوق اإلنــسان بــسلطة احملكمــة املدنيــة يف اســتدعاء األشــخاص وتــسجيل البينــات والتحقيــق  
وكل دعـوى   . وى من األفراد ويف انتهاكات حقوق اإلنسان      اشكيف  سواء من تلقاء نفسها أو      

 . ترفع إىل اللجنة تعترب دعوى قضائية مبوجب القانون
قبائـل  الواملنبـوذة   لطوائـف   ل واللجنـة الوطنيـة      لفئات املتخلفة لولكل من اللجنة الوطنية      - ٤٧

 أيــضاً ســلطة الفــصل يف الــشكاوى الفرديــة مــن انتــهاك حقــوق الــشخص املنتمــي إىل    ةاملنبــوذ
 .ةقبائل املنبوذال/الطوائف املنبوذةإحدى 

فبموجـب قـانون    . ومت تعديل بعض القوانني دف توفري العدالـة للمـرأة بـصفة سـريعة              - ٤٨
 وقــانون ١٨٦٩ مت تعــديل قــانون الطــالق اهلنــدي لعــام  ٢٠٠١قــوانني الــزواج لعــام ) عــديلت(

 وقـــانون زواج ١٩٥٤ وقـــانون الـــزواج اخلـــاص لعـــام ١٩٣٦زواج وطـــالق البارســـي لعـــام 
 الــذي يــنص علــى أن يــتم البــت يف طلــب دفــع النفقــة ريثمــا يفــصل يف  ١٩٥٥اهلنــدوس لعــام 

 يومـاً مـن تـاريخ تـسليم اإلشـعار إىل املـدعى              ٦٠ غـضون    إعالـة القـصر وتعلـيمهم يف       وأالرتاع  
 علـى تـوفري     ٢٠٠٢ وعـام    ١٩٩٩قانون اإلجـراءات املدنيـة لعـام        ) تعديل(وتنص قوانني   . عليه

 . العدالة بسرعة للجميع مبا يف ذلك النساء يف القضايا املدنية
 مبادرات اهليئة القضائية

ة االلتــزام بتعزيــز احتــرام القــانون الــدويل   مــن الدســتور علــى الدولــ ٥١تفــرض املــادة  - ٤٩
 .بيد أنه ال ميكن استخدام أحكام املعاهدة ما مل يتم إدراجها يف تشريع متكيين. واملعاهدة

وعلى الرغم من أن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة مل تـدرج بعـد               - ٥٠
ــسبي      ــدت ال ــد مه ــضائية ق ــة الق ــإن اهليئ ــشريعات، ف ــن خــالل خطواــ  يف الت ســتباقية، ال اال، م

فقد حكمـت احملكمـة العليـا يف قـضية فيـشاكا        . استخدام مبادئ االتفاقية يف كثري من األحكام      
)AIR 1997 SC 3011 (         بأن أي اتفاقيـة دوليـة ال تتعـارض مـع احلقـوق األساسـية وتنـسجم مـع

ن أجـل تعزيـز هـدف       روحها جيب استلهامها يف هذه األحكام بغية توسـيع معناهـا وحمتواهـا مـ              
ــاح هــذا القــرار   . الــضمان الدســتوري  ــة  للمــرأة االحتجــاج وقــد أت  بأحكــام املعاهــدات الدولي
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ــة ملكافحــة املــضايقات      . وإنفاذهــا ــادئ التوجيهي ــا املب ويف هــذه القــضية، أرســت احملكمــة العلي
 مـن   ١٩اجلنسية، وتبنت هلذا الغرض تعريف املـضايقات اجلنـسية املـستمد مـن التوصـية العامـة                  

 .االتفاقية
الـيت تتنـاول حقـوق املـرأة يف أن     ) AIR 19999 SC 1149(ويف قـضية غيتـا هاريهـاران     - ٥١

تصبح وصياً على الطفل القاصر، مت تطبيق مبادئ االتفاقية اليت اعتربت مبوجبها أحكـام قـانون                
 ويف قــضية بانــدوها مــوكيت مورشــا ضــد.  متييزيــة١٩٥٦الوصــاية والقاصــرين للهنــدوس لعــام 

ــدي،   ــاد اهلنـ ــل    ٥٤٩ SCC ١٠) ١٩٩٧(االحتـ ــسألة عمـ ــا ملـ ــا يف تناوهلـ ــة العليـ ، رأت احملكمـ
احلكومة، بال شك، عندما صدقت على االتفاقية مـع إبـداء حتفـظ بـشأن التنفيـذ                 ”األطفال أن   

التدرجيي ألحكامها، ذكَّرت نفسها بااللتزامات امللقاة علـى عاتقهـا مبوجـب االتفاقيـة، ولكـن                
 الدولـة يف إدارـا األساسـية للحكـم مـن مقتـضيات املبـادئ التوجيهيـة للدسـتور                  ذلك ال يعفي  

 من ديباجة الدسـتور     ٢٤ و ٢٣ و ٢١ مقترنة باملواد    ٤٦و) و(و) هـ (٣٩ و ٤٥وال سيما املواد    
 وتتــــيح متكينــــهم والنمــــو الكامــــل  العدالــــة االجتماعيــــة واالقتــــصاديةالــــيت تــــوفِّر لألطفــــال

ــاً وتعل-لشخــصيام ــاً   اجتماعي ــاً وثقافي ــع –يمي ــراغ  احلــ م ــة روح  وق يف وقــت ف فرصــة لتنمي
“  فرديـاً ومجاعيـاً    –اإلصالح وحب االستطالع واإلنسانية واالجتاه العلمي للزيـادة يف التفـوق            

ــة ت . س. وكــذلك يف قــضية م ــا ضــد والي ــادو امهت  وجهــت احملكمــة ٧٥ SC) ١٩٩٦(ميــل ن
 .مصانع شيفاكاسي للبسكويت ومنع عمل األطفال يف رصدالعليا احلكومة إىل 

رددت احملكمـة العليـا، لـدى تناوهلـا     ) AIR 1997 SC 3021(يف قـضية غـوراف جـني    و - ٥٢
ملــسألة املومــسات، مبــادئ اتفاقيــة منــع مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وأقــرت بــأن حقــوق   

 يتجـزأ   اإلنسان للنساء مبا يف ذلك الطفالت هي حقوق غـري قابلـة للتـصرف وتـشكِّل جـزءاً ال                  
 AIR (امللبوسـات ويف قـضية جملـس تـشجيع صـادرات     . وال ينقسم من حقوق اإلنسان العاملية

19999 SC 625 (   ت احملكمة، لدى تناوهلا ملـسألة املـضايقات اجلنـسيةالـصكوك الدوليـة   أن  ،أقر
اكم  كمـا تـضع علـى احملـ      ، يف قوانينـها   اينانـب اجلنـس   ة اجل  مبراعا اًتضع على الدولة اهلندية التزام    

واحملـاكم ملزمـة بـإيالء االهتمـام        .  بأن ال تسمح بترك الصكوك الدولية لتـذروها الريـاح          اًالتزام
يف احلـاالت الـيت ال يوجـد    الواجب لالتفاقيات واملعايري الدوليـة لتفـسري القـوانني احملليـة خاصـة        

ي ضــد بلديــة دهلــهيئــة ويف قــضية .  بينــها ويكــون هنــاك فــراغ يف القــانون احمللــي فيهــا تعــارض
اعترفت احملكمة العليا، لـدى تناوهلـا مـسألة    ) AIR 2000 SC 1274) (سجل األفراد((العامالت 

أن دور املــرأة يف احلمــل يعتــرب وظيفــة  بــعــامالت املياومــة يف املطالبــة باســتحقاق أمومــة،  حــق 
من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال    ) ب (٥اجتماعية حسب ما هو منصوص عليه يف املادة        

قـضت احملكمـة   ) AIR 1996 SC 1697(ماسـيلماين مـودلري   . ويف قـضية س . مييـز ضـد املـرأة   الت
العليــا، يف معاجلتــها ملــسألة حقــوق املــرأة يف حيــازة األمــالك، بــأن قــوانني األحــوال الشخــصية  
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ودعـت  .  منافيـة متامـاً للمـساواة   ،الـيت تـضع املـرأة يف مرتلـة أقـل      واملستمدة من نصوص مقدسة     
 إىل إزالة العوائق وحظر مجيع أنواع التمييز على أساس نـوع اجلـنس حـسب مـا            ولةالداحملكمة  

وسـائر مـواد    ) و (٢إعمـاالً للمـادة     و.  من دستور اهلند   ١٥ و ١٤هو منصوص عليه يف املادتني      
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة ذات الـصلة، ينبغـي أن تتخـذ الدولـة مجيـع                     

 مبــا يف ذلــك التــشريع، لتعــديل أو إلغــاء التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس يف    التــدابري املناســبة
ويف الواقــع . القــوانني واألنظمــة واألعــراف واملمارســات القائمــة الــيت تــشكِّل متييــزاً ضــد املــرأة

أنـه علـى الـرغم مـن     ) AIR 1996 SC 1011(الحظـت احملكمـة العليـا، يف قـضية فالـساما بـول       
 مــن اتفاقيــة  ٢٩و) ٢ (١٦و) ١ (١٦و) أ (٥ــا علــى املــواد   متــسك حكومــة اهلنــد بتحفظا  

القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، فـإن هـذه التحفظـات ليـست هلـا سـوى تبعـات                         
ــواردة يف الفقــرة     ــالنظر إىل احلقــوق األساســية ال ــة ب ــادة ) ٣(و ) ١ (١٥قليل ــادئ ٢١وامل  واملب

قـررت احملكمـة العليـا    ) AIR 2003 SC 2902(ويف قـضية جـون فاالمـاتوم    . التوجيهيـة للدسـتور  
 مـن   ٤٤ حسب ما جاء يف املادة       موحدمرة أخرى اإلعراب عن احلاجة إىل وضع قانون مدين          

 .  إزالة التناقضات القائمة على أسس أيديولوجيةعلىالدستور، األمر الذي سيساعد 
 مبادرات األحزاب السياسية

ك للحكومـــة احلاليـــة بإدخـــال تـــشريع يـــدعو إىل زم برنـــامج احلـــد األدىن املـــشترتـــيلو - ٥٣
زم تـ كمـا يل  .  املقاعد يف الربملان واهليئات التشريعية الوالئية للمـرأة        ١/٣ختصيص ما ال يقل عن      

بإدخــال تــشريع بــشأن العنــف املــرتيل والتمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس وتعــديل   فــوق ذلــك 
ة يف ملكيـة األصـول مثـل        يساوتـ قـاً م  القوانني التمييزية سن تشريعات جديدة تعطـي املـرأة حقو         

 املبـــالغ الـــيت حتـــصل عليهـــا ١/٣زم الربنـــامج أيـــضاً بـــضمان ختـــصيص تـــويل. املـــرتل واألرض
املـرأة والطفـل وإشـراك نـساء األريـاف          لربامج منـاء     )البانشيات(مؤسسات احلكم الذايت احمللي     

 . والصحة وما إىل ذلكيف حتمل مسؤوليات مشاريع التنمية املتصلة مباء الشرب والتعليم 
 مبادرات اتمع املدين

تظـل منظمــات اتمــع املــدين ناشــطة يف رصـد التــزام الدولــة بإزالــة القــوانني التمييزيــة     -٥٤
وتتمثـل االسـتراتيجيات الرئيـسية هلـذا املنظمـات يف           . وتعزيز النظم الفعالة لتوفري العدالة للمرأة     

ــإقامــة و وتنظــيم مجاعــات الــضغط  ةالــدعو وهــي تقــوم أيــضاً بالتنــسيق مــع  . روابط الــشبكيةال
 .احلكومة يف صياغة القوانني املتعلقة حبقوق املرأة

 حتديات املرحلة املقبلة
ــل - ٥٥ ــز      يتمثَّ ــدم التميي ــساواة وع ــل امل ــة يف تفعي ــام احلكوم ــب .  أحــد جمــاالت اهتم وتطال

 وسـائل انتـصاف   الجيـة و  لتمييز ينص علـى تـوفري تـدابري ع        ا ملناهضةاموعات النسائية بقانون    
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احلكومــة عاكفــة علــى دراســة و. واختــاذ إجــراءات عقابيــة وجزائيــة ضــد املمارســات التمييزيــة 
                ـنا اخلتامية بشأن سم من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تعليقااالقتراح املقد

 .التشريعمثل هذا 
 رأة وتقدمها التدابري الرامية لكفالة تطور امل: ٣املادة 

 معلومات أساسية
 الدسـتور جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة          يعددباإلضافة إىل ضمان احلقوق األساسية،       - ٥٦

 .  بتهيئة بيئة مناسبة متكِّن املواطنني من التمتع حبقوقهمهالسياسات الدولة اليت تلزم
 مبادرات الدولة

 الفعلي للحقوق بغية ضـمان ممارسـة   اختذت احلكومة عدة مبادرات ترمي إىل اإلعمال    - ٥٧
واإلدارة املعنيـة بنمـاء املـرأة والطفـل هـي الوكالـة احملوريـة        . املرأة أيضاً هلذه احلقوق ومتتعها ـا     

 وهـي تعمـل بالتنـسيق       .لتوجيه وتنسيق واستعراض جهود احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة           
ماعيــة ومؤســسات تنميــة املــرأة  مــع املؤســسات األخــرى مثــل الــس املركــزي للرعايــة االجت  

 واإلدارة املعنيـة    “راشـتريا مـاهيال كـوش     ” العام ومناء الطفل ومؤسـسة       للتعاونواملعهد الوطين   
بنماء املرأة والطفل واللجان الوالئية للمرأة ومؤسـسات تنميـة املـرأة واـالس الوالئيـة للرعايـة                  

ــة هــي اآلليــات املؤســسية علــى مــستوى الواليــات    ــإجراء  و. االجتماعي ــة التخطــيط ب تقــوم جلن
 .استعراضات دورية للسياسات وأثرها على املرأة

 وأعـادت تـشكيلها     ١٩٩٧شكَّلت احلكومة جلنة برملانية معنيـة بـتمكني املـرأة يف عـام               - ٥٨
ظــروف املــرأة فيمــا يتعلــق / لتقــدم تقريــراً عــن التــدابري املتخــذة لتحــسني وضــع ٢٠٠٤يف عــام 

 املركزية مبا يف ذلـك األقـاليم االحتاديـة، ودراسـة            اختصاص احلكومة طاق  باملسائل الداخلة يف ن   
 وتقـدمي تقريـرٍ عـن    ،التدابري املتخذة لتكفُل للمرأة املـساواة واملركـز والكرامـة يف مجيـع املـسائل      

 ١٨ بدراســة وعــرض ٢٠٠٤فربايــر /وقامــت اللجنــة يف شــباط . ســري الــربامج اإلمنائيــة للمــرأة 
شأن عــدة مواضــيع مثــل املــشاريع اإلمنائيــة لنــساء األريــاف وبــرامج التــدريب  تقريــراً للربملــان بــ

ــاء حــوادث الــشغب وعمــل اللج     ــةللمــرأة واملــرأة يف املعتقــل والعنــف ضــد املــرأة أثن ــة ن  الوطني
ــرأة وعمــل حمــاكم األســرة       اللجــان و ــصحية واألســرية للم ــة ال ــرامج الرعاي ــرأة وب ــة للم الوالئي

وكـثري مـن    . مجاعـات العـون الـذايت     كـني املـرأة يف اهليئـات احملليـة و         والربامج التعليمية للمرأة ومت   
التوصيات املقدمة من اللجنة الوطنية للمـرأة واللجنـة الربملانيـة املعنيـة بـتمكني املـرأة هـي حاليـا                     

 .قيد النظر الفعلي للحكومة
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اللجنـة الربملانيـة   وتستعرِض اإلدارة املعنية بنماء املرأة والطفل واللجنة الوطنيـة للمـرأة و    - ٥٩
لـدى وضـع ومراجعـة    . املعنية بتمكني املـرأة باسـتمرار القـوانني والـسياسات والـربامج املختلفـة        

 .السياسات والقوانني تؤخذ يف االعتبار املنظورات اجلنسانية أو اهتمامات املرأة
مـرأة   ليـوفِّر لل   ١٩٨٧ تعديل قانون سلطات اخلدمات القانونية لعـام         ٢٠٠٢متّ يف عام     - ٦٠

ومن خالل هذا التـشريع تـوفِّر احلكومـة باـان املـساعدة القانونيـة               . فرصة الوصول إىل العدالة   
وهـي تـضطلع مبختلـف      . وخدمات احملامني للنساء الفقريات واملعوزات يف مجيع أنواع القـضايا         

ي قـانوين   الربامج الرامية لتوفري اإلملام بالقوانني على صعيد اتمع احمللـي وتـساعد يف خلـق وعـ                
 تعمـل أيـضاً علـى تـوفري آليـات بديلـة لفـض املنازعـات مـن خـالل                     كمـا أـا   و. لدى اجلمهـور  

تـــضطلع مبعاجلـــة املنازعـــات العائليـــة    و “لـــوك أداالت”الوســـاطة والتوفيـــق بـــني اخلـــصوم    
بفــضل هــذه و. الوالئيــة للمــرأةاللجــان  الوطنيــة واللجنــة بالتعــاون مــع “باريفاريــك أداالت”

ح للنـساء فرصـة الوصـول إىل    يتيتم فض كثري من املنازعات خارج احملكمة مما يلة  اآلليات البدي 
 .العدالة الناجزة وإلجياد حلول ملشاكلهن

 حتــت رعايــة اإلدارة املعنيــة ١٩٩٣يف عــام للتغذيــة املعتمــدة سياسة الوطنيــة الــتعتــرف  - ٦١
و إىل اتبــاع ــج متعــدد   وتــدع،بنمــاء املــرأة والطفــل مبــشكلة ســوء التغذيــة املتعــددة اجلوانــب  

وأنـشئت بعثـة وطنيـة للتغذيـة برئاسـة رئـيس الـوزراء لتنفيـذ         . القطاعات ملكافحة سـوء التغذيـة   
 . للتغذيةسياسة الوطنيةال

 إىل تيسري حصول املـرأة علـى مزيـد مـن            ٢٠٠٢لصحة لعام   الوطنية ل ودف السياسة    - ٦٢
وهـي تعطـي أولويـة      .  للمـرأة  الكاملـة ية  فرص الرعاية الصحية األساسـية وتـوفري الرعايـة الـصح          

 وصــف تفــصيلي لإلجــراءات ١٢ويــرد يف املــادة . الــربامج احملــددة املتــصلة بــاملرأةعليــا لتمويــل 
 .املتخذَة واإلجنازات

 الـسكان   عـدد  املـسائل املتـصلة بتثبيـت        ٢٠٠٠تتناول السياسة السكانية الوطنيـة لعـام         - ٦٣
.  معيـار الطفلـني    ال منع احلمل كخطـوة حنـو حتقيـق        يف جم وحصول اجلميع على خدمات جيدة      

وهي تستهدف ختفـيض معـدل وفيـات األطفـال ومعـدل وفيـات األمهـات، وكفالـة التحـصني                    
الــوالدات داخــل مؤســسات الـشامل جلميــع األطفــال ورفــع سـن الــزواج للبنــات وزيــادة عـدد    

 .التوليد
زمخــاً كــبرياً ) ١٩٩٢ة يف عــام املنقَّحــ (١٩٨٦أعطــت الــسياسة الوطنيــة للتعلــيم لعــام  - ٦٤

وتركِّـز هـذه الـسياسة وخطـة عملـها لعـام       . للمهمة املتمثِّلة يف توفري التعلـيم األساسـي للجميـع     
وتؤكِّد هذه السياسة على مجلة أمور منـها        .  تركيزاً خاصاً على القضاء على التفاوتات      ١٩٩٢

لي إجيـايب يف متكـني املـرأة وذلـك          يـضطلع بـدور تـدخ     لاحلاجة إىل توجيه النظام التعليمي بأسره       
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عن طريـق تـوفري خـدمات دعـم خاصـة لتعلـيم املـرأة وإزالـة العوامـل الـيت تعطِّـل انتـشار تعلـيم                           
 حتقيـق حمـو   ة إىل دفـ اواهل ١٩٨٨وتواصل البعثة الوطنية حملو األمية املنشأة يف عـام   . البنت/املرأة

، اتبــاع ٢٠٠٥املائــة حبلــول عــام  يف ٧٥ أي بلــوغ مــستوى عتبــة مــستدام هــواألميــة الكامــل 
 ٦٠٠البـالغ عـددها     احملددة  من بني املقاطعات    . إستراتيجية متعددة الشعب للقضاء على األمية     

 مــن هــذه  ١٦٠ومتــت تغطيــة  .  مقاطعــة بعمــلٍ مكَثَّــف يف جمــال حمــو األميــة     ٥٧٦تــضطلع 
ة مـا بعـد حمـو األميــة     مقاطعــة يف إطـار محلـ  ٢٦٤ و كليـاً املقاطعـات يف إطـار محلـة حمـو األميـة      

 مت حمـو  ٢٠٠٠ديـسمرب عـام   /وحبلـول كـانون األول    .  يف إطار مشروع التعليم املتواصل     ١٥٢و
، ٢٠٠٠-١٩٩٩وحبلــول عــام .  يف املائــة مــن النــساء٦١ مليــون شــخص منــهم ٩١,٤٣أميــة 

 مركـز تعلـيم غـري    ٢٩٢ ٠٠٠ يف شـخص  مليـون  ٧,٣استفاد من مشروع التعليم غري الرمسـي     
وكان هـذا املـشروع موجهـاً حنـو األطفـال      . إقليم احتادي/ والية٢٥ة يف أكثر من  رمسي منتشر 

غري امللتحقني باملدارس الذين ظلّـوا خـارج النظـام الرمسـي نتيجـة ألسـباب اجتماعيـة اقتـصادية                    
 .وثقافية
إىل ، بــصفة أساســية، ١٩٨٩البــادئ يف عــام “ مــاهيال ســاماخايا”ويهــدف مــشروع  - ٦٥

اسة الوطنية للتعليم إىل برامج حمددة لتعليم املرأة ومتكينها يف املناطق الريفيـة             ترمجة أهداف السي  
وقد ظل هذا الربنامج يتوسـع علـى   . سيما اموعات النسائية املهمشة اجتماعياً واقتصادياً   وال

وقـد  .  واليـات  ٩ مقاطعـة منتـشرة يف       ٦١ قريـة يف     ١٣ ٢٤٧مر السنوات وهو ينفَّذ حاليـاً يف        
 اجلماعات النسائية مـن التـصدي للمـسائل االجتماعيـة الثقافيـة األكـرب الـيت            هذا املشروع  نمكَّ

وأنـشأ الربنـامج، مـن خـالل        . ظلّت تقليـدياً تعطِّـل مـشاركة املـرأة والبنـت يف النظـام التعليمـي               
 صــعيد اســتراتيجيته املتمثِّلــة يف بنــاء منظمــات املــرأة القاعديــة، حمفــالً وبيئــة لتعلــيم املــرأة علــى   

خـوض  مـن أجـل      وتعزيـزاً للمـرأة      منظمات املرأة القاعدية بدورها تعطي دعماً     و. اتمع احمللي 
 .االنتخابات هليئات احلكم احمللي يف املناطق الريفية

 إىل تعمــيم ٢٠٠٠يوليــه عــام /تــسعى الــسياسة الزراعيــة الوطنيــة الــيت أُعلنــت يف متــوز  - ٦٦
تبــشر بالبــدء يف اختــاذ تــدابري هيكليــة ووظيفيــة ومؤســسية  وهــي .املنظــور اجلنــساين يف الزراعــة

مناسبة لتمكني املرأة، وبناء قدراا وحتسني إمكانيات حـصوهلا علـى املـدخالت والتكنولوجيـا             
 .وسائر املوارد الزراعية

 قامت احلكومة، إدراكـاً منـها للفجـوة الواسـعة بـني األهـداف املُعلَنـة        ٢٠٠١ويف عام    - ٦٧
سياسـة وطنيــة  ”القـانون والـسياسات واخلطـط والـربامج وواقـع احلالـة، باعتمـاد        يف الدسـتور و 
. تمثِّــل أهــداف هــذه الــسياسة يف حتقيــق النــهوض بــاملرأة ومنائهــا ومتكينــها تو. “لــتمكني املــرأة

ومقاصــد هــذه الــسياسة هــي يئــة بيئــة للتنميــة الكاملــة للمــرأة مــن خــالل سياســات اقتــصادية 



CEDAW/C/IND/2-3
 

30 05-57214 
 

 فــرص املــساواة يف وتكفــل هلــا ، هلــا باالســتفادة مــن كامــل قــدراا واجتماعيــة إجيابيــة تــسمح
التعليم والرعاية الصحية والعمالـة والـضمان االجتمـاعي وتقلُّـد املناصـب العامـة واملـشاركة يف                  

. صنع القرار يف ااالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية مما يـضمن املـساواة الفعليـة للمـرأة               
غيري املواقف اتمعية واملمارسات الـسائدة يف اتمـع احمللـي عـن طريـق               وهي دف أيضاً إىل ت    

 يف عمليـات التنميـة   جنـساين إشراك الرجال والنساء معاً ومشاركتهم النشطة، وتعمـيم منظـورٍ      
القضاء على التمييز ومجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة والطفلـة وبنـاء وتعزيـز الـشراكات مـع                و

 .املنظمات النسائيةاتمع املدين وال سيما 
وتنص هذه السياسة على العمل اإلجيايب يف جماالت مثل النظام القانوين وهياكل اختـاذ               - ٦٨

يف عمليات التنمية ومتكني املرأة اقتصادياً مـن خـالل زيـادة            اجلنسانية  القرار وتعميم املنظورات    
مـن خـالل    و أفـضل    علـى حنـ    الصغري وختصيص املوارد     االئتمان على املوارد مثل     افرص حصوهل 

ــسائي وممارســات    ــصر الن ــةخطــة العن ــار اجلانــب   امليزن ــساين الــيت تأخــذ يف االعتب  وتطــوير اجلن
نية؛ ومتكني املرأة اجتماعياً من خالل تـوفري التعلـيم للجميـع واتبـاع ـج                امؤشرات تنمية جنس  

ــا إىل ذلــك    ــرأة وم ــي إزاء صــحة امل ــة يف احلــسبان التطــو   . كل ــسياسة العام ــضع هــذه ال رات وت
 حتريـر االقتـصاد علـى املـرأة     اجلديدة اليت ابتدأت بعملية اإلصـالحات االقتـصادية واثـر العوملـة و            

 .وال سيما املرأة يف القطاع غري الرمسي
 للسياسة املذكورة أعاله أن تقوم مجيع الـوزارات         التنفيذيةويتوخى يف االستراتيجيات     - ٦٩

واللجـان  الوطنيـة   اللجنـة   عنيـة بنمـاء املـرأة والطفـل و         بالتشاور مـع اإلدارة امل     ،املركزية والوالئية 
 لترمجــة الــسياسات إىل جمموعــة مــن اإلجــراءات  موقوتــةالوالئيــة للمــرأة بوضــع خطــط عمــل  
ــاس    ــة للقي ــي  احملــددة واألهــداف القابل ــيت ينبغ ــام   ال ــول ع ــا حبل ــوم  . ٢٠١٠حتقيقه وســوف تق

 هياكـل  وإنـشاء يف جمـال التنفيـذ       احلكومات أيضاً بتحديد ورصد مـوارد وتعريـف املـسؤوليات         
وتـنص هـذه الـسياسة      .  يف عمليـة امليزنـة     إدخـال منظـور جنـساين     االسـتعراض و  /وآليات للرصد 

وســوف .  وإعطائهــا طابعــاً تــشغيلياًاتعلــى قيــام جملــس وطــين وجمــالس والئيــة لرصــد الــسياس
يـة رئاسـة اـالس      يتوىل رئيس الوزراء رئاسة الس الوطين كما يتوىل رؤساء الـوزارات الوالئ           

وقــد متــت صــياغة مــشروع خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ هــذه الــسياسة وهــي حاليــاً يف  . الوالئيــة
وحتدد خطة العمـل املـوارد املرصـودة واملـسؤوليات عـن            . مرحلة وضع اللمسات النهائية عليها    

 .التنفيذ وتعزز اآلليات واهلياكل املؤسسية للرصد
إىل “ الرعايـة ”اسـتراتيجيات التخطـيط املتعلقـة بـاملرأة مـن           وعلى مر الـسنني تطـورت        - ٧٠
جـاً متعـدد    ) ١٩٨٥-١٩٨٠(واتبعت اخلطة اخلمـسية الـسادسة       . “التمكني”إىل  “ التنمية”

.  مع تركيـز خـاص علـى ثالثـة قطاعـات رئيـسية هـي الـصحة والتعلـيم والعمالـة                     ،التخصصات
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طــط التاليــة الــيت أُلقــي الــضوء عليهــا يف رر اإلعــراب مــرة أخــرى عــن هــذا التركيــز يف اخلكــوت
، صـار متكـني املـرأة واحـداً مـن           )٢٠٠٢-١٩٩٧(ويف اخلطة اخلمسية التاسـعة      . التقرير األويل 

كان النهج الذي اتبع هو خلـق بيئـة مؤاتيـة متكِّـن املـرأة مـن ممارسـة حقوقهـا حبريـة                     وهداف  األ
وحاولـت هـذه اخلطـة جتميـع        . لرجـل  كـشريك علـى قـدم املـساواة مـع ا           املرتل وخارجـه  داخل  

 يف القطاعــات اخلاصــة املتاحــة حاليــاًاخلــدمات واملــوارد واهلياكــل األساســية والقــوى البــشرية  
ــاملرأة  ــداً ب ــصلةوالقطاعــات حتدي ــن خــالل   املت ــك م ــا، وذل  ”  ــسائي ــصر الن ــيت “ خطــة العن ال

مجيـع قطاعـات التنميـة      االستحقاقات يف   / يف املائة من األموال    ٣٠يقل عن    يخصص فيها ما ال   
 .لصاحل املرأة

 الوطنيـة لـتمكني املـرأة األسـاس للخطـة اخلمـسية العاشـرة               السياسة توصياتوشكَّلت   - ٧١
وهـي تتبـع إسـتراتيجية ذات    . ، اليت توفِّر خطة عمل لتنفيذ السياسة الوطنيـة      )٢٠٠٧-٢٠٠٢(

 :ثالث شعب لتمكني املرأة هي
تية مـن خـالل اعتمـاد سياسـات وبـرامج متنوعـة مـن               خلق بيئة مؤا  : التمكني اجتماعياً  • 

للحـصول علـى احلـد      أجل مناء املرأة، باإلضافة إىل أن تتاح هلا فرص ميسرة ومتساوية            
 .، حىت تتمكّن من االستفادة من كل قدراااألدىن من مجيع اخلدمات األساسية

درة للــدخل ــدف كفالــة تــوفري التــدريب والعمالــة واألنــشطة املــ : تمكني اقتــصادياًالــ • 
 .جعل املرأة مستقلة اقتصادياً ومعتمدة على الذات

القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز بـني اجلنـسني وبـذلك متكـني                  : العدل بني اجلنـسني    • 
املرأة مـن التمتـع ال بـاحلقوق القانونيـة فحـسب بـل أيـضاً بـاحلقوق الفعليـة واحلريـات                      

ــع الرجــل      ــساواة م ــدم امل ــى ق ــسياسية   األساســية عل ــع اــاالت أي اــاالت ال يف مجي
 .واالقتصادية واالجتماعية واملدنية والثقافية وغريها

الرصـد الـيت وضـعت يف اخلطـة اخلمـسية العاشـرة          /وفيما يلي األهـداف القابلـة للقيـاس        - ٧٢
 :واليت هلا أثر مباشر على متكني املرأة

 نقطة مئويـة حبلـول      ١٥ و بـ    ٢٠٠٧ختفيض نسبة الفقر خبمس نقاط مئوية حبلول عام          • 
 .٢٠١٢عام 

 . العاملة النسائية اليت تضاف إىل صفوف القوى العاملةي لأليدازيةالعمالة توفري  • 
 وأن يكملــوا مخــس ٢٠٠٣ضــمان أن يكــون مجيــع األطفــال يف مــدارس حبلــول عــام    • 

 .٢٠٠٧سنوات من التعليم املدرسي حبلول عام 
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نسني من حيث معدالت اإلملام بـالقراءة والكتابـة ومعـدالت           ختفيض الفجوات بني اجل    • 
 .٢٠٠٧ يف املائة على األقل حبلول عام ٥٠األجور بنسبة 

 يف  ١٦,٢ إىل ٢٠١١ و   ٢٠٠١ختفيض املعدالت العشرية للنمو الـسكاين بـني عـامي            • 
 .املائة

 .اخلطة يف املائة خالل فترة ٧٥ إىلزيادة معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة  • 
 من املواليد األحياء حبلـول عـام        ١ ٠٠٠ لكل   ٤٥ختفيض معدالت وفيات الرضع إىل       • 

 .٢٠١٢ حبلول عام ٢٨ إىل ٠٠٠٠٠٠٠ ومن ٢٠٠٧
ــات إىل     •  ــات األمهـ ــدل وفيـ ــيض معـ ــل ٢ختفـ ــام  ١ ٠٠٠ لكـ ــول عـ  وإىل ٢٠٠٧ حبلـ

 .٢٠١٢حبلول عام  ١
احلة للــشرب حبلــول عــام ضــمان حــصول القــرى، بــصورة مــستدامة، علــى امليــاه الــص  • 

٢٠٠٧. 
شرعت اإلدارة املعنية بنماء املرأة والطفل يف حتليلٍ جنـساين مليزانيـة احلكومـة املركزيـة                 - ٧٣

ــات  ــات الوالي ــسائي يف اخلطــة اخلمــسية التاســعة      . وميزاني ــصر الن ــين اســتعراض خطــة العن ويب
م مـن امليزانيـة يف مخـس        من الدعم اإلمجـايل املقـد     يف املائة    ٤٢,٩أن حوايل   ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(

ــة   ــوزارات واإلدارات املركزي ــة هــيويف مخــس وزارات .  علــى املــرأة ينفــقعــشرة مــن ال  رعاي
نفـق حـوايل    أُ ،األسرة والصحة والتعليم واملرأة والطفل والنظـام اهلنـدي للـدواء والعـالج املثلـي              

عنيــة بنمــاء املــرأة  وأصــدرت اإلدارة امل.  اخلطــة علــى النــساء نفقــات يف املائــة مــن ٨٠ إىل ٥٠
 العنـصر النـسائي، وجيـري اختـاذ         لـصندوق والطفل مبادئ توجيهية لـضمان االسـتخدام الـسليم          

ضمان أالَّ يــتم حتويــل مــوارد خطــة العنــصر النــسائي إىل أيــة أغــراض أخــرى، وأن   لــخطــوات 
 .تستخدم للغرض املذكور أعاله فحسب

يـة التعلـيم وأثـره علـى املـرأة، جبعـل             قامت احلكومة، إدراكـاً منـها ألمه       ٢٠٠٢يف عام    - ٧٤
وعليه فإن الدولـة ملزمـة،      . التعليم حقاً دستورياً مبوجب التعديل الدستوري السادس والثمانني       

الفئـة   جلميـع األطفـال يف       اإللزامـي  ألف من الدستور، بتوفري التعلـيم اّـاين و         ٢١مبوجب املادة   
 تكفُـل أن تعمـل الدولـة علـى          ٤٥ن املـادة     فـإ  ،وعالوة على ذلـك   .  سنة ١٤ إىل   ٦من   العمرية

توفري الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكِّرة والتعلـيم جلميـع األطفـال إىل أن يبلغـوا سـن الـسادسة،                    
الوصــي يتمثَّــل يف تــوفري /واجبــاً أساســياً علــى عــاتق الوالــد) ك( ألــف ٥١كمــا وضــعت املــادة 

 .ةبني سن السادسة والرابعة عشرلطفله فُرص التعليم 
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سـارفا شيكـشا    (“ التعلـيم للجميـع   ”ومتشياً مع هذا اهلـدف، بـدأت احلكومـة برنـامج             - ٧٥
ــان ــيم    ) أي ــوفري التعل ــامج وطــين لت ــدائيوهــو برن ــعاالبت خطــة العمــل مبوجــب هــذا   و.  للجمي

، وهـي ـدف إىل إتاحـة فـرص الوصـول للجميـع وااللتحـاق                ٢٠١٠املشروع موضـوعة لعـام      
، ومن املتوقّع أن يكمل مجيع األطفال مخس سـنوات مـن            ٢٠٠٣ عام   باملرحلة االبتدائية حبلول  

ــام          ــول ع ــدائي حبل ــستوى االبت ــى امل ــسني عل ــني اجلن ــضيق الفجــوات ب ــدائي وأن ت ــيم االبت التعل
ويستهدف الربنامج أيـضاً أن يكمـل مجيـع األطفـال مثـاين سـنوات مـن التعلـيم األويل                    . ٢٠٠٧

ــسني علــ    ــتم ســد الفجــوات بــني اجلن ــول عــام    وأن ي ــدائي العــايل حبل ــستوى االبت . ٢٠١٠ى امل
ويخــصص هلــذا .  يهــدف الربنــامج إىل ضــمان بقــاء األطفــال يف املــدارس ،وعــالوة علــى ذلــك

 . مليون روبية١٧٠ ٠٠٠الغرض مبلغ 
ومثة مبادرة أخرى اختذا احلكومة مؤخراً هي تـشكيل جلنـة لرصـد واسـتعراض تنفيـذ             - ٧٦

 ٢٤وقـد شـكِّلَت هـذه اللجنـة يف          . ى مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة       أحكام اتفاقية القضاء عل   
واهلــدف مــن تــشكيل هــذه .  وهــي تــضم ممــثِّلني مــن خمتلــف الــوزارات ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران
ــة  ــشتركة اللجن ــة امل ــي بــني خمتلــف       الوزاري ــدرٍ أكــرب مــن احلــوار والتالق ــسري حــدوث ق  هــو تي

والـسياسات والـربامج املوضـوعة ـدف كفالـة      الوزارات املـسؤولة عـن تنفيـذ خمتلـف القـوانني         
وتتمثَّــل املــسؤولية . املــساواة للمــرأة وكــذلك لرصــد وفــاء الدولــة بالتزامهــا مبوجــب االتفاقيــة  

األوىل والرئيسية امللقـاة علـى عـاتق هـذه اللجنـة يف إعـداد التقريـريني الـدوريني الثـاين والثالـث                       
ــوزارات واإلد   ارات ومــع اتمــع املــدين واجلماعــات  عقــب مــشاورات موســعة مــع خمتلــف ال

وتقترح هذه اللجنة أيـضاً تطـوير مؤشـرات للرصـد بغيـة ضـمان التنفيـذ الفعـال                   . النسائية أيضاً 
 .لاللتزامات مبوجب هذه االتفاقية

 املشروعات والربامج
تقوم حكومة اهلند بتنفيـذ مـشاريع وبـرامج متنوعـة لرعايـة املـرأة ومتكينـها يف جمـاالت                     - ٧٧
الـصغري والتنميـة وتوليـد الـدخل املـستدام          االئتمـان   تخفيف من حدة الفقر وترقيـة املهـارات و        ال

ــانوين وخــدمات         ــف الق ــة والتثقي ــصحية والتوعي ــيم واخلــدمات ال ــا والتعل ــم والتكنولوجي والعل
 .الدعم
 مقاطعـة  ٥٧ لتنمية املرأة الريفيـة ومتكينـها يف       “سواشاكيت”ابتدأت احلكومة مشروع     - ٧٨
مجاعــات العــون  مــن ١٧ ٦٤٧ومت حــىت اآلن تكــوين حــوايل .  ســنوات٥واليــات ملــدة  ٩ يف

 امـرأة مـن تعزيـز ثقتـهن وزيـادة           ٢٤٣ ٩٦٢ يف إطار املشروع، األمر الذي مكَّن حوايل         الذايت
. حتكُّمهن يف الدخل من خالل مشاركتهن يف أنشطة تطوير املهارات واألنشطة املدرة للـدخل             

ــول آذار ــارس /وحبل ــا يقــرب مــن   ٢٠٠٤م ــة حلــوايل  ٣ ٩٠٤، مت صــرف م ــون روبي  ١,١ ملي
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 الدعم والتـرابط الـذي أطلقـه        برنامج اليت مت تشكيلها يف إطار       مجاعات العون الذايت  مليون من   
 مؤلَّفـة مـن   اجلماعـات  يف املائة مـن هـذه       ٩٠وحوايل  . املصرف الوطين للزراعة والتنمية الريفية    

 كمـا أن    ،أنـشطتها تغطيـة    الـصغري تزيـد مـن نطـاق          ومـا فتئـت مؤسـسات التمويـل       . نساء فقط 
 .ى على صعيد القرمجاعات العون الذايتاملنظمات غري احلكومية ما فتئت تشجع 

له ج مرِن وابتكاري يهـدف إىل       “ سوادهار” أُطلق مشروع جديد     ٢٠٠١ويف عام    - ٧٩
صفة خاصـة علـى إعـادة       ويركِّـز املـشروع بـ     . تلبية متطلبات املرأة اليت تعاين من ظـروف صـعبة         

البنــات الالئــي يــتم إهــدائهن للمعابــد أي /تأهيــل العــامالت يف جمــال اجلــنس التجــاري والنــساء
البنـات الالئـي يتعرضـن      /، والنـساء  “جـوغينيس ”ـ   والـ  “باسـايف ”ـ   والـ  “ديفاداسـي ”ـ  فتيات الـ  

ردات الطاعنـات يف الـسن واملـش      /صـغريات الـسن   /خلطر اجتماعي وأخالقي واألرامل املعـوزات     
وربات األسر املعيشية والنساء املتـضررات مـن كـوارث طبيعيـة وسـائر         غري متزوجات   والنساء  

ويـوفِّر املـشروع املـأوى      . النساء الالئي يعانني من ضيق يف حاالت خمتلفة وحتت ظروف صعبة          
واملشورة والتدريب هلـؤالء النـسوة العائـشات يف ظـروف صـعبة والالئـي ال يـنعمن بـأي دعـم                      

 .عي واقتصادياجتما
ــدأ يف عــام  “ سوايامــسيدها”ومثــة مــشروع آخــر   - ٨٠ ــامج  ٢٠٠١ب ــارة عــن برن  وهــو عب

 النــسائية عــن طريــق ضــمان مجاعــات العــون الــذايتلــتمكني املــرأة مــن خــالل شــبكة  متكامــل 
 أن تـــصب مجيـــعويـــسعى الربنـــامج لتحقيـــق . وصـــوهلن املباشـــر إىل املـــوارد وحتكمهـــن فيهـــا

جممـع   ٦٥٠ يف حـوايل  الوالئيـة كومـات  احلرأة لدى احلكومة املركزيـة و املشروعات املتصلة بامل  
ومثة برنامج هام آخر لإلدارة املعنية بنماء املرأة والطفل هـو           .  يف مجيع أرجاء البلد    قرى منتشرة 

ويـوفِّر هـذا الربنـامج أحـدث املهـارات واملعـارف            . تقدمي الدعم إىل برنامج التدريب والتمكني     
 يف القطــاع التقليــدي، مثــل صــنع منتجــات األلبــان  الًلالئــي ال ميلكــن أصــوللنــساء الفقــريات ا

 راجة االجتماعية وواوتربية احليوان وتربية دود القَزج اليدوية واحلإخلملناس.. . 
 منـذ تـسجيله يف      “راشتريا مـاهيال كـوش    ”وقد أثبت صندوق االئتمان الوطين للمرأة        - ٨١
علـى املـرأة ومتكينـها اقتـصادياً مـن      صغري الرئيسية اليت تركِّـز      وكالة االئتمان ال  أنه  ،  ١٩٩٣عام  

.  يف القطــاع غــري الرمســيالًخــالل تــوفري االئتمانــات للنــساء الفقــريات والالئــي ال ميلكــن أصــو
 مليــون روبيــة ١ ٥٤٤، قــام الــصندوق بالتــصديق علــى حــوايل  ٢٠٠٤ســبتمرب /وحــىت أيلــول

 امـرأة   ٥٠٧ ٦٥٠ حـوايل    اتقريباً، استفاد منـه    مليون روبية    ١ ١٨٢صرِف منها مبلغ يساوي     
 . منظمة غري حكومية١ ١٣٠من خالل 

ويف جمال التنمية الريفية، كانت برامج مكافحة الفقر هي السمة الغالبة على مبـادرات            - ٨٢
اُألسـر  مـستوى   إىل رفـع  “سوارناجيانيت غـرام سـواروزغار يوجانـا     ”ودف منظمة   . احلكومة
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قــر عــن طريــق تزويــدها بأصــول مــدرة للــدخل مــن خــالل مــزيج مــن  املــستفيدة فــوق خــط الف
 يف املائـة مـن االسـتحقاقات    ٤٠ورغم ختـصيص   . القروض املصرفية واإلعانات املالية احلكومية    

، بلغــت النــسبة املئويــة حلــصة ٢٠٠٥مــارس / آذار٣١يف إطـار هــذا املــشروع للنــساء، فإنــه يف  
ــة٤٨,٤٤النــساء املــستفيدات مــن هــذا املــشروع     مليــون مــن ٢ومت تــشكيل حــوايل .  يف املائ

 مليـون   ١,٣٦، منـها    ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ١ العون الذايت يف إطار هذا املشروع منذ         مجاعات
 مليــون روبيــة يف ٢٩ ٤٣١,٧ومت صــرف مبلــغ إمجــايل قــدره  . مؤلَّفــة مــن نــساء فقــط مجاعــة 

أنـشطة مـدرة    يف  الـشروع    مـن أجـل      مجاعـات العـون الـذايت      من   ٢٢٠ ٠٠٠شكل ائتمانات لــ  
 “سـامبورنا غـرامني روزغـار يوجانـا       ”وتعمـل منظمـة     .  أسـرة  ٩٠ ٠٠٠للدخل تـستفيد منـها      

 ٣١ و٢٠٠١أبريـل  / نيـسان ١ويف الفترة بني . من فرص العمالة للمرأة  يف املائة    ٣٠على خلق   
 مليـون مـن أيـام العمـل الفـردي،          ٢ ٨٧٣,٤، خلقَت فرص عمالـة قـدرها        ٢٠٠٥مارس  /آذار

أنـديرا  ”ويـنص مـشروع اإلسـكان    ).  يف املائـة  ٢٦,٤٩( مليـون امـرأة      ٧٦١,١ت منها   استفاد
.  علــى ختــصيص املنــازل يف إطــار املــشروع باســم املــرأة أو باســم الــزوجني معــاً“أواس يوجانــا

 روبيـة   ٥٠٠ويهدف املشروع الوطين الستحقاق األمومة إىل مساعدة احلوامل عن طريق منح            
وقـد مت مـؤخراً تعـديل هـذا املـشروع وإعطائـه             . إثـنني أحيـاء   ن  عن كل مولود من أول مولـودي      

ويكفل برنامج النظافـة الـصحية الريفـي تـشييد جممعـات            . “جاناين سوراكشا يوجانا  ”مسمى  
نظافة صحية قروية للنساء وحدهن، وذلك يف األماكن اليت يكون من غري العملي فيهـا تـشييد              

سـورانا جايـانيت    ”  مـشروع  يف املُـدن يف إطـار     ومبوجـب برنـامج العمـل احلـر         . مراحيض فرديـة  
 تقدم املساعدة لفقراء املدن، وعلى رأسـهم النـساء، الـذين يعيـشون       “شاهاري روزغار يوجانا  

وقــد أســفرت اجلهــود الــيت بذلتــها احلكومــة عــن نتــائج متثَّلــت يف  . حتــت خــط الفقــر يف املــدن
واخنفـض  . ١٩٧٣ املائـة يف عـام    يف٥٠ مقابـل  ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام       ٢٦ختفيض الفقـر إىل     

ــشون حتــت خــط الفقــر إىل      ــذين يعي ــسمة يف عــام  ٢٦٠العــدد املطلــق لألشــخاص ال ــون ن  ملي
٢٠٠٠. 

وتسلِّم احلكومة بأن العنف املتزايد دوماً ضد املرأة ميثِّل أيضاً مظهـراً آخـر مـن مظـاهر         - ٨٣
ــرأة      ــهما امل ــذين تعــاين من ــنخفض ووضــع عــدم املــساواة الل ــة  . املركــز امل ــد التزمــت احلكوم وق

املركزية، يف خطتها اخلمسية العاشرة، مبعاجلـة مـشكلة العنـف ضـد املـرأة علـى سـبيل األولويـة          
القصوى من خـالل برنـامج عمـل جيـد التخطـيط يـضم تـدابري قـصرية األجـل وأخـرى طويلـة                        

 إىل إدخـال     ـدف عـالوة علـى ذلـك،        وهـي . األجل على املستوى الوطين ومستوى الواليـات      
ومثة تدخل آخـر    . ديالت الالزمة يف قانون العقوبات اهلندي وسائر التشريعات ذات الصلة         التع

بذل جهود يف تعاون وثيق مـع املنظمـات غـري         بمقترح أثناء اخلطة اخلمسية العاشرة هو املبادرة        
 .احلكومية امللتزمة بإحداث تغير يف توجه اتمع
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 تأثري مبادرات الدولة
ثري خمتلـف الـسياسات واخلطـط والـربامج اإلمنائيـة الـيت نفَّـذا احلكومـة عـرب                   أحدث تأ  - ٨٤

الــسنوات القليلــة املاضــية حتــسناً ملموســاً يف وضــع املــرأة االقتــصادي واالجتمــاعي، ممــا يظهــر   
وكانـت هنـاك زيـادة طفيفـة     . اجلنـساين بوضوح يف جدول املؤشرات املختارة من دليل التنميـة   

 يف عـام    ٩٢٧ مـن    هامـشياً  كمـا سـجلت النـسبة بـني اجلنـسني حتـسناً              نـاث إلليف العدد الكلـي     
وحدث اخنفاض يف معدالت الـوالدات والوفيـات ووفيـات     . ٢٠٠١ يف عام    ٩٣٣ إىل   ١٩٩١
 .٢٠٠٢ يف عـام     ٢٥ إىل   ١٩٨١ يف عـام     ٣٥,٦فقد اخنفـض معـدل الـوالدات مـن          . األمهات

 معـدالت   تـبني  و .٢٠٠٢ يف عـام     ٨,١ إىل   ١٩٨١ يف عام    ١٢,٥واخنفض معدل الوفيات من     
 يف املائــة يف عــام ٥٣,٦٧ إىل ١٩٨١ يف املائــة يف عــام ٢٩,٥٨نــاث زيــادة مــن إل لحمــو األميــة
ــادة يف معــدالت االلتحــاق باملــدارس واخنفــاض يف    ،وباإلضــافة إىل ذلــك . ٢٠٠١  حــدثت زي

املنـاطق احلـضرية    معدل االنقطاع عنها وزيادة يف معدالت مشاركة املرأة يف القوى العاملـة يف              
وزيادة هامشية يف متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار مثـل اخلدمـة اإلداريـة               على السواء   والريفية  

 . ويف اهليئات االنتخابية...إخلاهلندية وخدمة الشرطة اهلندية و
 اجلنسانية مؤشرات خمتارة لدليل التنمية 

الـــــــــــرقم 
 التسلسلي

 اموع الرجال النساء اموع الرجال النساء املؤشر

       الوضع الدميغرايف واإلحصاءات احليوية 
 ١ ٠٢٨,٦ ٥٣٢,٢ ٤٩٦,٤ ٨٤٦,٣ ٤٣٩,٢ ٤٠٧,١ )٢٠٠١ و ١٩٩١باملاليني (السكان  ١
 ٢١,٥٤ ٢١,١٦ ٢١,٩٦ ٢٣,٨٥ ٢٤,٣٠ ٢٣,٣٧ )٢٠٠١ و ١٩٨١(النمو كل عشر سنوات  ٢
   ٩٣٣   ٩٢٧ )٢٠٠١ و ١٩٩١(النسبة بني اجلنسني  ٣
  ٦٢,٣ ٦٥,٣  ٥٧,١ ٥٨,١ )٢٠٠١ و ١٩٩١يف السنتني (لعمر املتوقع عند الوالدة ا ٤
  ٢٣,٩ ١٩,٥  ٢٣,٣ ١٨,٣ ١٩٩١ و ١٩٨١متوسط العمر عند الزواج  ٥
       الرعاية الصحية واألسرية 
 ٢٥,٠   ٣٥,٦   )٢٠٠٢ و ١٩٨١ يف عامي ١ ٠٠٠لكل (معدل الوالدات  ٦
 ٨,١ ٨,٤ ٧,٧ ١٢,٥ ١٢,٤ ١٢,٧ )٢٠٠٢ و ١٩٨١ عامي  يف١ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات  ٧
 مولــود حــي يف عــامي ١ ٠٠٠لكــل (معــدل وفيــات الرضــع  ٨

 )٢٠٠٢ و ١٩٩٠
٦٤ ٦٢ ٦٥ ٨٠ ٧٨ ٨١ 

 مــن املواليــد األحيــاء ١ ٠٠٠لكــل (معــدل وفيــات األطفــال  ٩
 )٢٠٠١ و ١٩٨٥حتت سن اخلامسة يف عامي 

٧١,١ ٧٠,٥ ٧١,٦ ٣٨,٤ ٣٦,٦ ٤٠,٤ 

 مولــود حــي يف  ١٠٠ ٠٠٠وفيــات األمهــات لكــل   معــدل  ١٠
 )١٩٩٨ و ١٩٩٧عامي 

٤٠٧   ٤٠٨   

       حمو األمية والتعليم 
بالنــسبة ) ٢٠٠١ و ١٩٩١(معــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة   ١١

 املئوية
٦٤,٨٤ ٧٥,٢٦ ٥٣,٦٧ ٥٢,٢١ ٦٤,١٣ ٣٩,٢٩ 
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الـــــــــــرقم 
 التسلسلي

 اموع الرجال النساء اموع الرجال النساء املؤشر

 ١٩٩١-١٩٩٠(نــــــسبة االلتحــــــاق باملــــــدارس اإلمجــــــايل 
 )٢٠٠٣-٢٠٠٢ و

      

 ٩٥,٣ ٩٧,٥ ٩٣,١ ١٠٠,١ ١١٤,٠ ٨٥,٥  الصف اخلامس–الصف األول 

١٢ 

 ٦١,٠ ٦٥,٣ ٥٦,٢ ٦٢,١ ٧٦,٦ ٤٧,٠  الصف الثامن–الصف السادس 
-٢٠٠٢ و ١٩٩١ – ١٩٩٠ (االنقطاع عـن املدرسـة    معدل  
 بالنسبة املئوية) ٢٠٠٣

      

 ٣٤,٩ ٣٥,٨ ٣٣,٧ ٤٢,٦ ٤٠,١ ٤٦,٠  الصف اخلامس–الصف األول 

١٣ 

 ٥٢,٨ ٥٣,٤ ٥٢,٣ ٦٠,٩ ٥٩,١ ٦٥,١  الصف الثامن–الصف السادس 
       العمل والعمالة 
ــة    ١٤ ــوى العاملـــ ــشاركة يف القـــ ــدل املـــ ) ٢٠٠١-١٩٩١(معـــ

 بالنسبة املئوية
٣٩,١ ٥١,٧ ٢٥,٦ ٣٧,٥ ٥١,٦ ٢٢,٣ 

) ١٩٩٩ و   ١٩٨١العـدد بـاملاليني يف عـامي        (القطاع املـنظَّم     ١٥
 )ة والتدريباملديرية العامة للعمال(

٢,٨٠ 
)١٢,٢٪( 

٤,٨٣ ٢٢,٨٥ ٢٠,٥ 
)١٧,٢٪( 

٢٨,١١ ٢٣,٢٠ 

ــاملاليني يف عــامي  (القطــاع العــام  ١٦ ) ١٩٩٩ و ١٩٨١العــدد ب
 )استعراض للعمالة(

١,٥ 
)٨,٧٪( 

٢,٨ ١٥,٥ ١٤,٠ 
)١٤,٥٪( 

١٩,٤ ١٦,٨ 

 ١,٢ )١٩٩٧ و ١٩٨١العدد باملاليني يف عامي (احلكومة  ١٧
)١١٪( 

١,٦ ١٠,٩ ٩,٧ 
)١٤,٦٪( 

١٠,١ ٩,١ 

       صنع القرار 
ــشرطة     (اإلدارة  ١٨ ــة ال ــة وخدم ــة اهلندي ــة اإلداري ــدد يف اخلدم الع

 )٢٠٠٠ وعام ١٩٩٧اهلندية يف عامي 
٦٠٨ 

)٧,٦٪( 
٦٤٥ ٧ ٩٥٥ ٧ ٣٤٧ 

)٧,٦٪( 
٨ ٥٠٥ ٧ ٨٦٠ 

ــشيايت راج   ١٩ ــام يف عــامي  (مؤســسات بان  ١٩٨٥العــدد باألرق
 )٢٠٠١ و

٣١٨ 
)٣٣,٥٪( 

٧٢٥ ٩٤٨ ٦٣٠ 
)٢٢,٦٪( 

٢ ٧٢٢ ١ ٩٩٧ 

 ٧٧ )٢٠٠٤ و ١٩٩١العدد يف عامي (الربملان  ٢٠
)٩,٧٪( 

٧٢ ٧٨٩ ٧١٢ 
)٩,٢٪( 

٧٨٤ ٧١٢ 

 ٤ )٢٠٠١ و ١٩٨٥العدد يف عامي (جملس الوزراء املركزي  ٢١
)١٠,٥٪( 

٨ ٤٠ ٣٦ 
)١٠,٥٪( 

٧٤ ٦٦ 

 . بالعينةاخلطة اخلمسية العاشرة، حكومة اهلند؛ نظام التسجيل: املصدر

 حلة املقبلةحتديات املر
 ومتثيـل املـرأة يف      حمـو األميـة    زيادات ملموسة يف العمـر املتوقـع للنـساء ومعـدل             حدثت - ٨٥

علـى الـرغم مـن الـوعي املتنـامي فيمـا يتعلـق بإزالـة القـوانني                  و. مؤسسات احلكـم الـذايت احمللـي      
، “الــتمكني”مث إىل “ التنميــة”إىل “ الرعايــة”التمييزيــة والتحــول يف عمليــة التخطــيط مــن     

واألحكـــام الدســـتورية والقانونيـــة الداعيـــة إىل العمـــل اإلجيـــايب، واآلليـــات املؤســـسية وزيـــادة  
االستثمار، فال يزال التمييز على أساس نوع اجلنس ميثِّل حتـدياً رهيبـاً وهنـاك الكـثري ممـا ينبغـي                     

 .لنتيجة إىل متتع فعلي باحلقوق واملساواة يف احبكم القانونإجنازه من أجل ترمجة احلقوق 
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 مــا تواجهــه املــرأة مــن متييــز ســائد علــى الــصعيد يكيفــهواحلــصول علــى فوائــد التنميــة  - ٨٦
ــاعي ــيم      . االجتم ــة وق ــزات التقليدي ــة واملمارســات والتحي ــة واالجتماعي ــايري الثقافي النظــام فاملع

 وقــد أدت عمليــة حتريــر. األبــوي تــشكِّل عقبــات رئيــسية أمــام حتقيــق املــساواة الفعليــة للمــرأة 
ــاً مــن الرخــاء وســط الفقــر      االقتــصاد ــة القائمــة إذ خلقــت جيوب  إىل تفــاقم التفاوتــات اإلقليمي

واحلرمـان، ألن االســتثمار عامــة مييــل إىل التـدفُّق حنــو املنــاطق الــيت هـي يف مرحلــة متقدمــة مــن    
وقد وضعت احلكومة يف اعتبارهـا هـذه التفاوتـات اإلقليميـة واختـذت        . تنمية اهلياكل األساسية  

ــوارد وحتــسني اهلياكــل        خطــو ــد مــن امل ــوفري مزي ــق ت ــوازن عــن طري ــل يف الت ــصحيح اخلل ات لت
 .األساسية وتوفري حوافز لرفع مستوى املناطق متخلفة النمو وتنميتها أيضا

وتتطلـب اهتمامـاً فوريـاً بغيـة ضـمان املـساواة احلقيقيـة              ومثة جماالت تدعو للقلق البالغ       - ٨٧
هــي عــبء الفقــر املتزايــد وعــدم املــساواة يف احلــصول علــى    واإلعمــال الفعلــي حلقــوق املــرأة، 

الرعايــة الــصحية األساســية وســوء التغذيــة ومعــدالت األميــة العاليــة وانعــدام التــدريب وعــدم     
التحكم فيها، وعدم املساواة يف اقتسام الـسلطة وصـنع القـرار    وصول األوارد و املاحلصول على   

ــات ووســائط اإلعــالم    ــدم الوصــول إىل املعلوم ــات    وع ــساء واملراهق ــد ضــد الن ــف املتزاي  والعن
وتتــصدى احلكومــة هلــذه االنــشغاالت مــن خــالل  . فــالت واســتمرار التمييــز ضــد الطفلــةوالط

 واســتراتيجيات التخطــيط الــيت تــؤدي إىل تعزيــز ،٢٠٠١  لعــامالــسياسة الوطنيــة لــتمكني املــرأة
اليت تـؤدي بـدورها إىل      املكاسب االجتماعية من حيث التعليم والصحة والقدرات على العمل          

 .متكني املرأة
يشكِّل عدم وجود بيانات مفصلة بشأن خمتلف املؤشـرات اإلمنائيـة سـواء علـى صـعيد                  - ٨٨
 أو علــى صــعيد املقاطعــات مــشكلة رئيــسية يف رصــد التقــدم احملــرز يف حتــسني وضــع يــاتالوال

ــرأة  ــق  وامل ــاه حتقي ــسايف اجت ــع الرجــل  واام ــة م ــذ .  الكامل ختــدة    وت ــشأن ع ــاً خطــوات ب حالي
 الـذي يـتم علـى أساسـه مجـع           اجلنـسانية مؤشرات بغية التسريع بالتوحيد القياسي لدليل التنميـة         

. البيانــات املفــصلة حــسب نــوع اجلــنس علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد الواليــات واملقاطعــات  
 القائمــةامج وتــسلِّم احلكومــة أيــضاً باحلاجــة إىل اســتعراض نتــائج القــوانني والــسياسات والــرب   

ــسبة للمــرأة و   ــا بالن ــادةوتأثريه ــهوض     إع ــضمان إســهامها يف الن ــضاء ل ــصميمها حــسب االقت  ت
 .بأهداف حتقيق املساواة بني اجلنسني

 التدابري اخلاصة: ٤املادة 
ألقــى التقريــر األويل الــضوء علــى التــدابري اخلاصــة الــيت اعتمــدا احلكومــة لكفالــة أن     - ٨٩

 كومـن منطلـق إدرا    .  ممارسـة احلقـوق واحلريـات األساسـية والتمتـع ـا            تكون املرأة قادرة على   
 للمرأة والتمييز التارخيي الذي تواجهـه النـساء، ال يكتفـي دسـتور اهلنـد مبجـرد           ة املنخفض املرتلة
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وهـو  )). ٣ (١٥املـادة  (حظر التمييز ضد املرأة بل يوفِّر نطاقاً من التدابري اخلاصة لـصاحل املـرأة          
املساواة يف فـرص العمالـة ويـنص علـى تـدابري خاصـة يف جمـال العمالـة                    يكفل   عالوة على ذلك  

 .وتطبيقاً هلذا املبدأ توفِّر الدولة تدابري العمل اإلجيايب لتحسني وضع املرأة)). ٤(١٦املادة (
يتمثَّــل أحــد أهــم التــدابري اخلاصــة الــيت اختــذا الدولــة يف التعــديلني الثالــث والــسبعني و - ٩٠

 ومناصــب أن حتجــز للنــساء مقاعــد عــضوية لــسبعني للدســتور اللــذان ينــصان علــى  والرابــع وا
ولضمان املشاركة الفعالة لنساء القبائل يف عملية التخطـيط         . رئاسة يف مؤسسات احلكم احمللي    

وصــنع القــرار، مت توســيع نطــاق هــذين التعــديلني ليــشمل منــاطق الطوائــف والقبائــل املنبــوذة،   
مشـول منـاطق الطوائـف      ) (البانـشيات (ت احلكـم الـذايت احمللـي        مؤسساقانون  وذلك من خالل    
 . ١٩٩٦لعام ) والقبائل املنبوذة

ودستورنا يعلن اهلنـد بلـداً عاملانيـاً ذا سـيادة حيظـر فيـه التمييـز علـى أسـاس الطائفـة أو               - ٩١
وتعاين بعض اموعات النسائية من أشكال متعـددة مـن التمييـز علـى             . العقيدة أو نوع اجلنس   

 . ساس الطائفة والدين واإلعاقة مما يؤثر على املرأة بطرق خمتلفة عن الرجلأ
 وســائر القبائــل املنبــوذة/الطوائــف املنبــوذةوتتــألف اموعــات احملرومــة اجتماعيــاً مــن  - ٩٢

 يف املائـة مـن      ١٦,٢ الطوائـف املنبـوذة   ، ميثِّـل أفـراد      ٢٠٠١ووفقاً لتعداد عـام     . الفئات املتخلفة 
 يف املائـة مـن أفـراد        ٨١ويعـيش   .  يف املائـة   ٨,٢ القبائل املنبوذة ،بينما ميثِّل أفراد    جمموع السكان 

ــد   ــاف اهلن ــوذة يف أري ــات     . الطوائــف املنب ــوذة يف والي ــل املنب ــراد القبائ ــع ألف ويوجــد أكــرب جتم
 ٨٥,٩(وميغااليـا   )  يف املائـة   ٨٩,١(، وناغاالنـد    ) يف املائـة   ٩٤,٥(ام  رميـزو : الشمال الـشرقي  

 يف  ٩٤,٥(الكـشواديب   : واألقـاليم االحتاديـة   )  يف املائـة   ٦٤,٢(روناشال بـراديش    آو) ئةيف املا 
وهناك جتمعات كبرية أيضاً يف واليات مادهيـا        ).  يف املائة  ٦٢,٢(ودادرا وناغار هافيلي    ) املائة

ــسا وغوجــارات و  ــراديش واوري ــراديش   نســام وراجــسثا آب ــدرا ب  وماهاراشــترا وجارخانــد وان
 . نيكوبارواندامان وجزر

ووفقاً لتعـداد   . يني والبارسي ذوتتألف األقليات من املسلمني واملسيحيني والسيخ والبو       - ٩٣
وميثِّل املـسلمون   .  يف املائة من جمموع سكان البلد      ١٨,٤، تشكِّل األقليات حوايل     ٢٠٠١عام  

ــسيحيون  ١٣,٤ ــة وامل ــسيخ  ٢,٣ يف املائ ــة وال ــون  ١,٩ يف املائ ــة والبوزي ــة  يف٠,٨ يف املائ  املائ
ومن بـني األقليـات جنـد أن نـساء املـسلمني متخلفـات عـن                . نسمة ٦٩ ٦٠١والبارسي حوايل   

 وما فتئت النـسبة بـني اجلنـسني تـزداد بـني مجيـع اموعـات الدينيـة                   .من مجيع النواحي  غريهن  
 مـا تكـون عليـه    أعلـى وهـي  . ، فيمـا عـدا الـسيخ واهلنـدوس        ٢٠٠١- ١٩٩١على مدى العقد    

وهـي  . ٨٩٣ وأقـل مـا تكـون عليـه بـني الـسيخ حيـث تبلـغ         ١ ٠٠٩ تبلُغ حيث  بني املسيحيني 
 مقارنــة بالنــسبة الوطنيــة البالغــة ٩٣١تــنخفض بالنــسبة للهنــدوس اخنفاضــاً طفيفــاً حيــث تبلــغ  
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 هنــاك فإنــه بالنــسبة لكــل اموعــات الدينيــة فيمــا عــدا املــسلمني، ، وعــالوة علــى ذلــك.٩٣٣
بـني  و.  سـنوات  ٦ إىل   صفر بني األطفال يف الفئة العمرية       نيبني اجلنس نسبة  الاخنفاض خميف يف    

. ٩٣٦نـسبة الكليـة البالغـة      ال باملقارنة مـع     ٩٥٠ بني األطفال    النسبة بني اجلنسني  املسلمني تبلغ   
ة ابـ لإلملـام بـالقراءة والكت    فإن جمموعة اجلني تتمتع بأعلى معدل شـامل         مبحو األمية   وفيما يتعلق   

ــو ــا ٩٤,١ وه ــة بينم ــو     يف املائ ــدل وه ــل مع ــسلمون بأق ــع امل ــة٥٩,١ يتمت ــني  .  يف املائ ــن ب وم
اموعات الدينية تبلغ الفجوة بني اجلنسني من ناحيـة اإلملـام بـالقراءة والكتابـة أعلـى مـستوى                   

 نقطـة مئويـة، وأقـل مـستوى هلـا بـني جمموعـة اجلـني           ٢٣هلا لـدى اهلنـدوس حيـث يبلـغ الفـرق            
ويبلغ معدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة لـدى       . مئوية نقاط   ١٠واملسيحيني حيث يقل الفرق عن      

 بــني ٧٥,٢ بــني املــسيحيني و ٨٤,٤ بــني املــسلمني و ٦٧,٦ بــني اهلنــدوس و ٧٦,٢الرجــال 
معــدل اإلملــام وباملقابــل يبلــغ .  بــني أفــراد جمموعــة اجلــني٩٧,٤يني وذ بــني البــو٨٣,١الــسيخ و

لـدى نـساء     ٧٦,٢ و اء املسلمني لدى نس  ٥٠,١ و ٥٣,٢ بالقراءة والكتابة لدى نساء اهلندوس    
 لدى نساء جمموعـة    ٩٠,٦يني و ذالبولدى نساء    ٦١,٧ السيخ و  لدى نساء  ٦٣,١ و حينيياملس
 .اجلني
 ٥٢,٤مـع   قارنـة   بامل ٢٧,٥بلـغ   يومعدل املشاركة يف العمل بالنسبة للمرأة اهلندوسـية          - ٩٤

لرجـال؛ وبـني نـساء       ل ٤٧,٥ مقابـل    ١٤,١وبـني نـساء املـسلمني يبلـغ املعـدل           . بالنسبة للرجل 
 ٢٠,٢٢ بالنــسبة للرجــال وبــني نــساء الــسيخ هــو  ٥٠,٧ باملقارنــة مــع ٢٨,٧املــسيحيني هــو 

 بالنـسبة  ٤٩,٢ مـع قارنـة   بامل ٣١,٧ البـوذيني  بالنـسبة للرجـال وبـني نـساء          ٥٣,٣مـع   قارنة  بامل
واملعـدل العـام للهنـد هـو        .  بالنـسبة للرجـال    ٥٥,٢ مقابـل    ٩,٢للرجال وبـني نـساء اجلـني هـو          

 .  بالنسبة للنساء٢٥,٦ للرجال و٥١,٧
 مبادرات الدولة 

 التخلف االجتماعي واالقتصادي النـسيب لقطاعـات اتمـع املنتميـة       دراكومن منطلق إ   - ٩٥
) ١٤املـادة   (القبائـل املنبـوذة، يكفـل دسـتور اهلنـد املـساواة أمـام القـانون                 /إىل الطوائف املنبـوذة   

لنــهوض بالفئــات املتخلفــة اجتماعيــاً وتعليميــاً أو     ويكلِّــف الدولــة بوضــع ترتيبــات خاصــة ل    
ــوذة  ــوذة  /للطوائــف املنب ــل املنب ــادة (القبائ ــة ســلطة وضــع    )). ٤ (١٥امل ــضاً ميــنح الدول وهــو أي

ــتمني إىل    لتخــصيص نــسب يف ترتيبــات   التعيينــات والوظــائف والترقيــات لــصاحل املــواطنني املن
اء غـ دسـتور اهلنـد بـصورة قاطعـة علـى إل          وينص  )).  أ ٤ (١٦و) ٤ (١٦املادة  (الفئات املتخلفة   

وعالوة على ذلك، يكلِّـف الدسـتور       ). ١٧املادة  ( ومينع ممارسته بأي شكل من األشكال        النبذ
تعزيـز املـصاحل التعليميـة واالقتـصادية للقطاعـات األضـعف بـني          لالدولة بأن تـويل عنايـة خاصـة         

 حبمايتــها مــن الظلــم االجتمــاعي القبائــل املنبــوذة، ويعــد/الــسكان وال ســيما الطوائــف املنبــوذة
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القبائـل املنبـوذة    /وميثِّـل حجـز مقاعـد للطوائـف املنبـوذة         ). ٤٦املادة  (ومجيع أشكال االستغالل    
تــدبرياً ) ٣٣٥املــادة (ويف دوائــر اخلــدمات ) ٣٣٢ و٣٣٠املادتــان (يف املؤســسات الدميقراطيــة 

تعـيني جلنـة لتقـصي ظـروف        دسـتور الدولـة سـلطة       ال مينحكما  . الفئاتخاصاً آخر لصاحل هذه     
وحتديـد الطوائـف الـيت تعتـرب طوائـف منبـوذة            ) ٣٤٠املـادة   (الفئات املتخلفة اجتماعياً وتعليمياً     

 مـن   هبـة وهو يعد بإعطاء معونة يف شـكل        ).  على التوايل  ٣٤٢ و ٣٤١املادتان  (وقبائل منبوذة   
 )). ١ (٢٧٥ملادة ا(أجل تعزيز رفاه القبائل املنبوذة ورفع مستوى اإلدارة يف مناطقها 

يرســي اجلــدول اخلــامس للدســتور قواعــد معينــة بــشأن القبائــل املنبــوذة ومناطقهــا يف     - ٩٦
 وميغااليـا وتريبـورا وميـزورام وذلـك عـن طريـق ضـمان قيـام                 آسـام  واليـات    باستثناءالواليات  

ئـل املنبـوذة    تقدمي تقارير سنوية إىل رئيس اهلند فيما يتعلـق بـإدارة منـاطق القبا             بحكام الواليات   
وإنــشاء جمــالس قبائــل استــشارية لتقــدمي املــشورة بــشأن املــسائل املتــصلة برفــاه القبائــل املنبــوذة   

 اجلــدول الــسادس للدســتور أيــضاً إدارة منــاطق   يتنــاولكــذلك )). ١ (٢٤٤املــادة (وتقــدمها 
ائـل  ميـزورام مـن خـالل إعـالن بعـض منـاطق القب      وميغااليا وتربيـورا  و آسامالقبائل يف واليات   

مقاطعات ومنـاطق ذات حكـم ذايت، وكـذلك عـن طريـق تـشكيل جمـالس مقاطعـات وجمـالس                     
 )). ٢ (٢٤٤املادة (إقليمية 

 ايــضع الدســتور ضــمانات معينــة لالعتــراف حبقــوق األقليــات يف احملافظــة علــى ثقافتــه  - ٩٧
ويف .  مـن الدسـتور  ٣٠ و٢٩ مبوجـب املـادتني   اوإقامة وإدارة مؤسـسات تعليميـة مـن اختيارهـ      

إىل تدريس األطفال املنتمني إىل أقليات لغويـة بلغـة األم          ) أ (٣٥٠الوقت الذي تدعو فيه املادة      
علـى وجـود موظـف خـاص حلمايـة      ) ب (٣٥٠يف املرحلة االبتدائيـة مـن التعلـيم، تـنص املـادة          

 .مصاحل األقليات اللغوية
اعات، فقد مت اختـاذ كـثري       ومبا أن التعليم يلعب دوراً رئيسياً يف حتسني وضع هذه القط           - ٩٨

. مواصـلة التعلـيم  مـن  من التدابري اخلاصة لـتمكني التالميـذ املنـتمني إىل طوائـف وقبائـل منبـوذة            
 : وهذه التدابري اخلاصة هي

، ويقتـرح يف خطـة العمـل تركيـز اهتمـام            ٢٠٠٢مت إعالن التعليم حقاً أساسياً يف عام         • 
 . نبوذةالقبائل امل/ املنبوذةالطوائفنساء خاص على 

 مقاطعة مت تعريفها بأـا مقاطعـات تتميـز باخنفـاض معـدل              ١٤٦يوىل اهتمام خاص لـ      • 
املنظمـات  ومنح احلكومـات الوالئيـة      ويف إطار هذا املشروع، ت    .  بني اإلناث  حمو األمية 

ابتدائيـة  / يف املائة من أجل إنشاء مـدارس ابتدائيـة           ١٠٠التطوعية مساعدة مالية بنسبة     
 ثانوية عليا متعددة الصفوف وذات سكن داخلـي للبنـات املنتميـات إىل              عليا ومدارس 
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 أقـاليم   ٣ واليـة و   ١٣ يف   اً قرويـ  اًمجمعـ  ٣٢٥ويغطي هـذا املـشروع      . هذه اموعات 
 .سامآ مقاطعات يف ٤احتادية و

بــرامج التنميــة التعليميــة اخلاصــة لفتيــات الطوائــف املنبــوذة يف   ”ويــستهدف مــشروع  • 
ــيت   ــات الــ ــدل  املقاطعــ ــا معــ ــنخفض فيهــ ــة يــ ــو األميــ ــام  “حمــ ــل يف عــ ــذي أدخــ ، الــ

، إنشاء مدارس داخلية خاصة لفتيـات الطوائـف املنبـوذة الالئـي ميـثلن               ١٩٩٦/١٩٩٧
 وال القادمــات مــن جيــوب منخفــضة املــستوى التعليمــي اجليــل األول مــن التلميــذات 

 .تساعد التقاليد والبيئات السائدة فيها على التعلُّم
 . معــايري فــتح املــدارس االبتدائيــة لــصاحل الطوائــف والقبائــل املنبــوذة ويــتم التــساهل يف • 

 كيلــومتر علــى بعــدوتفــتح حاليــاً مدرســة ابتدائيــة خلدمــة الطوائــف والقبائــل املنبــوذة   
العــدد  نــسمة عوضــاً عــن ٢٠٠واحــد مــن التجمعــات الــسكانية البــالغ عــدد أفرادهــا  

  نسمة؛٣٠٠ املطلوب وهو
والـزي املدرسـي والقرطاسـية وحقائـب املدرسـة ومـا إىل ذلـك                يةتوفري الكتب املدرس   • 

 .التلميذاتباان إىل هؤالء 
حجز مقاعد ألفراد الطوائف والقبائل املنبوذة يف مؤسسات احلكومة املركزيـة للتعلـيم              • 

 .العايل
التــساهل يف احلــد األدىن للنــسب املئويــة الــيت تؤهــل لــدخول اجلامعــات والكليــات          • 

 .قنية التاملعاهدو
دروس التقويــة والــدروس اخلــصوصية للتالميــذ مــن الطوائــف والقبائــل املنبــوذة وذلــك  • 

 .لتحسني املهارات األكادميية والكفاءة اللغوية األمر الذي يرفع من مستوى استيعام
ــوطين للبحــث عــن      الا •  ــشروع ال واهــب، ختــصص  املحتفــاظ مبــنح دراســية يف إطــار امل

 .نتمني إىل الطوائف والقبائل املنبوذةبصورة حصرية للتالميذ امل
التساهل مع املرشحني املنتمني إىل الطوائف والقبائل املنبوذة مبنحهم ختفيضاً يـصل إىل              • 

 يف املائــة مــن النمــر املطلــوب احلــصول عليهــا الجتيــاز االختبــار املؤهــل للحــصول ١٠
ــصغار   ــاحثني ال ــى زمــاالت الب ــا ومنح،عل ــع مــن   ه ــازون هــذا االم جلمي تحــان مــن  جيت

 .املرشحني املنتمني إىل الطوائف والقبائل املنبوذة
تيــسري تعــيني املرشــحني املنــتمني إىل الطوائــف والقبائــل املنبــوذة يف الوظــائف الــشاغرة   • 

وقــد بــدأت املديريــة العامــة  . وزارات احلكومــة املركزيــة/احملجــوزة يف خمتلــف إدارات
ــدريب مــشروعاً آخــر هــو    ــة والت ــاحثني عــن  “ دريب اخلــاصمــشروع التــ ”للعمال للب
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وظــائف مــن أفــراد الطوائــف والقبائــل املنبــوذة املــسجلني يف أســواق العمالــة، وذلــك    
اختبـارات االختيـار الـيت جتـرى مـن أجـل       /لتمكينهم من دخـول االمتحانـات التنافـسية     

 .  هلاعادلةاملوظائف ال أو “ج”التعيني يف وظائف اموعة 
واحـدة مــن  “ بنــاء وبنـات الطوائــف والقبائـل املنبــوذة  بيــوت الطلبـة أل ”ميثِّـل مـشروع    • 

ــسبة االلتحــاق          ــن أجــل حتــسني ن ــة م ــا احلكوم ــيت توفره ــسية ال ــدعم الرئي خــدمات ال
ــة    . باملــدارس ــاً وهــو يهــدف إىل ختفــيض معــدالت االنقطــاع عــن الدراســة العالي حالي

ائـل املنبـوذة    وزيادة معدالت البقاء يف املدارس بني الطالب املنتمني إىل الطوائـف والقب           
عن طريـق تـوفري مرافـق الـسكن الطـاليب هلـم يف املـدارس الوسـطى والثانويـة والثانويـة                

 . العليا والكليات واجلامعات
الفئـات املتخلفـة األخـرى      /تشييد بيوت طالبات للبنات املنتميات إىل الطوائف املنبوذة        • 

 ٥ ٣٢٠مت اإلفـراج عـن      ويف إطار هـذا املـشروع،       .  التعليم العايل  متابعةلتمكينهن من   
 مــن املــساكن الطالبيــة   ١٤تــشييد ل ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤مليــون روبيــة خــالل الفتــرة    

وبالنـسبة للمـستفيدين مـن      .  بنـت مـن بنـات الطوائـف املنبـوذة          ١ ١٤٦للبنات لصاحل   
 املـساكن الطالبيـة   ١/٣الفئات املتخلفة األخرى، من املقـرر أن يـبىن للبنـات وحـدهن       

 . اكن طالبية ألبناء وبنات الفئات املتخلفة األخرىيف إطار برنامج بناء مس
“ مـشروع مـصارف الكتـاب للطـالب املنـتمني إىل الطوائـف والقبائـل املنبـوذة                ”يوفِّر   • 

الكتب املدرسية هلؤالء الطالب ملتابعة تعلـيمهم يف جمـاالت الطـب واهلندسـة والبيطـرة                
ــبة القانون    ــددة واحملاس ــة املتع ــة والتخصــصات الفني ــال و والزراع ــة وإدارة األعم ــوم ي عل

 بطريقــة بريــل املدونــةقــد وضــعت ترتيبــات أيــضاً لتــوفري الكتــب  و.  والقــانوناألحيــاء
 .للطالب املكفوفني

ومت إلغــاء رســوم الدراســة يف مــدارس احلكومــة يف مجيــع الواليــات علــى األقــل حــىت      • 
ة للطــالب وألغــت بالفعــل معظــم الواليــات رســوم الدراســة بالنــسب. املرحلــة االبتدائيــة

 .املنتمني إىل الطوائف والقبائل املنبوذة حىت املرحلة الثانوية العليا
 للطالب املنتمني إىل الطوائف املنبوذة ملتابعة الدراسـة         الثانويةوتوفَّر منح الدراسة فوق      • 

 مشــل هــذا ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣وخــالل عــام . بعــد التخــرج مــن مؤســسات معتــرف ــا
النـــساء تقريبـــاً بتكلفـــة قـــدرها  يف املائـــة مـــن ٣٠ مليـــون طالـــب منـــهم ٢املـــشروع 

 .  روبية٦٦٠ ٠٠٠
تم التركيز بـصفة خاصـة علـى الطوائـف والقبائـل املنبـوذة يف خمتلـف بـرامج التعلـيم                     يو • 

شيكـشا  ”و  “ لوك مجبـيش  ”الوالئية أي برنامج املقاطعات للتعليم االبتدائي، وبرامج        
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وجبــة منتــصف م غــري الرمســي ومــشروع التعلــي“ ســارفا شيكــشا ايــان”و “ كــارمي
 ...اليوم وإخل

قـد اختـذت تـدابري خاصـة مماثلـة يف جمـال العمالـة أيـضاً مثـل حجـز وظـائف للطوائــف             • 
ــوذة، ووضــع   ــل املنب ــات    أحكــاموالقبائ ــساهل يف شــروط الترقي ــات والت  خاصــة للترقي
 .واألهلية هلا وما إىل ذلك

 AIR(سـوهين ضـد االحتـاد اهلنـدي     ومنذ صـدور قـرار احملكمـة العليـا يف قـضية انـدرا        • 

1993 SC 47()     قامـت احلكومـة، وفـاًء    )اليت تعرف عموماً بإسـم قـضية جلنـة مانـدال ،
 يف املائـة مـن األمـاكن للفئـات          ٢٧بالوعد الدستوري املتعلـق بالعمـل اإلجيـايب، حبجـز           

 املتخلفــة اقتــصادياً واجتماعيــاً يف اخلدمــة املدنيــة املركزيــة ووحــدات القطــاع العــام        
 األمـاكن احملجـوزة     إضـافة إىل  واملؤسسات املاليـة مبـا يف ذلـك مـصارف القطـاع العـام               

أيدت احملكمة العليا صـحة إجـراءات احلجـز هـذه           و. بالفعل للطوائف والقبائل املنبوذة   
وقررت قصرها، باعتبارها شكالً بالغ الشدة من التدابري أو العمل اإلجيايب، على أقليـة              

 . يف املائة إال يف حاالت استثنائية٥٠أن ال تتجاوز املقاعد أي أا ينبغي 
يكفل الدستور حجز مقاعد للطوائـف والقبائـل املنبـوذة يف           )  أ ٤ (١٦وبإدخال املادة    • 

 . الترقيات
 لتعلـيم نـساء الطوائـف والقبائـل     “كاستوربا غانـدي باليكـا فيـدياليا      ”إدخال مشروع    • 

 .املنبوذة ونساء األقليات
ــام  •  ــو    ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ويف العـ ــد هـ ــشروع جديـ ــال مـ ــاهيال  ” مت إدخـ ــي مـ اديفاسـ

 .لتمكني نساء القبائل“ ساشاكتيكاران يوجانا
وقـد مت حظـر النبـذ يف        . اختذت تدابري خاصة للتـصدي ملـشكلة التفرقـة والعـزل والنبـذ             - ٩٩

. ١٩٥٥وأصبح يعتـرب جرميـة مبوجـب قـانون محايـة احلقـوق املدنيـة لعـام                  ) ١٧املادة  (الدستور  
ــ ــة    وت ــى ممارســة التفرق ــازل إىل القــضاء عل ــع األرض واملن ــضاً مــشروعات توزي وهــذه . سعى أي

املمارسة، مـع أـا يف طريقهـا إىل الـزوال، توجـد بـشكل غالـب يف قلـة مـن األمـاكن، وتبـذل                          
 . للقضاء عليهاجهود حالياً 

١٠٠ -        يلـهم يف   عاليهم وإعادة تأه  ومت تعديل املشروع الوطين لتحرير جامعي القاذورات وم
، ليسمح باستخدام معايري منقَّحة وإشراك املنظمات غري احلكومية يف اجلهـود الـيت              ١٩٩٨عام  

 تقريبـاً مـن     ٣٨٤ ٠٠٠قد مت إعادة تأهيـل      . تبذل من أجل حتديدهم وحتريرهم وإعادة تأهيلهم      
، بينمـــا مت تــــدريب  ٦٥٣ ٠٠٠دهم  الـــذين مت حتديــــدهم والبـــالغ عــــد  راتوذاجـــامعي القــــ 
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لتمويـــل ل “ســـايف كارامـــشاريش”وتعمـــل مؤســـسة .  ممارســـة مهـــن بديلـــة علـــى١٤٧ ٠٠٠
 بـصفة حـصرية لتـشجيع التنميـة االقتـصادية           ١٩٩٧ينـاير   /والتنمية اليت أُنشئت يف كانون الثاين     

والعمل احلر يف أوساط جامعي القاذورات، على تنفيذ مشاريع خمصصة بصفة حـصرية للنـساء            
وتعمـل هـذه املؤسـسة بوصـفها مؤسـسة      . ن املعاالت بنا“سايف كارامشاريش”املنتميات إىل   

 مـساعدة ماليـة بأسـعار       تقـدم و. قمة بتوجيه األموال من خالل وكاالت التوجيه التابعة للدولـة         
فائدة ميسرة لألشخاص الذين يعملون يف مهنة مجع القـاذورات، وذلـك إلنـشاء أنـشطة بديلـة                  

 أيــضاً عــن اإلشــراف علــى التقــدم احملــرز حنــو واملؤســسة مــسؤولة. مــدرة للــدخل وقابلــة للبقــاء
 .الوفاء بااللتزام الوطين بالقضاء التام على مجع القاذورات يدوياً

االتفاقيـة املتعلقـة بالعمـل      (٢٩صدقت اهلند على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            - ١٠١
) إلغـاء (و قـانون     وسـنت قانونـاً هـ      ١٩٥٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠ يف) ١٩٣٠اجلربي لعـام    

 الــذي مت مبقتــضاه اإللغــاء القــانوين لنظــام عمالــة إســار   ١٩٧٦نظــام عمالــة إســار الــدين لعــام  
عمالـة إسـار الـدين أخـذت        فإن حاالت   وبفضل اجلهود املتضافرة اليت بذلتها احلكومة،       . الدين

قـة مـن    بيد أنه مـن وقـت إىل آخـر يـتم اإلبـالغ عـن حـاالت متفر                 . تتناقص من سنة إىل أخرى    
وتقــع علــى عــاتق حكومــات الواليــات واألقــاليم االحتاديــة مــسؤولية تنفيــذ هــذا    . هــذا النــوع

عــادة إل علــى تنفيــذ مــشروع ، تعمــل١٩٧٨ت احلكومــة املركزيــة منــذ عــام ئــمــا فتو. القــانون
 مـشروع حتـت     مثةو. تأهيل العاملني بإسار الدين الذين يتم حتديدهم وتوفري املساعدة املالية هلم          

عـاملني بإسـار    اللوكاالت التطوعية من أجـل حتديـد        اإىل  تقدمي معونة يف شكل هبات      ”مى  مس
ولـضمان التحريـر الفعلـي    .  مالية لألغـراض اإلداريـة  ةبتوفري إعانيقوم ، “الدين وإعادة تأهيلهم  

ــاملني بنظــام إســار الــدين وإعــادة تأهيلــهم، نــصحت الواليــات أيــضاً بإدمــاج املــشروع           للع
وتتـضمن األنـشطة الـيت مت       . هلذا الغرض مع مختلف املشاريع الراميـة ملكافحـة الفقـر          املخصص  

إطالقهــا حتــت خطــة العنــصر اخلــاص لــصاحل الطوائــف والقبائــل املنبــوذة، ترتيبــات لتخــصيص   
نظـام عمالـة إسـار    ) إلغـاء (وبغيـة إنفـاذ قـانون       . األرض الزراعية الفائضة للعاملني بإسـار الـدين       

فيهـا   يـتم اإلبـالغ      الـيت ، مت إنشاء جلان يقظة يف األقـسام الفرعيـة بالواليـات             ١٩٧٦الدين لعام   
وتـشارك  . وجتتمع هذه اللجان بصفة دوريـة السـتعراض العمـل املُنجـز           . ر الدين عن عمالة إسا  

مـارس  /وحـىت آذار  . ني بإسـار الـدين وإعـادة تأهيلـهم        ل التطوعية يف حتديد العام    الوكاالتأيضاً  
وميثِّـل  .  منهم ٢٦٦ ٢٨٣ من العاملني بإسار الدين وأعيد تأهيل        ٢٨٥ ٣٧٩د   مت حتدي  ٢٠٠٥

 العاملني بإسار الدين وحتريرهم وإعادة تأهيلهم عملية متواصلة تقوم فيهـا خمتلـف              التعرف على 
 .الوكاالت التطوعية والشخصيات البارزة بدعم اجلهود احلكومية
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 احلقوق يف األرض
برية من الطوائف والقبائل املنبوذة تعيش يف املنـاطق الريفيـة، فـإن    نظراً ألن أعداداً ك   - ١٠٢

ــذ االســتقالل يف عــام        ــدابري الــيت اختــذت من ــر مــن أهــم الت بعتــاألرض ت اإلصــالحات املتعلقــة ب
ومــع إدخــال القــوانني املتعلقــة باحلــد . ، بغــرض متكــني هــذه اتمعــات احملليــة اقتــصاديا١٩٤٧ً

 وإعــادة توزيــع األراضــي الفائــضة، بلغــت  ١٩٧٢اعيــة يف عــام األقــصى مللكيــة األراضــي الزر 
 ٧,٣٧ رهسـ بألبلـد   يف ا  الـيت أعلنـت فائـضة        ١٩٩٨سـبتمرب   /الكمية الكليـة لألراضـي يف أيلـول       

ــة علــى مــا يقــرب مــن   . مليــون فــدان  مليــون فــدان مــن هــذه األراضــي   ٦,٥واســتولت الدول
 يف املائة منـهم إىل      ٣٦ ينتميلذين   مليون من املستفيدين ا    ٥,٣٤وأعادت توزيعها على حوايل     

ــف ال ــوذة املطوائ ــة إىل ١٤و نب ــل ال يف املائ ــوذةاملقبائ ــة وأًصــدرت . نب ــشتركة صــكوك ملكي  م
 .باسم الزوج والزوجة) تباتا(

األراضـي املمنوحـة للـهيئات القبليـة إىل     ملكيـة  وقبِلـت احلكومـة سياسـة حظـر نقـل       - ١٠٣
وقد سـنت واليـات     .  ملكيتها إىل العناصر القبلية    ت حول هيئات غري قبلية وإعادة األراضي اليت     

 حولـت املمنوحـة وإعـادة األراضـي الـيت         /كثرية تشريعات حتظر حتويـل ملكيـة األراضـي القَبليـة          
القبائـل املنبـوذة    /الطوائـف املنبـوذة   وما فتئت احلكومة أيـضاً تعمـل علـى تنظـيم نـساء              . ملكيتها

 لتمكينــهن مــن الوصــول إىل   لعــون الــذايت لمجاعــات  يف  ال ميلكــن أصــوالً الفقــريات الالئــي 
 .االئتمانات الصغرية واألنشطة املدرة للدخل

وتعكس مشكلة املديونية يف أوساط الطوائف والقبائـل املنبـوذة فقـر هـذه الطوائـف              - ١٠٤
 التعلــيم واخنفــاض القــوة االفتقــار إىلوالقبائــل كمــا تعكــس االعــتالل االقتــصادي األوســع أي 

 املساومة، وعدم وجود موارد تسمح بـاالخنراط يف أنـشطة ذات مكـسب              القدرة على /ائيةالشر
نظـراً ألن املديونيـة     متزايـد،    مـع ديـد   ولذلك تظل املشكلة باقية     . لنفقات اليت تطرأ  امواجهة  و

والقبائل املنبوذة إىل الغرق أكثر يف جلج الفقر املـدقع وتـضطرهم إىل االسـتغناء     تدفع بالطوائف   
واردهم الضئيلة مبا يف ذلـك قطـع األراضـي الـصغرية لـسداد الـديون الـيت حيـصلون عليهـا                      عن م 

ويؤدي إدمان الكحول أيـضاً إىل إفقـار أفـراد الطوائـف والقبائـل املنبـوذة                . بأسعار فائدة باهظة  
وقــد وضــعت حكومــات الواليــات قــوانني وأنظمــة  . وجيعلــهم ضــحايا للمديونيــة واالســتغالل

ني يف مناطق القبائل ولكن التنفيـذ مل يكـن فعـاالً نظـراً لعـدم وجـود مـصادر                    لكبح أنشطة املراب  
 .إقراض بديلة، ومل يتم كبح االستغالل من جانب املرابني

 املنطقة الشمالية الشرقية
إدراكاً للمشاكل واالحتياجات اخلاصة للمنطقة الشمالية الـشرقية الـيت تتركَّـز فيهـا               - ١٠٥

 يف املائــة مــن ١٠إدراج مت بنــاًء علــى توجيهــات وزارة املاليــة وقَبليــة، إىل حــد كــبري العناصــر ال
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 لـصاحل املبلـغ اإلمجـايل املخـصص ملـشاريع     ”دعم امليزانية اإلمجايل للخطة املركزية حتـت عنـوان      
وميكـن إعـادة ختـصيص أمـوال        . يف امليزانيـة الـسنوية    “ سـكيم املنطقة الشمالية الشرقية ومنطقـة      

ايل لتلبية االحتياجات يف إطار أي مشروع يتم إقراره ووضع ميزانيه لـه مـا               من هذا املبلغ اإلمج   
 ١٠وهـذا يـضمن أن      . سكيمدام املبلغ املزيد يستخدم لفائدة املنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة          
 .يف املائة من اخلطة املركزية يستفاد منه يف املنطقة الشمالية الشرقية

 الربامج واملشروعات
 وزارة التنميـة الريفيـة دوراً حيويـاً يف رفـع مركـز األشـخاص الـذين يعيـشون                    تلعب - ١٠٦

حتت خط الفقر ويف حتـسني نوعيـة احليـاة يف املنـاطق الريفيـة مـن خـالل تنفيـذ خمتلـف الـربامج                         
العمل املـأجور ملعظـم اموعـات الـضعيفة         /الرامية لتخفيف حدة الفقر وتوفري سبل العمل احلر       

ســوارناجيانيت غــرام  ”ويف إطــار مــشروع  . وذة والقبائــل املنبــوذة وغريهــا  أي الطوائــف املنبــ 
 الــذي يــوفِّر العمالــة املــأجورة واألمــن الغــذائي يف املنــاطق الريفيــة، خيــصص  “روزغــار يوجانــا

يف بانــشيات املقاطعــات واملــستوى للــربامج الــيت تنفِّــذ املرصــودة  يف املائــة مــن األمــوال ٢٢,٥
ــوذة و   ملــشاريع االســتفاد األوســط  ــل املنب ــة للطوائــف والقبائ ــة مــن املــوارد  ٥٠ة الفردي  يف املائ

 بأنــشطة يف للقيــاماملخصــصة للــربامج الــيت جيــري تنفيــذها علــى مــستوى بانــشيات القــرى         
 باألعمــال احلــرة واألنــشطة املــدرة  للقيــامو. التجمعــات الــسكانية للطوائــف والقبائــل املنبــوذة 

 يف املائـة   ٥٠ أن يكـون     “يت غـرام سـواروزوغار يوجانـا      سـوارناجيان ”للدخل يشترط مـشروع     
ومتثِّل اإلعانات املالية اليت تقـدم      . على األقل من املستفيدين من أفراد الطوائف والقبائل املنبوذة        

 يف املائــة مــن تكلفــة املــشروع ٥٠املعــوقني ويف إطــار املــشروع إىل الطوائــف والقبائــل املنبــوذة 
، بلـغ عـدد املـستفيدين مـن هـذا           ٢٠٠٤مـارس   / وحـىت آذار   . لآلخـرين   يف املائـة   ٣٠مقارنة بـــ    

 يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل          ٣٠,٤ مليون وهو ميثِّل     ١,٤املشروع من أفراد الطوائف املنبوذة      
 . املستهدفةةللمجموع

ــامج         - ١٠٧ ــذ برن ــر، جيــري تنفي ــف حــدة الفق ــة لتخفي ــربامج الرامي ــذه ال وباإلضــافة إىل ه
 الــذي يهــدف إىل تــوفري وحــدات ســكنية لألشــخاص العائــشني حتــت “وجانــاأنــديرا أواس ي”

ومـن  . خط الفقر يف املناطق الريفية وبصفة رئيسية مـن ينتمـون إىل الطوائـف والقبائـل املنبـوذة                 
 يف املائة من املخصصات اإلمجاليـة خـالل الـسنة املاليـة ألغـراض تـشييد         ٦٠املقرر أن يستخدم    

 مت تـشييد    ٢٠٠٤-٢٠٠٣وخـالل العـام     . بـوذة والقبائـل املنبـوذة     وحدات سكنية للطوائـف املن    
.  يف املائـة للقبائـل املنبــوذة  ١٩,٣ يف املائـة مـن الوحـدات الـسكنية للطوائـف املنبـوذة و       ٤٢,٨

لالئتمانـات  وقامت املؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الطوائف املنبـوذة بـإطالق مـشروع جديـد               
 وهـو خمـصص بـصورة حـصرية         “ال سامريدهي يوجانا  ماهي” يسمى   الصغرية ألغراض التمويل  
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 مت صـرف    ،ويف إطـار املـشروع    . لنساء الطوائف والقبائل املنبوذة القادمات من أُسر فقرية جداً        
. ٥٩ ٨٢٦ ن يبلـغ عـدده    ات ملستفيد ٢٠٠٤-٢٠٠٣ مليون روبية خالل الفترة      ١ ١٣٠,٧٠

 الوطنيـة للتمويـل   “رامـشارس سـافاي كا  ” ةوجيري أيضاً تنفيذ املشروع نفسه من قبـل مؤسـس         
 .والتنمية لصاحل النساء العامالت يف مجع القاذورات وبنات جامعي القاذورات املعاالت

أدخــل الربنــامج الــوطين للمــساعدة االجتماعيــة الــذي يتــألف مــن املــشروع الــوطين   - ١٠٨
ين للمعاشـــات التقاعديـــة للمـــسنني واملـــشروع الـــوطين الســـتحقاق األســـرة واملـــشروع الـــوط

مساعدة الضمان االجتمـاعي لألسـر الفقـرية املنتميـة         لتقدمي  الستحقاق األمومة، سياسة وطنية     
وتعمـل وزارتـا    . خطـوة هامـة إىل األمـام      هـذا املـشروع      وميثِّـل    .إىل الطوائف والقبائـل املنبـوذة     

العدالــة االجتماعيــة والــتمكني وشــؤون القبائــل علــى تعزيــز التنميــة التعليميــة واالقتــصادية          
 قامـت جلنـة التخطـيط يف    ،وعـالوة علـى ذلـك   . لطوائف املنبوذة والقبائل املنبوذة على التوايل    ل

للطوائـف  (جلنة مركزية دائمة لتقييم ورصـد خطـة العنـصر اخلـاص             بتشكيل   ١٩٩٩مايو  /أيار
وألغـراض التنميـة االقتـصادية للطوائـف والقبائـل      ). املنبـوذة (واخلطة الفرعيـة للقبائـل      ) املنبوذة

وذة والفئات املتخلفة األخرى واألقليات أنشئت هيئات القمة التالية على املستوى الـوطين             املنب
العمالــة ومتويــل املــشروعات خللــق فــرص لتلعــب دور العناصــر احلفَّــازة يف وضــع مــشروعات  

املؤسـسة الوطنيـة لتمويـل      ‘ ٢’املؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الفئات املتخلفة       ‘ ١’: التجريبية
 .املؤسسة الوطنية لتمويل وتنمية الطوائف والقبائل املنبوذة‘ ٣’ألقليات وتنمية ا
وتقــــوم املؤســــسة الوطنيــــة لتمويــــل وتنميــــة الفئــــات املتخلفــــة بتنفيــــذ مــــشروع   - ١٠٩

لتحــسني التــسهيالت االئتمانيــة للنــساء املنتميــات إىل الفئــات املتخلفــة والالئــي  “ ســوارنيما”
وتنفِّـذ املؤسـسة    . وكاالت توجيـه املـوارد احلكوميـة      يعشن حتت خط الفقر، وذلك من خالل        

فئـات  بال لـصاحل النـساء املنتميـات إىل        ،، بصورة حصرية  “ماهياال سامريدي يوجانا  ”مشروع  
وأَدخلــت أيــضاً املؤســسة الوطنيــة لتمويــل تنميــة  . تخلفــة والالئــي يعــشن حتــت خــط الفقــر امل

ء ال ســيما يف املنطقــة الــشمالية لــصاحل النــسا“ مــاهيال ســامريدي يوجانــا”األقليــات مــشروع 
 مجاعــات امــرأة يف تكــوين ٤٤ ٨٠٤وقــد ســاعدت هــذه املؤســسة منــذ إنــشائها،   . الــشرقية

وخـالل عـام    . إنـشاء مـشروعات أعمـال حـرة       يف   امرأة   ٥٧ ٨٧٥كما ساعدت   للعون الذايت   
 امــرأة قروضــاً  ٣ ٢٦٨ امــرأة قروضــاً صــغرية كمــا تلقّــت   ٣ ٠٨٦، تلقَّــت ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 .األجلحمدودة 

 أثر التدابري اخلاصة
نظراً ألن التعليم هو أهم أداة لتمكني قطاعات اتمع األضـعف، فـإن كـل اجلهـود                  - ١١٠

وقـد  . تبذَل من أجل حتسني الوضع التعليمـي للطوائـف والقبائـل املنبـوذة علـى سـبيل األولويـة        
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 يف  ٦,٤٤ إذ ارتفـع مـن        نساء الطوائف املنبـوذة حتـسناً ملحوظـاً        حمو األمية بني  حتسن مستوى   
وعليه فإن نـساء الطوائـف املنبـوذة        . ١٩٩١ يف املائة يف عام      ٢٣,٧٦ إىل   ١٩٧١املائة يف عام    

قد أحرزن تقدماً جيداً جداً بزيادة معدالت اإلملام بـالقراءة والكتابـة إىل أربعـة أمثاهلـا، إذا مـا                    
. فعــت املعــدالت إىل الــضعف قــورن ذلــك مــع التقــدم احملــرز بالنــسبة مــوع الــسكان إذ ارت  

بالرغم أن الفجوة يف معدالت اإلملام بـالقراءة والكتابـة بـني نـساء الطوائـف املنبـوذة وجممـوع                    
 يف املائـة يف عـام   ١٨,٩٢ إىل ١٩٧١ يف املائة يف عـام  ١٢,٢٥النساء يف البلد قد اتسعت من      

 .١٩٩١ يف املائة يف عام ١٥,٥٣، فهي قد اخنفضت إىل ١٩٨١
معـدل االخنفـاض مـن حيـث النـسبة املئويـة ألفـراد الطوائـف املنبـوذة العائـشني                 كان   - ١١١

حتت خط الفقر أعلى بصورة هامـشية مـن نفـس املعـدل بالنـسبة مـوع الـسكان بـني عـامي                        
واخنفــضت أيــضاً الفجــوة بــني جممــوع الــسكان وأفــراد  . ٢٠٠٠-١٩٩٩ و ١٩٩٤-١٩٩٣

 نـسبة بيـد أن    . اطق احلضرية والريفية على السواء    الطوائف املنبوذة خالل الفترة نفسها، يف املن      
 يف املائـة يف املنـاطق       ٣٦,٢٥تبلـغ   كانـت    جـداً إذ     ةزال مرتفعـ  تـ الفقر بني الطوائف املنبوذة ال      

 يف ٢٣,٦٢ يف املائــة و٢٧,٩ يف املائــة يف املنــاطق احلــضرية، باملقارنــة مــع  ٣٨,٤٧الريفيــة و 
ويرجــع هــذا بــصفة . ٢٠٠٠-١٩٩٩ يف الفتــرة املائــة علــى التــوايل بالنــسبة مــوع الــسكان 

ــر         ــشون حتــت خــط الفق ــذين يعي ــوذة ال ــراد الطوائــف املنب أساســية إىل أن عــدداً كــبرياً مــن أف
ميلكـــون أراضٍ وال ميلكـــون أصـــول إنتاجيـــة وال يتمتعـــون بفـــرص احلـــصول علـــى عمالـــة  ال

رقــام الــصورة ويف الوقــت الــذي تعكــس فيــه هــذه األ . مــستدمية وال احلــد األدىن مــن األجــور 
 بالنــسبة ألفــراد الطوائــف املنبــوذة كلــهم، فــإن النــساء املنتميــات إىل هــذه اموعــات يعــانني   

ايف وهـو حرمـان مـن املـساواة يف األجـور ومـن       ضـ بدرجة أكرب بسبب العنصر غري املـؤايت اإل     
 .احلصول على احلد األدىن لألجور

ار مؤشــراً إجيابيــاً علــى التقــدم الــذي  تعــد مــشاركة الطوائــف املنبــوذة يف صــنع القــر  - ١١٢
وتبلغ نسبة متثيل الطوائف املنبـوذة يف اخلدمـة اإلداريـة اهلنديـة وخدمـة الـشرطة اهلنديـة          . حترِزه

 يف املائـة مـن جممـوع    ١٠,٦والسلك الدبلوماسي اهلنـدي وهـي خـدمات تـشمل عمـوم اهلنـد          
ــة و    ــة اهلندي ــا ١٢,٤مــوظفي اخلدمــة اإلداري ــة مــن الع ــة   يف املائ ــشرطة اهلندي ــة ال ملني يف خدم

، وهـي ال تـزال   ٢٠٠٠ يف املائة من العـاملني يف الـسلك الدبلوماسـي اهلنـدي يف عـام             ١١,٥و
وعلى الرغم من أن النـسبة املئويـة للطوائـف املنبـوذة يف اخلدمـة        . نِسباً أقل من املستوى املتوقَّع    

، فـإن العـدد     ٢٠٠٠ و   ١٩٩٦ي  اإلدارية اهلندية وخدمة الشرطة اهلندية قد اخنفضت بني عـام         
بيــد أن عــدد النــساء املنتميــات إىل الطوائــف  . قــد ازداد خــالل الفتــرة نفــسهالألفــراد الفعلــي 

وارتفاع التمثيل الكلـي للطوائـف املنبـوذة يف    . والقبائل املنبوذة يف هاتني الفئتني ال يكاد يذكَر      
 يف ١٣,٦٦، مـن  “دال”  إىل“ألـف ”خدمات احلكومة املركزية اليت تـشمل اموعـات مـن          
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ــة يف عــام   ــة يف عــام  ١٦,٧٠ إىل ١٩٧٤املائ ــصورة هامــشية  أعلــى و هــ١٩٩٩ يف املائ  مــن ب
متثيــل هــذه الطوائــف يف اخلــدمات نــسبة ومــع أن . نــسبة هــذه الطوائــف إىل جممــوع الــسكان

 عـام   يف املائـة يف ١١,٢٩ إىل ١٩٧٤ يف املائة يف عـام  ٣,٢٥احلكومية يبين اجتاهاً متزايداً من   
وال يعكــس أثــر العمــل اإلجيــايب ‘ ألــف’، فهــذا التمثيــل ال يــزال منخفــضاً يف اموعــة ١٩٩٩

متثيــل الطوائــف والقبائــل املنبــوذة يف عمليــة صــنع القــرار نــسبة أمــا . والتــدابري اخلاصــة املتخــذة
يف مؤســسات ) ٢٠٠١( يف املائــة ١٤,٣ إذ بلغــتالــسياسي فهــي تــدعو لإلعجــاب حقــاً،     

 يف املائـة    ١٤,٥يف اجلمعيات التـشريعية الوالئيـة و        ) ٢٠٠٠( يف املائة    ١٣,٨اج و   بانشيات ر 
 .“وك ساال”يف ) ٢٠٠١(

 حتديات املرحلة املقبلة
نتيجة للتدابري اخلاصة سجل وضع النـساء املنتميـات إىل الطوائـف والقبائـل املنبـوذة                  - ١١٣

 الكـثري لتفعلـه مـن أجـل الوفـاء بـااللتزام       بيد أن احلكومة أمامهـا   . حتسينات ميكن قياسها كمياً   
. الدستوري املتمثِّل يف رفع وضع الطوائف والقبائـل املنبـوذة إىل مـستوى وضـع بقيـة الـسكان             

القبائل املنبوذة، تلتزِم احلكومـة ببـذل قـصاراها         /املنبوذةومن أجل النهوض اقتصادياً بالطوائف      
قطعـة  أرضـاً   طوائـف والقبائـل وال متلـك        ليس فقط من أجل منح كل عائلة منتميـة إىل هـذه ال            

 اإلنتاجيـة إىل أقـصى حـد مـن     ازيادة قدرمن أجل  مع حقوق ملكيتها بل أيضاً   أرضٍ صغرية 
ــستوى    ــع م ــدات      املخــالل رف ــذور ومبي ــداد بالب ــدات واإلم ــارات وحتــديث األســاليب واملع ه

دىن مـن األجـر للمـرأة       وجيري أيضاً اختاذ تدابري تشريعية خاصة لـضمان دفـع احلـد األ            . اآلفات
ــوع اجلــنس، ال ســيما يف القطــاع غــري        ــى أســاس ن ــز عل ــدون أي متيي ومــساواا يف األجــر، ب

القبائـل  / املنبـوذة  تـضافرة مـن أجـل رفـع الطوائـف         املهـود   مزيد من اجل  بذل  وغري املنظَّم   /الرمسي
مـال الـزراعيني    ميلكون أرضاً والع   ال منوتلتزم احلكومة أيضاً بتنظيم     . املنبوذة فوق خط الفقر   

مـع   “سـوارنا جيـانيت غـرام سـوارو زوغـار يوجانـا           ”العـاملني حلـسام يف مـشروع         على منـط  
نساء الطوائف والقبائـل املنبـوذة فـوق        مستوى  التركيز بصفة خاصة على النساء من أجل رفع         

 .خط الفقر
ونظــراً ألن ممارســة نقــل مســاد الغــائط البــشري تظــل موضــع اهتمــام علــى الــصعيد     - ١١٤

 علــى نقــل ائيــاًالــوطين، فــإن احلكومــة ســوف تــشرع يف برنــامج علــى نطــاق البلــد للقــضاء   
وحتقيقـاً هلـذه الغايـة، تلتـزِم اخلطـة          . ٢٠٠٧القاذورات يدوياً على أساسٍ موقوت حبلـول عـام          

العــشرية بإعــداد خطــط عمــل خاصــة بكــل واليــة والــشروع يف بــرامج موقوتــه بــشأن حتويــل   
مــراحيض مائيــة؛ وحتديــد جــامعي القــاذورات وحــضهم علــى تــرك هــذه املــراحيض اجلافــة إىل 

متابعـة األشـخاص الـذين      واملهنة وإعادة تأهيلهم من خالل التدريب وإجياد الوظائف البديلـة،           
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. يعاد تأهيلهم وإرساء تعـاون فعـال بـني اإلدارات املعنيـة بالرفـاه يف الواليـات واهليئـات احملليـة                    
 . دوراً رائداً يف هذه اجلهود الوطنية“لسايف كارامشاريس”ة وسوف تلعب اللجنة الوطني

املــشاكل كــبح /وبــالنظر إىل احلاجــة امللحــة لــدعم احلقــوق املدنيــة مــن ناحيــة ومنــع  - ١١٥
 الـيت ترتكَـب     األعمـال الوحـشية    االجتمـاعي واالسـتغالل والنبـذ و       املستمرة املتمثلـة يف التمييـز     

القبائــل املنبــوذة، بــادرت احلكومــة ببــذل جهــود /املنبــوذة ضــد النــساء املنتميــات إىل الطوائــف
متضافرة مـع كـل مـن يهمهـم األمـر مـن أجـل التنفيـذ الفعـال لقـانون العقوبـات اهلنـدي لعـام                           

 وقـانون   ١٩٥٥ والتشريعني اخلاصني اآلخرين ومها قانون محايـة احلقـوق املدنيـة لعـام               ١٨٦٠
وحتقيقـاً هلـذه    . ١٩٨٩لقبائـل املنبـوذة لعـام        الطوائف وا  ) الوحشية ضد  األعمالمنع ارتكاب   (

مقاطعة لكفالة اختـاذ تـدابري للوقايـة        /ذلَ جهود إلعداد برامج عمل خاصة بكل والية       تبالغاية،  
ــات    ــذه املقاطعـ ــل يف هـ ــادة التأهيـ ــق وإعـ ــيت  /والتحقيـ ــاطق الـ ــعاملنـ ــوع   ترتفـ ــسبة وقـ ــا نـ  فيهـ

تخــذ أيــضاً تــدابري لــضمان  وت. العنــف ضــد القطاعــات األضــعف /األعمــال الوحــشية/اجلــرائم
املتنقلـة مـع وجـود عـدد كـاف مـن املـوظفني يف كـل                 /تشكيل عدد كاف من احملـاكم اخلاصـة       

 .رد املظامل بسرعة ويف عني املكان/مقاطعة لكي يتسىن تسوية
 هاإن انعدام البيانات يف حالة األقليات جيعل من الصعوبة مبكان إجـراء تقيـيم لوضـع     - ١١٦

بيـــد أن األقليـــات وال ســـيما تلـــك الـــيت تنتمـــي إىل القطاعـــات  .  االقتـــصادي-االجتمـــاعي 
فمــن الناحيــة . األضــعف اقتــصادياً مثــل املــسلمني ال تــزال متخلفــة باملقارنــة مــع بقيــة الــسكان

التعليميـة، ال تــزال النــساء والطفــالت املنتميـات إىل جمتمعــات األقليــات املتخلفــة، وخاصــة يف   
ن احللقـة األضـعف نظـراً لعـدم قـدرة األسـرة اقتـصادياً علـى دعـم تعلـيم             ثِّلمتأوساط املسلمني،   

وتـأثري  . النساء والطفالت بسبب التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس املـوروث اجتماعيـاً وثقافيـاً                
سـوء   املتردي الذي ينعكس بصفة خاصة يف ارتفاع معدالت األمية واجلهل و           يوضع التعليم ال

معـدالت اخلـصوبة يـدفع ـم إىل مزيـد مـن             ارتفـاع   ائالت و  وكبـر حجـم العـ      ي الـصح  الوضع
 مت إنـشاء  ٢٠٠٤سـبتمرب  /ومنـذ وقـت لـيس بالبعيـد يف أيلـول      . السقوط يف دائرة الفقر املفرغة    

 . والتوصية اجلنة لدراسة التدابري اخلاصة اليت يلزم اختاذها لتحسني حالة جمتمعات األقليات
 املعاقون
، يبلـغ العـدد اإلمجـايل لألشـخاص املعـاقني حـوايل             ٢٠٠١ عام   ووفقاً لبيانات تعداد   - ١١٧
 مليـون مـن   ٩ومتثِّل النساء حـوايل  .  يف املائة من عدد السكان   ٢ مليون نسمة، أي حوايل      ٢٢

 .هذا العدد
 على أن تتخذ الدولة، يف حدود قدرا االقتصادية وتنميتـها، تـدابري     ٤١تنص املادة    - ١١٨

لعمل والتعليم واملساعدة العامة يف حاالت البطالة وتقدم السن واملـرض           فعالة لكفالة احلق يف ا    
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 كــثرياً مــن ،)١٩٥٦-١٩٥١(وقــد نفَّــذت احلكومــة، منــذ أول خطــة مخــسية هلــا   . واإلعاقــة
 .السياسات والربامج الرامية إىل حتسني حالة جمموعات الرعاية

) ايـة احلقـوق واملـشاركة الكاملـة       إتاحة الفـرص املتـساوية ومح     (يركِّز قانون املعوقني     - ١١٩
 على مسؤولية احلكومـة عـن متكـني املعـوقني وإتاحـة فـرص متـساوية هلـم ومحايـة                     ١٩٩٥لعام  

جمموعـة كـبرية    ويوفِّر هـذا القـانون      . حقوقهم ومشاركتهم الكاملة يف العملية اإلمنائية يف البلد       
 للمعـوقني  بيئـة املعيـشة والعمـل     اليت تشمل منع اإلعاقة واكتشافها مبكراً وسالمة   من األنشطة 

وتوفري الرعاية لألم والطفل قبل الوالدة وبعـدها، واحلـق يف التعلـيم اـاين لكـل طفـل وزيـادة                     
ــق حجــز      ــن طري ــة ع ــرص العمال ــر      ٣ف ــف حــدة الفق ــرامج ختفي ــائف يف ب ــن الوظ ــة م  يف املائ

اهلية واألحبـاث   والوظائف احلكومية والعمل اإلجيايب مثل توزيع حصص األراضي بشروط تس         
بـدل البطالـة والتـأمني يف حـدود         مثـل   تطوير القـوى البـشرية وترتيبـات الـضمان االجتمـاعي            و

 يعتبـر جهـداً تعاونيـاً       ١٩٩٥إن تنفيـذ قـانون املعـاقني لعـام          . املقدرة االقتـصادية ومـا إىل ذلـك       
الــوزارات  /الــوزارات املعنيــة، لــذلك فــإن مجيــع اإلدارات    /متعــدد القطاعــات بــني اإلدارات  

املتشاركة تبذل جهوداً حمورها وزارة العدالة االجتماعية والعمالة اليت تلعب دوراً رئيـسياً مـن               
 .أجل االلتزام مبا ينص عليه القانون

 مت ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين األول١٧ يف بــهومبوجــب قــرارٍ حكــومي صــدر إشــعار  - ١٢٠
املــشورة إليهــا فيمــا يتعلــق مبــسائل  تــشكيل جلنــة وطنيــة للمعــوقني ملــساعدة احلكومــة وتقــدمي   

وانــسجاماً مــع الــسياسة املتمثِّلــة يف .  إليهــاتوصــياتكــذلك تقــدمي الاإلعاقــة وإعــادة التأهيــل و
تــوفري حزمــة كاملــة مــن خــدمات إعــادة التأهيــل للمعــوقني جــسمانياً وعقليــاً، مت إنــشاء ســت  

ــة ــةمؤســسات علــى مــستوى القمــة يف كــل جمــال رئيــسي مــن جمــ    /معاهــد وطني . االت اإلعاق
وباإلضــافة إىل ذلــك مت إنــشاء مخــسة مراكــز إقليميــة متعــددة التخصــصات للمعــوقني وأربعــة   

 مـن مراكـز تأهيـل       ١٠٧ و   يمراكز إقليمية لتأهيل من يعانون مـن إصـابات يف العمـود الفقـر             
ــوفري خــدمات        ــات لت ــل يف املقاطع ــادة التأهي ــات وأحــد عــشر مركــزاً إلع ــوقني يف املقاطع املع

ــة لل ــاطق الريفيـ ــوقني يف املنـ ــس  . معـ ــة ملؤسـ ــادئ التوجيهيـ ــوارناجيانيت” ةوتـــنص املبـ ــرام سـ  غـ
العـاملني   يف املائة على األقل مـن جممـوع          ٣ على أن يكون عدد املعوقني       “سواروزغار يوجانا 

خاليــة مــن ومت تــشييد منــازل .  شخــصا٣٥ً ٩١٤وقــد اســتفاد مــن هــذا املــشروع  . حلــسام
ــشر احلــواجز ــار م ــا ”وع اإلســكان  يف إط ــشروع “أنــديرا أواس يوجان ــاج” وم ر غــرام اواه

ــ ــاهديمراسـ ــوفري . “ي يوجانـ ــامج    ٢٥ ٠٠٠ومت تـ ــار برنـ ــوقني يف إطـ ــات املعـ ــة جلماعـ  روبيـ
 اموعـات يف إطـار      قـادة  مـن    ٤١٤، كما مت تـدريب      “أرجنيانيت جران سوارزوجار يوجانا   ”

ظــائف للمعــوقني علــى مــستوى  يف املائــة مــن الو٣ومت حجــز . “فيكالنــغ بانــدهو”مــشروع 



CEDAW/C/IND/2-3  
 

05-57214 53 
 

وهناك محلة توظيف خاصـة لتعـيني املكفـوفني         .  بسلك اخلدمات  “دال” و “جيم”اموعتني  
 يف املائة من االسـتحقاقات للمعـوقني يف         ٣وتحجز  . “دال” و “جيم”يف وظائف اموعتني    

 غــرام نيتســوارناجيا”إطــار خمتلــف الــربامج واملــشروعات الراميــة لتخفيــف حــدة الفقــر مثــل   
 تقـدمي املـساعدة     مـشروع  مت تنقـيح     ٢٠٠٥أبريـل   /ويف نيـسان  . “سواروزغار يوجانا شاهاري  

املعينات، وذلك ـدف مـساعدة املعـوقني        /تركيب األجهزة /لألشخاص املعوقني يف جمال شراء    
وقـد  . لتـصنيع املعوزين على شراء السلع املعمـرة واملعينـات واألجهـزة احلديثـة املعقَّـدة علميـة ا                

 يف املائـة علـى األقـل مـن املـستفيدين مـن       ٢٥ ترتيبات لـضمان أن يكـون       وضعت يف املشروع  
 .النساء/الربنامج من الطفالت
 حتديات املرحلة املقبلة

ــساء املعوقــات إىل       - ١٢١ ال توجــد بيانــات خاصــة بنــوع اجلــنس فيمــا يتعلــق بوصــول الن
واحلكومــة ملتزمــة مبواصــلة . ك علــيهنخمتلــف املــشروعات والــسياسات احلكوميــة وتــأثري ذلــ 

الـصحة  اإلعاقـة العقليـة و    وتوسيع كثري من الربامج اجلارية، مع تركيز خاص على املرأة وعلى            
 .العقلية من خالل تشكيل هيئة استئمانية وطنية هلذه اموعات

 األدوار والنظرات النمطية للجنسني: ٥املادة 
 معلومات أساسية

الدستورية املتمثِّلة يف توفري العدالة واملساواة بـني اجلنـسني وخمتلـف    دث الوالية  مل حت  - ١٢٢
إن . لتغيريات املنشودة يف دور املرأة ووضعها يف اهلنـد    ااملبادرات القانونية اليت اختذا احلكومة      

اخنفـاض النـسبة بـني اجلنـسني والنظـرة االجتماعيـة النمطيـة والعنـف ضـد املـرأة علـى مـستوى             
 هي بعض مظاهر التفاوت بني اجلنسني اليت تشكِّل عقبـات أمـام حتقيـق التنميـة                 املرتل واتمع 
واألسباب الكامنة وراء عدم املساواة بني اجلنسني تتصل باهلياكل االجتماعيـة           . الكاملة للمرأة 

 .واالقتصادية القائمة على أساس املعايري واملمارسات االجتماعية
 مبادرات الدولة

 احلكومة ملعاجلة النظـرة     قامت ا ر األويل عدد كبري من األنشطة اليت        ذُكر يف التقري   - ١٢٣
ــرأة   ــة للجنــسني وإحــداث تغــيريات يف أدوار امل ــة   . النمطي ــسياسة الوطني ووضــعت احلكومــة ال

قـف اتمـع وممارسـات    االيت يتمثَّل أحد أهدافها الرئيـسية يف تغـيري مو        ) ٢٠٠١(لتمكني املرأة   
املنظــور مــشاركتهم النــشطة وتعمــيم وإشــراك الرجــال والنــساء معــاً اتمــع احمللــي عــن طريــق 

 يف عمليــات التنميــة والقــضاء علــى التمييــز وعلــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة   اجلنــساين
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 تلتزم احلكومـة ببـذل جهـود نـشطة مـن أجـل اإلسـراع خبطـى          ،وعمالً ذه السياسة  . والطفلة
 جمتمع يتسم بالعـدل بـني اجلنـسني مـع التركيـز علـى               عملية إعادة توجيه اتمع يف اجتاه إنشاء      

وقـد مت إضـفاء الطـابع       . تغيري املوقف الـسليب داخـل اُألسـر واتمـع احمللـي إزاء املـرأة والطفلـة                
 يف نظــام التــدريب احلكــومي مــن خــالل التعريــف  اجلنــسايناملؤســسي علــى التوعيــة باجلانــب 

 تنفيــذوجيــري، بــصورة منتظمــة، . لومــاتبالواجبــات الوظيفيــة فــضالً عــن دورات جتديــد املع
ــب    ــة باجلان ــرامج للتوعي ــساينب ــشريعي      اجلن ــذي والت ــزة التنفي ــى األجه ــز خــاص عل ــع تركي  م

 .والقضائي وجهاز إنفاذ القوانني يف مجيع الوكاالت احلكومية
ــة للتعلــيم أيــضاً بالعمــل بنــشاط علــى القــضاء علــى النظــرة      - ١٢٤ وتلتــزم الــسياسة الوطني

تقليديـة،  الهـن غـري     املسني يف دورات التدريب املهين وتشجيع مـشاركة املـرأة يف            النمطية للجن 
وتتوخى هذه السياسة قيام نظام حيصل فيه مجيـع         . وكذلك يف التكنولوجيات القائمة والناشئة    

الطــالب بــصرف النظــر عــن الطائفــة والديانــة ونــوع اجلــنس واملوقــع علــى تعلــيم ذي نوعيــة     
 جيري اسـتعراض املنـهاج الدراسـي واملـواد التعليميـة ـدف إزالـة                ،ومن ناحية أخرى  . متماثلة

ويقـوم الـس الـوطين للبحـث والتـدريب يف جمـال             . كل اإلشارات اليت تحـطّ مـن قـدر املـرأة          
وتقـدم معاهـد التـدريب      . التعليم واملعهد الوطين لتخطيط التعليم وإدارته بتنسيق هـذه اجلهـود          

للنـــساء يف جمـــاالت العلـــم والتكنولوجيـــا، وال تقتـــصر علـــى املهـــين دورات تدريبيـــة متنوعـــة 
وتقوم مجيـع معاهـد   . املهارات التقليدية مثل حياكة املالبس وأعمال السكرتارية وما إىل ذلك      

 يف املائة من املقاعد للنساء بغية تيـسري وصـوهلن إىل مجيـع الـدورات                ٢٥التدريب املهين حبجز    
 .التدريبية
لنمطية للجنسني قائمـة يف جمـال العمالـة، حيـث حتتـل أعـداد أكـرب                 وال تزال النظرة ا    - ١٢٥

 الوظـائف الكتابيـة والوظـائف       ويعملـن يف  من النـساء الـدرجات الـسفلى مـن الـسلّم الـوظيفي              
بيد أنه مع إتاحة الفرص التعليمية والظـروف        . التقليدية مثل التدريس والتمريض وما إىل ذلك      

قطاعات األضعف اقتـصادياً، أخـذت أعـداد أكـرب مـن النـساء              التمكينية للنساء املنتميات إىل ال    
ــم        ــة والعلـ ــل أي اهلندسـ ــالً للرجـ ــدياً معقـ ــر تقليـ ــيت كانـــت تعتبـ ــائف الـ ــشغل الوظـ ــل لـ تتأهـ

ومبــا إن هــذا االجتــاه ميثِّــل ظــاهرة حديثــة، فــإن عــدد  ... والتكنولوجيــا والطــب والقــانون إخل 
 ال يوجــد مــانع قــانوين، فــإن املمارســات   ومــع أنــه. النــساء يف هــذه املهــن ال يــزال منخفــضاً  

وقــد أدت إجــراءات العمــل  . ألدوار املتوقَّعــة تعطِّــل دخــول املــرأة إىل هــذه املهــن  واالتقليديــة 
ــا وم       ــها كارناتاكـ ــثرية منـ ــة كـ ــات والئيـ ــذا حكومـ ــيت اختـ ــايب الـ ــترا وأوريـــ ااإلجيـ ا سهارشـ
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 ريومي، إىل جلـب عـدد كـب      نادو، واملتمثلة يف حجـز وظـائف للنـساء يف القطـاع احلكـ              وتاميل
 .من النساء إىل خمتلف الوظائف

وقــد اســتخدمت وســائط اإلعــالم بكافــة أشــكاهلا يف توصــيل رســائل خاصــة بــشأن  ١٢٦
 كــأداةوتتمثــل االســتراتيجية ذات الــشقني يف اســتخدام وســائط اإلعــالم  . املــساواة والــتمكني

وقـد مت تـشجيع    . هلـذه الوسـائط   ام  إساءة استخد ما ميكن أن حيدث من      للتغيري وللسيطرة على    
وسائط اإلعـالم علـى وضـع مدونـة لقواعـد الـسلوك ومبـادئ توجيهيـة لـألداء املهـين وآليـات                       

وقـد  . تنظيمية ذاتيـة للقـضاء علـى النظـرة النمطيـة للجنـسني والتـشجيع علـى العـرض املتـوازن           
ذلك، لـ ووفقـاً  . ، وهـو هيئـة قانونيـة، معـايري لـسلوك الـصحفيني       ةوضع جملس الـصحافة اهلنديـ     

وقـد بـدأ جملـس      . متتنع وسائط اإلعالم الصحفية عن نشر أي مادة فاحشة أو بذيئـة أو مـسيئة              
        ويوجـد يف عـضوية     . ظهـر املـرأة يف أوضـاع فاضـحة        الصحافة اهلندية حتقيقـاً ضـد منـشورات ت

 عمـوم اهلنـد بـصفة       إذاعـة تبـث حمطـات     و. جملس الصحافة اهلندية عدد كبري من ممـثالت املـرأة         
 .منتظمة برامج عن متكني املرأة يف حماولة لتغيري موقف اتمع من املرأة

قواعـد سـلوك لإلعـالن      وتشمل املبادرات على صعيد السياسة العامـة وضـع مدونـة             - ١٢٧
ويـسترشد فيمـا يتعلـق مبحتـوى املـادة الـيت تبـث علـى القنـوات التليفزيونيـة بقـانون                      . التجاري

شـبكة البـث التليفزيـوين الـسلكي لعـام      ) تنظـيم ( اإلعالنية يف إطار قانون حتديد الربامج واملواد  
 التزامـاً صـارماً     “دوردارشان واكاشـواين  ”ويلتزم  .  والقواعد املوضوعة يف هذا اإلطار     ١٩٩٥

ومبوجـب قـانون التـصوير الـسينمائي لعـام          . بقوانني البث اإلذاعي وأخالقيات املهنة الـصحفية      
ل تـصوير األفـالم علـى تـصديقٍ مـن الـس املركـزي للتـصديق                  ال بد من احلـصول قبـ       ١٩٥٢

وتنص املبـادئ التوجيهيـة هلـذا الـس، يف مجلـة أمـور، علـى قيامـه بكفالـة عـدم                . على األفالم 
عرض املناظر اليت تحط من كرامة املرأة أو تـسيء إليهـا بـأي شـكل، وكـذلك تفـادي عـرض                 

أة مــن قبيــل حماولــة االغتــصاب أو أي شــكل مــن  املنــاظر الــيت تتــضمن عنفــاً جنــسياً ضــد املــر 
وإذا كانت هـذه املنـاظر وثيقـة الـصلة          . أشكال التحرش اجلنسي واملناظر ذات الطبيعة املشاة      

ويف جملـس الرقابـة علـى       . مبوضوع الفـيلم فيـتم اختزاهلـا إىل أدىن حـد بـدون عـرض للتفاصـيل                
ــسبة     ــرأة بن ــل امل ــتم متثي ــالم ي ــة يف جلــ ٥٠األف ــل     يف املائ ــالم قب ــستعرض األف ــيت ت ان الفحــص ال

 عـرض الـصور الـداعرة      ٢٠٠٠أعلـن قـانون تكنولوجيـا املعلومـات لعـام           قد  و.  عليها التصديق
وقد انتقدت اللجنة الربملانيـة بـشدة عـرض العنـف املـرتيل مـن               . على شبكات احلاسوب جرمية   

 تبث بـرامج يف اهلنـد مـن         وميثِّل تنظيم القنوات التليفزيونية اخلاصة اليت     . خالل وسائط اإلعالم  
وتقـوم وزارة  . خالل التوابع االصطناعية املوجودة خـارج اهلنـد حتـدياً أمـام احلكومـة املركزيـة         
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ــاً بإعــداد مبــادئ توجيهيــة    التقــاط الــربامج مــن التوابــع  لتنظــيم اإلعــالم والبــث اإلذاعــي حالي
 .االصطناعية

ــدياً أن األب هــو مــصدر دخــل األ    - ١٢٨ ــهســرة ومــن املعــروف تقلي ــر رأس  علي بفهــو يعت 
ــذلك    ــا ول ــن احلــاالت    األســرة والوصــي عليه ــة يف كــثري م ــه واجب ــرب موافقت ــات  تعت ــل طلب  مث

بيـد  . اجلامعة واحلصول على جـواز سـفر أو تأشـرية خـروج ومـا إىل ذلـك                /االلتحاق باملدرسة 
األب باسـم   أنه وفقاً لقرار احملكمة العليا يف قضية غيتا هاريهران، ميكـن االستعاضـة عـن اسـم                  

 ...الوصي يف كثري من طلبات القبول باملدارس واستمارات اجلوازات إخل
ومـن أجـل    . وتعترب املرأة تقليدياً ربة املرتل ويقع على عاتقها واجب تربيـة األطفـال             - ١٢٩

تشجيع الرجال على املشاركة يف تربية األطفال واإلسهام يف هذه الواجبات متنحهم احلكومـة              
ورغم عدم وجود دراسة منهجية أو بيانات، فـإن هنـاك تغـيرياً طفيفـاً مـن حيـث                   . إجازة أبوة 

 .مشاركة الرجال مشاركة نشطة يف النهوض بأعباء العمل املرتيل وتربية األطفال
 وســائر قــوانني األحــوال الشخــصية  ١٨٩٠يعتــرِف قــانون الوصــاية والقوامــة لعــام   - ١٣٠

 ويف البدايـة كـان حـق األب هـو العامـل الـذي               .باألب كوصـي طبيعـي علـى األطفـال القُـصر          
ولكــن يف اآلونــة األخــرية ومنــذ قــضية روزي . الطفــل القاصــرالوصــاية علــى  مــنح حــقحيــدد 

 وأن حـق  ،رأت احملاكم أن صـاحل الطفـل هـو االعتبـار األول    ) AIR 1973 SC 2090(جاكوب 
 يف حمـاكم األسـرة فيمـا        بيـد أن هنـاك اجتاهـاً ملحوظـاً        . األب ينبغي أن يأيت بعد صـاحل الطفـل        

يتعلق برعاية الطفل القاصر، يتمثـل يف أن حـق رعايـة األطفـال يف سـنوام األوىل والطفـالت                    
 .يمنح عادةً لألم، األمر الذي يفَسر أيضاً بأنه لصاحل الطفل القاصر

ل وزواج األطفـا  “ ديفاداسـي ”والـــ   “ سـايت ”أما املمارسات العرفية مثل املهر والــ        - ١٣١
هــي كلــها ممارســات تعكــس التفــاوت بــني   الــيت واإلجهــاض االنتقــائي حــسب نــوع اجلــنس  

إن قانون حظر املهـر لعـام       . اجلنسني والتحيزات، فيعتزم معاجلتها عن طريق إجراءات تشريعية       
 حيظر دفع املهر وينص على معاقبـة دافعـه ومتلقيـه واألشـخاص             ١٩٨٦ املعدل يف عام     ١٩٦١

 وكـذلك قـانون حظـر       “سـايت ”ـ  وقـانون منـع الـ     . والـذين حيرضـون علـى طلبـه       الذين يطلبونه   
علـى اختـاذ إجـراءات عقابيـة        ان   حيظران هاتني املمارستني علـى التـوايل وينـص         “ديفاداسي” ـال

 .ضد مرتكبيهما
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 اإلجهـاض االنتقائيـة حـسب نـوع     اتوبغية وقف تفـضيل األطفـال الـذكور وعمليـ      - ١٣٢
فربايـر  / يف شـباط   ١٩٩٤تقنيات التشخيص قبل الـوالدة لعـام        ) رحظ(اجلنس، مت تعديل قانون     

 .١٩٧١اإلاء الطيب للحمل لعام قانون ، كما مت أيضاً تشديد ٢٠٠٣
ويعكــس العنــف ضــد املــرأة يف املــرتل أيــضاً التفــاوت ودور التبعيــة الــذي حتظــى بــه   - ١٣٣
ومت .  يتنـاول هـذه املـشكلة      وباسـتثناء قـانون العقوبـات اهلنـدي، ال يوجـد تـشريع حمـدد              . املرأة

.  مشروع قانون العنف املـرتيل الـذي سـقط بـسبب حـل الربملـان      عرض ٢٠٠٢مؤخراً يف عام    
 .وجيري حالياً وضع اللمسات األخرية على املشروع اجلديد

ومتهد األحكام املختلفة للمحكمة العليا الوطنيـة واحملـاكم العليـا الوالئيـة الـيت تؤيـد                   - ١٣٤
ت الدستورية اليت تنص على حجز مقاعد للمـرأة يف مؤسـسات احلكـم الـذايت              أحكام التعديال 

، الـسبيل أمـام الرجـال للقبـول تـدرجيياً بقيـام املـرأة بـأدوار يف عمليـة صـنع             )البانـشيات (احمللي  
تمتع املرأة حبقوق امللكية تحدث أيضاً تغيرياً، وإن كـان          بكذلك فإن القرارات املتصلة     . القرار

 . ضد أن تكون املرأة املالكة الكاملة للممتلكاتالتحيزات السائدةيف العقلية وبطيئاً، 
 حتديات املرحلة املقبلة

على الرغم من التدخالت املتعددة للحكومة، فإن التغيري يف عقليـة النـاس ومـوقفهم                - ١٣٥
 دوقــ.  هــذه املــشكلةللتعامــل مــعهــو عمليــة بطيئــة وعلــى احلكومــة أن تتخــذ تــدابري متنوعــة   

ــة والثقافيــة متثّــل عقبــات          ــها ألن املواقــف واملعــايري االجتماعي ــت احلكومــة، إدراكــاً من التزم
ن موجهـات حمـددة     وضع سياسة لوسائط اإلعالن تتضم    برئيسية، يف خطتها اخلمسية العاشرة      

وـدف  .  كرامـة املـرأة    لصوندعماً للضمانات الدستورية    “ ما ال جيوز  ”و  “ زما جيو ”بشأن  
 ،كومة أيضاً إىل تغيري املواقـف الـسلبية الـسائدة داخـل األسـر واتمعـات احملليـة إزاء املـرأة                    احل

والقضاء على مجيع أنواع التمييز ضد املرأة عـن طريـق اسـتخدام وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي                   
وجيـري إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى التوعيـة باالعتبـارات          . وسائر وسائط اإلعـالم التقليديـة     

 التـدريب احلكـومي مـن خـالل دورات التعريـف بالواجبـات الوظيفيـة            نظام يف إطار    سانيةاجلن
وتنفيـذها  للتوعية اجلنسانية   مج مصممة خصيصاً    اوجيري تطوير بر  . ودورات جتديد املعلومات  

 مــوظفي اجلهــازين التنفيــذي يعلــى أســاس منــتظم مــع تركيــز خــاص علــى مــوظفي الدولــة أ 
 .ةيوانني يف الوكاالت احلكوموالقضائي وجهاز إنفاذ الق
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 استغالل املرأة واالجتار ا: ٦املادة 
 معلومات أساسية

كما ورد يف التقرير األويل يتم التصدي، بـصفة رئيـسية، لالجتـار بـاملرأة مـن خـالل                 - ١٣٦
وتـنص  .  مـن الدسـتور حتظـر االجتـار باألشـخاص والعمـل اجلـربي              ٢٣فاملادة  . التدابري القانونية 

ــا ــات        ٣٧٣ و٣٧٢ن املادت ــع وشــراء البن ــى بي ــة عل ــى املعاقب ــدي عل ــات اهلن ــانون العقوب ــن ق  م
ولألحكــام األخــرى ذات الــصلة يف قــانون العقوبــات اهلنــدي أي  . القاصــرات ألغــراض البغــاء

 اختطاف أو خطـف أو التـأثري        – ٣٦٦ االختطاف من الوصي القانوين، واملادة       – ٣٦١املادة  
 – ٣٦٦ إغـواء البنـت القاصـرة، واملـادة     – أ  – ٣٦٦، واملـادة    على املرأة حلملها علـى الـزواج      

تــأثري فيمــا يتعلــق بكــبح الظــروف الــيت ميكــن أن ...  اســتقدام البنــت مــن بلــد أجــنيب وإخل-ب
 .تؤدي إىل االجتار بالنساء والبغاء

ــة لقمــع االجتــار باألشــخاص      - ١٣٧ ــة الدولي باإلضــافة إىل هــذا فــإن اهلنــد، عمــالً باالتفاقي
 الـذي مت تعديلـه      ١٩٥٦االجتـار الالأخالقـي لعـام       ) منـع (ل بغاء الغري، قد سنت قانون       واستغال

ــامي  ــة لكــن       . ١٩٨٦ و١٩٧٨يف ع ــه جرمي ــاء يف حــد ذات ــرب البغ ــانون، ال يعت ــذا الق ــاً هل ووفق
ويـنص القـانون علـى معاقبـة كـل مـن       . ممارسته يف األماكن العامـة واالسـتدراج يعتـربان جرميـة     

كن من الناحية العملية فإن أعداد القضايا اليت يوجـه فيهـا االـام إىل العميـل                 املرأة والعميل، ول  
واألحكـام العقابيـة   . قليلة ومتفرقـة باملقارنـة مـع أعـداد القـضايا الـيت يوجـه فيهـا االـام للمـرأة            

صارمة يف حالة املتجرين باألشـخاص وهـي أكثـر صـرامة إذا كـان األمـر ينطـوي علـى أطفـال                       
ويعتــرب التعــيش مــن . ا ينبغــي أن يــشكِّل رادعــاً قويــاً ضــد هــذه اجلرميــة البــشعة  قُــصر، وهــو مــ

وينص القانون أيضاً على إنقاذ املومسات وإعادة تأهيلهن، كما يـنص           . إيرادات املومس جرمية  
 .على آلية إنفاذ منفصلة

يف ليست هناك دراسة منهجية وال توجد أي قاعدة بيانات بشأن النساء العـامالت               - ١٣٨
وتــشري الدراسـة االستقــصائية الــيت أجراهــا الـس املركــزي للرعايــة االجتماعيــة،   . جمـال البغــاء 

 يف ست مدن كبرية هي كلكتا وموميب وتشيين ودهلـي، وحيـدر آبـاد            ١٩٩١نيودهلي، يف عام    
ــغ       ــاملني يف جمــال اجلــنس التجــاري يبل ــدد الع ــالور إىل أن ع ــدد  ١٠٠ ٠٠٠وبنغ ــا أن ع ، كم

وحيـق هلـؤالء النـسوة أن       .  يف هـذه املـدن     ٣٩ ٠٠٠لني يف اجلـنس التجـاري يبلـغ         األطفال العام 
يتمتعن، على قدم املساواة، جبميع حقوق اإلنسان، ومـع ذلـك فهـن عمليـاً حمرومـات يف كـثري                    

فاملومـسات يعتـربن مـن الناحيـة االجتماعيـة منحرفـات وحيكـم         . من األحيان من هـذه احلقـوق      
وميثِّل هذا املوقـف عقبـة رئيـسية أمـام تنفيـذ تـدابري              . يئات الصيت عليهن أخالقياً بأن نساء س    

 .إعادة تأهيل هؤالء النسوة وإدماجهن يف اتمع
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ومـا إىل ذلـك، قامـت       “ جـوغيين ”والــ “ دافيداسـي ”وحملاربة املمارسـة التقليديـة للــ       - ١٣٩
انـدرا بـراديش   حكومة كل والية من الواليات اليت تنتشر فيهـا هـذه املمارسـة أي كارناتاكـا و           

ونفَّـذت  “ دبـ عمحظـر إهـداء الفتيـات لل      ”ماهاراشترا وغوا واوريسا وتاميل نادو بـسن قـانون          
عمـل األطفـال    ) حظر وتنظـيم  (وحيظر قانون   . مشاريع خمتلفة ملنع إهداء البنات صغريات السن      

 . تشغيل األطفال يف بعض املهن احملددة، كما يضع شروطاً لعمل األطفال١٩٨٦لعام 
فهـذه املـشكلة   . بيد أن األحكام القانونية وحدها ال ميكن أن توقف االجتار بالنـساء    - ١٤٠

هلا جذور ضاربة يف الفقر وعدم فرص العمالة والظـروف االقتـصادية القاسـية واألميـة وانعـدام                  
 ومـا إىل ذلـك الـيت يـستغلها املتـاجرون بالنـساء       “دافيداسي”الوعي والعادات التقليدية مثل الـ    

وعـالوة علـى ذلـك، فقـد أخـذ االجتـار            . افة إىل عدم وجود تدابري مناسبة إلعادة التأهيل       باإلض
عــرب احلــدود حيظــى باهتمــام احلكومــة أيــضاً ممــا يــستلزم تطبيــق تــدابري أقــوى ملنــع االجتــار             

 .باألشخاص تشمل ما هو أكثر من التشريعات
 مبادرات الدولة

. بـات، باختـاذ تـدابري متعـددة للتـصدي هلـا           وقامت احلكومة، إدراكـاً منـها هلـذه العق         - ١٤١
نقطـة البدايـة    : فهي قـد اعتمـدت مـشاريع كـثرية تـستهدف تركيـز التـدخالت يف نقطـتني مهـا                   

ويتم االضطالع مببادرات على املستويات الثالثـة كلـها أي املـستوى التـشريعي              . ونقطة النهاية 
 .واملستوى القضائي و املستوى التنفيذي

إىل معاقبة املؤسسة أي معاقبة القـائمني باالجتـار وأصـحاب املـواخري         يهدف القانون    - ١٤٢
والقوادين وجـاليب الزبـائن، ولكـن العقـاب يطـال مـن الناحيـة العمليـة النـساء الالئـي يـصبحن                       

ــائمني باالجتــار باألشــخاص     ــر ممــا يطــال الق ــة للمــرأة    . ضــحايا أكث ــة الوطني ــد قامــت اللجن وق
لطفل باستعراض فعالية قانون حظـر االجتـار الالأخالقـي واقترحتـا            واإلدارة املعنية بنماء املرأة وا    

إدخــال تعــديالت علــى هــذا القــانون ــدف إىل عــدم جتــرمي املومــسات وتــشديد القــوانني ضــد 
ويتطرق قانون حظر االجتار الالأخالقي أيـضاً إىل إنقـاذ النـسوة وإعـادة              . املتاجرين باألشخاص 

احلكومة تدابري فعالة لتحسني الظروف يف إصـالحيات        وقد اختذت   . تأهيلهن وإعادة إدماجهن  
األحداث واملعتقالت وكذلك لتوفري التدريب الالزم يف جمال التوجيـه املهـين وتطـوير مهـارات           

 .النساء الالئي يتم إنقاذهن
 علـى محايـة   ٢٠٠٠لعـام  ) رعايـة األطفـال ومحايتـهم   (وينص قانون قضاء األحداث    - ١٤٣

ويعاقـب قـانون   . أهيل األحداث اجلاحنني واملهملني مبا يف ذلك البنـات  ومعاجلة وتنمية وإعادة ت   
ووضــعت .  علــى نــشر أي مــواد داعــرة أو بثهــا إلكترونيــاً ٢٠٠٠تكنولوجيــا املعلومــات لعــام 
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احلكومــة املركزيــة مدونــة لقواعــد الــسلوك ملقــدمي خــدمات اإلنترنــت وذلــك ــدف إعــالن    
 .ارساا يف جمال اإلنترنت واخلدمات املتصلة بهوتطبيق معيار رفيع ألخالقيات املهنة ومم

 الرامـــي إىل القـــضاء علـــى ٢٠٠١اعتمـــدت احلكومـــة التـــزام يوكوهامـــا العـــاملي،   - ١٤٤
وهـي عاكفـة فعـالً علـى دراسـة مـسألة التـصديق علـى                . االستغالل التجاري اجلنسي لألطفـال    

 وخباصـة النـساء واألطفـال    بروتوكول األمـم املتحـدة ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص،        
وبروتوكـــول األمـــم املتحـــدة االختيـــاري بـــشأن إشـــراك األطفـــال يف املنازعـــات املـــسلحة         
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف                  

ــة  ــواد اإلباحي ــة يف ا   . إنتــاج امل ــذ االلتزامــات املعلن ملــؤمتر العــاملي  وتعهــدت احلكومــة أيــضاً بتنفي
 ). ١٩٩٦استكهومل، (ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال 

ويف سلسلة من قضايا الصاحل العام، نظرت اهليئـة القـضائية أيـضاً يف مـسائل االجتـار          - ١٤٥
أصـدرت  ) AIR 1990 SC 1412(ويف قـضية فيـشال جيـت ضـد االحتـاد اهلنـدي       . باألشـخاص 

 التوجيهات بشان تشكيل جلنة استـشارية للمنـاطق مـن أجـل اختـاذ               احملكمة العليا الوطنية بعض   
؛ ويف قـضية    “جـوغرت ”وفتيـات الــ     “  دافيداسي ”خطوات لتوفري دور إلعادة تأهيل فتيات الـ        

ــوراف جــني    SCC) ٤ (١٩٩٨ و١١٤ SCC) ٨ (١٩٩٧؛ ٧٠٩ SCC) امللحــق (١٩٩٠(غ
يمـا يتعلـق بأطفـال املومـسات؛        أصدرت احملكمة العليا بعض التوجيهات إىل احلكومـة ف        ) ٢٧٠

) ١٠٦ SCC) ٤ (١٩٨٦(ويف قـــضية الـــصاحل العـــام الـــيت رفعهـــا الـــدكتور اوبنـــدرا باكـــسي 
ــة          ــق املؤســسات احلكومي ــإدارة ومراف ــق ب ــا يتعل ــات فيم ــدة توجيه ــا ع ــة العلي أصــدرت احملكم

 .وإصالحيات األحداث
رية وجلــان والئيــة وعمــالً ــذه التوجيهــات شــكَّلت احلكومــة جلنــة مركزيــة استــشا  - ١٤٦

استشارية بشأن بغاء األطفال على املستوى املركزي واملـستويات الوالئيـة علـى التـوايل، ذلـك                 
ومت إنــشاء جلنــة معنيــة . لكــبح االجتــار ومحايــة األشــخاص الــذين يــتم إنقــاذهم وإعــادة تأهيلــهم

بة لإلنقـاذ   بالبغاء واألطفال البغايا وأطفال املومـسات لدراسـة املـشكلة ووضـع خمططـات مناسـ               
 ملكافحــة االجتــار ١٩٩٨ووضــعت هــذه اللجنــة خطــة عمــل وطنيــة يف عــام   . وإعــادة التأهيــل

الالأخالقي واالسـتغالل اجلنـسي التجـاري للنـساء واألطفـال مـن خـالل اسـتراتيجيات تـشمل                   
ــوفري اخلــدمات األساســية لــضحايا البغــاء واإلنقــاذ وإعــادة       ــع والتــشريع وإنفــاذ القــانون وت املن

وهدف خطة العمل هو إدخال النساء واألطفـال ضـحايا      . والتوعية والتعبئة االجتماعية  التأهيل  
وتقوم اللجنة االستشارية املركزية املعنية ببغـاء       . البغاء يف تيار اتمع العام وإعادة إدماجهم فيه       

وقـد أبلغـت احلكومـة املـسؤولني مـن مـستوى مفـتش فمـا                . األطفال برصد تنفيذ خطـة العمـل      
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كتب التحقيقات املركزي بدورهم كضباط يف شـرطة مكافحـة االجتـار باألشـخاص              فوق يف م  
 .للتحقيق يف قضايا االجتار باألشخاص فيما بني الواليات

ــام  - ١٤٧ ــك       ٢٠٠١ويف ع ــا يف ذل ــرأة، مب ــسان للم ــوق اإلن ــسيق حلق ــشاء مركــز تن ، مت إن
سان كمـا مت تـشكيل شـبكة       املسائل املتصلة باالجتار باألشخاص، يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلن        

ــة لرصــد مــشكلة االجتــار        ــاليم االحتادي ــات واألق ــة مــن املــوظفني احملــوريني يف كــل الوالي وطني
 أعد مركز التنسيق هـذا جمموعـة مـواد إعالميـة     ٢٠٠١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . باألشخاص

وتقـوم  . شخاصبشأن االجتار بالنساء واألطفال بغية إعالم اتمع مبختلف جوانب االجتار باأل          
احلكومة واملنظمات غري احلكومية ببـذل جهـود علـى املـستوى اإلقليمـي لزيـادة الـوعي بأبعـاد                    

 حلقــة عمــل، وتنفيــذ محلــة إعالميــة   ٢٠االجتــار باألشــخاص، كمــا قامــت بتنظــيم أكثــر مــن   
 تقوم احلكومـة املركزيـة واللجنـة الوطنيـة        . باستخدام التليفزيون والراديو واملطبوعات الصحفية    

حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية بإجراء دراسات وأحباث لتوثيق حجـم مـدى وأبعـاد               
ــم         ــسيف وســائر وكــاالت األم ــن اليوني ــساعدة م ــك مب ــدخل، وذل ــاط الت ــد نق ــشاكل وحتدي امل

 .املتحدة
بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومعهد املرأة للتربية االجتماعيـة،             - ١٤٨
 برنـامج توعيـة بـشأن منـع     ٢٠٠٣يناير / اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كانون الثاين نظمت

 وقــررت احلكومــة تنفيــذ املدونــة العامليــة ألخالقيــات  ٠الــسياحة اجلنــسية واالجتــار باألشــخاص
وعــالوة علــى . الــسياحة الــيت حتظُــر االســتغالل اجلنــسي لألطفــال ألغــراض الــسياحة اجلنــسية   

ومــة املركزيــة مــن الــوزراء األوائــل يف مجيــع الواليــات واألقــاليم االحتاديــة    ذلــك، طلبــت احلك
النـزل قانونـاً بعـرض رسـائل حتـض علـى مكافحـة االجتـار                /واملدير العام للسياحة إلـزام الفنـادق      

باألشــخاص واألحكــام العقابيــة املترتبــة علــى االســتغالل اجلنــسي، يف مكــان بــارز يف مكتــب    
 .استقبال النزالء

واختذت خطوات جادة يف خمتلـف الواليـات أي دهلـي وكارناتاكـا وأنـدرا بـراديش           - ١٤٩
وماهاراشترا وغرب البنغال وتاميل نادو وراجستان وبيهار إلنقاذ البنـات وإعـادة توطينـهن يف               

ــان بالدهــن األصــلية وذلــك بالتعــاون النــشط بــني الــشرطة واحلكومــة واملنظمــات غــري     /والي
ر مشروع اخلدمات املتكاملـة لنمـاء الطفـل تنفيـذ مـشروعات خاصـة        وجيري يف إطا  . احلكومية

... ألطفال املومسات يف منطقـة سوناغاتـشهي يف كلكتـا ومنطقـة كامـاثيبورا يف مومبـاي إخل                   
وجيري حالياً العمـل علـى إعـداد خطـة     . وتبذل جهود لتوفري املشورة للنساء واألطفال املُنقَذين  

وتقوم احلكومة بتنظيم بـرامج توعيـة       . دة وكاالت حكومية  عمل لتقدمي املشورة تشترك فيها ع     
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لعامــة اجلمهــور يف املنــاطق املــصدرية لالجتــار باألشــخاص وخاصــة يف املنــاطق املتامخــة لنيبــال     
 .وبنغالديش

ــار       - ١٥٠ ــشكلة االجتـ ــة مـ ــدابري معاجلـ ــد تـ ــفها أحـ ــر بوصـ ــدة الفقـ ــرامج ختفيـــف حـ بـ
دد القطاعــات ملنــع وإنقــاذ وإعــادة تأهيــل انتــهجت احلكومــة املركزيــة جــاً متعــ: باألشــخاص

ونظراً ألن الفقر هو أحد أسـباب االسـتغالل         . وإعادة إدماج النساء واألطفال املستغلني جنسياً     
اجلنــسي، فــإن احلكومــة تعمــل علــى التــصدي هلــذه املــسألة مــن خــالل خمتلــف الــربامج الراميــة  

رنا جيـــانيت اوســـ” و“نـــاار يوجازغـــرامني روغـــرنا جيـــانيت اوســـ”لتخفيـــف حـــدة الفقـــر أي 
 مقابـل العمـل والعمـل احلـر         الغذاء ومشروع ضمان العمالة وبرامج      “ار يوجانا زغهاري رو اش

 وتنفـق احلكومـة     .ؤسـسات اإلنتاجيـة الـصغرية     املمن خالل التدريب والتمويـل الـصغري إلنـشاء          
ضرية  مليـون روبيـة علـى خمتلـف الـربامج الريفيـة واحلـ       ٢ ٠٠٠ مليون روبية و   ٦٠ ٠٠٠سنوياً  

عطى أيضاً إعانة مالية لتوزيع احلبوب الغذائية من خـالل شـبكة توزيـع               وت .لتخفيف حدة الفقر  
ــنوي      ــة س ــة املالي ــغ اإلعان ــة، وتبل ــدادات املدني ــة واإلم ــة ٩٠ ٠٠٠ حــوايل اًاألغذي ــون روبي  . ملي

 ٢٠٠٠يف عـام     يف املائـة     ٢٦واحلصيلة التراكمية هلذه اجلهود هـي اخنفـاض مـستوى الفقـر إىل              
واألمـل معقـود علـى أن تـسهم مـشاريع التخفيـف مـن               . ١٩٧٣ يف املائـة يف عـام        ٥٠قارنة بـ م

 .حدة الفقر هذه يف ختفيض االجتار باألشخاص

يــتم االجتــار بالــصبيان عامــة مــن أجــل تــشغيلهم كعمــال أطفــال، بينمــا يــتم االجتــار   - ١٥١
اول احلكومة وقف ومنـع     وحت. غالل اجلنسي التجاري  تسالبالبنات يف معظم األحيان ألغراض ا     

االجتــار باألطفــال عــن طريــق مشــول مجيــع األطفــال مبــشروع اخلــدمات املتكاملــة لنمــاء الطفــل  
لألطفـال بـني سـن      (“ كيشا أيـان  شرفا  اس”مشروع  و)  سنوات ٦ –لألطفال بني سن صفر     (
ــنة١٤ – ٦ ــا ”ويـــسعى مـــشروعا، ).  سـ ــامريدهيباليكـ ــاسـ ــيـــك” و“ يوجانـ كيت اشوري شـ

 .املساعدة يف إنقاذهن وتعليمهن ومتكينهن  إىل تلبية احتياجات الطفالت و أيضاً“يوجانا

أطلقـــت احلكومـــة يف كـــانون   : لعـــامالت يف جمـــال البغـــاء  لاملـــشاريع اخلاصـــة   - ١٥٢
 لصاحل النـساء العائـشات يف ظـروف صـعبة           “سوادهار” مشروعاً بإسم    ٢٠٠١ديسمرب  /األول

ويـوفِّر هـذا املـشروع      . هم من املتاجرين باألشخاص   مبا يف ذلك النساء واألطفال الذين مت إنقاذ       
تأهيـل اجتماعيـاً    الأمواالً لإليـواء الفـوري للـضحايا الـذين مت إنقـاذهم ولتـوفري املـشورة وإعـادة                   

وينفَّـذ هـذا الربنـامج      . واقتصادياً مـن خـالل التعلـيم وترقيـة املهـارات والـدعم الطـيب والقـانوين                
وملكافحــة االجتــار بالنــساء واألطفــال .  غــري احلكوميــة بالتــشارك مــع املنظمــاتىالكلــي املنحــ

ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري، قامت اإلدارة املعنية بنماء املرأة والطفل بوضع مـشاريع             
جتـار مـن منـاطق    االوهلذا املشروع حمـوران األول يتمثـل يف منـع         . لتقدمي معونة يف شكل هبات    
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ويـسعى املـشروع إىل     . املـصب  وإعـادة التأهيـل يف منـاطق          أما اآلخر فريكِّز على اإلنقـاذ      املنبع،
حتقيق املنع من املنبع من خالل متكني الطفالت والنساء عن طريق التوعيـة والتعلـيم والتـدريب                 

 مجاعـات  النـسائية و   اجلماعـات املهين وختفيف حدة الفقر ومشاريع االئتمان الصغري من خـالل           
يقـع التركيـز    ب  صاملـ ويف منـاطق    ). البانـشيات  (لـي العون الذايت ومؤسـسات احلكـم الـذايت احمل        

وجيــري تنفيــذ هــذه املــشروعات بالتــشارك مــع املنظمــات غــري   . علــى اإلنقــاذ وإعــادة التأهيــل 
 ومـشروعات املعونـة يف شـكل هبـات          “سـوادهار ”ملـشروع   وقد كانت االستجابة    . احلكومية

ــة  ــة للغاي ــارس /وحــىت آذار. إجيابي ــى أحــد   ،٢٠٠٤م ــصديق عل ــشروعاً يف إطــار    مت الت عــشر م
 .٢٠٠٥ -٢٠٠٤ مشروعاً جديداً يف الفترة ٢٤ املوافقة على ت كما مت“سوادهار”

. بدأت حكومات والئيـة كـثرية يف اختـاذ عـدة تـدابري ملكافحـة االجتـار باألشـخاص                   - ١٥٣
 تـدابري خاصــة لتأهيـل فتيــات   “كـا اتاماهاراشـترا وأنـدرا بــراديش وكارن  ”فقـد بـدأت واليــات   

 والية أنـدرا بـراديش سياسـة والئيـة بـشأن االجتـار يف النـساء          اعتمدتو. “يفاداسيسد”املعبد  
هـار خطـة عمـل والئيـة لرعايـة النـساء واألطفـال مـن ضـحايا                  يواألطفال كما وضـعت واليـة ب      

“ جبـايل ” راديش فقد أطلقـت مـشروع     ب مادهياأما والية   . االجتار باألشخاص وإعادة تأهيلهم   
وأنـشأت واليـة    . لنـساء واألطفـال ضـحايا االجتـار باألشـخاص         انمية  توالذي يركِّز على رعاية     

كمــا . جلنــة رصــد ســري عمـل بيــوت األطفــال و مركــزاً لتقــدمي املــشورة لألسـر  ٥٠ماهاراشـترا  
نادو خطوات كثرية ملكافحة االجتار باألشخاص منها إنشاء فرقـة مكافحـة          ميلاخطت والية ت  

 علـى مـستوى     رقابةجلان  ونة استشارية للمقاطعة     وجل ،يلة اليت تتصدى لالجتار باألشخاص    ذالر
لـصاحل النـساء واألطفـال وإعـادة تأهيلـهم، ورسـم            االجتمـاعي   للـدفاع   رعاية  القرى وصندوق   

خرائط ملسار عمليات االجتار باألشخاص توضح نقـاط املنبـع وطريـق الـسري واجلهـة املقـصودة            
 والية غرب البنغـال     شيدتو. ة الطفل وإنشاء مراكز تدخل يف حالة األزمات ملنع إساءة معامل        

ــشري  بمــساكن لألشــخاص املــصابني   ضــني لالســتغالل اجلنــسي   املعرةفــريوس نقــص املناعــة الب
 الــذي يــنص علــى تــدابري رقابــة ٢٠٠٣وا قــانون أطفــال غــوا لعــام غــوســنت واليــة . التجــاري
 . على املواد اإلباحيةفما يتعلق حبصول األطفالصارمة 

عية آلية اإلنفاذ وهي الـشرطة واجلهـاز القـضائي فيمـا يتعلـق مبعاجلـة هـذه         وجتري تو  - ١٥٤
ــديهم       .املــسألة ــشرطة وخلــق وعــي ل ــه رجــال ال ــدريب وتوجي ــرامج خمتلفــة لت ــذ ب  وجيــري تنفي

ــة واملنظــور    ــساينباألحكــام القانوني ــاز     . اجلن ــراد اجله ــع أف ــة م ــتم تنظــيم اجتماعــات للتوعي وي
ز القـضائي والـشرطة ملعاجلـة احلـاالت الـيت تـدخل حتـت               القضائي وإعـداد كتيـب ألفـراد اجلهـا        
 .طائلة قانون منع االجتار الالأخالقي
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وهناك بالغات قليلـة عـن حـاالت زواج الفتيـات القاصـرات مـن رجـال أكـرب سـناً                  - ١٥٥
جانـب، أوعـزت   األ ولوقـف زواج الفتيـات القاصـرات مـن        .وخاصة مـن منطقـة بلـدان اخللـيج        

 يف اخلــارج بــأن متــارس درجــة أكــرب مــن العنايــة عنــدما تقــوم    ةوجــوداحلكومــة إىل البعثــات امل
ن مـن بلـدان     وبفحص طلبات احلصول على تأشريات دخول اليت يتقـدم ـا األشـخاص القـادم              

ــيج ــصلة خاصــة وأن هــذه الزجيــات مــن       . اخلل ــصدد صــياغة القواعــد ذات ال ومتــت يف هــذا ال
سـفارات بلـدان اخللـيج ـذه املـسألة خـالل            وقد أخربت   . الفتيات القاصرات تعترب غري قانونية    

 وأصـدرت كـذلك تعليمـات إىل مـدراء مجيـع      . املعنية بـاخلليج مـع هـذه الـسفارات    الشعبةلقاء  
ــادق ــشرطة يف خــالل     /الفن ــوا مراكــز ال ــأن يبلغ ــزل ب ــن وصــول أي أجــنيب إىل   ٢٤الن  ســاعة م
الـيت توضـح التفاصـيل      علومـات   امل وعلـيهم أن يقيـدوا يف االسـتمارة املخصـصة لـذلك              .فنادقهم

  ...إخلاخلاصة باألجانب مثل اإلسم واجلنسية ورقم اجلواز و

 اتمع املدين

وجيــري أيــضاً تــشجيع منظمــات اتمــع املــدين علــى االضــطالع مبختلــف املــشاريع   - ١٥٦
 وتقـوم كـثري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة بـإدارة بيـوت إيـواء كمـا أـا                       .برعاية مـن احلكومـة    

بية ع وهـي تعمـل علــى مـستوى القواعـد الــش    .إنقـاذ هــؤالء النـسوة وإعـادة تأهيلــهن   تـشارك يف  
بتــوفري الــدعم للنــساء العــامالت يف جمــال البغــاء والنــساء املتجــر ــن مــن خــالل تقويــة صــوت  

فــريوس نقــص منــع  وذلــك يف بــرامجكفالــة حقــوقهن كــأفراد والقطاعــات الــضعيفة اقتــصادياً 
  .ملناعة املكتسبمتالزمة نقص ا/املناعة البشرية

  عرب احلدودباألشخاصاالجتار 

 يف منطقــة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون  اكتــسب االجتــار باألشــخاص عــرب البلــدان  - ١٥٧
 فقد أدت العوملة والتفاوتـات االقتـصادية بـني البلـدان            . كبرية يف املاضي القريب    اًاإلقليمي أبعاد 

 ...إخلوالطلبـات علـى صـناعات التـسلية و        وتطور وسائل النقل احلديثة وانعـدام فـرص العمالـة           
 عـرب احلـدود إىل نـشوء    باألشـخاص  ويـؤدي االجتـار      . عرب احلدود  باألشخاصإىل نشوء االجتار    

 وتنظـر احلكومـة جبديـة يف إنـشاء          .تضارب يف قوانني اهلجرة إزاء إنقاذ النسوة وإعادة تأهيلـهن         
ي ألنـــشطة املتجـــرين  علـــى غـــرار مكتـــب املخـــدرات املركـــزي بغيـــة التـــصد حموريـــةســـلطة 

 . ومل يتم بعد إقرار هذا االقتراح.باألشخاص عرب احلدود وفيما بني الواليات

وبغيـــة منـــع االجتـــار باألشـــخاص عـــرب احلـــدود، أنـــشأت إحـــدى املنظمـــات غـــري     - ١٥٨
ــة حلقــوق اإلنــسان،     ــة الوطني ــا يقظــة”احلكوميــة، مبــساعدة مــن اللجن  يف ثــالث نقــاط “خالي

بـني اهلنـد ونيبـال، وذلـك لكـشف االجتـار باألشـخاص              املفتوح  دود  تفتيش على طول خط احل    
تار بـراديش وـار وغـرب       وواليات أ يف   وصدرت تعليمات إىل مدراء الشرطة العامني        .ووقفه
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املـساعدة يف   البنغال لتقدمي املساعدة إىل املنظمات غري احلكومية املعنية والتعاون معها من أجل             
 وجتـري بـني اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف              . عـرب احلـدود    قف االجتار بالنـساء واألطفـال     و

اهلند واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيبال مداوالت جادة بشأن البدء يف مشروع مـشترك               
  .ملكافحة االجتار باألشخاص عرب احلدود بني البلدين

ــة سياســية مالئمــة هلــذه األنــشطة    - ١٥٩ ومــة يف  فقــد تعهــدت احلك.وهيــأت احلكومــة بيئ
التـدابري الراميـة    و بالتركيز بصفة خاصـة علـى الـربامج          )٢٠٠١(سياستها الوطنية لتمكني املرأة     

 وأكمل مصرف التنمية اآلسـيوي مـؤخراً   .إىل معاجلة مشكلة املرأة اليت تعيش يف ظروف صعبة        
ــداع        ــيم حجــم املــشكلة وابت ــال لتقي ــنغالديش ونيب ــد وب مــشروعه املــشترك مــع حكومــات اهلن

 . ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال يف جنوب آسياأساليب

 حتديات املرحلة املقبلة

بات بفريوس نقص املناعـة البـشرية       اميثِّل نقص اهلياكل األساسية الالزمة للنساء املص       - ١٦٠
والبنات الالئي يتم إنقاذهن من االجتار باألشـخاص جمـاالً آخـر مـن جمـاالت االهتمـام، خاصـة                    

وعلى الرغم من قلـة التقـارير الـصحفية بـشأن هجـرة       . قبول هؤالء النسوة  عندما ترفض األسر    
 بيانات منهجيـة جتمـع بـشأن    ال توجداأليدي العاملة إىل خمتلف البلدان واستغالل املرأة هناك،    

 الفتيــات صــغريات الــسن مــن رجــال مــن البلــدان    ججتنيــدهن للعمــل يف املنــازل وبــشأن تــزوي  
 . تبويب أمناط اهلجرة ا الصددلذلك مل يتم بعد يف هذ. األخرى

 املشاركة السياسية واحلياة العامة: ٧املادة 

 معلومات أساسية

مثة عامل هام حيدد مركـز املـرأة يف اتمـع هـو مـدى مـشاركتها يف عمليـات صـنع                       - ١٦١
 .القرارات وصنع السياسات

ــه لــوك (مل تــزد مــشاركة املــرأة يف مواقــع الــسلطة يف جملــسي الربملــان    - ١٦٢ ســاا وراجي
بيـــد أنـــه يف .  يف املائـــة٩ عـــن ٢٠٠٤ إىل عـــام ١٩٩٧ كليهمـــا يف الفتـــرة مـــن عـــام )ســـاا

لـوك   ( اخنفض عدد النـساء املنتخبـات لعـضوية جملـس النـواب          ٢٠٠٤االنتخابات الربملانية لعام    
وازدادت .  عـضواً  ٥٣٩ مـن    ٤٤ إىل   ٥٤٣ من العدد اإلمجـايل لألعـضاء البـالغ          ٤٩ من   )ساا
راجيــه (األعيــان  يف جملــس ٢٤٥األعــضاء البــالغ عــدد  مــن جممــوع ٢٨ إىل ٢٠هن مــن أعــداد
شغلن مواقـع يف    يـ  احلياة السياسية، فإن أعداد النـساء الالئـي          معترك ورغم دخول املرأة     ).ساا

 . السلطة قليلة للغاية
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 أعلى نـسبة وحتظى دهلي ب  . ومتثيل املرأة يف اهليئات التشريعية الوالئية منخفض للغاية        - ١٦٣
ــراديش  ) يف املائــة١٢,٨٦( ــدرا ب ــة٩,٥٢ ( مــن العــضوات وتــأيت بعــدها أن  مث كــرياال ) يف املائ
ا متثيـل للمـرأة بينمـا تبلـغ النـسبة أقـل             م أما ميزورام وناغاالند فال يوجد فيه      ). يف املائة  ٩,٢٩(

ــور وأر ١مـــن  ــة يف كـــل مـــن منيبـ ــراديش وانو يف املائـ ــال بـ ــامو وكـــشمري  غشـ ــارات وجـ وجـ
 يرجع هذا إىل انعدام الدعم من األحزاب السياسية وحمدودية فرص وصـول املـرأة           .تاكااوكارن

 وبــرغم هــذه العوامــل، توجــد قلــة مــن .امــ والــتحكم فيه)ســواء املاليــة أو البــشرية(إىل املــوارد 
 .النساء الالئي يشغلن منصب الوزير األول يف الواليات وغريه من املناصب الوزارية

 مبادرات الدولة

قامت احلكومة بعدة مبادرات، مبـا يف ذلـك العمـل اإلجيـايب، للتغلُّـب علـى العوامـل                 - ١٦٤
السياسية والتارخيية غري املؤاتية الـيت تواجـه املـرأة، وذلـك بغيـة متكـني املـرأة مـن دخـول ميـدان                        

 .السياسة واحلياة العامة واملشاركة فيهما بفعالية

وتـشمل هـذه احلقـوق      . اوية للرجال والنساء  يكفل دستور اهلند حقوقاً سياسية متس      - ١٦٥
احلق يف التصويت واحلق يف خوض االنتخابات واحلق يف تويل منـصب عـام واحلـق يف تـشكيل            

 .كما ينص النص الدستور أيضاً على التمييز اإلجيايب لصاحل املرأة. الروابط أو االحتادات

 يف مؤسـسات احلكـم الـذايت        اختذت احلكومة إجراءات إجيابية لزيادة مشاركة املرأة       - ١٦٦
 تعــديلني الدســتوريني الثالــث والــسبعني والرابــع الاحمللــي وهيئــات اختــاذ القــرار عــن طريــق ســن

وال تكتفي هذه التشريعات بالنص على حجـز نـسبة الثلـث مـن مجيـع                . ١٩٩٣والسبعني لعام   
 الثلـث مـن      بل تنص أيضاً على حجز نسبة      ،املقاعد يف مجيع مستويات احلكومة احمللية فحسب      

. مجيع مناصب الرئاسة يف هذه اهليئات للمرأة يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية على الـسواء              
القبائـل املنبـوذة مـا ال يقـل عـن ثلـث العـدد               /املنبـوذة  حيجز لنساء الطوائف     ،وعالوة على ذلك  

ل أكثـر مـن مليـون       ونتيجة هلذه املبادرة حتتـ    . لطوائف والقبائل ذه ا اإلمجايل للمقاعد احملجوزة هل   
 .امرأة مناصب يف اخلدمة العامة يف مجيع أحناء البلد

 بغرض توسـيع نطـاق      ١٩٩٦ لعام   ) مناطق املنبوذين  مشول(واستن قانون البانشيات     - ١٦٧
ويف اجتمـاع مائـدة مـستديرة       .  واليـات  ٩تشريعات بانـشيات راج ليـشمل املنـاطق القبليـة يف            

، أدرجـت يف    ٢٠٠٤سـبتمرب   /يات راج، عقـد يف أيلـول      بانـش مؤسسات  للوزراء املسؤولني عن    
ــة        ــات القبلي ــع اجلماع ــشاور م ــة إىل الت ــاإلجراءات املوضــوعة احلاج ــة ب ــاط املتعلق املمــثلني /النق

بانـشيات وغـرام    (املنتخبني وإشراكهم يف تطوير معايري لتشكيل مؤسسات احلكم الذايت احمللي           
 .منتجات الغابات الصغرية وما إىل ذلكو لألرض متكينهم من محاية امللكية اتمعيةو )سااز
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 واهلنــد .أجــاز الربملــان مــشروع قــانون احلــق يف املعلومــات ، ٢٠٠٥مــايو /يف أيــارو - ١٦٨
وانني شــاملة حلمايــة حــق املــواطنني يف احلــصول علــى   قــ  بلــداً قامــت بتــشريع ٥٥واحــدة مــن 
أنـه يـنص علـى الـرد علـى       هذا  القانون ومن السمات البارزة اليت يتسم ا مشروع         .املعلومات

ــة أيــضاً تــدخل حتــت طائلــة هــذا    . ســاعة٤٨االستفــسارات خــالل   واملنظمــات غــري احلكومي
توجد يف تـسع    و .عدم تقدمي املعلومات  بسبب  عقوبات صارمة   فرض  القانون الذي ينص على     

 كـا وماهاراشـترا ودهلـي     ا بـراديش وراجـستان وكارنات     مادهيـا نـادو و   ميـل اواليات هي غواه وت   
 وأدخلـت عـدة     .علومـات املبراديش قوانني بشأن احلق يف احلصول على         وتراأوجامو وكشمري   

ـدف الـنص علـى احلـق يف     “ بانـشيات ” باـالس احملليـة  واليات تعديالت يف قوانينها املتعلقة  
تـسم  اومـن بـني هـذه الواليـات راجـستان الـيت         . احلصول على املعلومات على مـستوى القـرى       

 .أداؤها باجلودة

 واليات بإصالحات دف إىل تيسري انتقال األموال واملهام واملـوظفني           ةوقامت عد  - ١٦٩
 أن نطاق هـذا االنتقـال خيتلـف بـني واليـة             بيد .جإىل األعضاء املنتخبني مبؤسسات بانشيات را     

 قدر أكرب من املهـام ولكـن فيمـا يتعلـق بـاألموال واملـوظفني         نقليف معظم الواليات    و .وأخرى
 وكارناتاكـا هـي الواليـة الوحيـدة الـيت      .ألمر يتراوح بني االنتقال اجلزئي وعدم االنتقال فكان ا 

 وأدى هـذا إىل حتـسني   .نقلت بالكامل األموال واملهام واملوظفني إىل مؤسسات بانـشيات راج      
 .مشاركة املرأة الفعالة يف احلكـم النساء إىل األموال واملوظفني مما أدى إىل تعزيز        فرص وصول   

ى اجتماع املائـدة املـستديرة للـوزراء الـوالئيني املـسؤولني عـن مؤسـسات بانـشيات راج                  وأوص
كل واليـة ـدف تعزيـز     يف  تشكيل جلان ختطيط للمقاطعات     ب ٢٠٠٤أغسطس  /املعقود يف آب  

تكــوين جلــان دائمــة و الــيت تعــدها مؤســسات احلكــم احمللــي وتنقيحهــا تقنيــاً؛   الــسنويةاخلطــط 
وجمــالس طــط العمــل؛ وتــشكيل هيئــات موازيــة تابعــة للبانــشيات   للتخطــيط الفعــال وتنفيــذ خ

 . وما إىل ذلكالنواب

ينص الدستور على تناوب املقاعد احملجوزة للمرأة، ولكنـه ال حيـدد عـدد الـدورات                 - ١٧٠
فاملقاعد حتجز لـدورة واحـدة أو دورتـني أو          . اليت ميكن حجز املقاعد فيها على أساس التناوب       

وخيـار حجــز املقاعــد  . الــيت تـضعها اهليئــة التــشريعية يف القـانون الــوالئي  أكثـر رهنــاً باألحكـام   
ألكثــر مــن دورة واحــدة مفتــوح، ولكــن األمــر متــروك للهيئــة التــشريعية الوالئيــة لتقــرر عــدد   

نـادو خطـوات    ميـل اتاكـا وت اوقد اختذت واليتـا كارن    . الدورات اليت تظل املقاعد حمجوزة فيها     
 . املقاعد احملجوزة للنساء لفترة دورتنيإجيابية يف هذا الصدد بتجميد

مــن وجــه القيــادات النــسائية  يف الثقافيــة الــيت تقــف   -تعطــل احلــواجز االجتماعيــة   - ١٧١
 اقتـراح ” وكـان أحـد هـذه املعوقـات يتمثـل يف             . يف مؤسـسات احلكـم احمللـي       مشاركاافعالية  
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وحاولــت . أييــداً لــهمــن رئيــسات اهليئــات الــذي يــصوت املمثلــون املنتخبــون ت “ســحب الثقــة
كـا  اكراناتواليـة  فقد أدخلـت  . بعض الواليات معاجلة هذه املسألة عن طريق التدابري التشريعية      

تـنص علـى حظـر      “ بانـشيات ”مؤسـسات احلكـم احمللـي       على سبيل املثال تعـديالت يف قـانون         
تظــل علــى أن  خــالل فتــرة ســنة واحــدة مــن تقلُّــد املنــصب، و “ ســحب الثقــةاقتــراح”تقــدمي 

 . يف مرحلة الحقة الثقةاقتراح سحب فوز حالة حىت يفوظيفة حمجوزة للنساء فقط ال

. وفرضــت جلنــة االنتخابــات حــداً أعلــى لإلنفــاق االنتخــايب علــى مجيــع املــستويات   - ١٧٢
ويسر هذا األمر مشاركة املرأة إىل حد ما ألن سقف اإلنفاق أدى إىل تقليص اإلنفـاق املفـرط                  

يتمتعون بقدر أكرب من فرص احلـصول علـى املـوارد املاليـة والـتحكم               من جانب الرجال الذين     
 .فيها

وشــرعت احلكومــة يف برنــاجمني كــبريين لــتمكني املــرأة مهــا برنــامج تنميــة املــرأة يف    - ١٧٣
ــامج   ــاهيال ”راجــستان وبرن ــاماخيام ــامي   “س ــات يف ع ــسع والي ــى ١٩٨٨ و١٩٨٤ يف ت  عل

لدور القيادي للمرأة من خـالل بنـاء وحـدات العمـل      ونشط هذان الربناجمان يف تعزيز ا     . التوايل
وقد متكن الربناجمان مـن خلـق وعـي لـدى           . املرأة املنتخبات  وتدريب ممثالت    )اغسان(اجلماعي  

يف العمليـات الدميقراطيـة وتعزيـز العالقـة بـني ممـثالت املـرأة            الفعالـة   النساء وكفالة مـشاركتهن     
 مما يعزز خضوعهن للمحاسبة مـن قبـل اتمـع            ودوائرهن االنتخابية  وحدات العمل اجلماعي  و

 . النساءرأسهاحمللي وعلى 

تقـــوم وزارة التنميـــة الريفيـــة وبانـــشيات راج ووزارة التنميـــة احلـــضرية واإلدارات   - ١٧٤
 يف احلكومــات الوالئيــة بتنظــيم عــدد مــن بــرامج التــدريب وحلقــات العمــل  لكــل منــهاالتابعــة 

ويــنعكس أثــر عمليــات . ممــثالت املــرأة علــى الــصعيد احمللــيواحللقــات الدراســية لبنــاء قــدرات 
 يف أنشطة احلكـم مثـل حـضور االجتماعـات والتفاعـل مـع             نالتدريب هذه يف نوعية مشاركته    

ــوع اجلــنس     ــضطلع . املــوظفني احلكــوميني ويف التحــول يف أدوارهــن احملــددة علــى أســاس ن وت
ولتعزيـز  . يف صـفوف احلكومـات احملليـة      نشر الوعي   لعدة برامج   باملنظمات غري احلكومية أيضاً     

ــدأ يف كرانات    ــات ب ــثالت املنتخب ــدرات املم ــالتوابع االصــطناعية     اق ــث ب ــدرييب للب ــامج ت ــا برن ك
بالتعاون مع املنظمة اهلندية ألحباث الفضاء، وذلك ـدف متكـني النـساء املنتخبـات مـن تنظـيم                   

شيات ممـا أدى إىل حتـسني   ويف عـدة واليـات متـت حوسـبة البانـ        . اجتماعات عن طريق الفيديو   
ــشاريع واســتخداماا واملخصــصات       ــربامج وامل ــة وال ــات اإلداري ــرأة إىل البيان فــرص وصــول امل

 .النفقات وما إىل ذلك/املالية
مــثالت املــرأة املنتخبــات يــساعدان يف ملإن تزايــد تــشكيل الــشبكات وتكــوين احتــاد  - ١٧٥

زز التضامن بـني ممـثالت املـرأة املنتخبـات،          تشكيل هذه الشبكات يع   و. تعزيز القيادات النسائية  
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وقــد لقــي هــذا النــهج جناحــاً . الــديانات واحلــدود اجلغرافيــةوطوائــف الوالــذي لــواله لفرقتــهن 
 . خاصاً يف املناطق اجلنوبية والغربية من اهلند

 أثر مبادرات الدولة

الثـة للحكـم   ازدادت مشاركة املـرأة العامـة يف البانـشيات علـى مجيـع املـستويات الث                - ١٧٦
منـصوص عليـه يف التعـديل الدسـتوري         هـو    يف املائـة حـسب مـا         ٣٣احمللي يف البلـد إىل حـوايل        

ففـي  . تلـف اختالفـاً شاسـعاً فيمـا بـني الواليـات           ختهذا التمثيـل    نسبة  غري أن   . الثالث والسبعني 
جـة   يف املائـة علـى األقـل، كنتي   ٣٣الوقت الذي بلغت فيـه مـشاركة املـرأة يف معظـم الواليـات              

.  يف املائــة٣٣مباشــرة حلجــز املقاعــد، فــإن بعــض الواليــات قــد جتــاوزت هــذه احلــصة البالغــة   
 ٤٢ يف املائـة علـى مـستوى بانـشيات القريـة و            ٤٥كا إىل   اوتصل نسبة التمثيل يف والية كارنات     
ــشيات    ــة علــى مــستوى بان ــة يف املائ ــشيات   ٣٨ واملُجمعــات القروي ــة علــى مــستوى بان  يف املائ

 يف املائــة مــن ممثلــي املــرأة    ٣٦,٤اال، وصــلت نــسبة النــساء إىل   رييف واليــة كــ و. املقاطعــات
ويف .  يف املائـة   ٣٥,٤املنتخبني يف اهليئات احمللية، ويف والية غـرب البنغـال بلغـت نـسبة النـساء                 

ويف .  يف املائـة  ٥٤ “زيلال باريـشاد  ”والية أوتار براديش، تبلغ نسبة النساء بني رؤساء هيئات          
وممـا يـشجع   . “غـرام بانـشيات  ” يف املائة مـن رؤسـاء هيئـات        ٦٣ميثل النساء نسبة    ميل نادو   ات

تقـل  “ غـرام بانـشيات   ”يف هيئـات    الواليات اليت كانـت نـسبة النـساء         عدداً من   أن نالحظ أن    
 يف الدورة االنتخابيـة األوىل، قـد حتـسن أداؤهـا يف الـدورة الثانيـة ففـاق عـدد                  ١/٣فيها عن الـ    

ريانـا وهيماشـال    ا وه توجاراغسام و آ وتشمل هذه الواليات راجستان      .قررةالنساء النسبة امل  
، ٢٠٠١ويف بيهار عقـدت انتخابـات البانـشيات ألول مـرة يف عـام               . دهيا براديش ابراديش وم 

وبــرغم جــو املقاومــة العــام والعنــف الواســع النطــاق يف الواليــة، فقــد خــاض االنتخابــات علــى  
 . امرأة١٢٥ ٠٠٠يقرب من ما ساء  مقعداً حمجوزة للن٤٠ ٠٠٠حوايل 

اليت هي مجعيـة النـاخبني علـى مـستوى القريـة معروفـة بأـا                “ غرام ساا ”وهيئات   - ١٧٧
ويف .  القرى ورصـد تنفيـذها   ط وتتمتع هذه اهليئات بسلطة إقرار خط      .هي األساس للدميقراطية  

 . تخبدهيا براديش تتمتع هذه اهليئات حبق سحب الثقة من العضو املناوالية م

 يف عــام ٢٥٩وبــرغم زيــادة عــدد النــساء الالئــي خيــضن االنتخابــات الربملانيــة مــن     - ١٧٨
 جـداً باملقارنـة مـع أعـداد         اًزال منخفـض  يـ  ال   هذا العـدد  ، فإن   ٢٠٠٤ يف عام    ٣٥٥ إىل   ١٩٩٩
 .الرجال

ويظل عدد النساء الالئي يرشحن أنفـسهن لالنتخابـات حـىت يف مؤسـسات احلكـم                 - ١٧٩
ــي ــصفة عامــة ين  . اًمنخفــض احملل ــساء ب ــات علــى  اويرجــع هــذا أوالً إىل أن الن فــسن يف االنتخاب

ن يعطـالن املـرأة     ال العـام  وهـذان . املقاعد احملجوزة هلن فقط وثانياً ألـن يرشـحن هلـذه املقاعـد            
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نسبة النساء في لجان صنع القرار

6%

94% نساء
رجال 

، فـإن املـرأة قـد       املؤاتيـة وبـرغم هـذه الظـروف غـري         .  نـاخبني مؤيـدة وحيـة      ةن تكوين جمموعـ   ع
 .يتعلق خبوض االنتخابات واملشاركة يف احلياة السياسيةأحرزت تقدماً فيما 

والنــساء اآلن يكــسنب أراض يف خمتلــف جلــان صــنع    - ١٨٠
ــة   هــن يــشكلن و. القــرار يف خمتلــف األحــزاب الــسياسية الوطني

بيـد أنـه   .  يف املائة من جمموع األعضاء يف هـذه اللجـان    ٦حالياً  
االقتراحـات  يف الوقت الذي يشاركن فيه يف املناقشات وتقـدمي          

 فيمــا يتعلــق ال يتمــتعن بــسلطة أو يتمــتعن بــسلطة حمــدودةفهــن 
تقريبـاً تـشري يف     الـسياسية   ومبا أن مجيع األحـزاب      . بصنع القرار 

بياناــا إىل ضــرورة زيــادة عــدد النــساء يف هــذه اهليئــات، فــإن   
قلـب   سوف يعـزز مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية ويف وضـع اهتمامـات املـرأة يف                      اوجوده
 . األحداث

 املرأة يف احلياة العامة

يظل متثيل املرأة ومشاركتها يف خمتلف مستويات صنع القرار منخفضاً، وإن كانـت             - ١٨١
 حـدثت زيـادة ملحوظـة يف        ١٩٧٩ومنـذ عـام     . قد حدثت زيادة يف أعداد النساء يف اخلدمات       

 إىل ١٩٩٧يف عـــام  يف املائــة  ١٩,٩٤مـــن (الــدائرة اهلنديـــة للمحاســبة ومراجعـــة احلــسابات    
 يف املائــة يف ١٦,٢٤مــن (، ويف الــدائرة االقتــصادية اهلنديــة )٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ٢٢,٣١

 ٧,١٧مـن  (يف الـدائرة اإلحـصائية اهلنديـة    و )٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٢١,٥٦ إىل   ١٩٩٦عام  
 ، اهلنديــةويف اخلدمــة اإلداريــة. )٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ١٢,٩٤ إىل ١٩٩٧يف املائــة يف عــام 

ــساء  ــداد الن ــن ،زادت أع ــة١٠,٢٢( ٥١٢ م ــام ) يف املائ  يف ١٠,٤٢( ٥٣٥ إىل ١٩٩٧ يف ع
 يف خدمــة الــشرطة اهلنديــة فيظــل منخفــضاً للغايــة إذ بلــغ   متثيلــهنأمــا . ٢٠٠٠ يف عــام )املائــة
ــام  ٣,٨٣ ــة يف ع ــل ٢٠٠٢ يف املائ ــام  ٣,٢٤ مقاب ــة يف ع ــار٣١يف و. ١٩٩٧ يف املائ ــايو / أي م
 قاضـية يف احملـاكم العليــا   ٢٥هنـاك قاضـية واحــدة يف احملكمـة العليـا الوطنيــة و    ، كانـت  ٢٠٠٥

 . قاضياً على التوايل٥١٤ و٢٥الوالئية من جمموع 
 حتديات املرحلة املقبلة

مقرونــــة بالعقبــــات االقتــــصادية  غــــري املؤاتيــــة  التارخييــــة والثقافيــــة األوضــــاعإن  - ١٨٢
شاركتها يف صـــنع القـــرار يف اـــالني اإلداري مـــمـــن واالجتماعيـــة الـــيت تواجـــه املـــرأة تعطـــل 

 مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية، النظــرة النمطيــة التقليديــة  طوممــا يثــب. والــسياسي كليهمــا
 وفرص الوصول احملدودة إىل دائرة احليـاة العامـة واملـوارد امللموسـة       النظام األبوي لدورها وقيم   

وخدمات دعم وحركيـة واالسـتخدام الزائـد عـن احلـد            وغري امللموسة وعدم وجود بيئة مواتية       
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ومــع أن العمــل اإلجيــايب مــن خــالل حجــز  . للمــال والقــوة وارتبــاط اجلرميــة بالعمــل الــسياسي 
مقاعد يف اهليئات احمللية قـد أدى إىل تيـسري مـشاركة املـرأة يف مؤسـسات احلكـم الالمركـزي،                     

. ملـان واجلمعيـات التـشريعية الوالئيـة    فإن مثل هذا العمل ال يوجد علـى املـستويات األعلـى للرب    
وعلى الـرغم مـن أن النـساء ينـتخنب ويـشاركن يف اهليئـات احملليـة يف املـدن نتيجـة أيـضاً حلجـز                          

 . املقاعد، فإنه ال يوجد تبويب منهجي للبيانات واملعلومات املتعلقة بفعالية مشاركتهن

اذ اخلطـوات الالزمـة      اختـ  ،)٢٠٠٧ -٢٠٠٢(تتوخى احلكومة، يف خطتها العاشـرة        - ١٨٣
ألن تكفل للمرأة فرص الوصول املتساوية إىل هيئات صنع القرار ومشاركتها الكاملة فيهـا مبـا                

وهــي ســوف تعمــل . يف ذلــك اهليئــات التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية واالعتباريــة والقانونيــة 
 ١/٣عـن   يقـل   ال   خاص حبجز مـا      أيضاً على تسريع خطى العمل اإلجيايب من أجل سن تشريعٍ         

ضمان أن يكـون هنـاك      لـ العدد اإلمجايل للمقاعد يف الربملان واهليئات التشريعية الوالئيـة للنـساء            
وعـالوة  . تناسب بني أعدادهن ومتثيلـهن يف هيئـات صـنع القـرار وبـذلك يتـسىن مسـاع صـون               

 سوف توضع سياسات صـديقة للمـرأة يف جمـال شـؤون املـوظفني، بغـرض تـشجيع                  ،على ذلك 
 سـوف تعمـل     ،وفضالً عـن ذلـك    . اإلداريصنع القرار    على املشاركة الفعالة يف عمليات       املرأة

احلكومــة علــى خلــق بيئــة متكينيــة وتــوفري فــرص متــساوية للحــصول علــى اخلــدمات األساســية  
ــة ا ــسري مــشاركتها  قســتالوكفال ــصادي للمــرأة لتي ــه  مــويك. الل االقت ــذي توجه ن التحــدي ال

 .موقوتةمن خالل خطط عمل وبرامج احلكومة يف حتقيق هذه األهداف 

 التمثيل على املستوى الدويل واملشاركة يف أعمال املنظمات الدولية: ٨املادة 

 معلومات أساسية

لرجل فيما يتعلق بتمثيل احلكومة على الـصعيد        لفرصة ا  مساوية   ة بفرص املرأة  تتمتع   - ١٨٤
 يف الــسلك الدبلوماســي  ازداد عــدد النــساء٢٠٠٢ و١٩٩٧ففــي الفتــرة بــني عــامي  . الــدويل

هـي  فة  يزيادة النسب أما ال .  امرأة خالل تلك الفترة    ١١ أي زيادة قدرها     ٧٨ إىل   ٦٧اهلندي من   
ــادة ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ١٣,٣٨ إىل ١٩٩٧ يف املائــة يف عــام ١١,٤٣زيــادة مــن   أي زي

 . يف املائة خالل فترة مخس سنوات٢قدرها حوايل 

 مبادرات الدولة

 النساء كعضوات ورئيسات يف الوفود احلكومية اليت متثل البلـد يف خمتلـف    اشتركت - ١٨٥
احملافل الدولية مبا يف ذلـك مـؤمتر بـيجني للـدورة االسـتثنائية السـتعراض إعـالن بـيجني يف عـام                       

ــد   ٢٠٠٠ ــم املتحـ ــة لألمـ ــرأة التابعـ ــز املـ ــة مركـ ــة للجنـ ــدورات املتعاقبـ وتولـــت إحـــدى . ة والـ
 قدم التقرير القطري األويل إىل اللجنة املعنية بالقضاء على مجيـع            املسؤوالت قيادة الفريق الذي   

 . ٢٠٠٠يناير /أشكال التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة يف كانون الثاين
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 حتديات املرحلة املقبلة

يكمــن التحــدي يف إجنــاح مــساعي احلكومــة الراميــة إىل تــشجيع مــشاركة املــرأة يف  - ١٨٦
. ربامج التعلـيم والتوجيـه  بـ  فيمـا يتـصل   خاصـة دولية من خالل تنفيـذ تـدابري       أعمال املنظمات ال  

ــاع سياســات م     ــها العاشــرة باتب ــضاً يف خطت ــة أي ــزم احلكوم ــة للمــرأة يف جمــال شــؤون   ؤوتلت اتي
 . املوظفني، وذلك بغية تشجيع النساء على متثيل البلد يف احملافل الدولية واملشاركة فيها بفعالية

 اجلنسية: ٩املادة 

ــام   - ١٨٧ ــسية لع ــانون اجلن ــرأة حقوقــ  ١٩٥٥إن ق ــر األويل، ميــنح امل  اً، كمــا ورد يف التقري
 تعـديل  ١٩٩٢وقـد مت يف عـام   . ريها أو االحتفـاظ ـا     يمتساوية يف احلصول على اجلنسية أو تغ      

. دين خـارج اهلنـد    واحلكم الذي ينطوي على متييز فيما يتعلق جبنسية أطفـال املـرأة اهلنديـة املولـ               
 ميكــن أن يــتم إمــا مــن خــالل األم أو األب بالنــسبليــه فــإن حــصول الطفــل علــى اجلنــسية وع

 .بغض النظر عما إذا كان الطفل مولوداً يف اهلند أو خارجها

 التعليم: ١٠املادة 

 معلومات أساسية

اضطلعت حكومة اهلند، وفقاً اللتزامهـا الدسـتوري، بعـدة مبـادرات اختـذت شـكل              - ١٨٨
ريعات والتدخالت التمكينية دف نـشر حمـو األميـة وتعزيـز التنميـة التعليميـة         السياسات والتش 

ومت تـوفري إطـار للـسياسة    . وإزالة التفاوت بني اجلنـسني ال سـيما يف الواليـات املتخلفـة تعليميـاً           
 وبرنـامج  ١٩٩٢ بـصيغتها املعدلـة يف عـام    ١٩٨٦ثل يف اخلطة الوطنية للتعليم لعـام     متالتمكينية  
 .  اللذين أعطيا زمخاً لتوفري التعليم االبتدائي للجميع١٩٩٢ام العمل لع

 مبادرات الدولة

 سـنة،   ١٤ إىل   ٦ جلميع األطفال يف اموعة العمريـة        اإللزاميولتوفري التعليم ااين     - ١٨٩
تعـديل  ال مـن قـانون   ألف ٢١وتلزم املادة  . ٢٠٠٢جعلت احلكومة التعليم حقاً أساسياً يف عام        

الــسادس والثمــانني الدولــة بتــوفري التعلــيم اــاين اإلجبــاري جلميــع األطفــال يف         يالدســتور
 هذا التـشريع معلمـاً      ت إجازة وقد مثَّل . اموعة العمرية بني السادسة والرابعة عشرة من العمر       

 . هاماً على طريق توفري التعليم األويل للجميع

تعلــيم عــرب الــسنوات الكــومي علــى ولقــد ازدادت املــوارد املخصــصة لالســتثمار احل - ١٩٠
 يف املائـة مـن النـاتج    ٤,٣٣ إىل ١٩٩٨ – ١٩٩٧ يف املائة يف الفتـرة    ٣,٤٩اخلمس املاضية من    

 يف املائـة    ٣,٨٢بيـد أن هـذه املبـالغ اخنفـضت إىل           . ٢٠٠١ – ٢٠٠٠احمللي اإلمجايل يف الفتـرة      
املائـــة يف الفتـــرة   يف ٣,٩٧ وارتفعـــت ارتفاعـــاً طفيفـــاً فبلغـــت    ٢٠٠٢ – ٢٠٠١يف الفتـــرة 
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املبلـغ   فـــن نـص ـــ ر مـــ وحظي التعلـيم األويل بـأعلى أولويـة إذ خـصص أكث      . ٢٠٠٣ –٢٠٠٢
يف وبلغ نصيب الفرد من النفقات املرصـودة      .  هلذا املستوى التعليمي   ) يف املائة  ٢,٠٢ (املستثمر

  )وبية ر٣ ٤٣٩,١١( أعلى مستوى له يف الكشوادويب ٢٠٠٢-٢٠٠١امليزانية خالل الفترة 
مث  ) روبيــة٢ ٤٣٥,٩٨(وتــأيت بعــدها ســكيم 

 ) روبيـة  ٢ ٣٧١,٢٣( وجزر نيكوبـار     اندامان
 ) روبيـة ٣٦٨,٤٥(وأدىن مستوى له يف بيهـار      

 وأوريـسا   ) روبيـة  ٤٦٥,٢٠(مث أوتار بـراديش     
ــة٥٠٠,٣٩( ــة  . ) روبيــ ــسبة املئويــ بلغــــت النــ

ــيم إىل   ــة للتعلــ للنفقــــات املرصــــودة يف امليزانيــ
اإلمجاليـة أعلـى مـستوى هلـا يف       الوالئيةامليزانية  
 بـراديش   مادهيا تليها   ) يف املائة  ٣١,٣٦( آسام

 يف ٢٥,٨٨(را تشــرا وماها) يف املائـة ٣٠,١٨(
 .)املائة

 

 

 

 )باملاليني (النفقات حسب املستوى التعليمي يف اهلند
 السنة اموع عي وما فوقهتعليم اجلامال تعليم الكبارالثانوي العايل/التعليم الثانوي التعليم األويل

إىل الناتج  ٪ النفقات
 احمللي اإلمجايل

إىل الناتج احمللي  ٪ النفقات
 اإلمجايل

إىل الناتج احمللي  ٪ النفقات
 اإلمجايل

إىل الناتج  ٪ النفقات
 احمللي اإلمجايل

إىل الناتج  ٪ النفقات
 احمللي اإلمجايل

٣,٤٩ ٤٨٥ ٥٢١ ٠,٦٢ ٨٥ ٩٥٧ ٠,٠٢ ٢ ٠٩٨ ١٥٦١,١٣ ٦٣٥ ١,٧٣ ٢٤٠ ٨٣٢ ٩٨-١٩٩٧ 
٣,٨٥ ٦١٥ ٧٨٩ ١١٠٠,٦٩ ٩٧٤ ٠,٠١ ١ ٨٩٤ ٢٠١١,٢٦ ٠١٠ ١,٨٩ ٣٠١ ٩١١ ٩٩-١٩٩٨ 
٤,٢٥ ٧٤٨ ١٦١ ١٥١٠,٨٦ ١٢٩ ٠,٠١ ١ ٨٦٥ ٢٥٤١,٤٤ ٤٧٩ ١,٩٣ ٣٤٠ ٦٨٨ ٠٠-١٩٩٩ 
٤,٣٣ ٨٢٤ ٨٦٤ ١٦٩٠,٨٩ ٢٨٢ ٠,٠١ ٢ ٥٦١ ٢٦٠١,٣٧ ٥٧٥ ٢,٠٦ ٣٩٢ ٧٤٦ ٠١-٢٠٠٠ 
٣,٨٢ ٧٩٨ ٦٥٧ ١٤٣٠,٦٩ ٢٣٣ ٠,٠٢ ٣ ٢٩٦ ٢٥١١,٢٠ ٦٣٥ ١,٩١ ٤٠٠ ١٤٩ ٠٢-٢٠٠١ 
٣,٩٧ ٨٩٢ ٢٠٤ ١٧٠٠,٧٦ ٩٩٩ ٠,٠٢ ٤ ١٥٨ ٢٨٣١,٢٦ ٠١٣ ١,٩٣ ٤٣٠ ٤٣٤ ٠٣-٢٠٠٢ 

 .٢٠٠٣ – ٢٠٠٢إحصاءات تعليمية خمتارة للفترة : املصدر

ة بالغـة   برنامج التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة هو برنامج رئيسي ذو أمهي            - ١٩١
 يف املائـة مـن األطفـال املولـودين إىل عوائـل             ٥٠وال سيما يف املناطق اليت ينتمي فيها أكثـر مـن            

وينتــهج هــذا الربنــامج جــاً كلــي املنحــى إزاء منــاء األطفــال وتلبيــة   . تعــيش حتــت خــط الفقــر
ــة    ــة والعاطفي ــة واالجتماعي ــة واجلــسمانية العقلي ــرا. احتياجــام الــصحية والتغذوي مج وتــشمل ب

التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة املشروع املتكامل لنماء الطفـل ودور احلـضانة ودور       
الرعاية النهارية ومراكز التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة واملدارس قبـل االبتدائيـة الـيت تـديرها                 

افاق حسب املستوى التعليمي
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املصدر:إحصاءات تعلمية خمتارة للفترة 2003-2002
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 برنامج من طفـل     احلكومة واملنظمات غري احلكومية إضافة إىل املشاريع املبتكرة والناجحة مثل         
 .إىل طفل وخمترب وسائط اإلعالم لألطفال ودور احلضانة املتنقلة وما إىل ذلك

هــو برنــامج وطــين جــامع  “ التعلــيم للجميــع”أو : برنــامج ســارفا شيكــشا أيــان  - ١٩٢
وهو يهدف إىل ضـمان فـرص       . ٢٠٠١لتوفري التعليم األويل ااين واإللزامي مت إطالقه يف عام          

وتـشمل  .  التعليم والبقـاء يف املؤسـسات التعليميـة وحتـسني نوعيـة التعلـيم للجميـع                الوصول إىل 
 سنة إكمال مخـس     ١٤ إىل   ٦أهداف الربنامج أن يتاح جلميع األطفال يف اموعة العمرية من           

؛ ٢٠١٠؛ ومثــاين ســنوات مــن الدارســة حبلــول عــام ٢٠٠٧ســنوات مــن الدارســة حبلــول عــام 
ــة   وســد الفجــوات بــني اجلنــسني و  اموعــات املنتميــة إىل الفئــات اخلاصــة يف املرحلــة االبتدائي

 وحتقيق بقاء مجيـع األطفـال يف املـدارس    ٢٠١٠ واملرحلة األولية حبلول عام      ٢٠٠٧حبلول عام   
 مليـون جتمـع سـكاين       ١,١ مليـون طفـل يف       ١٩٢ويغطي الربنامج حـوايل     . ٢٠١٠حبلول عام   

 واملدرسـني البـالغ   ٨٥٠ ٠٠٠وجـودة البـالغ عـددها    يف مجيع أحناء البالد من خالل املـدارس امل    
ويهدف الربنامج أيضاً إىل فتح مـدارس جديـدة يف التجمعـات الـسكانية              .  مليون ٣,٣عددهم  

اليت ال توجد فيها مدارس وتعزيز املـدارس املوجـودة يف التجمعـات األخـرى عـن طريـق تـوفري                     
وتكمـن قـوة    . ارس وحتـسينها  غرف دراسة إضافية ومراحيض وميـاه شـرب ومـنح لـصيانة املـد             

جمــالس القبائــل /الربنــامج يف النــهج الــذي يتبعــه واملتمثــل يف إشــراك مؤســسات بانــشيات راج  
 .واملنظمات غري احلكومية واملعلمني واتمع احمللي والعناصر الناشطة ومنظمات املرأة

ــامج الــوطين لتعلــيم البنــات يف املــستوى األويل   - ١٩٣ ونــات هــو مكــون مــن مك : الربن
 له خطـة جنـسانية حمـددة بتـوفر عمـل إضـايف لتعلـيم البنـات                  “سارفا شيكشكا أيان  ”برنامج  

ــة  /الفقــريات ــة األولي ــة     . احملرومــات يف املرحل ــامج يف امعــات القروي ــذ هــذا الربن وجيــري تنفي
 املتخلفة تعليمياً، حيث يكون معدل حمو األمية بني النساء يف الريـف أقـل مـن املتوسـط الـوطين       

وهـو يـشمل أيـضاً امعـات القرويـة واألمـاكن الـيت يكـون                . والتفاوت بني اجلنسني أعلى منـه     
 يف املائـة يف كـل   ١٠القبائل املنبـوذة أقـل مـن    /فيها معدل حمو األمية بني نساء الطوائف املنبوذة     
ب ويــوفِّر الربنــامج اســتراتيجيات حمــددة حــس . مــن املنــاطق الريفيــة واألحيــاء الفقــرية يف املــدن 

املنطقة لتمكني البنات من احلضور إىل املدارس وابتـداع وسـائل بديلـة لتـدريس البنـات الالئـي           
يعشن يف مناطق يصعب الوصول إليها، وإتاحـة توقيـت مـرن ودروس للطـالب املـتخلفني عـن                   

 . طريق تنظيم دورات مالحق ومعسكرات داخلية
 وهــو ١٩٩٤ الربنــامج يف عــام بــدأ هــذا: برنــامج التعلــيم االبتــدائي يف املقاطعــات - ١٩٤

يتبـع جــاً كلــي املنحــى ــدف ختفــيض التفـاوت بــني اجلنــسني والتفــاوت االجتمــاعي وإتاحــة   
فرص الوصول والبقاء واإلجناز للجميع مع التركيز على اإلدارة الالمركزية والعمليات القائمـة             
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فيـذ هـذا الربنـامج      وجيـري تن  . على املـشاركة والـتمكني وبنـاء القـدرات علـى كافـة املـستويات              
 .  واليات٩ مقاطعة يف ١٢٩حالياً يف 
بــدأ الربنــامج الــوطين للــدعم الغــذائي للتعلــيم االبتــدائي املعــروف عمومــاً بإســم           - ١٩٥

، إلعطاء دفعة لربنامج تـوفري التعلـيم االبتـدائي    ١٩٥٥ يف عام “مشروع وجبة منتصف اليوم ”
والبقـاء فيهـا واحلـضور مـع إحـداث أثـر يف             للجميع عن طريق زيادة معدل االلتحاق باملـدارس         

ومت . نفس الوقت على الوضع الغذائي للطالب يف الـصفوف االبتدائيـة مـن األول إىل اخلـامس                
واتضح من تقييم للربنـامج أن      . ١٩٩٨-١٩٩٧توسيع الربنامج ليشمل البلد بأكمله يف الفترة        

 فيمـا يتعلـق مبعـدل االلتحـاق     املشروع كان له أثر إجيايب وسط الطـالب، وال سـيما الطالبـات،          
 . باملدارس واحلضور وعدم االنقطاع عن املدرسة

وجلعل التعليم يف متناول اجلميع، بدأت احلكومة عدداً من املـدارس علـى املـستويني                - ١٩٦
 كانــت ٢٠٠٣- ٢٠٠٠٢ و٢٠٠٠ – ١٩٩٩ويف الفتــرة بــني عــامي   . االبتــدائي والثــانوي 

علـى مـستوى املـدارس االبتدائيـة العليـا ممـا يـشري إىل ترفيـع         نسبة الزيادة يف عدد املدارس أعلى       
 ١٢مدارس املستوى االبتدائي األدىن وتـوفر مزيـد مـن املـدارس لألطفـال يف اموعـة العمريـة                    

وباملقابل حدثت يف مدارس املرحلة الثانويـة زيـادة يف املؤسـسات التعليميـة علـى                .  سنة ١٤إىل  
وازدادت . رب مـن الزيـادة علـى مـستوى املـدارس الثانويـة            مستوى الثانوي العـايل واملتوسـط أكـ       

زيــادة كــبرية نــسبة األطفــال الــذين حيــصلون علــى التعلــيم يف مــدارس أوليــة داخــل التجمعــات  
السكانية أو على بعد أقل من نصف كيلو متر أو يف مدارس ابتدائية عليا تقـع علـى بعـد كيلـو                   

 . متر واحد على التوايل
 يني التعليميني األويل والثانويعدد املدارس يف املستو

 السنة املرحلة التعليمية الثانوية املرحلة التعليمية األولية
 متوسطة/مدارس ثانوية عليا مدارس ثانوية مدارس ابتدائية عليا مدارس ابتدائية

٣٤ ٥٤٧ ٨٢ ٢٧٣ ١٩٨ ٠٠٤ ٦٤١ ٦٩٥ *٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٣٨ ٣٧٢ ٨٧ ٦٧٥ ٢٠٦ ٢٦٩ ٦٣٨ ٧٣٨ *٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٤٢ ٠٥٧ ٩١ ٤٣٥ ٢١٩ ٦٢٦ ٦٦٤ ٠٤١ *٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٤٦ ٤٢٨ ٩٠ ٧٥٧ ٢٤٥ ٢٧١ ٦٥١ ٣٧٥ *٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 بيانات مؤقتة: * حاشية
 .٢٠٠٣- ٢٠٠٢إحصاءات تعليمية خمتارة لعام : املصدر

 وأعيــدت ١٩٩٧هــذا املــشروع الــذي أطلــق يف عــام : باليكيــا ســامرديهي يوجانــا - ١٩٧
. املالية لألسر العائشة حتت خط الفقر الـيت تولـد هلـا بنـات              يوفِّر املعونة    ١٩٩٩صياغته يف عام    

حبـد أعلـى    ( روبيـة يف أحـد املـصارف بإسـم الطفلـة املولـودة               ٥٠٠وتودع منحة إجناب قدرها     
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وتــوفَّر أيــضاً مــنح دراســية ســنوية لكــل مــستوى تعليمــي، ميكــن أن ). هــو طفلتــان لكــل أســرة
وال . سـن الثامنـة عـشرة بـدون أن تتـزوج          تودع يف احلساب وأن تسحبها الطفلة عنـد بلوغهـا           

يهدف هذا اإلجراء إىل ضـمان والدة الطفلـة وعـدم اإلجهـاض فحـسب بـل يهـدف أيـضاً إىل                      
بيد أن النجاح قـد كـان حمـدوداً كمـا      . حتسني فرص الوصول إىل التعليم ومنع زجيات األطفال       

 ١ ٧٦٦ البالغـة   مليـون روبيـة والنفقـات    ٣ ٩٠٠يالحظ من خمصصات اخلطة اخلمسية البالغة       
 . مليون طفلة٣,٥ويشمل املشروع . مليون روبية

يهدف هـذا املـشروع إىل تعمـيم التعلـيم األويل وحتـسني             : مشروع شيكشا كارمي   - ١٩٨
نوعيته يف قـرى راجـستان النائيـة والقاحلـة واملتخلفـة اقتـصادياً واجتماعيـاً مـع االهتمـام بـصفة             

يـده لتغيـب املدرسـني بوصـفة املـشكلة الرئيـسية أمـام              وهذا املشروع، بعـد حتد    . خاصة بالبنات 
تــوفري التعلــيم االبتــدائي للجميــع، يــستعيض عــن املدرســني يف املــدارس ذات املــدرس الواحــد     

 يف املائـة    ١٠تـشكِّل النـساء     “ يشيكـشا كـارم   ”بفريق مـن الـسكان احمللـيني املـتعلمني يـسمى            
 . على األقل من عضويته

 لتعلــيم األمــيني يف ١٩٨٨أنــشئت هــذه البعثــة يف عــام : و األميــةالبعثــة الوطنيــة حملــ - ١٩٩
واهلـدف الرئيـسي هـو بلـوغ نـسبة          .  سنة مبادئ القراءة والكتابـة     ٣٥ إىل   ١٥اموعة العمرية   

 ٢٠٠٣مـارس   /وحبلـول شـهر آذار    . ٢٠٠٧ يف املائة حبلول عام      ٧٥حمو أمية مستدامة تساوي     
ئ القـراءة والكتابـة، متثِّـل النـساء مـن بينـهم              مليـون شـخص مبـاد      ١٠٨,٤٢مت تعليم أكثر مـن      

 ٦٠٠ مقاطعــة مــن جممــوع ٥٩٦ويف الوقــت الــراهن تغطــي بــرامج حمــو األميــة  .  يف املائــة٦٠
 مـن مـشروع التعلـيم غـري الرمسـي الـذي             ٢٠٠٠وعالوة علـى ذلـك، اسـتفاد يف عـام           . مقاطعة
طفـال غـري امللـتحقني      مليون مـن األ    ٧,٣إقليم احتادي،   / والية ٢٥ مركز يف    ٢٩٢ ٠٠٠يغطي  

 . سنة١٤ إىل ٦باملدارس يف اموعة العمرية من 
 لتعلـيم ومتكـني املـرأة يف        ١٩٨٩هو مشروع بدأ يف عام      : مشروع ماهيال ساماخيا   - ٢٠٠

. املناطق الريفية، وبصفة خاصة النـساء املنتميـات إىل اموعـات املهمـشة اجتماعيـاً واقتـصادياً                
مــستوى القــرى هلــؤالء علــى “  ســانغاسمــاهيال”ي النــسائي أو تــوفِّر وحــدات العمــل اجلمــاع

وجيـري  . مكاناً للتالقي والتفـاكر والتعـبري عـن احتياجـان والقيـام باختيـارات مـستنرية               النسوة  
ــى       ــشرة عل ــات منت ــسع والي ــاً يف ت ــشروع حالي ــذ امل ــشمل  ٦١تنفي ــة ت ــة ١٣ ٢٤٧ مقاطع  قري

ــسائياً  ١٢ ٠٧١و ــاً نـ ــان” جتمعـ ــرأة ا١ ٧٥٨ ١٠٧و“ غاسسـ ــشروع  . مـ ــر مـ ــاهيال ”ووفـ مـ
 مرافق للرعاية يف مرحلة الطفولة املبكـرة ودور احلـضانة ودور الرعايـة النهاريـة قبـل                 “ساماخيا

 لنـشر التعلـيم وسـط       “ماهيال شيكشان كيندراس  ”دخول املدارس ومراكز التعليم غري الرمسي       
ــرامج      ــدة وب ــة اجلي ــة ذات النوعي ــة املكثَّف ــربامج التعليمي ــات وال ــساء   املراهق ــارات للن ــة امله  تنمي

 مركزاً للتعليم غري الرمسـي ومـا        ٨٦٦ أنشأ املشروع وكان يدير      ٢٠٠٢وحبلول عام   . األميات
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 من مراكز التربية والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة اليت تليب االحتياجـات             ١ ٠٠٠يقرب من   
ويكمــن األثــر . تمــعالتعليميــة لألطفــال املنــتمني بــصفة أساســية إىل القطاعــات احملرومــة مــن ا 

اإلجيايب للربنامج يف حتسني فرص حصول النساء على تعليم جيد النوعية واملـشاركة، بعـد بنـاء                 
 . قدران وتعزيزها، بصورة فعالة يف العمليات التعليمية على مستوى القرية

ت  مـشروعاً لتطـوير دراسـا      ١٩٨٦بدأت جلنة املنح اجلامعية يف عام       : التعليم العايل  - ٢٠١
ويف إطار هذا املـشروع مت إنـشاء مراكـز          . املرأة دف إدخال املنظور اجلنساين يف عدة جماالت       

ــا للدراســـات النـــسائية يف  ٣٤للدراســـات النـــسائية يف  ــار .  كليـــة١٦ جامعـــة وخاليـ ويف إطـ
مشروع توفري املنح للجامعات النسائية مـن أجـل إدخـال املنـاهج التقنيـة، تقـدم مـساعدة ماليـة               

ال مناهج تعليمية جامعية يف جمايل اهلندسـة والتكنولوجيـا حـىت تتـاح للمـرأة فرصـة                  بغرض إدخ 
ــة     وقــد مت يف . الوصــول إىل هــذه التخصــصات الــيت كانــت تعتــرب حــىت اآلن ختصــصات رجالي

اجلامعــات إنــشاء مراكــز الرعايــة النهاريــة تتقاضــى رســوماً الســتقبال األطفــال الــذين تتــراوح    
. ات، وذلــك لـتمكني املـرأة مــن االسـتفادة مــن هـذا التــسهيل     سـنو ٦ أشــهر و٣أعمـارهم بـني   

وال يـزال تعلـيم     . وعالوة على ذلك، مت تشكيل خاليا يف اجلامعات ملكافحة التحـرش اجلنـسي            
ومت . البنات والنساء يشكِّل حمـور التركيـز يف بـرامج ومـشاريع جامعـة أنـديرا غانـدي املفتوحـة           

و األمية بني النساء ياكل أساسـية لتكنولوجيـا          مقاطعة تتسم باخنفاض مستوى حم     ١٤٨تزويد  
 . املعلومات لربطها باملناطق األخرى حىت يتسىن التدفق احلر للمعلومات ونشوء الوعي

وقـد أطلقـت   . ال يزال متثيل املرأة ناقصاً يف هيئات صنع القرار يف اجلامعـات اهلنديـة        - ٢٠٢
امج بنـاء قـدرات املـديرات يف جمـال التعلـيم            برنـ ”جلنة املنح اجلامعية الربنامج الطمـوح املـسمى         

مت إعـداد  .  لرصـد تنفيـذ هـذا املـشروع    ٢٠٠٣وشكِّلت جلنة استشارية وطنية يف عام       . “العايل
كتيبات تدريبية تشمل املسائل املتصلة باملرأة واإلدارة واملرأة والقيـادة األكادمييـة والتوفيـق بـني                

ــدورين الشخــصي واملهــين واملــرأة والبحــث وم   ــسائية وقاعــدة البيانــات   ال نظــور الدراســات الن
وتقتــرح جلنــة املــنح اجلامعيــة توســيع نطــاق هــذا  . املتعلقــة بــاملرأة يف جمــال إدارة التعلــيم العــايل 

 .الربنامج ليشمل مجيع اجلامعات والكليات يف البلد
يــوفِّر املعهــد الــوطين للتــدريب املهــين للمــرأة ومعاهــد التــدريب        : التعلــيم املهــين  - ٢٠٣

الــصناعي للمــرأة التابعــة لــوزارة العمــل مرافــق لتــدريب النــساء علــى اكتــساب املهــارات حــىت   
شـبه مـاهرات؛ أو     /تيتسىن هلن احلصول على فرص عمالة يف اال الصناعي كعامالت مـاهرا           

ــدخل     ــشطة املــدرة لل ــدريب املهــين؛ أو العمــل يف األن . األعمــال احلــرة /مــدربات يف معاهــد الت
 ١٩٧٥ املهين للمرأة الذي بدأه الس املركزي للرعايـة االجتماعيـة يف عـام               وبرنامج التدريب 

يـدرب النــساء علـى املهــن القابلـة للتــسويق، ويقـوم بتطــوير مهـاران أيــضاً لتلبيـة طلبــات بيئــة       
وهدفه الرئيـسي هـو متكـني املـرأة مـن احلـصول علـى فـرص عمالـة مجزيـة، ممـا                       . العمل املتغيرة 

وتقـوم اإلدارة املعنيـة بنمـاء املـرأة         .  بالنفس ويزيد مـن شـعورها بـاحترام الـذات          خيلق لديها ثقة  
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ــة ومـــشروع      والطفـــل بتنفيـــذ مـــشاريع مـــن قبيـــل مـــشروع دعـــم برنـــامج التـــدريب والعمالـ
 من خالل املنظمات غري احلكومية اليت تقـدم أيـضاً           “سوايامسيدها”، ومشروع   “سوشاكيت”

 .تدريباً مهنياً للنساء
على الرغم من حـدوث توسـع هائـل يف مرافـق التعلـيم الـتقين، فـإن                  : عليم التقين الت - ٢٠٤

ــستوى       ــة يف أعــداد املــسجلني للدراســة يف هــذا امل ــادة العام ــات ال تواكــب الزي ــشاركة البن . م
 ١٩ويــشدد مــشروع التعلــيم الــتقين املنفَّــذ مبــساعدة مــن البنــك الــدويل علــى مــرحلتني يف           

ــة ــى مــ  /والي ــيم احتــادي عل ــتقين  إقل ــيم ال ــات يف التعل ــل   . شاركة البن ــات، مت حتوي ــشجيع البن ولت
مؤسسات التعليم الفين متعـددة التخصـصات اخلاصـة بـاألوالد إىل مؤسـسات تعليميـة متعـددة                  

 بنـت   ٧ ٠٠٠التخصصات الفنية للجنسني، كما مت توفري مرافـق الـسكن الـداخلي ألكثـر مـن                 
وعـالوة علـى ذلـك،    . ئية القائمة واجلديـدة يف مؤسسات التعليم الفين متعددة التخصصات نسا 

مت البدء يف إقامة مؤسسات تعليم فين ذات ختصصات متعددة على نطاق اتمـع احمللـي ـدف                  
الريفيــة مــن خــالل التطبيقــات العلميــة والتكنولوجيــة والتــدريب غــري /إحــداث التنميــة اتمعيــة

القبائـل  /اء واألقليـات والطوائـف املنبـوذة   الرمسي املتجه إىل تنمية املهارات مع التركيز على النس  
 يف املائـة مـن      ٤٣وتـشكِّل النـساء     . الفئات املتخلفة األخرى وسائر القطاعات احملرومـة      /املنبوذة

 .العدد اإلمجايل للمستفيدين
حــدثت تعبئــة كــبرية للمجموعــات النــسائية ومجعيــات املــرأة علــى صــعيد القواعــد     - ٢٠٥

. ك بغيـة ضـمان احلـضور املنـتظم واالسـتمرارية يف املـدارس             الشعبية ومجاعـات األمهـات، وذلـ      
وبــدأت . الــتعلُّم ــدف جعلـها مناســبة للجنــسني /ومت تنقـيح املنــاهج املدرســية ومـواد التــدريس  

 بـدأت اللجنـة   ١٩٩٦ويف عـام  . مبادرات جديدة يف جمـال التعريـف بـالقوانني والتوعيـة العامـة           
لقانونية للمرأة دف نقل املعرفة العملية بـشأن احلقـوق          الوطنية للمرأة مشروعاً قطرياً للتوعية ا     

القانونية األساسية ووسائل االنتصاف املنصوص عليها يف خمتلـف القـوانني وإعـدادهن ملواجهـة               
 ليتـــضمن ٢٠٠٤-٢٠٠٣ومت تنقـــيح املنـــهاج الدراســـي يف الفتـــرة . حتـــديات احليـــاة احلقيقيـــة

 .ات التنمية االقتصادية احلكوميةاملشروعات التعليمية والربامج الصحية ومشروع
 القبائل املنبوذة واألطفال املعوقني/التدابري اخلاصة من أجل الطوائف املنبوذة

نفَّذت وكالة العدالـة االجتماعيـة والـتمكني عـدة مـشاريع تعليميـة لـصاحل األطفـال                   - ٢٠٦
فــة اجتماعيــاً وتعليميــاً املنــتمني إىل القطاعــات احملرومــة، مثــل الطوائــف املنبــوذة والفئــات املتخل

تقـدم احلكومـة مـنح للدراسـة        . وأطفال الشوارع واألطفال املعوقني   ) الفئات املتخلفة األخرى  (
 يف املائـة    ١٠٠ للحكومـات الوالئيـة و     ٥٠:٥٠قبل اجلامعية إىل أطفال الطوائف املنبوذة بنـسبة         

ومت خـالل العقـد تقـدمي    . معـة لألقاليم االحتادية، وذلك ملتابعة الدراسة حىت مستوى دخول اجلا       
وخالل الفترة نفـسها قـدمت      .  مليون طفل من بينهم نسبة كبرية من البنات        ٣,٧املساعدة إىل   

مــنح دراســية ملتابعــة الدارســة بعــد القبــول يف اجلامعــة مبــساعدة مــن احلكومــة املركزيــة بنــسبة     
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 ٢٥كِّل البنـات حـوايل    مليون من أطفال الطوائف املنبوذة الـذين تـش      ١٣,٨يف املائة إىل     ١٠٠
ويف إطار مشروع القطاع املركزي لتحسني مستويات تأهيـل الطـالب املنـتمني             . يف املائة منهم  

 يف املائة إىل الواليات واألقـاليم       ١٠٠القبائل املنبوذة تقدم مساعدة بنسبة      /إىل الطوائف املنبوذة  
واقص يف املـواد الـيت تـدرس        االحتادية من أجل توفري دروس تقوية ودروس خصوصية إلمتـام النـ           

، استفاد من هذه املـنح الدراسـية        ٢٠٠٤-١٩٩٧ويف الفترة   . وإعدادهم لالمتحانات التنافسية  
ــات     ٨ ٨٠٧ ــهم بن ــني بين ــن ب ــن الطــالب م ــات     .  م ــداخلي لبن ــسكن ال ــشييد دور ال ــد مت ت وق

-٢٠٠٣ ويف الفتـرة     .الطوائف املنبوذة ليتيسر هلن متابعة تعليمهن فوق املرحلة االبتدائية العليا         
 مـن  ٥٥ ٧٩٩ مـن دور الـسكن الـداخلي واسـتفاد مـن هـذا التـسهيل        ٧٣١، مت إنشاء  ٢٠٠٤

كذلك مت توفري منح دراسـية للدراسـة اجلامعيـة ومـا قبلـها وتـسهيالت            . بنات الطوائف املنبوذة  
دور السكن الداخلي للبنات للحفز على التعليم وتروجيه يف صفوف الفئـات املتخلفـة األخـرى        

 مليـون  ٤,٥، استفاد حـوايل   ٢٠٠٤-١٩٩٨ويف الفترة   . املنتمية لألسر ذات الدخل املنخفض    
مــن طــالب الفئــات املتخلفــة األخــرى مــن بينــهم البنــات مــن هــذه املــنح الدراســية واســتفادت  

 ).٤يرد مزيد من التفاصيل حتت املادة . ( بنت من تسهيالت السكن الداخلي٢١ ٣٣٦
اً بإتاحة الفرص املتساوية والتعليم ااين للبنات والنـساء علـى     واحلكومة ملتزمة أيض   - ٢٠٧

. مجيع املستويات مبا يف ذلك التعليم الفين واملهين والتـدريب علـى املهـن ذات املنحـى الـوظيفي        
ومثة مشروع من هـذا النـوع       . وقد بذلت جهود يف هذا االجتاه لتوفري خمتلف املشاريع والتدابري         

ويهـدف هـذا املـشروع    . “كاسـتوربا غانـدي باليكـا فيـدياال       ”مـشروع   للحكومة املركزية هو    
 مدرسة داخلية مع مرافق إطعام لبنات املستوى التعليمـي األويل الالئـي تنتمـي               ٧٥٠إىل إنشاء   

أغلبيتهن للطوائف املنبـوذة والقبائـل املنبـوذة والفئـات املتخلفـة األخـرى واألقليـات العائـشة يف                 
وبغية توفري التعليم اجليد النوعية للبنـات، يقتـرح      . الوصول إليها ظروف قاسية ومناطق يصعب     

 من امعات القرويـة املتخلفـة تعليميـاً يف    ٢ ٦٥٦تشييد مدارس خالل فترة اخلطة العاشرة يف    
 مقاطعــة حتــدد علــى نطــاق القطــر حيــث يكــون معــدل حمــو األميــة بــني النــساء أقــل مــن   ٢٩٨

 .اجلنسني من ناحية حمو األمية أعلى من املتوسط الوطيناملتوسط الوطين وتكون الفجوة بني 
ــام   - ٢٠٨ ــة يف الع ــنح    ٢٠٠٣-٢٠٠٢أدخلــت احلكوم ــداً هــو مــشروع امل  مــشروعاً جدي

الدراســية الوطنيــة للمعــوقني، وذلــك ملــساعد الطــالب املعــوقني علــى متابعــة الدارســة اجلامعيــة  
وعالوة علـى   . معوقة على منح دراسية    ٢١٦ويف السنتني األخريتني، حصلت     . والفنية واملهنية 

ذلــك، تقــوم احلكومــة بإشــراك ودعــم املنظمــات التطوعيــة ومؤســسات التــدريب بغيــة حتــسني   
 . املستوى التعليمي بني القطاعات احملرومة من خالل مشاريع تطوير املهارات

ار فواليـة أوتـ   . قامت عدة واليات بتنفيـذ بـرامج ومـشاريع للنـهوض بتعلـيم البنـات               - ٢٠٩
أســاليب ويركِّــز علــى حتويــل “ جهــووال”بــراديش تقــوم حاليــاً بتنفيــذ برناجمــاً مبتكــر يــسمى   

-إىل جتارب معرفية جذابة، حيث تـتعلم التلميـذات مـن خـالل                يف املدارس  ةالتدريس الروتيني 
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المصدر: إحصاءات تعليمية مختارة  (2002).

وأسفر هذا عن اخنفـاض مطـرد يف عـدد املـنقطعني عـن              . دروس التقوية وسد الفجوات املعرفية    
 من املقاطعات املتخلفة تعليمياً يف والية تاميـل نـادو، تعطـى بنـات الطوائـف      ١٤  ويف. املدارس
 مـن   ٣٠ ٠٠٠كـذلك تعطـي     .  روبيـة يف العـام     ٥٠٠القبائل املنبوذة حافز مداومة يبلغ      /املنبوذة

 روبيـة للواحـدة     ١ ٠٠٠القبائل املنبوذة على نطاق الوالية منحة بواقـع         /بنات الطوائف املنبوذة  
وعـالوة علـى ذلـك، تـصرف حـوافز نقديـة ملـدراء              . جرد دخـوهلن الـصف الـسادس      يف السنة مب  

املــدارس يف املقاطعــات املتخلفــة الــذين يــسجلون أكــرب عــدد مــن التلميــذات يف الــصفوف مــن  
ــدارس     ــن يف امل  ــون ــر وحيتفظ ــسادس إىل العاش ــدارس    . ال ــات يف م ــذات املتفوق ــنح التلمي وتم

ــاً خاصــاً وحيــصلن   ويف مــشروع أدخــل .  علــى خــدمات حافلــة خاصــة احلكومــة يف دهلــي راتب
 .مؤخراً متنح التلميذات دراجات جماناً أو بسعر مدعوم

 تأثري مبادرات الدولة
أسفرت هذه التدابري عـن حتـسن يف فـرص وصـول األطفـال إىل املـدارس وزيـادة يف                     - ٢١٠

 .يميةمعدالت التسجيل والبقاء يف املدارس ويف أداء أفضل من حيث املؤشرات التعل
ــة  - ٢١١ ــو األميـ ــد  : حمـ ــرزت اهلنـ أحـ

تقدماً ملموساً يف التعليم وال سيما خـالل        
ــد  ــاً إلحــصاء  . ٢٠٠١-١٩٩١العق ووفق

 بلغ معدل حمو األمية اإلمجايل      ٢٠٠١عام  
ــة، ٦٤,٨٤ ــة ٧٥,٢٦ يف املائـــــ  يف املائـــــ

 يف املائــــــة ٥٣,٦٧بالنــــــسبة للرجــــــال و
ويف هــذه الفتــرة بالــذات . بالنــسبة للنــساء
 ١٩٥١ل مـــــرة منـــــذ عـــــام حـــــدث ألو

 مليون تقريبـاً يف عـدد       ٣٢اخنفاض حبوايل   
فخـالل  . ويدل هذا بوضوح شديد على األمهية الـيت يوليهـا البلـد هلـذا القطـاع               . األميني املطلق 

 يف املائـة إىل     ٦١,٥ ارتفع معدل حمو األمية من       ٢٠٠٢ و ١٩٩٧فترة مخس سنوات بني عامي      
 يف املائـة   ٥٠ ارتفع معدل حمو األمية وسـط النـساء مـن            وخالل الفترة نفسها،  .  يف املائة  ٧٠,٦

وعليـه  .  يف املائـة بالنـسبة للرجـال       ٧٥,٨٥ يف املائـة إىل      ٧٣ يف املائة باملقارنـة مـع        ٦٥,٣٨إىل  
 نقطة مئوية يف معدل حمـو األميـة وسـط النـساء باملقارنـة مـع                 ١٥فقد حدثت زيادة كبرية تبلغ      

 التفاوت بني اجلنسني يتراوح كـثرياً وتظـل الفجـوة بـني             بيد أن .  نقاط مئوية بالنسبة للرجال    ٣
وأعلـى مـستوى هلـا    )  نقطـة مئويـة  ٦,٥(اجلنسني قائمة وتبلغ أدىن مستوى هلا يف والية كـرياال         

ويتــضح مــن . وهنــاك اختالفــات كــبرية فيمــا بــني الواليــات  ).  نقطــة مئويــة٢٦,٥(يف بيهــار 
يم االحتاديـة أن كـرياال تظـل واحـدة مـن أفـضل              األقـال /التفاوت بني اجلنسني فيما بني الواليـات      

 يف املائــة بينمــا تظــل واليــة بيهــار يف  ٨٧,٧الواليــات أداًء إذ أن معــدل حمــو األميــة فيهــا يبلــغ  
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أمـا التفـاوت علـى أسـاس الطائفـة، فيـبني            .  يف املائة فقـط    ٣٣,١القاع إذ يبلغ فيها هذا املعدل       
ة للطوائــف املنبــوذة والقبائــل املنبــوذة يبلــغ   كــان معــدل حمــو األميــة بالنــسب ١٩٩١أنــه يف عــام 

 يف املائة على التوايل، باملقارنة مع املعـدل العـام حملـو األميـة الـذي يبلـغ       ٢٩,٦ يف املائة و   ٣٧,٤
 ٢٥أما معدل حمو األمية بني النساء يف هذه اموعات احملرومة فهـو أقـل مـن            .  يف املائة  ٥٢,٢

وعـالوة علـى ذلـك،      .  يف املائة بالنـسبة للقبائـل املنبـوذة        ٢٠ويف املائة بالنسبة للطوائف املنبوذة      
 يف املائـة بالنـسبة      ٥ يف املائة بالنـسبة للطوائـف املنبـوذة يف بيهـار و            ١٠فإن هذا املعدل يقل عن      

وقام عدد كبري من الواليات اليت توجـد فيهـا معـدالت حمـو أميـة                . للقبائل املنبوذة يف راجستان   
  .منخفضة بوثبة إىل األمام

ــث          - ٢١٢ ــن حي ــاطق احلــضرية م ــة واملن ــاطق الريفي ــني املن ــة ب ــوارق ملموس ــضاً ف ــاك أي هن
، ارتفعت معدالت حمـو     ٢٠٠١ و ١٩٩١وبني عامي   . معدالت حمو األمية بني الرجال والنساء     

وعلـى الـرغم مـن أن الفجـوة         . األمية بوترية أسرع يف املناطق الريفية منـها يف املنـاطق احلـضرية            
تقلصت، فـال يـزال التفـاوت يف معـدالت حمـو األميـة أعلـى يف املنـاطق الريفيـة          بني اجلنسني قد  

ويف املناطق الريفية يظل معدل حمو األمية بني النساء أقل بوضـوح منـه     . منه يف املناطق احلضرية   
 .يف املناطق احلضرية

ى أظهرت النـسبة اإلمجاليـة العامـة للتـسجيل يف املـدارس علـ            : التسجيل يف املدارس   - ٢١٣
 سـنة   ١١ إىل   ٦املستوى االبتدائي يف الصفوف مـن األول إىل الرابـع يف اموعـة العمريـة مـن                  

زيادة بالنسبة لألوالد والبنات علـى الـسواء       
ــامي   ــرة بـــــني عـــ  ١٩٩٨-١٩٩٧يف الفتـــ

ــذه ٢٠٠٣-٢٠٠٢و ، وإن كانــــــــت هــــــ
ــألوالد    ــسبة ل ــادة أكــرب بالن و ازدادت . الزي

ــة للتـــــسجيل يف   ــة العامـــ ــسبة اإلمجاليـــ النـــ
 يف  ٩٥,٣ يف املائـة إىل      ٩٠,٣ملدارس مـن    ا

ــة ــات    . املائ ــسجيل البن ــادة يف ت ــر الزي وتظه
ــة يف اخنفـــاض التفـــاوت بـــني   بـــصفة خاصـ

ويتضح مـن حتليـل شـامل لعـدة واليـات اخنفـاض يف الفجـوة بـني اجلنـسني يف نـسب                  . اجلنسني
ال يـزال قائمـاً إذ      بيد أن التفاوت بـني اجلنـسني        . األقاليم االحتادية /التسجيل يف معظم الواليات   

ويوجـد يف  .  يف املائـة مـن األطفـال الـذين مل يـتم تـسجيلهم يف املـدارس                 ٧٠أن البنات يشكلن    
ويــتعني دراســة . واليــيت آســام وناغاالنــد أكــرب اخنفــاض يف العــدد اإلمجــايل للبنــات املــسجالت 

 وينخفض معدل التسجيل مـع كـل مرحلـة دراسـية أعلـى مـن نـاحيتني                . أسباب هذا االخنفاض  
وهكـذا اخنفـضت يف عـام       . مها اخنفاض معدل التسجيل وارتفاع معدل االنقطاع عن الدراسـة         
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 النــسبة يف املرحلــة االبتدائيــة العليــا، الــصفوف مــن الــسادس إىل الثــامن، مــن   ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 يف املائـة إىل     ٩٧,٥ يف املائة بالنسبة للبنات يف مقابل اخنفاضـها مـن            ٥٦,٢ يف املائة إىل     ٩٣,١
ــألوالد  يف ا٥٦,٣ ــسبة ل ــة بالن ــات بيهــار     . ملائ ــات منخفــضة جــداً يف والي ــسجيل البن ــسبة ت ون

 . يف املائة حىت يف املرحلة االبتدائية٧٠وجارخاند وناغاالند، إذ تبلغ أقل من 
ــدارس مخــس     : االنقطــاع عــن الدراســة  - ٢١٤ ــع الطــالب املــسجلني يف امل ال يكمــل مجي

، اخنفـض   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ١٩٩٨-١٩٩٧مي  ويف الفتـرة بـني عـا      . سنوات من الدارسة فيها   
وعليـه، فـإن نـسبة مـن يكملـون الـصف            . معدل االنقطاع عـن الدراسـة بـصورة هامـشية فقـط           

وأقـل  . وتوجد تفاوتات فيما بني الواليات    .  يف املائة فقط   ٦٥اخلامس من األطفال هي حوايل      
ــا وميـــزورام   ٥٠مـــن  وناغاالنـــد  يف املائـــة مـــن األطفـــال يف واليـــات آســـام وبيهـــار وميغااليـ

وقـد سـجلت معظـم الواليـات اخنفاضـاً يف معـدل        . وراجستان وسـكيم يكملـون هـذه املرحلـة        
وعلــى الــرغم مــن أن الفــوارق بــني اجلنــسني ال تــزال قائمــة، فمعــدل  . االنقطــاع عــن الدراســة

ــة مــع األوالد     ومعــدالت . التقــدم املُحــرز فيمــا يتعلــق ببقــاء البنــات يف املــدارس أعلــى باملقارن
ــادة      اال ــة حتــدث فيهــا زي ــا والثانوي ــة العلي ــة واالبتدائي نقطــاع عــن الدراســة يف املراحــل االبتدائي

 يف املائـة عـن      ٣٥وعليه فمن بني األطفـال املـسجلني انقطـع          . تراكمية مع كل مستوى تعليمي    
الدراســة قبــل إكمــال الــصف اخلــامس، وأكثــر مــن النــصف قبــل إكمــال الفــصل الثــامن ومــا     

ومعـدالت االنقطـاع عـن الدراسـة عاليـة جـداً بـني              . إكمال الفصل العاشـر   يساوي الثلثني قبل    
ويف الوقـت   . وهي أعلـى بـني القبائـل املنبـوذة منـها بـني الطوائـف املنبـوذة                . اموعات احملرومة 

 يف املائــة مــن أطفــال القبائــل املنبــوذة قبــل إكمــال الــصف  ٥٢الــذي ينقطــع فيــه عــن الدارســة  
والنـسبة املئويـة   .  يف املائـة تقريبـاً بـني الطوائـف املنبـوذة       ٤٢وي  اخلامس، فإن هـذه النـسبة تـسا       

 يف املائـة تقريبـاً؛ والنـسب املقابلـة فيمـا            ٤٧اإلمجالية للبنات الالئي يكملن الـصف الثـامن هـي           
 يف املائــة فقــط علــى ٢٩ يف املائـة و ٣٨يتعلـق بــالطوائف املنبــوذة والقبائـل املنبــوذة هــي حــوايل   

سات أن السبب الرئيسي لالنقطاع عن املدارس هو االضـطرار االقتـصادي            وتبني الدرا . التوايل
مثــل احلاجــة إىل اإلســهام يف زيــادة دخــل األســرة مــن خــالل العمــل املــأجور ورعايــة اإلخــوة   

أمــا األســباب املتــصلة باملدرســة فتــشمل اخنفــاض مــستويات  . الــصغار وارتفــاع تكلفــة التعلــيم
. يف جدوى املناهج التعليمية الـيت تـدرس ومـا إىل ذلـك    التدريس واهلياكل األساسية والشكوك  

وبالنــسبة للفتيــات تــشمل األســباب املــسافة بــني املدرســة ومكــان الــسكىن والــنقص يف أعــداد   
وتبذل احلكومة، سواًء على الصعيد املركـزي       . املدرسات وعدم وجود مراحيض وما إىل ذلك      

 . وصوفة أعالهأو على صعيد الواليات جهوداً ملعاجلة املشاكل امل
ومل تتغير نسبة املدرسـني إىل التالميـذ يف املرحلـة املدرسـية االبتدائيـة تغـرياً ملحوظـاً              - ٢١٥

، علـــى الـــرغم مـــن اخنفـــاض عـــدد ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و١٩٩٨- ١٩٩٧يف الفتـــرة بـــني عـــامي 
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  إىل ٤٧وارتفعت النـسبة ارتفاعـاً شـديداً مـن          . الطلبة بالنسبة للمدرس الواحد يف عدة واليات      
 طالبــاً بالنــسبة للمــدرس يف واليــة بيهــار تليهــا جارخانــد وأوتــار بــراديش وغــرب البنغــال   ٨٣

ــادة يف عــدد        ــات مل يواكــب الزي ــدل علــى أن تعــيني املدرســني يف هــذه الوالي ــشانثغار، ممــا ي ت
 إىل ٣٧وعلـى املـستوى االبتـدائي العـايل اخنفـضت النـسبة مـن               . التالميذ املسجلني يف املـدارس    

 .٣٣ إىل ٢٩ للمدرس أما على املستوى الثانوي فقد ازدادت النسبة من  تلميذا٣٤ً
وتبني الدارسات أن حتسن معـدالت تـسجيل البنـات وبقـائهن يف املـدارس ال سـيما           - ٢١٦

، ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ففـي العـام     . يف املرحلتني االبتدائية والثانوية، يعتمد على وجود املدرسات       
 يف ٦٩ يف املرحلــة االبتدائيــة و ٦٤ مــدرس يبلــغ  ١٠٠كــان عــدد املدرســات بالنــسبة لكــل     

 . يف مستوى الثانوي العايل٧١ يف املستوى الثانوي و٦٢العليا و/املرحلة الوسطى
ــسبة لكــل    ــات بالن ــيم اجلــامعي يف التخصــصات   ١٠٠عــدد البن ــد املــسجالت يف التعل  ول

 الرئيسية يف اهلند
داد وكـذلك معـدل تـسجيلهن يف        أخذت فرص وصول البنات إىل التعليم العـايل تـز          - ٢١٧

وقـد ازدادت أعـدادهن يف الكليـات واجلامعـات والدراسـات املهنيـة              . خمتلف الفروع الدراسـية   
 ١٩٩٧- ١٩٩٦ مليـون يف عـام       ٢,٠٢مثل اهلندسة والطب والتكنولوجيا ومـا إىل ذلـك مـن            

 ٤٠ يف املائـة إىل  ٣٥,٣، كما ارتفعت نسبتهن مـن    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليون يف عام     ٣,٨١إىل  
 يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل ٤٠وبــالرغم مــن هــذا النمــو، فــإن البنــات ال ميــثلن إال  . يف املائــة

ويوضـح التحليـل حـسب    ).  يف املائـة ٦,٥١(للطالب وهن يتركزن يف املستوى فوق اجلـامعي      
ــسبة لكــل     ــات بالن ــني عــامي    ١٠٠التخصــصات أن أعــداد البن ــرة ب ــد ازدادت يف الفت ــد، ق  ول

ــوم ) ٨٢ إىل ٧٠مــن ( يف جمــاالت اآلداب ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و١٩٩٨-١٩٩٧  ٥٥مــن (والعل
وعلى الـرغم مـن الزيـادة يف        ). ٧١ إىل   ٥٦من  (والطب  ) ٥٨ إىل   ٤٤من  (والتجارة  ) ٦٦إىل  

، فــإن األوالد ال )٢٩ إىل ٢٠مــن (معــدالت تــسجيل البنــات يف الدراســات اهلندســية والفنيــة  
 . يزالون هم املهيمنون يف هذه ااالت

 ت املرحلة املقبلةحتديا
يكمن التحدي يف التغلُّب على العقبات املتعددة الـيت تعطِّـل تعلـيم البنـات واملتمثلـة                  - ٢١٨

يف الوصول إىل قطاعات اتمع األكثر حرماناً والـيت يـصعب الوصـول إليهـا، وتفـضيل األبنـاء                   
العوائـق الـيت تقـف يف       وتتمثل بعض   . على البنات الذي ميليه اإلرث الثقايف وقيم النظام األبوي        

وجه حتقيق األهداف يف االتساع اجلغرايف للبلد وكرب عـدد الـسكان وتفـرقهم وتعـدد اهلويـات              
الثقافية واللغوية وعدم التوازن بـني األقـاليم الناشـئ عـن عـدم كفايـة اهلياكـل األساسـية املاديـة                      

ة ليـست ملتزمـة     واحلكومـ . واملخصصات املالية ونشوء املنازعـات والعنـف يف بعـض الواليـات           
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 ١٤ إىل ٦جبعل التعليم االبتدائي جمانيـاً وإلزاميـاً بالنـسبة جلميـع األطفـال يف الفئـة العمريـة مـن                    
 فحسب، بل هي ملتزمة أيـضاً بتـشجيع البنـات علـى مواصـلة ومتابعـة                 ٢٠١٠سنة حبلول عام    

 . تعليمهن إىل ما بعد هذه املرحلة، وذلك بغية التعجيل خبطى عملية متكني املرأة
 العمالة: ١١املادة 

 معلومات أساسية
وتشارك املـرأة أيـضاً بنـشاط       . أدخلت احلكومة عدة تدابري لزيادة فرص عمالة املرأة        - ٢١٩

بيـد أن فـرص حـصول املـرأة علـى          . يف جمال العمالة يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية علـى الـسواء             
وقد عـددت احلكومـة     . املهاراتعمل تعتمد إىل حد كبري على إمكانية حصوهلا على التعليم و          

وقـد  . يف تقريرها األويل التدابري املتنوعة اليت اختذا من أجل تيسري حـصول املـرأة علـى العمـل                 
قامت احلكومة بتعزيز بعض هذه التدابري كما أقرت كثرياً من املشاريع اجلديـدة لـتمكني املـرأة         

 . من احلصول على فرص العمل
 مبادرات الدولة

 الدســـتور الرجــال والنـــساء فرصــاً وحقوقـــاً متــساوية يف اـــاالت الـــسياسية    ميــنح  - ٢٢٠
، وحيظر التمييز ضد أي مواطن على أساس نـوع اجلـنس            )١٤املادة  (واالقتصادية واالجتماعية   

)). ٣ (١٥املـادة   (ومينح الدولـة سـلطة القيـام بتمييـز إجيـايب لـصاحل املـرأة والطفـل                  ) ١٥املادة  (
 تـنص علـى أن تقـوم الدولـة بتـوفري وسـائل كـسب العـيش              ٣٩ املـادة    وعالوة على ذلـك، فـإن     

 تقـضي بــأن تعمـل الدولــة علــى   ٤٢واألجـور املتــساوية لقـاء العمــل املتـساوي، كمــا أن املــادة    
 . كفالة شروط عمل عادلة وإنسانية وكذلك إعانة أمومة

ــامال       - ٢٢١ ــضمان االجتمــاعي للع ــة أحكــام حمــددة لل ــوانني العمــل املختلف . توضــعت ق
 ينص على تـوفري دور حـضانة خلدمـة          ١٩٦٦عمال بيدي وسيغار لعام     ) شروط عمل (فقانون  

ــانون العمــل يف املــزارع لعــام   . العــامالت ــاً   ١٩٥١كمــا أن ق  يــنص علــى مــنح العــامالت وقت
مستقطعاً من وقت العمـل إلرضـاع أطفـاهلن وتـوفري دور حـضانة كاملـة التجهيـز مـىت مـا بلـغ             

 عـدد النـساء ذوات األطفـال الـذين تقـل            ٢٠ثـر أو مـىت مـا زاد عـن            أو أك  ٥٠عدد العـامالت    
 يـنص  ١٩٧٠لعـام   ) التنظـيم واإللغـاء   (وينص قانون العمل التعاقدي     .  سنوات ٦أعمارهن عن   

 ســاعات بــني الــساعة الــسادسة صــباحاً  ٩علــى عــدم جــواز توظيــف املــرأة لتعمــل أكثــر مــن    
) تنظـيم عمـل وشـروط خدمـة       (يـنص قـانون     و. والسابعة مساءاً باستثناء القابالت واملمرضـات     

 على توفري مـراحيض ومرافـق اغتـسال منفـصلة           ١٩٧٩العمال املهاجرين بني الواليات يف عام       
 حيظر عمـل املـرأة يف املنـاجم حتـت األرض وأثنـاء              ١٩٥٢ومبوجب قانون املناجم لعام     . للنساء
راحيض وأمــاكن تبــول ويــنص هــذا القــانون أيــضاً علــى تــوفري مرافــق صــحية مــزودة مبــ  . الليــل
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علـى إنـشاء دار     ) ١٩٧٦املعـدل يف عـام       (١٩٤٨وينص قـانون املـصانع لعـام        . منفصلة للنساء 
مبـا يف ذلـك العـامالت لفتـرات متقطعـة           ( امـرأة    ٣٠حضانة حيثما بلـغ عـدد النـساء العـامالت           

وعـة   إجـازة أمومـة مدف     ١٩٦١ومينح قانون اسـتحقاق األمومـة لعـام         ). والعامالت بعقود عمل  
 يوم عمل، كما حيظـر فـصل املـرأة أو           ٨٠ يوماً للمرأة اليت تكون قد أكملت        ١٣٥األجر ملدة   

ويـشمل هـذا القـانون املـصانع واملنـاجم واملـزارع ومت توسـيع           . إاء خدمتها أثناء فترة األجـازة     
ويف .  أشـخاص فـأكثر    ١٠نطاقه كذلك ليشمل احملالت التجارية واملؤسسات اليت يعمـل فيهـا            

، مت إدخال مفهوم إجـازة األبـوة بالنـسبة ملـوظفي احلكومـة املركزيـة باعتبـار ذلـك                    ١٩٩٨عام  
 . بداية هامة يف اجتاه وضع قوانني وطنية فعالة يف جمال املسؤولية األسرية

فقـد  . ومت سن عدة تشريعات يف هذا االجتـاه، أُلقـي عليهـا الـضوء يف التقريـر األويل         - ٢٢٢
وقـد دخـل   . ة من برامج ختفيف حدة الفقـر وخلـق فـرص العمالـة            بدأت احلكومة جمموعة كبري   

كثري من هذه الربامج مرحلة التنفيذ منذ عدة سنوات ومت تعزيزها دف خلق مزيد من فـرص                 
ــة إىل الفقــراء ورفــع مــستوى       ــة واإلداري ــة ونقــل املهــارات الفني ــة، وخلــق أصــول إنتاجي العمال

 العائشني حتـت خـط الفقـر فـرص العمـل املـأجور            ويف إطار هذه املشاريع تتاح للناس     . دخوهلم
ــة إىل  ١٩٩٩-١٩٩٨ويف عــام . والعمــل احلــر علــى الــسواء  ، مت جتميــع خمتلــف الــربامج الرامي

التخفيــف مــن حــدة الفقــر وخلــق فــرص العمالــة يف فئــتني رئيــسيتني مهــا مــشاريع العمــل احلــر  
ــة واحلــضرية    ــاطق الريفي ــأجر يف املن ــة  كمــا جيــري تر . ومــشاريع العمــل ب شــيد األمنــاط التمويلي

واهلدف من هذه الربامج هو يف املقـام األول ختفيـف حـدة             . والتنظيمية لتحقيق مزيد من التأثري    
 . الفقر، وهي بصفة عامة مل تساعد يف توليد فرص العمالة املستدامة

 مــن قــانون املــصانع لعــام ٦٦اقترحــت احلكومــة مــؤخراً إدخــال تعــديل علــى املــادة  - ٢٢٣
 السماح للعامالت بالعمل يف الفترة بني الساعة الـسابعة مـساًء والـساعة الـسادسة             بغية ١٩٤٨
ومــن بــني مجلــة أمــور يــنص التعــديل علــى أن يقــوم املخــدم بكفالــة الــسالمة املهنيــة     . صــباحاً

وسوف تقوم حكومـات الواليـات بـصياغة قواعـدها اخلاصـة الـيت             . واحلماية املناسبة للعامالت  
 .ذا القبيلتسمح بوضع حكم من ه

لعب برنامج مـشروع التـدريب املهـين الـذي بـدأه يف عـام          : برنامج التدريب املهين   - ٢٢٤
 الس املركزي للرعاية االجتماعية دوراً رئيسياً يف توفري فرص العمل لعـدد كـبري مـن                 ١٩٧٥

وعــالوة علــى .  االقتــصادي-النــساء املعــوزات، ممــا أســفر عــن حتــسني مركــزهن االجتمــاعي  
وفِّر املعهـد الــوطين للتـدريب املهــين للمـرأة ومعاهــد التـدريب الــصناعي للمـرأة التابعــة      ذلـك، يــ 

لوزارة العمل مرافق لتدريب النساء علـى اكتـساب املهـارات حـىت يـتمكن مـن احلـصول علـى                     
شــبه مــاهرات؛ أو مــدربات يف معاهــد التــدريب  /عمــل يف جمــال الــصناعة كعــامالت مــاهرات 
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وجيري أيـضاً إنـشاء أربعـة معاهـد إقليميـة           . أعمال حرة /درة للدخل املهين؛ أو ميارسن أنشطة م    
ويقـوم مـشروع إعـادة      . جديدة للتدريب املهين للمـرأة يف أنـدور وفـادودارا وجيبـور واهللا أبـاد              

التأهيل املهين للمعوقات بالتنسيق مـع خمتلـف املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة بغيـة تعزيـز                    
ات عن طريق توفري خدمات التدريب والوظـائف وفـرص العمـل            إعادة التأهيل السريعة للمعوق   

 موقعاً مراكز إعادة التأهيـل املهـين للمعـوقني التابعـة لـوزارة العمـل التابعـة          ١٧وتعمل يف   . احلر
ومركز إعادة التأهيل املهين يف فادودارا خمصص بصورة حـصرية للنـساء أمـا              . للحكومة اهلندية 

 .  إىل املعوقني رجاالً ونساءاملراكز األخرى فتقدم املساعدة
ولتــوفري االئتمــان، أنــشأت املؤســسات مثــل املــصرف اهلنــدي لتنميــة الــصناعات          - ٢٢٥

الصغرية واملصرف الوطين للتنمية الريفية نوافذ متخصصة لالئتمان الـصغري، وذلـك مـن خـالل                
فية، ومـن خـالل     مجاعات العون الذايت والروابط املصرفية بالنسبة للمصرف الوطين للتنمية الري         

ــصغرية        ــة الــصناعات ال ــصغري بالنــسبة للمــصرف اهلنــدي لتنمي والنــساء . مؤســسة االئتمــان ال
وعلـى  .  يف املائـة   ١٤,٥ميـثلن   )  روبيـة  ٢٠٠ ٠٠٠أقل مـن    (“ صغار املقترضني ”بوصفهن من   

. الصعيد اإلقليمي مل حتصل األقاليم الشمايل الشرقي والشرقي واألوسط على ائتمانـات كافيـة             
فاملنظمـات  . ل اجليل اجلديد من مؤسسات االئتمـان الـصغري جهـوداً كـثرياً جـديرة بالثنـاء                ويبذ

غري احلكوميـة مثـل منظمـة املـساعدة املهنيـة يف جمـال العمـل اإلمنـائي يف بيهـار ووكالـة ميـسور              
إلعادة التوطني والتنمية يف كاراناتاكا تعمل علـى تـشجيع مجاعـات العـون الـذايت علـى صـعيد                    

مؤسـسات  /وهناك أيضاً منظمات غري حكومية    . بط هذه اجلماعات احمللية باملصارف    القرى ور 
متويل صغري تقدم القروض مباشرة إىل الناس مثل مجعيـة املـساعدة علـى يقظـة فقـراء الريـف يف            

ومؤسـسات التمويـل الـصغري منظَّمـة        . والية أندرا بـراديش ومنظمـة التنميـة الريفيـة يف مـانيبور            
اونيات مثل مجعيات التدبري االقتصادي التعاونية املتعاضـدة يف أنـدرا بـراديش             أيضاً يف شكل تع   

ــارات      ــصرف رابطــة ربــات األعمــال احلــرة يف غوج وعــالوة علــى ذلــك، يــتم تنظــيم     . أو م
“ باسـكس ”مؤسسات التمويل الصغري يف شكل شركات متويل غري مصرفية من قبيـل شـركة               

 . املالية والفنية يف أوتار براديشللخدمات“ كاشبور”يف أندرا براديش أو شركة 
وتــشكِّل العمالــة املنتجــة بعــداً هامــاً مــن أبعــاد سياســة الدولــة الــيت ترمــي إىل حتقيــق  - ٢٢٦

وتبعـاً لـذلك أعطـت اخلطـة التاسـعة األولويـة للزراعـة والتنميـة الريفيـة بغيـة                  . النمو مـع العدالـة    
وزيادة العمالة املنتجة هي غايـة مـستهدفة يف         . توليد العمالة املنتجة املناسبة والقضاء على الفقر      

عملية النمو نفسها عـن طريـق التركيـز علـى القطاعـات والقطاعـات الفرعيـة والتكنولوجيـات                    
الــيت تتميــز باالســتخدام املكثَّــف لليــد العاملــة يف املنــاطق الــيت تتميــز بارتفــاع معــدالت البطالــة  

 . والعمالة الناقصة
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 ٢٠٠٢لمرأة سلسلة من جلسات االستماع العلنيـة يف عـام           أجرت اللجنة الوطنية ل    - ٢٢٧
. ٢٠٠١وعقـدت أوىل هـذه اجللـسات يف كـرياال يف عـام              . بغرض فهم أثـر العوملـة علـى املـرأة         

وأوضحت هذه اجللسات أن العامالت يـواجهن مـشاكل يف جمـاالت الزراعـة واملـزارع وقطـع                  
التـشييد وصـناعة أعـواد الثقـاب وصـنع          األحجار الكرمية والنسيج باستخدام املناسـج اليدويـة و        

وختفيض األسعار واملنافسة من قبل الواردات والتكنولوجيـات        ... األحذية وصيد األمساك وإخل   
 . اجلديدة مها بعض أسباب املشاكل اليت تواجه العامالت

وقامت اللجة الوطنية للمرأة باستعراض بعض التشريعات العمالية اليت هلـا أثـر علـى                - ٢٢٨
 . كة املرأة واقترحت إدخال تعديالت هي حالياً قيد النظر الفعلي للحكومة املركزيةمشار
وعمـــالً بـــاحلكم الـــصادر يف قـــضية فيـــشاكا بـــشأن املـــضايقات اجلنـــسية، اختـــذت   - ٢٢٩

ومت . احلكومة خطوات كثرية لكفالة االمتثال للقانون علـى النحـو الـذي أرسـته احملكمـة العليـا                 
شمل اعتبـار املـضايقات اجلنـسية يف مكـان العمـل سـوء سـلوك وتـنص         تعديل قواعد اخلدمـة لتـ     

. على إجراء حتقيق إداري بـشأن هـذه الـشكاوى واملعاقبـة عليهـا إذا ثبتـت االامـات املوجهـة                    
ومت تعديل األمر الدائم النموذجي املنطبِق على الصناعة ليشمل اعتبار املضايقات اجلنسية سـوء              

عة جديـدة ال تـنص علـى حكـم مـن هـذا النـوع يف األمـر          وال ميـنح تـرخيص ألي صـنا       . سلوك
وقــد اختــذت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة ووزارة تنميــة املــوارد البــشرية اخلطــوات الالزمــة   . الــدائم

لكفالــة قيـــام مجيــع املؤســـسات التعليميـــة واملنظمــات اخلاضـــعة لـــسيطرة احلكومــة بـــل حـــىت     
ضايقة اجلنـسية يف مكـان العمـل فعـالً          املؤسسات اخلاصة بإدخـال التعـديالت الالزمـة جلعـل املـ           

خمــالً وممارســة الــضغط علــى إدارة املؤســسة مــن أجــل تكــوين جلنــة لالنتــصاف يف الــشكاوى    
مت إعــداد مــشروع قــانون املــضايقات اجلنــسية للمــرأة يف مكــان  . املتعلقــة باملــضايقات اجلنــسية

نطـاق يف مجيـع أحنـاء      وتعقد مشاورات واسـعة ال     ٢٠٠٤لعام  ) املنع ووسائل االنتصاف  (العمل  
البلد مع خمتلـف املنظمـات غـري احلكوميـة واإلدارات الوالئيـة بغيـة وضـع املـشروع يف صـورته                      

 . النهائية
جيــري حاليــاً اســتعراض سياســة جديــدة للتــأمني الــصحي لعمــال قطــاع العمــل غــري   - ٢٣٠

وجيـري  . ٢٠٠٣الرمسي، كما جيري استعراض مشروع قانون عمال القطـاع غـري املـنظَّم لعـام          
 .أيضاً استعراض مشروع قانون بشأن العاملني من منازهلم

ويف إطـار املـشاريع الوطنيـة       . مت إنشاء السلطة الوطنيـة للقـضاء علـى عمـل األطفـال             - ٢٣١
 مــن األطفــال ١٥٠ ٠٠٠ مدرســة خاصــة تغطــي حــوايل ١٨ ٠٠٠لعمــل األطفــال، مت إنــشاء 

 ١٣ عمليـة و   ٥٧األطفـال العـاملني يف      واهلـدف الرئيـسي هـو سـحب وإعـادة تأهيـل             . العاملني
عمـل  ) منع وتنظيم (مهنة صنفتها اللجنة االستشارية الفنية املعنية بعمل األطفال مبوجب قانون           
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، وأخـرياً إدمـاجهم يف نظـام التعلـيم        “خطـرية ” على أا عمليـات ومهـن        ١٩٨٦األطفال لعام   
ــام . الرمســي ــوفري ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ويف الع ــة هلــ ٨٧٢ مت ت ــون روبي وال يوجــد . ذا الغــرض ملي

بيد أن املعلومات الـيت مت      . الصناعة/تصنيف للعمال األطفال حسب نوع اجلنس وحسب املهنة       
ــرة          ــال للفت ــل األطف ــة لعم ــشاريع الوطني ــات امل ــصلية جلمعي ــة الف ــارير املرحلي ــن التق ــا م جتميعه

ــة مــن العــدد الكلــي للمــسجلني يف  ٥٦ تــشري إىل أن البنــات يــشكلن  ٢٠٠٥-٢٠٠٤   يف املائ
وتدير وزارة العدالة االجتماعية والتمكني مشروعاً لتقدمي مـساعدة يف شـكل            . املدارس اخلاصة 

هبات من أجل دعم وتعزيز املنظمات غـري احلكوميـة العاملـة يف جمـال رعايـة أطفـال الـشوارع                     
 .ومنائهم
مالـة  ظلت حكومة اهلند تتبع بانتظام جـاً اسـتباقياً إزاء مـسألة العمـل اجلـربي أو ع                  - ٢٣٢

وهــي تعتــرب هــذه املمارســة انتــهاكاً صــارخاً حلقــوق اإلنــسان األساســية  . إســار الــدين يف البلــد
للمــواطنني املتــضررين وتلتــزم بالقــضاء الكلــي عليهــا يف أقــرب وقــت ممكــن عــن طريــق تنفيــذ   

وقد صدقت اهلند على اتفاقية منظمـة العمـل         . القوانني املتعلقة بالتعليم والعمالة بصورة صارمة     
. ١٩٥٤نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠يف ) ١٩٣٠اتفاقيـة العمـل اجلـربي لعـام      (٢٩دولية رقـم    ال

 ٢٥نظام عمالة إسار الدين، ولكن تنفيذه بـدأ يف          ) إلغاء( قانون   ١٩٧٦وأجاز الربملان يف عام     
وينص هـذا القـانون علـى       . ، وهو التاريخ الذي صدر فيه القانون      ١٩٧٥أكتوبر  /تشرين األول 
وأُنــشئت جلــان يقظــة يف . إســار الــدين ونظــام عمالــة إســار الــدين والــدين اآلســر إلغــاء عمالــة 

وجتتمـع هـذه اللجـان      . األقسام الفرعية للواليات اليت يتم اإلبالغ فيها عـن عمالـة إسـار الـدين              
وتـــوفِّر جلـــان اليقظـــة إعـــادة التأهيـــل اقتـــصادياً . بـــصورة دوريـــة الســـتعراض العمـــل اجلـــاري

وتشترك احلكومـة املركزيـة وحكومـات    . ن يتم حتريرهم من إسار الدين واجتماعياً للعمال الذي  
 ١٩٩٦ويف سـنة  . الواليات يف الدعم املايل إلعادة تأهيل العمال الذين يعانون من إسار الـدين           

أعلنــت كــلٍ مــن احملكمــة العليــا ووزارة العمــل عــن زيــادات يف املبــالغ املقــرر توفريهــا للعمــال   
 . تم حتريرهمالراشدين واألطفال الذين ي

مـــشروع الـــضمان االجتمـــاعي لعمـــال القطـــاع غـــري ”أدخلـــت احلكومـــة مـــؤخراً  - ٢٣٣
وتقوم منظمة صندوق ادخار املوظفني بفضل انتـشارها يف أرجـاء البلـد وتكنولوجيـا               . “املنظَّم

. االتصاالت املتقدمة اليت تستخدمها بـإدارة هـذا املـشروع الـذي متولـه احلكومـة متـويالً كـامالً                   
ى هـذا بـدعم نـشط مـن مراكـز التيـسري العماليـة وهيئـة التـأمني احلكـومي علـى املـوظفني                   وحيظ

وشــركات التــأمني األخــرى واآلليــات العماليــة املركزيــة والوالئيــة ومؤســسات بانــشيات راج   
ويف املرحلـة األوليـة جيـري تنفيـذ هـذا         . ومجاعات العون الذايت وسـائر منظمـات اتمـع املـدين          

.  مقاطعـة يف البلـد ملـدة سـنتني     ٥٠ مليـون عامـل يف       ٢,٥س جترييب، لصاحل    املشروع، على أسا  
ويــوفِّر املــشروع .  روبيــة يف الــشهر٦ ٥٠٠وهــو يــشمل العمــال الــذين يتلقــون راتبــاً أقــل مــن 
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االســتحقاق الثالثــي املتمثِّــل يف املعــاش التقاعــدي والتــأمني ضــد احلــوادث الشخــصية والتــأمني  
 .الطيب

 أثر املبادرات
 ١٩٩٤-١٩٩٣ويف الفتـرة بـني عـامي    . تشكِّل النساء نسبة هامـة يف القـوة العاملـة       - ٢٣٤

 يف املائــة ٦٦,٥، حــدث اخنفــاض يف عــدد األشــخاص يف القــوة العاملــة مــن ٢٠٠٠-١٩٩٩و
 يف املائـة    ٨٧,١ويف الوقت الذي حدث فيه اخنفاض بالنسبة للرجـال مـن            .  يف املائة  ٦١,٨إىل  
 يف املائــة ٣٨,٥ يف املائــة إىل ٤٤,٤خنفــاض بالنــسبة للنــساء مــن  يف املائــة، كــان اال٨٣,٥إىل 

ــرة  ــنفس الفت ــذا       . ل ــة، وه ــوة العامل ــساء والرجــال يف الق ــشاركة الن ــاوت كــبري يف م ــاك تف وهن
وتوضــح البيانــات الوالئيــة أن   . التفــاوت أعلــى يف املنــاطق الريفيــة منــه يف املنــاطق احلــضرية      

درجيياً بالنسبة إىل مجيع الواليات يف الفتـرة بـني عـامي            املشاركة يف القوة العاملة قد اخنفضت ت      
ــو      . ٢٠٠٠-١٩٩٩ و١٩٩٤- ١٩٩٣ ــصورة ملحوظــة من ــسها، اخنفــض ب ــرة نف وخــالل الفت

 سنة فأكثر يف املناطق الريفية وبالنـسبة للنـساء،          ١٥العمالة بالنسبة لألشخاص يف الفئة العمرية       
وفيمــا بــني الواليــات كانــت . للرجــالبدرجــة أكــرب ممــا حــدث يف املنــاطق احلــضرية وبالنــسبة  

البنجاب وبيهار وآسام هي الواليات الوحيـدة الـيت شـهدت معـدالت منـو أعلـى مـن املتوسـط                      
 .الوطين
ــة الــيت أجريــت يف عــام      - ٢٣٥ ــوطين بالعين ــة املــسح ال ــألف ٢٠٠٠-١٩٩٩وفقــاً لعملي  تت

 يعملـون يف القطــاع   يف املائــة٧ مليـون عامــل منـهم حـوايل    ٤٠١القـوى العاملـة اإلمجاليــة مـن    
ووفقــاً للتعــداد .  يف املائــة تقريبـاً يف القطــاع غــري املــنظم أو غـري الرمســي  ٩٣الرمسـي أو املــنظم و 

، أنه من بـني مؤسـسات هـذا القطـاع           ٢٠٠١االقتصادي، الوارد يف التقرير الشامل للهند لعام        
 مليـــون ١٧,٧١ مليـــون مؤســـسة، تقـــع يف املنـــاطق الريفيـــة ٣٠,٣٥البـــالغ عـــددها اإلمجـــايل 

ــاطق احلــضرية    ــون مؤســسة ١٢,٦٤مؤســسة ويف املن ــددهم     .  ملي ــالغ ع ــال الب ــني العم ــن ب وم
 يف املائـة واألطفـال   ١٧,٣ يف املائـة والنـساء    ٨٠ مليون عامل، يشكِّل الرجـال       ٨٣,٤اإلمجايل  

ويعاين هؤالء العمال حرماناً مـن ناحيـة األجـور وشـروط العمـل واسـتحقاقات                .  يف املائة  ٢,٧
 . ة اليت حيصل عليها نظراؤهم يف القطاع املنظَّمالرعاي
فقــد . وهنــاك تفــاوت كــبري يف معــدالت املــشاركة يف العمــل بــني النــساء والرجــال  - ٢٣٦

 يف املائـة  ٢٥,٧ إىل ١٩٩١ يف املائـة يف عـام   ٢٢,٧ارتفع معدل مشاركة النساء يف العمل من     
 يف املائــة بالنــسبة ٥١,٩ائــة إىل  يف امل٥١,٦ باملقارنــة مــع زيــادة هامــشية مــن  ٢٠٠١يف عــام 
 . للرجال
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 )٢٠٠١- ١٩٩١(معدل املشاركة يف القوى العاملة يف اهلند 
 إناث ذكور األشخاص  

 ٢٢,٧٣ ٥١,٥٦ ٣٧,٦٨ اموع ١٩٩١
 ٢٧,٢ ٥٢,٥٠ ٤٠,٢٤ املناطق الريفية 
 ٩,٧٤ ٤٨,٩٥ ٣٠,٤٤ املناطق احلضرية 

 ٢٥,٦٨ ٥١,٩٣ ٣٩,٢٦ اموع ٢٠٠١
 ٣٠,٩٨ ٥٢,٣٦ ٤١,٩٧ طق الريفيةاملنا 
 ١١,٥٥ ٥٠,٨٥ ٣٢,٢٣ املناطق احلضرية 

 .٢٠٠٤- ٢٠٠٣التقرير السنوي لوزارة العمل : املصدر
يف الوقت الذي ازدادت فيـه نـسبة النـساء يف القطـاع العـام املـنظَّم فيمـا بـني عـامي                        - ٢٣٧

ملائـة علـى التـوايل       يف ا  ١٤,٥ يف املائة و   ١٧,٢، فهن مازلن ال يشكلن سوى       ١٩٩٩ و ١٩٩١
ومع أنه قد حدث اخنفاض يف نسبة العمال الرئيسيني وزيادة يف نـسبة العمـال          . ١٩٩٩يف عام   

، فقـد كـان هـذا األمـر         ٢٠٠١-١٩٩١اهلامشيني بالنـسبة للرجـال والنـساء معـاً خـالل العقـد              
 .بارزاً بني الرجال أكثر منه بني النساء

قتصاد غري مرئية وغري معترف ا، بالرغم مـن         تظل مشاركة النساء العامالت يف اال      - ٢٣٨
واتضح من مـسح جتـرييب السـتخدام    . التغري الذي أدخلته احلكومة يف التعريف التقليدي للعمل   

 يف املائة من عمـل      ٥١ منظمة اإلحصاءات املركزية أن      ١٩٩٩-١٩٩٨الوقت أجرته يف العام     
مبـا  (ساء يعملن يف أعمال غري رمسيـة   يف املائة من الن  ٩٣حيث أن   . املرأة غري معترف به كعمل    

وال تــزال قائمــة الفجــوات يف . واألغلبيــة يف وظــائف ذات دخــل مــنخفض ) يف ذلــك الزراعــة
. األجر بني عمل الرجال وعمل النساء وهي أكرب يف املناطق احلضرية منها يف األريـاف اهلنديـة   

 وناغاالند واندرا بـراديش     ونسبة النساء الالئي يعتربن عامالت رئيسيات هي أعلى يف ميزورام         
أما الواليات الـيت توجـد فيهـا نـسبة نـساء عـامالت هامـشيات           . وسكيم ودادار وناغار هافيلي   

أعلى من نسبة العامالت الرئيسيات فهي آسام وبيهـار وهاريانـا وجـامو وكـشمري وجارخانـد                 
دالت منـو  ومـع ازديـاد معـدل منـو القـوى العاملـة واالخنفـاض يف معـ            . وأوريسا وغـرب البنغـال    

 ٢,٣ إىل ١٩٨٣ يف املائـة يف عـام   ٢العمالة، حدثت زيادة يف حاالت البطالة اليت ازدادت من  
وقـد ازدادت حـاالت البطالـة بالنـسبة للرجـال والنـساء علـى الـسواء               . ٢٠٠٠يف املائة يف عـام      
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يف  ٨ومن بني الواليات يوجد يف كرياال أعلى معـدل بطالـة وهـو يقـارب                . ويف املناطق الريفية  
 .املائة
 ٩٠ويتركَّـز أكثـر مـن    . تظل مشكلة عمل األطفال متثِّل جمـال قلـق كـبري للحكومـة             - ٢٣٩

يف املائة من العمـال األطفـال يف املنـاطق الريفيـة يف مهـن مثـل الزراعـة واملهـن املتـصلة ـا مثـل                           
دد ، يقــدر عــ١٩٧١ووفقــاً لتعــداد عــام . احلــرث وتربيــة احليــوان واحلراجــة ومــصائد األمســاك 

 ١٩٨١ مليون وفقاً لتعـداد عـام   ١٣,٦ مليون وارتفع بعد ذلك إىل    ١٠,٧األطفال العاملني بـ    
 . ١٩٩١ وفقاً لتعداد عام ١١,٢٨ولكنه اخنفض إىل 

، تـدابري   ١٩٩١فقد بدأت اهلند تنفِّذ، ابتدءاً من عـام         . مر اقتصاد اهلند بتحول كبري     - ٢٤٠
ــر التجــارة  ــه  . لتحري ــذي أدى في ــر التجــارة إىل حتــسني فــرص الوصــول إىل   ويف الوقــت ال حتري

ــة يف عــدد مــن القطاعــات والــصناعات التــصديرية، فقــد كــان       ــد العامل الــسوق ومــشاركة الي
وتـشكِّل النـساء أكـرب جمموعـة        . لالمتاتية والتقدم التكنولوجي أثر سليب على العمال غـري املهـرة          

ي كعــامالت لفتــرات متقطعــة مــن العمــال غــري املهــرة، وهــن يتركــزن يف االقتــصاد غــري الرمســ  
ويف هـذا الـصدد، مت اتبـاع ـج حتليليـة حـسب نـوع اجلـنس                  . وعامالت بالقطعة وما إىل ذلك    

لتحديد وتناول اآلليات الرئيسية اليت تؤثر ا العوملة ومنظمة التجـارة العامليـة واالتفاقـات ذات       
 . فقرالصلة على املرأة من حيث العمالة ومستويات األجور وختفيض حدة ال

 حتديات املرحلة املقبلة
على الرغم من القوانني والسياسات والربامج املختلفة الرامية لتعزيـز مـشاركة املـرأة          - ٢٤١

وبــالنظر إىل خمتلـــف  . يف العمالــة، توجــد تفاوتـــات كــبرية مـــن حيــث مــشاركتها يف العمـــل     
زن بـني اجلنـسني بغـض    الظروف غري املواتية اليت تواجه املرأة، فإن التحدي يكمن يف حتقيق توا      

النظــر عــن الطائفــة أو الفئــة أو الفاصــل بــني األريــاف واملــدن واملنــاطق وال ســيما يف الواليــات 
واستمرار عمل األطفال ونظام عمالة إسار الـدين يـشكِّالن مـصدر قلـق              . واملقاطعات املتخلفة 

سات والــربامج ويكمــن التحــدي يف التنفيــذ الفعــال للقــوانني والــسيا  . بــالغ بالنــسبة للحكومــة 
وهناك حاجـة لـسن تـشريعات وتطبيقهـا ال سـيما يف القطاعـات الزراعـي وغـري                   . واملشروعات

ــهم      . الرمســي وغــري املــنظَّم واخلــاص، كمــا يتعــين وضــع ترتيبــات للــضمان االجتمــاعي حلمايت
ويكمــن التحــدي أيــضاً يف وضــع قواعــد لتنظــيم الــشركات متعــددة اجلنــسيات ومــا إىل ذلــك   

 .ات التنفيذ الفعال جلميع الربامج حىت تنعم املرأة بفوائدهاوتعزيز آلي
بالنظر إىل وتـرية تقـدم التكنولوجيـا واألسـواق اليـوم، يـصبح مـن األمهيـة مبكـان أن                  - ٢٤٢

تعطى املرأة الفرصـة للتـدريب مـن أجـل اكتـساب املهـارات وتطويرهـا يف القطاعـات اجلديـدة                     
ان مناســبة للفئــات األشــد حرمانــاً وعلــى رأســها  وهنــاك حاجــة لتــوفري شــبكات أمــ . والناشــئة
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ــال  ــساء واألطفـ ــاع     . النـ ــساء يف القطـ ــدريب النـ ــدرات وتـ ــاء القـ ــة لبنـ ــاً األولويـ ــى حاليـ وتعطـ
 ملـساعدن علـى مواجهـة حتـديات     –كربات أعمال وعـامالت ومقـدمات خـدمات        /الصناعي
 . العوملة
. القـوة يف صـادرات اهلنـد      ميثل قطاع املنسوجات وامللبوسات التقليـدي أحـد نقـاط            - ٢٤٣

وتشكِّل النساء نسبة كبرية من العمال يف هذه الصناعة، ومع ذلك فهن خيضعن لشروط عمـل                
وســوف يــؤدي اإلــاء التــدرجيي لالتفــاق  . قاســية وأجــور متدنيــة مــع انعــدام األمــن الــوظيفي 

الـذي  الـذي يـوفِّر الوظـائف مـن خـالل نظـام احلـصص          (املتعلق باملنـسوجات متعـددة األليـاف        
إىل تشريد العمال وبصفة خاصة النساء الالئـي ميـثلن بالفعـل أضـعف الفئـات يف                 ) ينطوي عليه 
 لالتفـاق العـام   ٤ولتحرير قطاعـات اخلـدمات، خاصـة مبوجـب أسـلوب التوريـد            . هذا القطاع 

ويف الوقـت الـراهن، ينـصب التركيـز     . املتعلق بتجارة اخلدمات أمهية كربى بالنسبة لبلد كاهلند      
ونظـراً  . رير خدمات الفئة الفنية فحسب ال علـى فئـة العمـال ذوي املهـارات املنخفـضة          على حت 

ملا تتمتع به اهلند من قوة يف قطاعي الرعاية الـصحية والـسياحة، فـإن حتريـر حركـة األشـخاص                     
والتعاقـد  . الطبيعيني لتقدمي مثل هذه اخلدمات ميكـن أن يكـون مفيـداً بالنـسبة للعمـال يف اهلنـد                   

 جمال نظـم إدارة األعمـال التجاريـة وتقـدمي خـدمات الـربامج احلاسـوبية ومهـا مـن                     اخلارجي يف 
ــا      الــصادرات الرئيــسية للبلــد ويــتعني علــى النــساء التــزود باملهــارات الفنيــة يف جمــال تكنولوجي

 . املعلومات ليتمكن من احلصول على وظائف أعلى يف هذه الصناعة
تتوخى اخلطة العاشرة توفري التدريب والعمالـة       ولبلوغ هدف متكني املرأة اقتصادياً،       - ٢٤٤

واألنشطة املدرة للدخل ذات الروابط األمامية واخللفيـة بغيـة حتقيـق اهلـدف النـهائي املتمثِّـل يف               
وـدف اخلطـة إىل حتقيـق       . حتقيق االستقالل االقتصادي واالعتماد علـى الـذات جلميـع النـساء           

اعـات للعـون الـذايت يف إطـار خمتلـف بـرامج             تنظـيم النـساء يف مج     ) ١: (هذا عن طريـق مـا يلـي       
ختفيف حدة الفقر ومنحهن جمموعة من اخليارات االقتـصادية وتـدابري الـدعم الراميـة إىل تعزيـز       

 ن وإمكاناضـمان أن حتظـى املـرأة يف القطـاع غـري            ) ٢( فيمـا يتعلـق بكـسب العـيش؛          نقدرا
 أن تــصل فوائــد التــدريب ضــمان) ٣(الرمســي باهتمــام خــاص فيمــا يتعلــق بــشروط خدمتــها؛  

واإلرشاد يف اال الزراعـي واألنـشطة املتـصلة بـه إىل النـساء وكـذلك إصـدار صـكوك ملكيـة                     
) ٤(مشتركة بني الـزوجني يف إطـار بـرامج احلراجـة االجتماعيـة واإلدارة املـشتركة لألحـراج؛            

     ب النـساء الالئـي     إعـادة تـدري   ) ٥( القانونيـة جتـاه العـامالت؛        مضمان وفاء املخـدمني بالتزامـا
فقدن وظائفهن بسبب التكنولوجيا وتطـوير مهـاران ليـتمكن مـن احلـصول علـى وظـائف يف                   
جمــاالت العمــل اجلديــدة مــع وضــع سياســات وبــرامج مناســبة لتــشجيع البــدائل ســواء يف جمــال  

 يف ٣٠الشروع يف إجراءات العمـل اإلجيـايب لكفالـة حجـز      ) ٦(العمل احلر أو العمل املأجور؛      
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زيادة فرص املـرأة    ) ٧(ئة على األقل من األماكن يف جمال اخلدمات يف القطاع العام للمرأة؛             املا
 .يف احلصول على االئتمان

 املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية: ١٢املادة 
 معلومات أساسية

. “ املـيالدي  ٢٠٠٠تـوفري الـصحة للجميـع حبلـول عـام           ”اهلند ملتزمة ببلوغ هدف      - ٢٤٥
االجتــاه، مت إنــشاء شــبكة كــبرية مــن مؤســسات الرعايــة الــصحية يف كــل مــن املنــاطق ويف هــذا 

ــاطق احلــضرية  ــة واملن ــة مــا جمموعــه   . الريفي ــة ١٣٧ ٢٧١ويوجــد يف املنــاطق الريفي  نقطــة رعاي
وقـد  .  مـن مراكـز الـصحة اتمعيـة        ٢ ٩٣٥ من مراكز الصحة األساسـية و      ٢٢ ٩٧٥صحية و 

 .ومشاريعوضعت ونفِّذت عدة سياسات وبرامج 
 :مبادرات الدولة

تركِّــز هــذه الــسياسة علــى احلاجــة إىل زيــادة  : ٢٠٠٢الــسياسة الوطنيــة للــصحة  - ٢٤٦
التمويل وإعادة اهليكلة التنظيمية للمبادرات الوطنية يف جمـال الـصحة العامـة بغيـة تيـسري حتقيـق                   

 لقطاعـات اتمـع   قدر أكرب من العدالة يف فرص الوصول إىل املرافق الـصحية ال سـيما بالنـسبة        
ــة      . احملرومــة ــشاء شــبكة مــن خــدمات الرعاي ــة إلن ــرامج موقوت ــربز احلاجــة إىل وضــع ب وهــي ت

الــصحية األساســية الــشاملة واإلرشــاد والتثقيــف الــصحي والتــدخل مــن خــالل املتطـــوعني          
 . الصحيني وإنشاء نظام لإلحالة وتشجيع املبادرة اخلاصة يف جمال توفري مرافق الرعاية الصحية

، املرحلـة  ٢٠٠٣-١٩٩٧املرحلة األوىل   : (برنامج الصحة اإلجنابية وصحة الطفل     - ٢٤٧
يهـدف هـذا الربنـامج إىل ختفـيض وفيـات األمهـات والرضـع،               ). ٢٠٠٣الثانية ابتداًء مـن عـام       

ــة           ــصال خــدمات الرعاي ــم إي ــصحية وحتــسني نظ ــة ال ــسكان يف الرعاي ــوق ال ــي حبق ــق وع وخل
راميـة لتخفـيض معـدل وفيـات وأمـراض األمهـات العمـل علـى                وتشمل التـدخالت ال   . الصحية

ويف إطـار برنـامج الـصحة اإلجنابيـة         . كفالة سالمة عمليـات التوليـد يف املؤسـسات ويف املنـازل           
وباإلضـافة  . وصحة الطفل يتم تدريب مساعدات القابالت على إجـراء عمليـات والدة نظيفـة             

حة املـرأة واملخـاوف املتـصلة بــفريوس نقـص           إىل هذا يبذل مزيد من اجلهود ملعاجلة مـسائل صـ          
ــا واجلــذام وســائر األمــراض     /املناعــة البــشرية متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب والــسل واملالري

 . وهناك مساعٍ أيضاً إلبراز دور الرجل يف برامج الصحة اإلجنابية وصحة الطفل. املُعدية
- ٢٠٠٥(تـسعى هـذه البعثـة      : يـة البعثة الوطنية للرعاية الصحية يف املناطق الريف       - ٢٤٨

إىل توفري رعاية صحية فعالة لسكان األريـاف يف مجيـع أحنـاء البلـد مـع تركيـز خـاص          ) ٢٠١٢
وهـي  . أو ضـعف اهلياكـل األساسـية      / والية تتميز بضعف مؤشـرات الـصحة العامـة و          ١٨على  
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ــة مـــن      ــتفادة فعالـ ــتفادة اسـ ــه مـــن االسـ ــام الـــصحي لتمكينـ ــار النظـ ـــدف إىل تـــصحيح معمـ
املخصـــصات اإلضـــافية املوعـــود ـــا يف إطـــار برنـــامج احلـــد األدىن املـــشترك الـــوطين وتعزيـــز  

وهـي ـدف أيـضاً      . السياسات الرامية إىل حتسني إدارة الصحة العامة وإجناز اخلدمات يف البلد          
وتـستهدف  . ةيف نظام الصحة العام   “ أيوش”إىل إحياء التقاليد الصحية احمللية وتعميم أسلوب        

أيضاً التكامل الفعال لالنشغاالت الصحية مع حمددات الـصحة مثـل اإلصـحاح والنظافـة               البعثة  
وهــي تــسعى . الــصحية والتغذيــة وميــاه الــشرب املأمونــة مــن خــالل خطــة صــحية للمقاطعــات

لتحــسني وصــول ســكان األريــاف وال ســيما النــساء الفقــريات واألطفــال علــى رعايــة صــحية   
 .لفة وعادلةأساسية فعالة ومسؤولة وزهيدة التك

يظـل هـذا الربنـامج باعتبـاره برناجمـاً شـامالً للبلـد        : اخلدمات املتكاملة لنماء الطفل  - ٢٤٩
هـــو التـــدخل الرئيـــسي يف جمـــال التنميـــة الـــشاملة لألطفـــال حتـــت ســـن الـــسادسة واحلوامـــل    

ولـدى الربنـامج    .  مشروعاً يف البلـد    ٥ ٢٦٧، كان هناك    ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار . واملرضعات
ــة كــب  ــشمل  . رية لتوصــيل اخلــدمات آلي ــيني  ٦٣٦ ١٠٥وهــي ت ــانوادي( مــن العمــال احملل ) أنغ

وتقـوم  .  من مـوظفي مـشروعات منـاء الطفـل ومـساعديهم           ٥ ٢٥٨ من املشرفني و   ٢٢ ٠١٣و
 طفـالً  ١٦ ٧٩٨ ٨٢٤ يومـاً يف الـشهر، يـستفيد منـها     ٢١هذه املراكز بتوفري تغذية تكميلية لـ   

ــة و  ــن الثالثــ ــال١٧ً ٣٥٢ ٣٥٣حتــــت ســ ــسادسة    طفــ ــة والــ ــارهم بــــني الثالثــ ــراوح أعمــ  تتــ
وتقوم هذه املراكز أيضاً بتـوفري التعلـيم غـري الرمسـي            .  من احلوامل واملرضعات   ٧ ٣٥٧ ٥٠١و

 مـن البنـات يف اموعـة        ٩ ٩٧٦ ٥٧٢ مـن األوالد و    ١٠ ٤٦١ ٤٣٠قبل دخـول املـدارس لــ        
 ولــد ١٧ركــز هــو  ســنوات، وبــذلك يكــون عــدد املــداومني املتوســط لكــل م٦ إىل ٣العمريــة 

 . بنت١٦و
 يتبـع جـاً جمتمعيـاً    ١٩٩٧مـا فتـئ هـذا الربنـامج منـذ عـام       : برنامج رعاية األسـرة   - ٢٥٠

. لتقييم االحتياجـات مـن خـالل اسـتراتيجية للتخطـيط تتـسم بالالمركزيـة والطـابع التـشاركي                  
تني التاســعة وقــد اختــذت اإلدارة املعنيــة برعايــة األســرة عــدة مبــادرات جديــدة يف فتــريت اخلطــ  

والعاشرة ترمي إىل نقل التركيز من التدخالت الرأسـية اإلفراديـة إىل ـج كلـي املنحـى يـشمل                    
ويـستهدف هـذا الربنـامج باعتبـاره        . الدورة احلياتية ويعطي األولويـة للرعايـة الـصحية اإلجنابيـة          

 لكـل   ٣٠جزءاً من برنامج الصحة اإلجنابية وصـحة الطفـل ختفـيض معـدل وفيـات الرضـع إىل                   
 مولـود حـي حبلـول       ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ١٠٠ مولود حي ومعدل وفيات األمهـات إىل         ١ ٠٠٠
ــام  ــا يف اخلطــة اخلمــسية العاشــرة       . ٢٠١٠ع ــيت تكــرر ذكره ــسية ال ــدخالت الرئي ــشمل الت وت

أجـري كـشف واحـد علـى        ( يف املائة والرعاية التوليدية األساسية       ١٠٠تسجيل احلوامل بنسبة    
خدمات التوليد على مدار اليـوم يف مراكـز   )  يف املائة من احلوامل    ٦٧  األقل قبل الوالدة حلوايل   

الصحة األولية ومراكز الـصحة اتمعيـة والفحـص ـدف الكـشف عـن حـاالت ضـعف الـدم                 
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. والعمل على تأمني سالمة عملية الـوالدة مـن قبـل املـوظفني املـدربني ومـا إىل ذلـك                   ) األنيميا(
شاء مراكـز صـحة إجنابيـة للرجـال حلفـزهم علـى تقبـل ختطـيط                 وتبذل أيضاً جهود من أجـل إنـ       

 مــشروع قطــع القنــاة املنويــة بــدون اســتخدام  ١٩٩٨ينــاير /وأطلــق يف كــانون الثــاين. األســرة
املبضع، وذلك لتشجيع الرجال على املشاركة يف برامج ختطـيط األسـرة، األمـر الـذي أدى إىل       

 يف املائـة يف عـام   ٢,٤٦ إىل ١٩٩٧ائـة يف عـام    يف امل١,٨زيادة تدرجيية يف تعقيم الرجـال مـن        
 . والية٢٠ومت تنفيذ هذا املشروع يف . ٢٠٠٢
تعتـرف هـذه الـسياسة بالعالقـات بـني التنميـة            : ٢٠٠٠السياسة الوطنية للسكان     - ٢٥١

وهي تؤكد التـزام احلكومـة باالختيـار الطـوعي املـبين علـى       .  االقتصادية والصحة-االجتماعية  
ملواطنني، يف الوقت الذي توفِّر فيه خـدمات الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة ومواصـلة                علم وموافقة ا  

ــاً مــستهدفة يف إدارة خــدمات ختطــيط األســرة      ــضمن أرقام ــذي ال يت ــهج ال ــراف . الن ومت االعت
باملراهقات كمجموعة حتظى باألولوية يف السياسة الوطنية للـسكان وبرنـامج الـصحة اإلجنابيـة       

 . وصحة الطفل
ــ - ٢٥٢ تقنيــات التــشخيص قبــل الــوالدة لعــام   ) تنظــيم ومنــع إســاءة اســتخدام (انون ق

ــام  ١٩٩٤ ــدل يف ع ــدة،     ٢٠٠٣ املع ــات اجلدي ــع إســاءة اســتخدام التكنولوجي  يهــدف إىل من
وذلك عن طريق إخـضاع تقنيـة انتقـاء نـوع اجلـنس واسـتخدام آالت املوجـات فـوق الـصوتية                      

ح الس املركزي لإلشراف الذي يرأسه وزيـر        ومن. املتحركة هلذا القانون، وتشديد العقوبات    
كذلك مت تكوين جمـالس علـى مـستوى     . الصحة ورعاية األسرة سلطة رصد تنفيذ هذا القانون       

 جلنة مـن جلـان املقاطعـات        ٢٠٠٠كما مت تشكيل حوايل     . الواليات لرصد التنفيذ يف الواليات    
لة للمؤسـسات الطبيـة خلـدمات       وأنـشئت هيئـات منفـص     . يف مجيع الواليات واألقاليم االحتاديـة     

إلغــاء تــسجيل املراكــز، تقــوم هــذه اهليئــات أيــضاً بإنفــاذ املعــايري   /وباإلضــافة إىل مــنح. الــدفاع
وقد عقدت اجلمعية الطبية اهلنديـة بالتعـاون مـع اليونيـسيف واللجنـة الوطنيـة                . املنصوص عليها 

. ة ممارسة انتقـاء نـوع اجلـنس       ، أدينت فيه بشد   ٢٠٠١للمرأة اجتماعاً للزعماء الدينيني يف عام       
ويلتمس تعاون الزعماء الدينيني والزعماء الروحيني من أجل التوعية حبقـوق الطفلـة والعواقـب      

وجيـري تنفيـذ اسـتراتيجية الـدعوة الـيت متـت صـياغتها يف عـام         . املترتبة على قتل األجنة األنثوية   
ة بالتـشارك مـع عـدد مـن          بغرض وقف ومنـع انتقـاء نـوع اجلـنس وقتـل األجنـة األنثويـ                ٢٠٠٢

ويف قضية مركز التحقيق يف مواضـيع الـصحة واملواضـيع املتـصلة ـا        . اجلهات صاحبة املصلحة  
، أصــدرت احملكمــة العليــا توجيهــات إىل املركــز )R (2001) 5 sec 577(ضــد االحتــاد اهلنــدي 

 .الًوالواليات واألقاليم االحتادية فيما يتعلق برصد القانون وتنفيذه تنفيذاً فعا
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الذي بدأ يف اآلونة األخـرية      “ جانيين سوراكشا يوجانا  ”واهلدف الرئيسي ملشروع     - ٢٥٣
وفيـات الرضـع عـن طريـق تـوفري رعايـة جيـدة يف جمـال               /هو ختفيض معدالت وفيـات األمهـات      

خدمات التوليد األساسية والطارئة وعن طريق التركيز على زيادة الوالدات داخـل مؤسـسات              
  ويركِّز املشروع على متابعة احلمل من البدايـة        . موعات العائشة حتت خط الفقر    التوليد بني ا

وحتديد املضاعفات املتصلة باحلمل وحتسني مستوى املساعدة املقدمة أثناء الـوالدة يف املؤسـسة              
الصحية والربط بـني الفحـص قبـل الـوالدة واالهتمـام باحلالـة العقليـة وتـوفري خـدمات اإلحالـة                   

ــبة و ــل املناســ ــساعدة يف النقــ ــصحيون  . املــ ــشرفون الــ ــضطلع املــ ــدربون  ويــ ــاعيون املــ االجتمــ
ــى       /واــازون ــة عل ــة احلكومي ــني اآللي ــة ب ــدور الرابطــة الفعال ــدربات ب ــابالت امل ــساعدات الق م

املــستوى امليــداين واملــستفيدين املــستهدفني، وتــشجيع االهتمــام باحلالــة العقليــة والــوالدة يف         
واملـشروع مفتـوح جلميـع النـساء املنحـدرات مـن            . رة الـصغرية  مؤسسات التوليد ومنـاذج األسـ     

وهـذا االسـتحقاق متـاح      .  سـنة أو أكثـر     ١٩أسر تعيش حتت خط الفقر والبالغـات مـن العمـر            
وتقــدم مــساعدة نقديــة، علــى حنــو متــدرج، لــألم الــيت تــضع  . حــىت والدة املولــود احلــي الثــاين

 ). وليدالوالدة يف مؤسسات الت(مولودها يف مؤسسة صحية 
يتم االضطالع بعدد من األنـشطة املتـضافرة يف الواليـات الـيت يكـون فيهـا اخنفـاض                    - ٢٥٤

وبالتعـاون مـع حكومـات الواليـات واملؤسـسة          . النسبة بـني اجلنـسني وسـط األطفـال ملحوظـاً          
وغري ذلك من الشركاء املاحنني، شنت حكومـة اهلنـد          “ خطة اهلند ”اهلندية للسكان ومشروع    

ة ضد انتقاء نوع اجلنس والتخلص من األجنة األنثوية قبل الوالدة يف إحـدى عـشرة                محلة وطني 
ــار      ــراديش وأوت ــا ودهلــي وماهاراشــترا وغوجــارات وهيماشــال ب ــة هــي البنجــاب وهاريان والي

وفــضالً عــن اختــاذ   . بــراديش وأوتارانــشال وأنــدرا بــراديش ومادهيــا بــراديش وشهاتــسغاره      
ستخدام الزبائن كـشراك وزيـادة التوعيـة مـن خـالل التوسـع             إجراءات صارمة، تشمل التدابري ا    

يف اســـتخدام الوســـائط اإلعالميـــة املتعـــددة ورفـــع درجـــة الـــوعي لـــدى أفـــراد اتمـــع الطـــيب 
وتعـيني اآلنـسة ارونـا كيـسافان وهـي طالبـة       “  الطفلـة ذنقاإ”والسلطات املختصة وتنظيم محلة   

 ...  وإخل٢٠٠٤ذه احلملة لعام متفوقة من طالبات املدارس الثانوية سفرياً هل
ــة    - ٢٥٥ ــة للتغذي ــسياسة الوطني ــة    ) ١٩٩٣(ال ــة يف جمــال التغذي ــة العمــل الوطني وخط

توصي هـذه الـسياسة الـيت تعتـرف بالطـابع متعـدد اجلوانـب ملـشكلة سـوء التغذيـة                     : )١٩٩٥(
وهـي تـشمل عمليـات التـدخل        . باتباع استراتيجية متعددة القطاعـات علـى خمتلـف املـستويات          

املباشر بتوفري التغذيـة للجماعـات الـضعيفة بـصفة خاصـة كمـا تـشمل األدوات الـسياسية غـري                     
املباشــرة الراميــة لتهيئــة شــروط لتحــسن التغذيــة مثــل ضــمان األمــن الغــذائي واحلــد األدىن مــن  
األجــور واملــساواة يف األجــر وحتــسني شــبكات التوزيــع العامــة وتفعيــل اإلصــالحات املتعلقــة     

ومت إنـشاء جملـس وطـين للتغذيـة برئاسـة رئـيس الـوزراء وجلنـة وزاريـة            . ىل ذلـك  باألرض ومـا إ   
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مــشتركة للتنــسيق برئاســة أمــني اإلدارة املعنيــة بنمــاء املــرأة والطفــل لتخطــيط التــدابري املتعلقــة    
وقـد تـرك هـذا النـهج املتعـدد القطاعـات أثـراً        . بالتغذية وتنسيقها واستعراضها ورصـد تنفيـذها   

 . لة تغذية األطفال حتت سن السادسة واحلوامل واملرضعاتإجيابياً على حا
 ــدف ٢٠٠٣أنــشئت البعثــة الوطنيــة للتغذيــة حتــت رئاســة رئــيس الــوزراء يف عــام  - ٢٥٦

التصدي ملشكلة سوء التغذية بطريقة كليـة املنحـى والتعجيـل بتخفـيض سـوء التغذيـة مبختلـف                   
سياسي والتنسيق الفعال لربامج التغذيـة الـيت        والبعثة مسؤولة أيضاً عن توفري التوجيه ال      . أشكاله

 من املقاطعات املتخلفة يف البلـد،       ٥١وجيري تنفيذ مشروع تدرييب يف      . تقوم بتنفيذها احلكومة  
 كيلـو غرامـات    ٦حيث تقدم للمراهقات واحلوامل واملرضعات الالئي يعانني من سوء التغذيـة            

 . األرز يف الشهر باان/من القمح
التابع لإلدارة املعنية بنمـاء املـرأة والطفـل الـذي يتـألف مـن            : الغذاء والتغذية جملس   - ٢٥٧

 وحــدة جمتمعيــة ٤٣جنــاح تقــين يف املركــز وأربعــة مكاتــب إقليميــة وخمتــربات ملراقبــة اجلــودة و 
إقلـيم احتـادي، يعمـل بالدرجـة األوىل يف          / والية ٢٩لإلرشاد بشان الغذاء والتغذية موجودة يف       

ــف و  ــشطة التثقي ــع        أن ضــة الر ــز تغذي ــة وتعزي ــة العام ــرامج التوعي ــة وب ــصلة بالتغذي ــدريب املت الت
ــة     ــة للتغذي ــسياسة الوطني ــة ال ــصغار وإجــراءات متابع ــال ال ــادئ   . واألطف ــد وضــع الــس مب وق

توجيهية وطنية بشأن تغذية الرضع واألطفال الصغار بـاللغتني اإلجنليزيـة واهلنديـة وأصـدرها يف            
ومت توزيــع هــذه املبــادئ   . ٢٠٠٤أغــسطس /ضــاعة مــن الثــدي يف آب  األســبوع العــاملي للر 

التوجيهية على نطـاق واسـع بـني خمتلـف املنظمـات الـشريكة والكليـات ومؤسـسات التـدريب                   
 .وموظفي القطاع الصحي

 أُطلـق مـشروع التـأمني الـصحي للجميـع لـصاحل األشـخاص               ٢٠٠٣يوليه  /ويف متوز  - ٢٥٨
ــدخل  ــتمني إىل اموعــات ذات ال ويــنص هــذا املــشروع علــى ســداد تكــاليف    .  املــنخفضاملن

كمـا يـنص املـشروع أيـضاً علـى      . الفـرد / روبية لألسرة٣٠ ٠٠٠املستشفى مبعدالت تصل إىل     
 يومـاً يف حالـة   ١٥ روبية يف اليوم لفترة أقـصاها       ٥٠الدفع يف حالة فقدان مصدر الرزق مبعدل        

 روبيـة لألسـرة العائـشة       ١٠٠ قدرها   وتقدم احلكومة إعانة مالية   . مرض كاسب العيش لألسرة   
 أسـرة   ٤١٧  ٠٠٠ كـان التـأمني يغطـي قرابـة          ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٣١ويف  . حتت خـط الفقـر    

 يف ٤٨ مليون شخص يف مجيع الواليات واألقاليم االحتاديـة، ومنـهم مـا يقـرب مـن            ١,١٦أي  
, واليـات ومـن بـني ال    .  مـن األسـر العائـشة حتـت خـط الفقـر            ٩ ٤٠٠املائة من األسـر الريفيـة و      

)  يف املائـة ٩,٥٨(وتاميل نـادو  )  يف املائة١٠(وأندرا براديش )  يف املائة٢١(حتظى ماهاراشترا   
.  يف املائـة مـن بوليـصات التـأمني الـيت بيعـت             ٥٠مبـا يقـرب مـن       )  يف املائة  ٩,١٩(وغوجارات  

رب ، نقَّحت احلكومة املـشروع بغـرض تـوفري إعانـة ماليـة أكـ            ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف ميزانية الفترة    
 . لألسر العائشة حتت خط الفقر
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تركِّز املرحلة الثانية مـن الربنـامج الـوطين ملكافحـة متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب                    - ٢٥٩
 بـــــصفة حمـــــددة علـــــى تعزيـــــز قـــــدرة احلكومـــــة  ١٩٩٩الـــــيت بـــــدأت يف عـــــام ) اإليـــــدز(

ص املناعـة   متالزمـة نقـ   /احلكومات الوالئية على التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية       /املركزية
وتـذكر الـسياسة الوطنيـة للوقايـة مـن اإليـدز ومكافحتـه              . املكتسب على أسـاس طويـل األجـل       

 بــصفة خاصــة محايــة حقــوق النــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف  ٢٠٠٢لعــام 
 ووفقاً للمبادئ التوجيهية املتفق عليهـا ملنظمـة الـصحة   . اختاذ القرارات املتعلقة باحلمل والوالدة   

 ســوف تغطــي األدويــة املــضادة للفريوســات  ٢٠٠٥العامليــة وحكومــة اهلنــد، فإنــه حبلــول عــام  
ــة البـــشرية  ٣الرجعيـــة  ــاراً مـــن .  ماليـــني شـــخص مـــن املـــصابني بفـــريوس نقـــص املناعـ واعتبـ
، صار متاحاً لألمهات املصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية احلـصول               ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

ويف مبادرة فريدة من نوعها وباالشـتراك مـع         . ضادة للفريوسات الرجعية  باان على األدوية امل   
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة       
للسكان وإحدى املنظمات غري احلكومية، تقوم السكك احلديدة اهلندية وهـي مؤسـسة كـربى            

ــام مــن    ــه ثــالث ســنوات    مــن مؤســسات القطــاع الع - ٢٠٠٢(خــالل مــشروع جتــرييب مدت
بتوفري تثقيف ميسر للجنسني وخدمات مشورة بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشري                ) ٢٠٠٥

 . من موظفي السكك احلديدية وأسرهم١٥٠ ٠٠٠لـ
ــساء       - ٢٦٠ ــز ضــد الن ــة ملكافحــة اإليــدز عــدة خطــوات ملنــع التميي اختــذت املنظمــة الوطني

وتقـوم هـذه املنظمـة، مـن خـالل برناجمهـا ملنـع              . اإليدز/املناعة البشرية املصابات بفريوس نقص    
انتقال املرض من الوالد إىل الطفل، بتوفري املشورة ملساعدة احلوامل على اختاذ القرار عـن علـم                  

وال يفـرض اإلجهـاض إطالقـاً علـى         . بشأن اخليـارات املتعلقـة بـالوالدة والعـالج ومـا إىل ذلـك             
ــا ال توتؤكــد املنظمــة أيــضاً علــى  . جــرب علــى عــدم إرضــاع وليــدها مــن الثــدي املــرأة كمــا أ

وجــوب إعطــاء أولويــة الحتياجــات املــرأة مــن ناحيــة العــالج وإشــراكها ومــشاركتها يف اختــاذ  
الـيت تنتـشر عـضويتها يف مجيـع أحنـاء       ) +PWN(القرار وتدعم شبكة النساء املصابات بالفريوس       

حقـوقهن، وتـشجع مراكـز املـوارد القانونيـة علـى أن             البلد، وذلك من أجـل الكفـاح يف سـبيل           
وتؤكــد اســتراتيجية . تتــوىل يف احملــاكم القــضايا املتــصلة حبقــوقهن يف الــصحة وامللكيــة والعمــل 

اإليـدز علـى إشـراك هـؤالء        /زيادة مشاركة األشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
 .األشخاص يف عمليات اختاذ القرار

 إىل املبادرات املذكورة أعاله، ظلت املنظمـات غـري احلكوميـة تتبـع جـاً       وباإلضافة - ٢٦١
استباقياً يف توفري اخلـدمات الـصحية وال سـيما يف جمـاالت الـصحة اإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة                     

وهـي  . اإليـدز /ووقف ومنع قتل األجنة األنثوية وقتل الرضيعات وفريوس نقص املناعة البـشرية           
كمـا تـشارك أيـضاً    . امج املتصلة مبياه الشرب واإلصحاح والنظافة الـصحية ناشطة يف تنفيذ الرب   
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Child Overallالمصدر: تعداد الهند

يف التمكني والتعبئة وتنظيم النساء والتوعية والـدعوة إىل تغـيري الـسياسات ومـشاركة احلكومـة                 
 . يف بلوغ املعايري املوضوعة

ــي         - ٢٦٢ ــاتج احملل ــن الن ــة م ــسبة مئوي ــصحة كن ــى ال ــام عل ــاق الع حــدث اخنفــاض يف اإلنف
 يف املائـة يف     ٥,١ إىل   ١٩٩٧ يف املائـة يف عـام        ٥,٣مجايل واإلنفـاق اإلمجـايل للحكومـة مـن          اإل

.  علـى التـوايل  ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام   ٣,١ إىل  ١٩٩٨ يف املائـة لعـام       ٣,٥ ومـن    ٢٠٠١عام  
 يف املائـة  ١٨وقد ظلت نسبة اإلنفـاق احلكـومي إىل اإلنفـاق اإلمجـايل علـى الـصحة يف حـدود                    

وشـهد اإلنفـاق اخلـاص علـى الـصحة زيـادة كـبرية، ممـا يـدل علـى تزايـد                      . نفسهاخالل الفترة   
وسوف تـضر خصخـصة الرعايـة الـصحية     . اعتماد السكان على مرافق الرعاية الصحية اخلاصة  

 .القطاعات اَألضعف أي النساء والفقراء وسكان املناطق الريفية واملناطق املتخلفة
 تأثري مبادرات الدولة

وقـد  . ار النسبة بـني اجلنـسني غـري املؤاتيـة ميثِّـل مـصدر قلـق كـبري للدولـة                   ظل استمر  - ٢٦٣
 ١٩٩١ يف عــام ٩٢٧حــدثت زيــادة هامــشية مــن 

وبـرغم حـدوث حتـسن      . ٢٠٠١ يف عام    ٩٣٣إىل  
خـالل هـذا العقـد يف النــسبة بـني اجلنـسني يف كــل      
من املناطق الريفية واملنـاطق احلـضرية، فـإن النـسبة           

ق احلـضرية هـي أقـل بدرجـة        بني اجلنسني يف املنـاط    
وهنـاك  . الريفيـة ملحوظة ممـا هـي عليـه يف املنـاطق           

تفاوت ملحـوظ يف النـسبة بـني اجلنـسني فيمـا بـني             
ــة بالنــسبة   . الواليــات فالنــسب بــني اجلنــسني مواتي

ــشرقية    ــات ال ــة والوالي ــات اجلنوبي ــساء يف الوالي للن
 تزال النـسبة بـني اجلنـسني يف واليـة           وال. بدرجة أكرب من الواليات الغربية والواليات الشمالية      

)  علـى التـوايل    ٢٠٠١ و ١٩٩١ من النساء يف عامي      ١ ٠٥٨ و ١ ٠٣٦(كرياال مواتية لإلناث    
أمـــا الواليـــات .  يف تـــشانديغار٧٧٧ يف دامـــان وديـــو و٧١٠مقارنـــة بنـــسب منخفـــضة هـــي 

وســكيم األخــرى الــيت توجــد فيهــا نــسبة بــني اجلنــسني غــري مؤاتيــة فتــشمل هاريانــا والبنجــاب 
 .سجلت عدة واليات أيضاً اخنفاضاً يف النسبة بني اجلنسني خالل العقد. ودهلي
 أنثـى لكـل     ٩٢٧ سنوات هـي     ٦والنسبة بني اجلنسني يف اموعة العمرية صفر إىل          - ٢٦٤
 من الذكور مع وجود منـط مماثـل علـى املـستوى الـوالئي، وهـي أقـل مـن النـسبة بـني                         ١ ٠٠٠

املقاطعات اليت تنخفض فيهـا النـسبة بـني         /يد أنه توجد بعض الواليات    ب. اجلنسني لكل السكان  
وهذه النسبة هي أقـل مـا تكـون يف البنجـاب حيـث يبلـغ عـدد اإلنـاث                    . اجلنسني بصورة خميفة  
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و تـشانديغار   ) ٨١٩( من األطفـال الـذكور، تليهـا هاريانـا           ١ ٠٠٠ ال غري بالنسبة لكل      ٧٩٨
لى التفضيل الـشديد لـألوالد واالنتـشار الواسـع     ويدل هذا بوضوح ع   ). ٨٦٨(ودهلي  ) ٨٤٥(

 الثقافيـة   -ملمارسات حتديد نوع اجلنس واختياره قبل الوالدة ووجود املمارسـات االجتماعيـة             
 . من قبيل املهر ومنح املرأة مركزاً منخفضاً يف عملية صنع القرار

ملتــصلة يــنص قــانون تقنيــات التــشخيص قبــل الــوالدة علــى االحتفــاظ بالــسجالت ا   - ٢٦٥
باســتخدام آالت املوجــات فــوق الــصوتية وغريهــا مــن معــدات حتديــد نــوع اجلــنس واهليئــات    

 ٢٦ ١٩٩وبنــاًء علــى ذلــك، مت مبوجــب هــذا القــانون تــسجيل       . املــسجلة الــيت تــستخدمها  
. هيئة تستخدم آالت املوجات فوق الصوتية واملاسحات التصويرية يف مجيـع أحنـاء البلـد              /عيادة

 مـن آالت املوجـات فـوق الـصوتية ورفعـت      ٦٣، مت تشميع ومصادرة ٢٠٠٥مارس /ويف آذار 
ومعظـم هـذه القـضايا رفعـت بـسبب          .  قضية انتهاك للقانون يف احملاكم ومراكـز الـشرطة         ٣٠٣

وقد رفعت أربعة وعشرون قضية بسبب حتديد نوع اجلنس والكـشف           . عدم تسجيل العيادات  
تليهــا ) ١٢(ايا يف واليــة هاريانــا وكــان أكــرب عــدد مــن هــذه القــض  . عــن نــوع جــنس اجلــنني 

 قـضية ضـد     ١٨ورفعـت   ). ١(وتاميل نـادو    ) ١(وكارناتاكا  ) ٢(مث ماهاراشترا   ) ٨(البنجاب  
األشخاص الذين كانوا يعلنون عن مرافق اختيار نـوع اجلـنس يف مراحـل احلمـل املبكـرة وقبـل          

 يف ٣راشـــترا و يف ماها٢ يف هاريانـــا و٤ مـــن هـــذه القـــضايا يف دهلـــي و٦وكانـــت . الـــوالدة
 . غوجارات وواحدة يف كل من تاميل نادو وأوتارانشال وأوتار براديش

 مولـود حـي بـني عـامي      ١٠٠٠ لكـل    ٦٤ إىل   ٧١اخنفض معدل وفيات الرضع من       - ٢٦٦
 أما يف حالة الـذكور فقـد        ٦٥ إىل   ٧٣ويف حالة اإلناث كان االخنفاض من       . ٢٠٠٢ و ١٩٩٧

الخنفـاض يف معـدل وفيـات الرضـع بـصورة أساسـية             ويرجع ا . ٦٢ إىل   ٧٠كان االخنفاض من    
إىل اإلجناز الكبري الذي حققه برنامج التطعيم للجميع الذي يـشكِّل جـزءاً مـن برنـامج الـصحة               

 ١٠٠,٣، بلغـت مـستويات تغطيـة هـذا الربنـامج      ٢٠٠١يف اية عـام   . اإلجنابية وصحة الطفل  
حالـة اللقـاح الفمـوي ضـد شـلل األطفـال             يف املائـة يف      ٩٨,٢يف املائة بالنسبة للقـاح الثالثـي و       

 يف املائــة يف حالـــة  ٩٢,١ضــد الـــسل و “ يب ســي جـــي ” يف املائــة يف حالــة لقـــاح   ١٠٢,٧و
 .احلصبة
إن وفيات األمهات نتيجة للمضاعفات الـيت حتـدث أثنـاء احلمـل والـوالدة هـي مـن                    - ٢٦٧

 لكـل   ٤٠٨مهات من   وقد اخنفض معدل وفيات األ    . األسباب الرئيسية لوفيات النساء يف البلد     
ومعــــدالت وفيــــات . ١٩٩٨ يف عــــام ٤٠٧ إىل ١٩٩٧ مولــــود حــــي يف عــــام ١٠٠ ٠٠٠

 علـى   ٦٧٠ و ٧٠٧األمهات يف والييت أوتار بـراديش وراجـستان عاليـة بـصورة خميفـة إذ تبلـغ                  
أمــا الواليــات األخــرى الــيت يوجــد فيهــا معــدلً لوفيــات األمهــات أعلــى مــن املتوســط . التــوايل
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وتــشمل أســباب وفيــات األمهــات .  فهــي مادهيــا بــراديش وبيهــار وآســام٤٠٧الــوطين البــالغ 
وتعفـن الـدم وتعـسر املخـاض وطـول مدتـه وتعفـن الـدم                ) سواء قبل الوالدة أو بعـدها     (الرتيف  

والعوامـل املـسببة لـذلك هـي تـدين      . النفاسي واإلجهـاض غـري املـأمون واألنيميـا ومـا إىل ذلـك          
وصـول إىل وحـدات الرعايـة الـصحية وحمدوديـة فـرص             مستوى مرافق الرعاية الصحية وعدم ال     

الوصــول إىل خــدمات ختطــيط األســرة وخــدمات اإلجهــاض املأمونــة وســوء التغذيــة والــزواج   
ووفقــاً للدراســتني االستقــصائيتني للمــرحلتني األوىل    . املبكِّــر والــوالدات املتكــررة واملتقاربــة   

سـفر برنـامج تعزيـز عمليـات التوليـد      والثانية مـن برنـامج املـسح الـوطين لـصحة األسـرة، فقـد أ        
 يف املائـة يف     ٢٦املأمونة عن زيادة ملموسـة يف معـدل الـوالدات داخـل مؤسـسات التوليـد مـن                   

بيــد أن هــذا املعــدل . ١٩٩٩- ١٩٩٨ يف املائــة يف الفتــرة ٣٣,٦ إىل ١٩٩٣- ١٩٩٢الفتــرة 
 . والية١٢ يف املائة يف ٢٥أقل من 
ــشراً   - ٢٦٨ ــة منت ــزال ســوء التغذي ــساء واألطفــال ال ي ونتيجــة ذلــك هــي ارتفــاع   .  بــني الن

ووفقـاً للدراسـة االستقـصائية الـيت أُجريـت يف           . معدالت األمراض والوفيات بني هاتني الفئـتني      
، فـإن أكثـر مـن       ١٩٩٨- ١٩٩٧إطار املرحلة الثانيـة لربنـامج املـسح الـوطين لـصحة األسـرة،               

 يف املائـة مـن   ٧٥وقت مـن األوقـات و   يف املائة من النساء الالئي حدث أن تزوجن يف أي         ٥٠
وال يـزال غـري متـاح للنـساء احلـصول علـى حـصة الفـرد اليوميـة                   . األطفال يعانون مـن األنيميـا     

 يف ٦٠ويعـاين مـن األنيميـا مـا يقـارب      . الالزمة لكي يتوفر احلد األدىن من التغذية املوصـى بـه          
ى الرغم من االكتفاء الـذايت مـن      وحيدث هذا عل  . املائة من النساء ال سيما احلوامل واملرضعات      

ومثـة  . اإلنتاج الغـذائي الـذي مل يتغلغـل ليـصل األسـر املعيـشية ذات الـدخل الفـردي املـنخفض                    
 ملعاجلة ضعف الدم وفقـر الـدم وسـط احلوامـل،            ١٩٩٨-١٩٩٧برنامج جيري تنفيذه منذ عام      

تـستهلك أكثـر    و.  يـوم  ١٠٠تصرف هلن يف إطاره أقراص حامض الفوليك واحلديد يومياً ملدة           
ــة       ٩٠مــن  ــشية العائــشة حتــت خــط الفقــر أقــل مــن مــستويات الطاق ــة مــن األســر املعي  يف املائ

املتوسطة وفقاً لتقديرات اجلولة اخلمسني للدراسة االستقصائية بشأن مقـدار املغـذيات املتنـاول              
 . يف اهلند اليت تضطلع ا املنظمة الوطنية للمسح بالعينة

ستقـــصائية الـــيت أجراهـــا املعهـــد الـــوطين للبحـــوث االقتـــصادية ووفقـــاً للدراســـة اال - ٢٦٩
 بالنـسبة   ١٠٣، فإن منط تفشي األمـراض يـبني أن املعـدل الغالـب هـو                ١٩٩٥التطبيقية يف عام    

واتضح أن هذا املعدل أعلـى بـني النـساء سـواًء يف             .  شخص على الصعيد الوطين    ١ ٠٠٠لكل  
على ذلك، اتـضح أن هـذا املعـدل أعلـى مـا يكـون         وعالوة  . املناطق الريفية أو املناطق احلضرية    

فـوق  ( سنة وبني األطفال أقل من سـن اخلامـسة واملـسنني     ٥٩-١٥بني النساء يف الفئة العمرية      
ــسا ومهاشــال       ).  ســنة٦٠ ــات كــرياال وأوري ــراض يف والي ــستوى لتفــشي األم ــى م وكــان أعل

 .براديش والبنجاب وأندرا براديش
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٢٧٠ -   ة من الربنامج الـوطين لـسجل الـسرطان، فـإن عـدد حـاالت               ووفقاً للبيانات املستمد
وتــشكِّل أنــواع  .  حالــة٨٠٠ ٠٠٠الــسرطان اجلديــدة الــيت تــضاف يف كــل ســنة يقــدر بـــ        

ــغ مــن    ــصلة باســتعمال التب ــسرطانات املت ــدى   ٥٠ إىل ٣٥ال ــسرطانات ل ــع ال ــة مــن مجي  يف املائ
وهذه الـسرطانات تـستجيب     . ساء يف املائة من السرطانات اليت تصيب الن       ١٧الرجال وحوايل   

 Cancer Prevention and: املصدر. (ألنشطة الوقاية األولية وميكن السيطرة عليها إىل حد بعيد

Control in India, Cherian Varghese .( 
 -١٩٩٦من املقارنة بني األهداف واإلجنازات اليت حققتها احلكومة يف الفتـرة بـني               - ٢٧١

ــشأن بعــض املؤشــرات   ٢٠٠٠ ــداف      ب ــضح أن األه ــصحية واألســرية، يت ــة ال ــرامج الرعاي يف ب
أمــا اهلــدف املتــصل بتحــصني . املوضــوعة قــد حتققــت فيمــا يتعلــق بــالعمر املتوقــع عنــد الــوالدة 

 . الرضع فهو قريب من مرحلة اإلجناز
 حتديات املرحلة املقبلة

ــة      - ٢٧٢ ــضاً باملمارســات االجتماعي ــرأة أي ــرتبط صــحة امل ــة يف –ت ــد الثقافي ــساء . البل فالن
يواصلن محل عبء العمل الثقيل داخل املرتل وخارجه على السواء، ويتبعن قاعدة األكل بعـد                
اجلميع ويتمتعن بقدر حمدود من فرص احلصول على املـوارد، سـواًء امللموسـة وغـري امللموسـة،        

 .والتحكم فيها ومن سلطات اختاذ القرار داخل األسر املعيشية
املتعددة اليت بذلتها احلكومة وغريها من أصحاب املصلحة مـن أجـل            وبرغم اجلهود    - ٢٧٣

توفري فرص متساوية فيما يتعلق باحلصول علـى الرعايـة الـصحية للنـساء واألطفـال، فـإن هنـاك              
وهـذه  . فوارق شاسعة فيما يتعلق باحلالـة الـصحية للنـساء واألطفـال وبوجـه خـاص للطفـالت                 

القبائـل املنبـوذة وقطاعـات      /ىل قطـاع الطوائـف املنبـوذة      الفوارق هي أكرب بالنسبة ملـن ينتمـون إ        
األقليات يف اتمع، ولـسكان املنـاطق الريفيـة والقبليـة النائيـة والواليـات واملقاطعـات املتخلفـة                   

 . اليت تسودها الرتاعات
يواجه احلكومة التحدي املتمثِّل يف التصدي هلـذه الظـروف غـري املؤاتيـة بنـهج كلـي         - ٢٧٤

ة احلقوق املنصوص عليها حبكم القانون إىل واقـع عملـي وال سـيما فيمـا يتعلـق                  عن طريق ترمج  
ومن منطلق االعتـراف    . بالنسبة بني اجلنسني غري املؤاتية واالخنفاض املخيف يف نسبة الطفالت         

بالتفاوت يف املستويات الصحية عرب الفجوة القائمة بني األرياف واملـدن واملنـاطق والقطاعـات     
 هدفها الرئيسي هـو تطـوير    ٢٠٠٢رومة، جعلت السياسية الوطنية الصحية لعام       االجتماعية احمل 

هيكل للسياسة العامة يؤدي إىل ختفيض هذه التفاوتات وتيسري الوصـول إىل خـدمات الـصحة                
وهــذا يتطلــب حتديــد امعــات القرويــة واملقاطعــات والواليــات   . العامــة بــصورة أكثــر عــدالً 

 .تدخالتووضع آليات لتنفيذ ورصد ال
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تتوخى اخلطة العاشرة خلق بيئة متكينية من خـالل اتبـاع سياسـات وبـرامج متنوعـة                  - ٢٧٥
للعمل اإلجيايب من أجل تنميـة املـرأة وتيـسري حـصوهلا بـسهولة وعلـى قـدم املـساواة علـى احلـد                        
 األدىن من مجيع اخلدمات األساسية يف جمال الرعاية الصحية األولية ورعاية األسرة مع التركيـز              
بصورة خاصة على القطاعات السكانية احملرومة واملنقوصة اخلدمات، وذلك عـن طريـق تـوفري               

وتـستهدف اخلطــة ختفـيض معـدل وفيــات    . خـدمات الـصحة اإلجنابيـة وصــحة الطفـل للجميـع     
 ٢٠١٢ حبلــول عــام ٢٨ وإىل ٢٠٠٧ مولــود حــي حبلــول عــام  ١ ٠٠٠ لكــل ٤٥الرضــع إىل 

هدف اخلطة ختفـيض معـدالت وفيـات األمهـات مـن            كذلك تست . ٢٠٠٠ يف عام    ٦٨مقارنة بـ 
 ١ وإىل ٢٠٠٧ مولـــود حـــي حبلـــول عـــام  ١ ٠٠٠ لكـــل ٢ إىل ٢٠٠٠- ١٩٩٩ يف عـــام ٤

ــة     ٢٠١٢حبلــول عــام   ــة مــن خــالل هيئ ــة التكميلي ــة الــصحية والتغذي ــوفري خــدمات الرعاي ؛ وت
ة والكـبرية  ؛ ومعاجلة جوانب الـنقص يف املغـذيات الدقيقـ   “برادهان مانتري جرامودايا يوجانا   ”

معاً عن طريق برامج التغذية التكميلية إىل جانـب خـدمات الـدعم؛ وتـشجيع وسـائط اإلعـالم                   
علــى إبــراز صــور إجيابيــة للمــرأة والطفلــة وتوعيــة اإلدارة وآليــة اإلنفــاذ باالعتبــارات اجلنــسانية 

 .لضمان محاية حقوق املرأة ومصاحلها
 يةاالستحقاقات االقتصادية واالجتماع: ١٣املادة 

 معلومات أساسية
يف قطاع العمل الرمسي مينح العاملون استحقاقات متعددة وحتـصل املـرأة علـى هـذه             - ٢٧٦

ويف التقريــر األويل ســلط الــضوء علــى خمتلــف  . االســتحقاقات علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل 
 عـن   وحيـق للنـساء كلـهن بـصرف النظـر         . االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية املتاحة للمرأة    

فالنـــساء يـــستحقن ويتقاضـــني أجـــوراً . احلالـــة الزواجيـــة احلـــصول علـــى هـــذه االســـتحقاقات
وعالوات واستحقاقات مساوية للرجل منها بدل السكن وبدل التعليم وبدل الـصحة ومـا إىل               

ولكن مبا أن معظم النـساء يعملـن يف القطـاعني الزراعـي وغـري الرمسـي، فهـن حمرومـات                     . ذلك
 . يف كثري من األحيانمن هذه االستحقاقات

حيــق لكــل مــن الرجــال والنــساء التمتــع باملمتلكــات واحلــصول علــى االســتحقاقات   - ٢٧٧
ومـن الناحيـة القانونيـة،      . األسرية والقروض املصرفية وغري ذلك من أشـكال االئتمانـات املاليـة           

 املمتلكـات غـري     ال حيظر على املرأة أن متتلك عقاراً بإمسها؛ ولكن من الناحية العملية فإن مجيع             
وعليــه، فــإن فــرص املــرأة يف الــدخول واملــشاركة يف املعــامالت . املنقولــة تــسجل بإســم الرجــل

املالية وأنشطة تنظيم األعمال التجارية بشخصيتها املـستقلة تـضعف كـثرياً بـسبب االفتقـار إىل                 
ــة وبــدأت احلكومــة يف اختــاذ عــدة تــدابري مثــل التعــديل املقتــرح علــى قــان    . رأس املــال ون وراث

 .  إلعطاء املرأة حقوقاً يف ممتلكات الورثة املشتركة١٩٥٦اهلندوس لعام 
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وهنـاك  . ال حتد القوانني من مشاركة املرأة يف األلعـاب الرياضـية واألنـشطة الثقافيـة               - ٢٧٨
نــساء كــثريات يف جمــال األلعــاب الرياضــية مثــل ألعــاب القــوى واهلــوكي والكريكيــت والتــنس  

وهنـاك العبـات كـثريات علـى الـصعيد الـوطين ميـثلن             . لريشة وما إىل ذلك   وكرة السلة وتنس ا   
أما يف جمال الفـن واملوسـيقى والـرقص واحليـاة الثقافيـة فـدور املـرأة                 . البلد يف املنافسات الدولية   
ويف االحتفاالت احملليـة تـشترك نـساء األريـاف أيـضاً يف املوسـيقى               . معترف به من قدمي الزمان    

أما ما يقعد بـاملرأة عـن املـشاركة يف األنـشطة الترفيهيـة والرياضـية                . لثقافيةوالرقص واألنشطة ا  
 الثقافية والفاصل بني العام واخلاص والتفرقة والقيـود املفروضـة علـى      –فهو املعايري االجتماعية    

 .حركتها والتبعية االقتصادية وعبء الواجبات املرتلية
 مبادرات الدولة

ي علـــى األرض هـــو احملــدد الوحيـــد واألهـــم للمركـــز  رمبــا يكـــون احلـــصول الفعلــ   - ٢٧٩
وميثِّل عدم حـصول املـرأة علـى احلقـوق يف األرض            . االجتماعي واالقتصادي والسلطة يف اهلند    

على قدم املساواة مع الرجل أحد أهم أشكال عدم املساواة بني اجلنـسني املـستمر إىل اليـوم يف                   
اشـر علـى األرض يف االقتـصاد الريفـي هـو الـشرط       وقد يتبني أن تعزيز حـصول املـرأة املب   . اهلند

احلاسم لتحقيق األهداف الوطنية املتمثلة يف حتسني الغذاء وضمان سـبل كـسب العـيش ورفـاه                 
ويؤكــد برنــامج احلــد األدىن املــشترك أمهيــة ســن  . األطفــال واإلنتاجيــة الزراعيــة ومتكــني املــرأة 

ويـنص  . ية األصول مثل املنـازل واألرض     تشريعات جديدة تعطي املرأة حقوقاً متساوية يف ملك       
التعــديل املقتــرح إدخالــه علــى قــانون وراثــة اهلنــدوس أن حتــصل البنــات علــى حقــوق مــساوية   

 .لألوالد يف ممتلكات األسالف
ما فتئت احلكومة تصدر من حني إىل آخر توجيهـات يف جمـال الـسياسة العامـة مـن                    - ٢٨٠

 بـشأن ختـصيص األراضـي بنـاًء علـى صـكوك         خالل خمتلـف اخلطـط اخلمـسية جلميـع الواليـات          
إذ أن صـكوك امللكيـة املـشتركة    . ملكية مشتركة بإمسي الزوج والزوجـة وبإسـم املـرأة وحـدها           
وقـد أدت تبعيـة حقـوق األرض        . متنح املرأة قدراً مـن احلمايـة حـىت يف حـاالت فـسخ الزجيـات               

وقـد  . دة يف مجيـع أحنـاء القطـر   للوالية إىل أن يتم تنفيذ نقل األرض إىل املرأة بطريقة غـري موحـ    
مت التــسليم بــأن ختــصيص أرض احلكومــة واألرض الفائــضة واألرض غــري احملروثــة واألرض يف   

 .مزارع الدولة للجماعات النسوية ميكِّن املرأة من احتراف الزراعة واألنشطة املتصلة ا
 الـذي بـدأ يف عـام        ميثِّل برنامج حكومة تاميـل نـادو الـشامل لألراضـي غـري احملروثـة               - ٢٨١

 مجاعــات العــون الــذايت النــسائية ت والــذي يــسمح بتخــصيص األرض الحتــادا٢٠٠٢-٢٠٠١
ــة          ــري احملروث ــشاع غ ــاء أراضــي امل ــي إلعط ــاون الرام ــة والتع ــشروع التجــرييب إلدارة الزراع وامل
واألراضي البور واألراضي الفائضة إىل مجاعات العون الذايت النسائية على أسـاس عقـود إجيـار                
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ويف اآلونـة األخـرية، كتبـت اإلدارة    . طويلة األجل خطوات إجيابية فعليـة مـن جانـب احلكومـة     
املعنية بنماء املرأة والطفل إىل احلكومات الوالئية طالبـة منـها أن تنظـر يف املبـادرات الـيت ميكـن                     

ــة يف األرض     ــز حقــوق املــرأة الفعلي ــة مــن أجــل تعزي ــة  . اختاذهــا يف كــل والي ــة تنمي وتقــوم هيئ
 “داليـت ”طوائف املنبوذة يف والية أندرا براديش بتوفري االئتمان املـدعوم جلماعـات نـساء الــ               ال

وتبقـى ملكيـة   . شراء األراضي اخلاصة من السوق ألغـراض زراعـة احملاصـيل        /من أجل استئجار  
 . األرض يف يد اموعة اليت تديرها وتتحكم فيها ألغراض الزراعة

 حتــسني إعــداد ســجالت األراضــي حفظهــا مــن شــأنه أن  ومــن املــسلَّم بــه أيــضاً أن  - ٢٨٢
وقـد لعبـت ممـثالت    . يكفل للمرأة حق التمتع حبقوق امللكيـة سـواء بـصورة فرديـة أو مـشتركة             

ــذايت         ــون ال ــات الع ــداً يف متكــني مجاع ــشيات راج دوراً رائ ــات يف مؤســسات بان ــرأة املنتخب امل
 . النسائية من إدارة املوارد املشتركة امللكية

وقد اضـطلعت احلكومـة مبـشروعات متنوعـة لتـوفري نظـام ائتمـان بـديل مـن خـالل                      - ٢٨٣
إىل “  مـاهيال كـوش    راشتريا”وتسعى مؤسسات مثل    . االئتمان الصغري جلماعات العون الذايت    

وتتمتـع النـساء، بوصـفهن دافعـات ضـرائب،        . تيسري حصول املرأة علـى التـسهيالت االئتمانيـة        
ورغـم  . اك خطـط تـأمني خاصـة مـصممة خصيـصاً للمـرأة            ويف الواقع هن  . خبصم ضرييب خاص  

أنــه ال يوجــد حظــر علــى حــصول املــرأة علــى قــروض مــن املــصارف وغريهــا مــن مؤســسات    
  ــا غــري قــادرة علــى إعطــاء ضــمانالتمويــل، فــإن املــرأة ال تــستطيع احلــصول هــذه القــروض أل

ديها مـصدر دخــل  إضـايفٍ للقـروض، ألنـه ليـست لـديها أي ممتلكـات مـسجلة بإمسهـا ولـيس لـ          
ــستقل ــضمان       . م ــذكور ل ــائهن ال ــى أزواجهــن أو أقرب ــاد عل ــساء االعتم ــى الن ــتعني عل ــذلك ي ل
 . القرض
 يف املائـة مـن االئتمـان املـصريف الـصايف      ٥طُلب من مصارف القطاع العام ختصيص      - ٢٨٤

وفقــــاً ملــــصرف االحتيــــاطي اهلنــــدي، فإنــــه يف كــــانون  . لــــديها ألغــــراض إقــــراض النــــساء 
وهـو مـا    ( يف املائـة     ٥,٤٧ بلغ اإلقراض اإلمجايل ملصارف القطاع العـام         ٢٠٠٤رب  ديسم/األول

 مـن مـصارف   ٢٧، كمـا بلـغ االئتمـان الكلـي املقـدم للنـساء مـن        )يزيد على الـرقم املـستهدف     
وأنــشأت كــل املــصارف خاليــا للمــرأة يف مكاتبــها .  مليــون روبيــة٣٦٢ ٣٣٤القطــاع العــام  

 . ق االئتمان إىل املرأةالرئيسية لتنظر يف حاالت تدف
 وجلنة الصناعات القرويـة، تقـدم       “اخلادي”ويف إطار برنامج توليد العمالة الريفية لـ       - ٢٨٥

 يف  ٣٠لربات األعمال من النساء مساعدة مالية يف شكل معـدل أعلـى هلـامش الـدين يـساوي                   
 .ر العام يف املائة بالنسبة لفئة اجلمهو٢٥املائة من تكلفة املشروع باملقارنة بـ
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ــشروع    - ٢٨٦ ــل م ــن قبي ــشاريع م ــى   (“ كودومباشــري”وامل ــضاء عل ــة للق ــة احلكومي البعث
 بـدعم مـن حكومـة اهلنـد         ١٩٩٩ – ١٩٩٨التابع حلكومـة كـرياال والـذي بـدأ يف عـام             ) الفقر

واملصرف الوطين للتنمية الزراعية والريفية تتابع عملية دف إىل القـضاء علـى الفقـر املـدقع يف                 
 سنوات، وذلك عـن طريـق األعمـال اتمعيـة املتـضافرة حتـت قيـادة            ١٠ خالل فترة    الوالية يف 

مؤسسات احلكم الـذايت احمللـي وبتيـسري تنظـيم النـساء الفقـريات وربـط العـون الـذايت بتقـارب                      
ويتم حتديد النـساء الفقـريات مـن خـالل مؤشـر            . املوارد واخلدمات املتاحة الذي يقوده الطلب     

ري تنظـيمهن يف منظمـات ذات قاعـدة جمتمعيـة مـن ثالثـة مـستويات                 فقر غري نقـدي، كمـا جيـ       
ويف . مجاعــات األحيــاء الــسكنية ومجعيــات تنميــة املنطقــة ومجعيــات تنميــة اتمــع احمللــي: هــي

 مت تكـــوين مـــصرف غـــري رمســـي لنـــساء الريـــف ليـــضطلع  “كودومباشـــري”إطـــار مـــشروع 
وحـىت  . ى الـدخول يف مـشاريع صـغرية       بالعمليات االدخارية واالئتمانية كما يتم تشجيعهن عل      

 مـــن مجاعـــات األحيـــاء ١٤٤ ١٨٢، مت تـــشكيل مـــا يقــرب مـــن  ٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلــول ٣٠
 ٧ ٥٤٣ مليــون روبيــة وعمليــات ائتمانيــة مببلــغ ٣ ٩٣٤الــسكنية هلــا عمليــات ادخاريــة مببلــغ 

 يف ١٥ ٨٣٦ مــشروع صــغري يف املنــاطق الريفيــة و٤٧ ٠٠٠ومت إنــشاء حــوايل . مليــون روبيــة
وياثراشــري ) وحــدات لتكنولوجيــا املعلومــات يف املدرســة (املنــاطق احلــضرية مثــل فيدياشــري  

مـشروعات إسـكان    (وافاناشـري   ) زراعة األراضـي املـستأجرة    (، وهارثشري   )سلسلة فنادق (
 ). صغرية
ــوطين      - ٢٨٧ ــشروع الـ ــة املؤلـــف مـــن املـ ــساعدة االجتماعيـ ــوطين للمـ ــامج الـ يكفـــل الربنـ

للمــسنني الــذي يعــىن باألشــخاص فــوق ســن الــستني واملــشروع الــوطين  للمعاشــات التقاعديــة 
الستحقاق األسرة واملشروع الوطين الستحقاق األمومة مساعدة الـضمان االجتمـاعي للنـساء             

 .العائشات حتت خط الفقر
 حتديات املرحلة القادمة

عي تقــوض قــيم النظــام األبــوي والفهــم التقليــدي ألدوار اجلنــسني الوضــع االجتمــا   - ٢٨٨
 -للمــرأة وتعطــل حــصوهلا ومتتعهــا حبقــوق امللكيــة وحقــوق املــشاركة يف األنــشطة االجتماعيــة

وقد التزمـت احلكومـة يف خطتـها العاشـرة ويف الـسياسة الوطنيـة لـتمكني                 . االقتصادية والثقافية 
املرأة ببذل جهود متضافرة من أجل معاجلـة هـذه املخـاوف وتعـديل القـوانني أيـضاً ملـنح املـرأة                      

واحلكومة ملتزمـة أيـضاً مبواصـلة اإلصـالحات املتعلقـة باألراضـي ومـنح أراضٍ                . ق امللكية حقو
ــة أرض مــشتركة لكــال        ملــن ال ميلكــون أرضــاً ويف هــذا املــسعى ســوف تعطــى صــكوك ملكي
 . الزوجني، كما ستعطى للنساء غري املتزوجات واألرامل أولوية يف توزيع األراضي واملساكن
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 ريفية املرأة ال: ١٤املادة 
 معلومات أساسية

 يف املائة تقريباً من عدد اإلنـاث يف البلـد، وأغلبيتـهن مـن               ٧٥تشكِّل نساء األرياف     - ٢٨٩
 -واحلكومــة، إدراكــاً منــها لكــون املــرأة الريفيــة حمرومــة بــسبب وضــعها االجتمــاعي  . الفقــراء

 األسـر املعيـشية     االقتصادي، اتبعت عدة سياسات وبرامج ملعاجلة خمتلف أبعاد مـسألة الفقـر يف            
وقـد سـلط التقريـر األويل الـضوء علـى خمتلـف التـدابري               . الريفية، وال سيما بني النساء والبنـات      

ــشاركة         ــة وامل ــيم والعمال ــصحة والتعل ــل ال ــة مث ــشاكل املختلف ــة ملعاجلــة امل ــيت اختــذا احلكوم ال
لوقـت نفـسه علـى    وما فتئـت احلكومـة تعـزز الـربامج واملـشاريع القائمـة وتعمـل يف ا           . السياسية

 . إدخال برامج جديدة
 مبادرات الدولة

تناولت احلكومة املركزية وحكومات الواليات، يف عمليـة التخطـيط، مـسألة الفقـر              - ٢٩٠
ــيم والـــصحة     ــوفري التعلـ ــودة لتـ ــبري املخصـــصات املرصـ ــد كـ ــها وزادت إىل حـ مبختلـــف جوانبـ

وتتـيح االسـتثمارات يف     . الفقـراء واإلصحاح واملرافق األخرى الـيت تعـزز بنـاء القـدرات ورفـاه              
ــة والــدخل     ــاطق وتــشجري الغابــات فرصــاً للعمال ــرامج تنميــة املن ــتم االضــطالع . الزراعــة وب وي

. بربامج خاصة لصاحل املرأة والطوائف والقبائل املنبوذة واملعوقني والفئات املستـضعفة األخـرى            
وميكـن قيـاس مـدى جنـاح     . لفقـراء ويضمن نظام التوزيع العام املوجه األمـن الغـذائي والتغذيـة ل    
-١٩٩٣ يف املائـة يف عـام        ٣٧,٢٧استراتيجية مكافحة الفقر من اخنفاض مستويات الفقر من         

 . يف املناطق الريفية٢٠٠٠- ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٢٧,٠٩ إىل ١٩٩٤
 بتــشكيل جلنــة الســتعراض أثــر بــرامج العمــل ١٩٩٧قامـت جلنــة التخطــيط يف عــام   - ٢٩١

وأوصـت اللجنـة، اسـتناداً إىل النتـائج الـيت خلُـصت إليهـا، بـدمج مجيـع                   . ملـأجور احلر والعمـل ا   
برامج العمل احلر املوجهة لفقراء الريف، كما أوصت باتباع ج قـائم علـى فائـدة اجلماعـات                  

وشـددت اهليئـة علـى حتديـد جمموعـات          . عوضاً عـن النـهج القـائم علـى حتقيـق الفائـدة لألفـراد              
 . ينة والتدريب اجليد وروابط التسويقاألنشطة يف جماالت مع

 تعمـيم االهتمامـات اجلنـسانية يف        ٢٠٠٠تستهدف الـسياسة الزراعيـة الوطنيـة لعـام           - ٢٩٢
وقد اتخـذت تـدابري لـتمكني املـرأة مـن حتـسني فـرص حـصوهلا علـى املـدخالت                     . جمال الزراعة 

عة متـت املوافقـة علـى تنفيـذ         وخالل فترة اخلطـة التاسـ     . والتكنولوجيا واملوارد الزراعية األخرى   
وحـىت  .  واليـة  ١٥يف مقاطعـة واحـدة يف كـل واحـدة مـن             “ املـرأة يف جمـال الزراعـة      ”مشروع  

 مليــون أســرة ريفيــة فقـرية مــن احلــصول علـى خــدمات ماليــة مــن   ٢اآلن متكـن مــا يقــرب مـن   
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ة منـها   يف املائـ ٨٤النظام املصريف الرمسي عـن طريـق مجاعـات العـون الـذايت الـيت تـشكِّل نـسبة                    
 . اجلماعات النسائية اخلالصة

قامت حكومة اهلند، عرب السنوات، بإطالق عدد من برامج ختفيف حدة الفقر الـيت             - ٢٩٣
ميكــن تــصنيفها بــصفة عامــة إىل برنــامج العمــل احلــر وبرنــامج العمــل املــأجور وبرنــامج تنميــة   

ويـرد وصـف    ... سكن وإخل املـ /املناطق وبرنامج الضمان االجتماعي والربنامج املتصلة بـاألرض       
 .تفصيلي لبعض هذه الربامج يف الفقرات التالية

 برامج العمل احلر
 مت إدمـاج برنـامج   ١٩٩٩يف عـام  : “سوارنا جيـانيت غـرام سـوار زوغـار يوجانـا        ” - ٢٩٤

ويركِّز هـذا الربنـامج     . التنمية الريفية املتكاملة والربامج املتصلة ا يف برنامج واحد كلي النهج          
ظــيم فقــراء الريــف يف مجاعــات العــون الــذايت لبنــاء قــدرام وختطــيط نــشاطهم وتــوفري   علــى تن

 ٥٠وكـان مقـرراً تـشكيل       . اهلياكل األساسية للدعم والتكنولوجيا واالئتمان وروابط التسويق      
سوارنا جيانيت غـرام    ”ويف إطار برنامج    . يف املائة من هذه اجلماعات من النساء بصفة حصرية        

أبريـل  / نيـسان  ١ مليـون مـن مجاعـات العـون الـذايت منـذ              ٢، مت تكـوين     “نـا سوار زوغـار يوجا   
وصــرف مبلــغ إمجــايل قــدره .  مليــون مؤلفــة مــن النــساء بــصورة حــصرية ١,٣٦ منــها ١٩٩٩
 مـن مجاعـات العـون الـذايت لكـي           ٢٢٠ ٠٠٠مليون روبية يف شكل ائتمانـات لــ         ٢٩ ٤٣١,٧

، مت تقدمي مساعدة يف إطـار هـذا       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١وحىت  . تضطلع بأنشطة مدرة للدخل   
 .  يف املائة٤٨,٤٤ مليون أسرة تشكِّل النساء فيها نسبة ٥,٦٨الربنامج إىل 

 برامج العمالة املأجورة
أطلقت وزارة التنميـة الريفيـة هـذا الربنـامج          : الربنامج الوطين للغذاء مقابل العمل     - ٢٩٥

.  واليـة  ٢٧تـارة مـن املقاطعـات املتخلفـة يف           مقاطعة خم  ١٥٠باعتباره برناجماً للتنمية الريفية يف      
وقد بدئ هذا الربنامج دف توفري العمالة املأجورة التكميلية وحتسني األمـن الغـذائي يف هـذه                 

والربنامج الوطين للغذاء مقابل العمل مفتوح جلميع سكان األريـاف الـذين هـم يف               . املقاطعات
.  األعمــال اليدويــة الــيت ال تتطلــب مهــاراتحاجــة إىل عمالــة مــأجورة ولــديهم الرغبــة يف أداء

ويف إطـاره يـتم تـوفري احلبـوب الغذائيـة باـان             . وعليه فإن هـذا الربنـامج بطبيعتـه ذايت التوجيـه          
وينصب تركيز الربنامج على األعمال املتـصلة حبفـظ امليـاه ومقاومـة اجلفـاف مبـا يف                  . للواليات

ومـا دام التركيـز الرئيـسي منـصباً علـى       . اضيزراعة األشجار وتنمية األر   /ذلك تشجري الغابات  
حفظ املياه ومقاومة اجلفاف، فإنه ميكن للربنامج أن يشمل السيطرة علـى الفيـضانات وتوقيهـا            
مبا يف ذلك التـصريف يف املنـاطق املـشبعة باملـاء وربـط األريـاف بطـرق صـاحلة للـسري يف مجيـع                         

تحقيــق التنميــة االقتــصادية املــستدامة، مــع  األحــوال اجلويــة وســائر األنــشطة املــشاة الراميــة ل  
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 ١٩٠، أفـرج عـن مبلـغ        ٢٠٠٥- ٢٠٠٤وخـالل الـسنة     . مراعاة املشاكل اخلاصة بكل منطقة    
 مليــون طــن مــن احلبــوب ٢ مليــون روبيــة دفعــت إىل الواليــات يف شــكل عنــصر نقــدي و ٢٠

امج للــسنة واإلنفــاق اإلمجــايل املرصــود يف إطــار هــذا الربنــ  . الغذائيــة يف شــكل عنــصر غــذائي 
 .  مليون طن من احلبوب الغذائية٥ مليون روبية و٦٠ ٠٠٠ يبلغ ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥
هذا املشروع هو عبارة عـن دمـج        : ٢٠٠١ “سامبورنا وغرامني روزغار يوجانا   ” - ٢٩٦

.  ومـشروع ضـمان العمالـة      “جواهار غرام سامريدهي يوجانا   ”للمشروعني السابقني مشروع    
ة املــأجورة مــع إنــشاء هياكــل أساســية اقتــصادية معمــرة يف وهــدف املــشروع هــو تــوفري العمالــ

وتــدفع األجــور علــى جــزأين اجلــزء  . املنــاطق الريفيــة وتــوفري األمــن الغــذائي والتغذيــة للفقــراء  
ويهـدف  .  كيلو غرامات مـن احلبـوب الغذائيـة والبـاقي يـدفع نقـداً             ٥النقدي واجلزء العيين أي     

 ١ويف الفتــرة مــن . ملائــة مــن فــرص العمالــة للمــرأة  يف ا٣٠هــذا املــشروع أيــضاً إىل ختــصيص  
 ٢ ٨٧٣,٤ مت توليــد فــرص عمالــة تــساوي ٢٠٠٥مــارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠١أبريــل /نيــسان

ومت خـالل  ).  يف املائـة ٢٦,٤٩( مليـون امـرأة   ٧٦١,١مليون يوم عمل فـردي اسـتفادت منـها     
 .  مليون طن من احلبوب الغذائية١٥,٥٩تلك الفترة أيضاً توزيع 

 امج الضمان االجتماعيبر
 مـن   ١٩٩٥يتألف الربنـامج الـوطين للمـساعدة االجتماعيـة الـذي بـدأ يف عـام                  - ٢٩٧

املــشروع الـــوطين للمعاشــات التقاعديــة للمــسنني؛ واملــشروع الـــوطين      : ثالثــة عناصــر هــي   
واملـشروع األخـري هـو الوحيـد        . الستحقاقات األسرة؛ واملـشروع الـوطين السـتحقاق األمومـة         

أمـا املـشروعان اآلخـران فهمـا يـشمالن          . ه املشاريع الذي يهتم باملرأة بصفة حمـددة       من بني هذ  
ــتمني إىل األســر العائــشة حتــت خــط الفقــر      ــسواء املن ــساء علــى ال وقــد مت تنقــيح  . الرجــال والن

 .“جانيين سوراكشا يوجانا”املشروع الوطين الستحقاق األمومة حتت إسم 
ــذي أطلــ    - ٢٩٨ ــا ال ــشروع انابورن ــسانيهــدف م ــل /ق يف ني ــن  ٢٠٠٠أبري ــوفري األم  إىل ت

الغــذائي للمــسنني الــذين حيــق هلــم احلــصول علــى معــاش تقاعــدي يف إطــار املــشروع الــوطين      
 كيلو غرامات مـن احلبـوب الغذائيـة يف       ١٠ويعطى املستفيدون   . للمعاشات التقاعدية للمسنني  

ــشهر باــان  ــران. ال ــه /ويف حزي ــشروع ب  ٢٠٠٣يوني ــذا امل ــيع ه ــك   ، مت توس ــة أكــرب وذل درج
-٢٠٠٢ويف الفتــرة .  ماليــني أســرة جديــدة مــن األســر العائــشة حتــت خــط الفقــر  ٥بإضــافة 
 مليون طن من احلبوب الغذائية باملقارنة مع الكمية املخصصة البالغـة            ٣,٨٢، مت توزيع    ٢٠٠٤
 .  مليون طن٤,٥٦
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 مشاريع أخرى
حـد الـربامج الناجحـة الـيت         هـو أ   “أنديرا أواس يوجانا  ”مشروع  : اإلسكان الريفي  - ٢٩٩

ويف إطار هذا املشروع خيـصص املـرتل إمـا بإسـم املـرأة يف               . تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الريفية    
ويقـدم املـشروع إىل األشـخاص العائـشني     . األسرة املعيشية املستفيدة أو بإمسي الزوجة والزوج    

رتل عـن طريـق مـنح إعانـة ماليـة           حتت خط الفقر يف املناطق الريفية املـساعدة مـن أجـل بنـاء املـ               
وخـالل  .  روبيـة لألسـرة املعيـشية   ٤٠ ٠٠٠ روبية وقرض للتـشييد يـصل إىل        ١٠ ٠٠٠قدرها  
 مليـــون مـــرتل ريفـــي بلغـــت نـــسبة النـــساء ١,٤٦جتديـــد / مت تـــشييد٢٠٠٥- ٢٠٠٤الفتـــرة 

 .  يف املائة٤٩,٦٢املستفيدات منها 
 امليزانيــة لتزويــد مجيــع التجمعــات متــنح اخلطــة العاشــرة األولويــة يف: ميــاه الــشرب - ٣٠٠

ويصل إىل مرافق ميـاه الـشرب       . السكانية بإمدادات مياه الشرب املستوفية للشروط واملستدامة      
 أطلــق ٢٠٠٢ديــسمرب /ويف كــانون األول.  يف املائــة مــن التجمعــات الريفيــة   ٩٤أكثــر مــن  

يـة مـن خـالل جلـان        اتمعـات احملل  / الذي تقـوم يف إطـاره البانـشيات        “سواجالدهارا”مشروع  
 . القرى بتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة فرادى مشروعات اإلمداد باملياه

 املشاريع املوجهة خلدمة املرأة بصفة حصرية
يتمثـل اهلـدف األوسـع هلـذا الربنـامج          : مشاريع توعية النساء الريفيات والفقريات     - ٣٠١

أن مسائل اجتماعية شىت وتوفري منتـدى هلـن         يف نشر الوعي بني النساء الريفيات والفقريات بش       
ــة إىل فهــم للواقــع       ــادلن األفكــار والتجــارب ويتوصــلن مــن خــالل هــذه العملي ــه ليتب يلــتقني في

وميكِّـن الربنـامج النـساء أيـضاً مـن          . وكذلك إىل طريقة للتصدي ملـشاكلهن وتلبيـة احتياجـان         
وخـالل فتـرة   . ألسـرة واتمـع   تنظيم أنفسهن وتعزيز مشاركتهن يف صنع القـرار علـى صـعيد ا            

 مليون روبيـة فقـط مـن املبلـغ املخـصص لإلنفـاق البـالغ                ١٠٩,٢اخلطة التاسعة، مت إنفاق مبلغ      
 مـن معـسكرات التوعيـة    ٣٣٥ مت تنظـيم مـا يـصل إىل    ٢٠٠٤ويف عـام   .  مليون روبية  ١٥٦,٣

 . امرأة٨ ٣٧٥اليت حضرا 
بـدأ الـس املركـزي للرعايـة        : مـن النـساء   الدورة الدراسية املكثَّفة لتعليم الكبار       - ٣٠٢

 ــدف تــوفري التعلــيم األساســي واملهــارات للنــساء  ١٩٥٨االجتماعيــة هــذا املــشروع يف عــام  
املعوزات وكذلك لفائدة األرامل والنساء املهجورات املعدمات والنـساء املنتميـات إىل الفئـات              

ات الطوعية ألغـراض تنظـيم دورات   ويف إطار املشروع، تعطى منح للمنظم  . املتخلفة اقتصادياً 
دراسية مدا سنتان إلعداد املتقدمات إىل امتحانات املستويات االبتـدائي واألوسـط والثـانوي              

وحيـق للبنـات    . ودورات دراسية مدا سـنة واحـدة للراسـبات يف امتحانـات املـستوى الثـانوي               
، متـت   ٢٠٠٤العـام   وخـالل   . والنساء فوق سن اخلامـسة عـشرة االسـتفادة مـن هـذا املـشروع              
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 دورة دراســـية اســـتفادت منـــها ٣٣٦ مليـــون لتنظـــيم ٢٦,٣٦املـــصادقة علـــى منحـــة قـــدرها 
 .  امرأة من اجلالسات لالمتحان٨ ٤٠٠
ويــوفِّر . ١٩٧٥دخـل هـذا الربنــامج حيـز التنفيـذ منـذ عـام       : برنـامج دور احلـضانة   - ٣٠٣

وتـوفِّر  .  سـنوات  ٥مـن صـفر إىل      املشروع خدمات الرعاية النهارية لألطفـال يف الفئـة العمريـة            
املرافق ألطفال العامالت املنتميات إىل القطاعات املتخلفة اقتـصادياً ومتمثلـة يف العـامالت غـري               

ويـستفيد مــن  . النظاميـات والعــامالت الزراعيـات وعــامالت التـشييد يف املنــاطق الريفيـة النائيــة    
، مت التــصديق علــى ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفتــرة . هــذا الربنــامج أيــضاً أطفــال النــساء املريــضات

 من دور احلضانة اليت يـستفيد منـها   ٩ ٧٠٩ مليون روبية من أجل تشغيل   ١٧٠منح تصل إىل    
 .  طفل٢٤٢ ٧٢٥
شــرع الــس املركــزي للرعايــة االجتماعيــة يف تنفيــذ  : مــشاريع املنطقــة احلدوديــة - ٣٠٤

وــدف هــذه . ١٤ددها مــشروعات املنــاطق احلدوديــة يف مجيــع الواليــات احلدوديــة البــالغ عــ  
املشاريع إىل توفري خدمات للنساء واألطفـال يف جمـال رعايـة األمومـة واملـساعدة الطبيـة العامـة               

ويـتم تقـدمي هـذه اخلـدمات مـن          . والتثقيف االجتماعي والتدريب احلريف ودور رعاية األطفـال       
متجــاورة  قريــة ٢٥خــالل مراكــز الرعايــة متعــددة األغــراض الــيت ختــدم منطقــة حمــصورة تــضم 

ــدد ســكاا    ــارب ع ــسمة٢٥ ٠٠٠يق ــت احلاضــر، يوجــد   .  ن ــشروعاً و٨١ويف الوق  ٤٥٠ م
 مليون روبيـة هلـذه املـشاريع يف عـام           ٣٦ومت اإلفراج عن مبلغ     .  والية ١٤مركزاً يف اخلدمة يف     

 . نسمة١٦ ٤٠٠، يستفيد منها ٢٠٠٤
اية األطفال وحمـو    يقدم هذا املشروع خدمات مثل دور رع      : مشروع توفري الرعاية   - ٣٠٥

ويغطـي  . للنـساء واألطفـال يف املنـاطق الريفيـة النائيـة          ... أمية الكبار والتثقيف االجتماعي وإخل    
 ٤١ويف الوقــت احلاضــر، يوجــد   .  نــسمة٦٦ ٠٠٠ قــرى عــدد ســكاا   ١٠كــل مــشروع  

ومت خــالل الــسنة .  مــن املــستفيدين٩ ٩٠٠ مركــزاً يف مخــس واليــات تغطــي ٣١٥مــشروعاً و
 مليـون للمجـالس الوالئيـة ألغـراض تنفيـذ هـذه             ٢٩,٩٩، اإلفراج عن مبلـغ      ٢٠٠٤- ٢٠٠٣

 ـدف تـوفري اخلـدمات       “مـاهيال منـدال   ” برنامج   ١٩٦١وقد بدأ الس يف عام      . املشروعات
االجتماعية للنساء واألطفال يف املناطق الريفية حيث مل تكن موجـودة إطالقـاً خـدمات رعايـة                 

ــال    ــة لألطف ــل دور الرعاي ــن قبي ــة     م ــاعي وخــدمات رعاي ــة والتثقيــف االجتم ــشطة احلرفي واألن
 مليـون روبيـة يف     ١٨، اإلفـراج عـن مبلـغ        ٢٠٠٤-٢٠٠٣ومت يف عـام     . األمومة ومـا إىل ذلـك     

 . من املستفيدين٤٨ ٥٣٥ مركزاً تغطي ١٨٤ لـ“ماهيال مندال”إطار برنامج 
ــل هــذا الربنــامج الــذي بــدأ يف عــا     : “كيــشوري شــاكيت يوجانــا  ” - ٣٠٦ -٢٠٠٠م ميثِّ

، كجــزء مــن برنــامج اخلــدمات املتكاملــة لتنميــة الطفــل، تــدخالً خاصــاً باملراهقــات يف ٢٠٠١



CEDAW/C/IND/2-3
 

112 05-57214 
 

ــاً يف  .  ســنة١٨ إىل ١١الفئــة العمريــة مــن    مــن مــشاريع ٢٠٠٠وجيــري تنفيــذ املــشروع حالي
ــة الطفــل   ــة لتنمي ــة     . اخلــدمات املتكامل ــة التغذي ــذ عملي ــاً علــى نطــاق جتــرييب، تنفي وجيــري حالي

للمراهقات باحلديد وحامض الفوليك، وذلـك يف إطـار مـشروع اخلـدمات املتكاملـة            التكميلية  
لتنمية الطفل الذي ينفَّذ مبـساعدة مـن البنـك الـدويل وأيـضاً يف إطـار برنـامج الـصحة اإلجنابيـة                        

وتـوفِّر للمراهقـات املغـذيات الدقيقـة املـضافة مـن            . وصحة الطفـل التـابع إلدارة رعايـة األسـرة         
مبـادرة  ”دمات املتكاملة لتنمية الطفل يف أربع واليات بالتعاون مـع مـشروع   خالل برنامج اخل  

 احتياجــات املراهقــات ألغــراض    “كيــشوري شــاكيت يوجانــا  ”وتلــيب  . “املغــذيات الدقيقــة 
 . تنميتهن الذاتية والتغذية واحلالة الصحية وحمو األمية واملهارات العددية واملهارات املهنية

هذا املـشروع ال يـستهدف توصـيل اخلـدمات فحـسب            : “وشراشتريا ماهيال ك  ” - ٣٠٧
بــل هــو يــسعى أيــضاً إىل إحــداث تغــيري يف نظــرة املــرأة إىل نفــسها ونظــرة اتمــع إىل األدوار    

 ٣١٠وكان رأس املـال األويل الـذي منحتـه احلكومـة هلـذا املـشروع يـساوي                  . التقليدية للمرأة 
 روبيــة لتلبيــة الطلــب مــن جانــب النــساء   مليــون١ ٠٠٠مليــون روبيــة، زيــدت فيمــا بعــد إىل  

ــشائه علــى مبلــغ    . الفقــريات يف البلــد  ــة ومبلــغ  ١ ٥٤٤وصــدق املــشروع منــذ إن  مليــون روبي
 ١ ١٣٠ مـن النـساء الفقـريات مـن خـالل            ٥٠٧ ٦٥٠ مليون على التوايل، صرفت لـ       ١ ١٨٢

 .من املنظمات غري احلكومية الشريكة
يـسعى هـذا الربنـامج إىل تـوفري املهـارات           : لمـرأة دعم برنامج التدريب والعمالـة ل      - ٣٠٨

ــاليت     ــريات ال ــساء الفق ــدة للن ــة اجلدي ــة للتطــور واملعرف ــتلكن أصــوالً يف القطاعــات   املواكب  ال مي
ــة ــرة . التقليديـ ــى  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ويف الفتـ ــصديق علـ ــدرها   ١١، مت التـ ــة قـ ــشروعاً بتكلفـ  مـ
 .  امرأة١٦ ٣٥٠ مليون روبية خصصت لتستفيد منها ١٣٧,٨
 ــدف ١٩٨٣-١٩٨٢مت إطــالق هــذا الربنــامج يف عــام : “ســواواالمبان”برنــامج  - ٣٠٩

ويف إطـار   . توفري التدريب واملهارات للمرأة لتيسري حـصوهلا علـى العمـل علـى أسـاس مـستدام                
ديـــسمرب / كـــانون األول٣١اعتبـــاراً مـــن  (٢٠٠٥- ٢٠٠٤هـــذا الربنـــامج، متـــت يف الفتـــرة  

 مليـون روبيـة لفائـدة    ٦٣,٣٠ديـداً وأفـرج عـن مبلـغ      مـشروعاً ج ١٩٥املوافقة علـى   ) ٢٠٠٤
 .  امرأة٢٤ ٥٦٠
ــشروع  - ٣١٠ ــذي كــان يعــرف ســابقاً بإســم      : “سواشــاكيت”م ــشروع ال ــذا امل ــشئ ه أن

 باعتبـاره مـشروعاً ينفَّـذ برعايـة املركـز           ١٩٩٨مشروع تنميـة املـرأة الريفيـة ومتكينـها، يف عـام             
وباإلضـافة إىل ذلـك، مت   . مليـون روبيـة   ١ ٨٦٢لفترة مخس سنوات مبخصـصات قـدرت مبلـغ       

 مليون روبية أثناء فترة املشروع لتيسري إنشاء صناديق دوارة يف الواليات الـيت جيـري                ٥٠توفري  
. فيها املشروع ملنح قروض بالفائـدة جلماعـات املـستفيدين خاصـة خـالل فتـرة التكـوين األوىل                
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ويغطـي املـشروع    . مؤاتية لتمكني املرأة  واهلدف العام للمشروع هو تعزيز العمليات ويئة بيئة         
ــا بــراديش وجارخانــد    ٥٧ ــا ومادهي  مقاطعــة يف واليــات أوتــار بــراديش وأوتارانــشال وهاريان

 من مجاعات العون الـذايت      ١٧ ٦٤٧ومت تكوين   . وغوجارات وشاتيسجاره وكرناتاكا وبيهار   
ولـدى  . ٢٤٣ ٩٦٢، بلغ جممـوع أعـضائها   ١٦ ٠٠٠النسائية، مقارنة بالرقم املستهدف وهو     
 مليـون روبيـة كمـا بلغـت القـروض البينيـة الـيت        ٢٢١,٥هذه اجلماعـات مـدخرات ماليـة تبلـغ       

 . مليون روبية٥٤٨,٧منحتها هذه اجلماعات 
ــشروع  - ٣١١ ــسدها ”م ــوايا م ــام    : “س ــشروع يف ع ــذا امل ــق ه ــتم ٢٠٠١-٢٠٠٠أطل  لي

وهــو . مليــون روبيــة  ١ ١٦٣ جممــع قــرى بتكلفــة تقديريــه إمجاليــة قــدرها      ٦٥٠تنفيــذه يف 
مــشروع متكامــل لــتمكني املــرأة علــى أســاس تنظــيم النــساء يف مجاعــات للعــون الــذايت، كمــا    
يستهدف متكني املرأة على حنو كلي من خـالل االدخـار والتوعيـة وتنميـة املهـارات والـتمكني                   

شروع وتتمثـل األهـداف الرئيـسية للمـ       . االقتصادي وتوجيه املشاريع املختلفة حنو الغاية نفسها      
يف إنشاء مجاعات عون ذايت نسائية معتمدة على الذات وبث الثقة والوعي بني أفراد مجاعـات                
العون الذايت فيما يتعلق بوضع املرأة والصحة والتغذيـة والتعلـيم واإلصـحاح والنظافـة الـصحية                 

ية واحلقــوق القانونيــة واالرتقــاء االقتــصادي وســائر املــسائل االجتماعيــة واالقتــصادية والــسياس 
وتشجيع عادة االدخار وإضفاء الطابع املؤسسي عليها لدى الريفيات وسـيطرن علـى املـوارد               
االقتصادية وحتسني فرص وصول املـرأة إىل االئتمـان الـصغري وإشـراك املـرأة يف التخطـيط علـى                    

 ٥٩ ٩٤٠، مت إنـشاء مـا يقـرب مـن           ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٣١وحىت  . املستوى احمللي 
 . عون الذايت يف إطار هذا املشروعمن مجاعات ال

هذا الربنامج هو عبارة عن عمليـة تعلُّـم لطـرح األسـئلة          : “ماهيال ساماخيا ” برنامج - ٣١٢
واجلهــد منــصب علــى متكــني املــرأة  . والتحليــل النقــدي للمــسائل واملــشاكل والتمــاس احللــول 

املعلومـات الالزمـة للمفاضـلة    سيما املرأة املنتمية إىل مجاعات حمرومة، من التماس املعرفـة و       وال
عــن علــم بــني اخليــارات ومواجهــة ومعاجلــة مــشاكل العزلــة وانعــدام الثقــة بــالنفس واألعــراف  

وهـذه  . االجتماعية الضاغطة ومشاغل احلياة اليومية وهي كلها أمور حتـول بينـها وبـني التعلـيم     
يف ) سـانغاس (نـسائية   وقـد قامـت اجلماعـات ال      . هي العملية اليت حيدث من خالهلا متكني املـرأة        

املـشاكل  / يف مجيع الواليات، باختـاذ مبـادرات ملعاجلـة املـسائل           “ماهيال ساماخيا ”إطار برنامج   
اليت تشمل التعبري عـن شـواغلهن والتـصدي للمـسائل االجتماعيـة مـن قبيـل العنـف ضـد املـرأة                       

بية ألنفـسهن   وزجيات األطفال والسعي لتعلم القراءة والكتابة واحلـصول علـى املهـارات احلـسا             
وســد االحتياجــات اليوميــة الــدنيا وحتــسني املرافــق املدنيــة واكتــساب الــسيطرة علــى صــحتهن   
واحلصول على املوارد والسيطرة عليها فعالً وضمان فرص التعلـيم ألطفـاهلن وال سـيما البنـات              

 .واملشاركة يف احلياة السياسية
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 أال تفوت املرأة الفوائـد اآلتيـة        مت اعتماد هذه اخلطة لضمان    : خطة العنصر النسائي   - ٣١٣
ــن       ــل عـ ــا ال يقـ ــا مـ ــدفق عليهـ ــرى، وأن يتـ ــة األخـ ــات اإلمنائيـ ــن القطاعـ ــن  ٣٠مـ ــة مـ  يف املائـ

. الفوائد العائدة من مجيع القطاعات املتصلة باملرأة اليت تنفَّذ خالل فترة اخلطة التاسـعة             /األموال
. يــة تنميــة املــرأة وــضتها ومــن خــالل ــج متعــدد القطاعــات، تتــيح هــذه االســتراتيجية مشول   

 ١٥وتتــدفق علــى املــرأة حاليــاً مبــالغ كــبرية مــن األمــوال مــن خــالل مــا تــضطلع بتنفيــذه             
 . وزارة مركزية من مشاريع خاصة باملرأة حتديداً ومشاريع متصلة ا/إدارة
ــد بلغــت مــسامهات وزارات  - ٣١٤ ــنظم   /وق ــيم وال ــصحة والتعل ــة األســرة وال إدارات رعاي

 يف املائـة، بينمـا سـامهت وزارتـا العمـل والتنميـة              ٧٠ب واملعاجلة املثلية ما يـصل إىل        اهلندية للط 
 يف املائة مـن دعـم امليزانيـة اإلمجـايل           ٣٠ يف املائة واجلهات األخرى بأقل من        ٥٠-٣٠الريفية بـ 

وقـد ولَّـدت خطـة العنـصر النـسائي وعيـاً وإحـساساً لـدى املخططـني وصـانعي                    . املخصص هلـا  
 . داريني يكفالن تدفق األموالالسياسات واإل

دعت اخلطة التاسعة إىل نقـل املـسؤوليات الوظيفيـة والرقابـة اإلداريـة علـى مـوظفي                   - ٣١٥
احلكومة املعنيني باملوضوعات املدرجـة يف اجلـدول احلـادي عـشر مـن الدسـتور واملـوارد املاليـة                    

تــشمل املوضــوعات  و. الالزمــة لالضــطالع بــالربامج اإلمنائيــة إىل مؤســسات بانــشيات راج     
ــاك       ــصائد األمسـ ــوان ومـ ــة احليـ ــصغرية وتربيـ ــري الـ ــم الـ ــي ونظـ ــالحات األراضـ ــة وإصـ الزراعـ
والـصناعات الــصغرية واإلســكان الريفــي وميــاه الــشرب وبــرامج ختفيــف حــدة الفقــر والــصحة  

فقــد مت . وقــد كــان التقــدم علــى هــذه اجلبهــة متفاوتــاً. والتعلــيم ورعايــة األســرة ومــا إىل ذلــك
وعقــــدت االنتخابــــات وحــــصلت النــــساء والطوائــــف . ال علــــى الــــصعيد الــــسياسياالنتقــــ
بيـد  . القبائل املنبوذة واموعات املهمشة األخرى على متثيل سياسي يف املناطق الريفية          /املنبوذة

 .أن بعض الواليات ختلَّفت عن الركب فيما يتعلق بنقل الوظائف واألموال إىل البانشيات
ملحوظـة املخصـصات املاليـة لفتـرة اخلطـة العاشـرة املرصـودة هلـذه                وزيدت بدرجـة     - ٣١٦

 مليــون روبيــة يف اخلطــة التاســعة، ٣٥٨ ٦٦٠فباملقارنــة مــع اإلنفــاق اإلمجــايل البــالغ  . الــربامج
 .  مليون روبية٥٦٧ ٤٨٠ارتفعت املخصصات لفترة اخلطة العاشرة إىل 

 حتديات املرحلة املقبلة
ــن    - ٣١٧ ــاف م ــساء األري ــاين ن ــادات     تع ــوي والع ــضة النظــام األب ــوة قب ــان نتيجــة لق احلرم

وتواجــه املــرأة املنتميــة إىل الطوائــف املنبــوذة والقبائــل املنبــوذة  .  الثقافيــة والعرفيــة-االجتماعيــة
وعلـى احلكومـة، عنـدما تتنـاول املـسائل املتـصلة            . والفقراء حرماناً أكرب ممـا تعانيـه بقيـة النـساء          

 إىل ااالعتبــار الــديناميات واملواقــف احمليطــة بــاملرأة وفقــاً النتماءاــ بــاملرأة الريفيــة، أن تــضع يف 
 . خمتلف قطاعات اتمع الريفي
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حددت احلكومة عدة عوامل معطلة لتنميـة نـساء األريـاف وال سـيما املستـضعفات              - ٣١٨
يع وتــدرس اخلطــة اخلمــسية العاشــرة حاليــاً التفاوتــات اإلقليميــة والتنفيــذ الفعــال والــسر. منـهن 

 . للربامج الرامية ملعاجلة الشواغل يف جماالت التعليم والصحة ونظم كسب العيش
 يف املائة من قوة العمل النـسائية، ومـع ذلـك فهـن         ٨٩,٥تتركَّز يف القطاع الزراعي      - ٣١٩

وإدراكاً منها هلذا األمر، تركِّز اخلطة العاشرة على التنفيـذ الفعـال لتـشريعات              . ال ميلكن أراضٍ  
ــدة وإصــدار      اإلصــال ــع األراضــي الزائ ــة وتوزي ــى للملكي ــة باألراضــي واحلــد األعل حات املتعلق

وخالل فتـرة اخلطـة العاشـرة سـوف تـوفّر           . صكوك ملكية مشتركة يف إطار املشاريع احلكومية      
 مـساكن باـان إىل اُألسـر الـيت تنتمـي بـصورة رئيـسية             “أنديرا أواس يوجانا  ”يف إطار برنامج    

وبالنسبة لبقية األسر العائشة حتـت خـط        . ئل املنبوذة العائشة حتت خط الفقر     القبا/إىل الطوائف 
وهنـاك حاجـة لبنـاء      . الفقر، سيكون هناك حتول تدرجيي يف برنامج اإلسكان املرتبط باالئتمـان          

قدرة مؤسـسية يف قطـاع اإلسـكان الريفـي فيمـا يتعلـق بتـصميم املنـازل واإلمـداد بـاملواد اخلـام                      
وجيــب أن . ن إشــراك اتمعــات احملليــة الريفيــة يف ختطــيط املنــازل وتــصميمها ويتعــي. والتــشييد

 .تكون باملنازل مرافق جلمع ماء املطر واإلمدادات املائية واإلصحاح
 املساواة أمام القانون ويف األمور املدنية: ١٥املادة 

 معلومات أساسية
املـادة  (اوية داخـل إقلـيم اهلنـد        يكفل الدستور املـساواة أمـام القـانون واحلمايـة املتـس            - ٣٢٠
وعالوة على ذلك، فإن الدسـتور حيظـر التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس أو الطائفـة أو              ). ١٤

املـادة  (ويكفل الدستور أيضاً تساوي الفرص يف الوظائف العامـة  ). ١٥املادة (الديانة أو املولد   
عمل املتـساوي بالنـسبة لكـل مـن         واألجر املتساوي لقاء ال   ) ١٧املادة  (وإلغاء ظاهرة النبذ    ) ١٦

وعـالوة علـى   ). ٢١املادة (، واحلق يف احلياة واحلرية الشخصية      ))هـ (٣٩املادة  (الرجل واملرأة   
 وقـانون األطفـال     ١٩٩٣ وأنظمـة العمـل لعـام        ١٩٥٥ذلك، يكفل قانون احلقوق املدنية لعـام        

دسـتورية، فـإن النـساء ال    وبالرغم من وجود الـضمانات ال   .  أيضاً احلق يف املساواة    ١٩٩٢لعام  
وفـضالً عـن    . يتمتعن بفرص متساوية فيما يتعلق باحلصول على كـثري مـن احلقـوق والتمتـع ـا                

ذلــك، فإنــه مــن الــصعب إعمــال احلقــوق املتعلقــة بــاألجر املتــساوي أو حــىت احلــد األدىن مــن    
 .األجور، نظراً ألن النساء يتركزن يف القطاعني الزراعي وغري الرمسي

. يف اهلند تتمتع املـرأة حبقـوق متـساوية يف املـسائل املدنيـة وحبـق الـدخول يف العقـود                    - ٣٢١
 مـن   ١١ووفقـاً للمـادة     .  ال مينع املرأة من الدخول يف عقود       ١٨٧٢فقانون العقود اهلندي لعام     

هذا القانون، حيـق ألي شـخصٍ راشـد وسـليم العقـل وغـري فاقـد لألهليـة القانونيـة ألي سـبب                        
 املرأة أيـضاً مـن الـدخول يف         ١٩٣٢كذلك ال مينع قانون الشراكة لعام       . عقدآخر الدخول يف    



CEDAW/C/IND/2-3
 

116 05-57214 
 

ــشاء شــركة خاصــة    وبإمكــان املــرأة أيــضاً شــراء األســهم يف   . شــراكة أو تكــوين شــركة أو إن
ويف اهلنــد، تعــود امللكيــة إىل الــشخص الــذي تكــون  . الــشركات واحلــصول علــى فوائــد منــها 

 الــذي حيظــر  ١٩٨٨لعــام “ بينــامي”املعــامالت ) حظــر(وقــانون . األمــالك مــسجلة بامســه  
 .شراء األمالك باسم طرف ثالث، يسمح بشراء ممتلكات باسم الزوجة أو اإلبنة/استثمار
حيـــق لكـــل مـــن املـــرأة والرجـــل حيـــازة املمتلكـــات والتمتـــع ـــا واحلـــصول علـــى   - ٣٢٢

وال يوجـد أي منـع      . استحقاقات األسرة والقروض املصرفية وسـائر أشـكال االئتمانـات املاليـة           
وجيـري تعـديل قـانون وراثـة اهلنـدوس          . أو تقييد للمرأة يف إدارة املمتلكات بـصفتها الشخـصية         

ــام  ــشتركة     ١٩٥٦لع ــة امل ــاً يف ممتلكــات الورث ــرأة حقوق ــاً  ( ــدف مــنح امل ــرأة حقوق إعطــاء امل
 ).متساوية يف ممتلكات األسالف

ن بــنفس احلقــوق يف عــرض مــشاكلهن  وتعامــل النــساء معاملــة األفــراد وهــن يتمــتع  - ٣٢٣
وميكــن للمــرأة أن ترفــع دعــاوى بامسهــا . وطلــب االنتــصاف لــدى أي حمكمــة أو هيئــة قــضائية

والنــساء ميارســن مهنــة . كمــا أن شــهادا مقبولــة بــدون حاجــة إىل برهــان إضــايف . الشخــصي
هليئـات القـضائية   احملاماة ويعملـن كمستـشارات قانونيـات ميـثِّلن مـوكِّلني أمـام مجيـع احملـاكم وا            

 .كما يعملن أيضاً يف جمال إقامة العدل كقاضيات يف مجيع احملاكم
ويكفل الدستور احلمايـة املتـساوية فيمـا يتعلـق بـاحلق يف احلركـة واإلقامـة حبريـة يف                     - ٣٢٤

إالّ أن التقاليـد واملمارسـات حتـد مـن          )). د(و  ) ج (١٩املـادة   (أي منطقة داخل أراضـي اهلنـد        
 .أة على احلركةقدرة املر
للمـرأة بعـد الـزواج يعتمـد علـى مقـر اإلقامـة          “ مقر اإلقامة الدائم  ”يف املاضي كان     - ٣٢٥

الــدائم للــزوج، ولــذلك كــان وصــوهلا إىل احملــاكم واالنتــصاف يعتمــد أيــضاً علــى مقــر اإلقامــة 
مي بيد أن احملكمة العليا حكمت يف قضية ناراسـيمها راو ضـد فنكاتـا الكـش               . الدائمة لزوجها 

)٣) (١٩٩١ SCC يف ضوء تفسريها للقـانون الـدويل اخلـاص بـأن مقـر اإلقامـة الـدائم                 ) ٤٥١
وعليـه فـإن املـرأة ليـست حـرة يف أن            . للمرأة ال ينبغـي بالـضرورة أن يتبـع مكـان إقامـة الـزوج              

حتتفظ مبقر إقامة دائم من اختيارها فحسب بل هي حرة أيـضاً يف اللجـوء إىل أي حمكمـة طلبـاً        
 .لالنتصاف

 مبادرات الدولة
على الرغم من إن املساواة مكفولة يف الدستور، فإن املساواة الفعلية ال تـزال بعيـدة                 - ٣٢٦

وقـد اختـذت احلكومـة عـدة تـدابري مـن            . عن املعايري املنصوص عليها يف الدسـتور ويف االتفاقيـة         
 .٣أجل اإلعمال الفعلي هلذه احلقوق، ، كما هو موضح حتت املادة 
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 رحلة املقبلةحتديات امل

تشكِّل القواعـد االجتماعيـة الثقافيـة الـضاربة اجلـذور والفاصـل بـني العـام واخلـاص                    - ٣٢٧
. وقسمة العمل يف املرتل وقيم النظام األبوي عقبات رئيـسية أمـام بلـوغ املـرأة املـساواة الفعليـة                   

وضـمان القـضاء   وقد التزمت احلكومة يف سياستها الوطنية لتمكني املـرأة مبعاجلـة هـذه املـسائل       
 .على التمييز

 املساواة يف الزواج والعالقات األسرية: ١٦املادة 
 معلومات أساسية

وكما جاء يف التقرير األويل، فـإن       . تتبع اهلند نظاماً قانونياً تعددياً قائماً على الديانة        - ٣٢٨
والطــالق ورعايــة خمتلــف الطوائــف الدينيــة تتبــع قوانينــها اخلاصــة يف املــسائل املتــصلة بــالزواج  

بيـد أن   . األطفال والوصاية عليهم وغري ذلك مـن املـسائل الـيت تتـصل بـاحلقوق داخـل األسـرة                  
فاملمارسـات  . النساء ال يعاملن علـى قـدم املـساواة مـع الرجـال يف الـزواج والعالقـات األسـرية             

ومل . كينــهامـن قبيـل املهــر وزجيـات األطفـال وإهــداء الفتيـات إىل املعبـد تــضر بتنميـة املـرأة ومت        
تكن األحكام القانونية املناهـضة هلـذه املمارسـات فعالـة، وذلـك الرتباطهـا بـالقيم االجتماعيـة                   

ويلـزِم  . ويعتبر الزواج يف اهلند مؤسـسة ذات قدسـية     . واملمارسات الثقافية والفقر وعدم الوعي    
اج قبـل اسـتخراج مرسـوم    قانون حماكم األسرة احملاكم بأن حتاول املصاحلة واحملافظة علـى الـزو     

 .الطالق
وتنص مجيع قوانني األحوال الشخصية ما عـدا القـانون اإلسـالمي، علـى أن يكـون                  - ٣٢٩

وينص قانون منـع زواج األطفـال لعـام    .  بالنسبة لألوالد ٢١ بالنسبة للبنات و     ١٨سن الزواج   
رس يف كـثري مـن      بيد أن زواج القاصـرين ال يـزال يمـا         .  أيضاً على هذه األعمار نفسها     ١٩٧٨

. أجزاء اهلند وهو أمر لـه جـذور يف التقاليـد والثقافـة كمـا يتـضح مـن زواج الرضـع راجـستان                       
. ويكتفي قانون منع زواج األطفال بفرض عقوبات على املذنب فقـط ولكنـه ال يلغـي الـزواج                 

 .فالقبول االجتماعي للزواج يف سن مبكِّرة يتناىف مع تنفيذ القانون
و شرط قانوين لصحة الزواج، ولكن مـن الناحيـة العمليـة تكـاد أالّ تكـون                 القبول ه  - ٣٣٠

للمرأة أي كلمة فيما يتعلق باختيار شريك حياا، ومىت تريد أن تتزوج أو ما إذا كانت تريـد                  
ومجيـــع قـــوانني األحـــوال الشخـــصية مـــا عـــدا القـــانون اإلســـالمي متنـــع تعـــدد  . الـــزواج أم ال

 جرمية يعاقب عليها القانون اجلنائي كما إنه يـشكِّل أساسـاً            واجلمع بني زوجني هو   . الزوجات
ومع أن للزوجني حقوقاً متساوية يف الزواج، فإن املمارسة العرفية الدارجـة تتمثَّـل يف               . للطالق

وممـا يزيـد حالـة املـرأة تفاقمـاً الوضـع       . أن الرجل هو رب العائلة وبالتـايل فهـو صـاحب القـرار      
 .تبعية االقتصادية والقيود املفروضة على احلركةالتعليمي غري املتساوي وال
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، على أنـه مببـادرة مـن مجيـع أصـحاب            ٢٠٠١تنص السياسة الوطنية لتمكني املرأة،       - ٣٣١
املصلحة مبا فيهم اتمع احمللي والزعمـاء الـدينيني ومـشاركتهم الكاملـة سـوف تتجـه الـسياسة                   

ل تلك املتصلة بـالزواج والطـالق والنفقـة    حنو التشجيع على تغيري قوانني األحوال الشخصية مث      
وعليـه ينبغـي أن ينبـع طلـب التغـيري مـن         . والوصاية حىت يتسىن القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           

 .اتمع احمللي نفسه
 مبادرات الدولة

استعرضــت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة القــوانني التمييزيــة واقترحــت إدخــال كــثري مــن    - ٣٣٢
 علـى   ٢وقـد مت تـسليط الـضوء يف إطـار املـادة             .  نظـر احلكومـة الفعلـي      التعديالت اليت هي قيـد    

 .بعض التعديالت اليت أُدخلت يف قوانني األحوال الشخصية
ــق بإجنــاب األطفــال وال         - ٣٣٣ ــرار املتعل ــار يف اختــاذ الق ــرأة أي خي ــدر أن يكــون للم وين

م الـذين يتخـذون هـذه       إذ أن العائلـة وأفرادهـا الـذكور هـ         . عددهم أو الفتـرات الفاصـلة بينـهم       
ويـدل  . القرارات يف أغلب األحوال وبعد ذلك يوضع على املـرأة عـبء إجنـاب أطفـال ذكـور                 

على ذلك العدد املتزايد حلاالت قتل األجِنة األنثوية ووأد الرضيعات باستخدام التكنولوجيـات             
 تــتم وحتــدث وفيــات كــثرية نتيجــة لعمليــات اإلجهــاض الــيت  . املتقدمــة لتحديــد نــوع اجلــنس 

ويبـاح اإلجهـاض قانونـاً يف بعـض الظـروف مبوجـب قـانون االـاء الطـيب                   . بصورة غري قانونية  
، بالنص على املكـان واألشـخاص   ٢٠٠٢ومت تعديل هذا القانون يف عام     . ١٩٧١للحمل لعام   

 .املأذون هلم بإجراء اإلجهاض، كما ينص القانون على عقوبات مشددة
تـراف بـاألب الـذي هـو رب العائلـة كوصـي مـسؤول عـن                 درجت العادة على االع    - ٣٣٤
بيــد أن احملكمــة . وتتــضمن معظــم قــوانني األحــوال الشخــصية أيــضاً أحكامــاً مــشاة  . القُــصر

، حكمـت بـأن عـدم االعتـراف بـاألم      )AIR 1999 SC 1149(العليـا، يف قـضية غيتـا هاريهـاران     
 .ترفت باألم كوصي على الطفل القاصركوصي يشكِّل متييزاً، وتطبيقاً ملبادئ االتفاقية اع

وتعتــرف مجيــع . للمــرأة حــق مــساوٍٍ حلــق الرجــل يف حيــازة املمتلكــات والتمتــع ــا  - ٣٣٥
. ويعتـرف قـانون وراثـة اهلنـدوس بـاملرأة والبنـات كورثـة          . قوانني األحوال الشخصية ذا احلق    

واملمتلكـات  )  الورثـة املـشتركَة    املعروفة مبمتلكات (ويفرق هذا القانون بني ممتلكات األسالف       
ويف الوقــت الــذي تــرث فيــه املــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل املمتلكــات   . املكتــسبة ذاتيــاً

املكتسبة ذاتياً، فإنه ليس هلا أي حـق يف ممتلكـات األسـالف، الـيت تـؤول إىل الرجـل كحـق لـه                     
ن احلصول علـى حـصة متـساوية        وهكذا فإن هذا القانون مييز ضد املرأة وحيرمها م        . منذ مولده 

وقد قامـت بعـض احلكومـات الوالئيـة هـي كارناتاكـا وأنـدرا بـراديش                . يف ممتلكات األسالف  
وتاميل نادو بتعديل قانون وراثة اهلندوس، واعترفت حبق املرأة يف أن تكون شـريكة يف اإلرث                
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نون وراثــة ويقتــرح تعــديل قــا. حيــق هلــا احلــصول علــى حــصة مــساوية يف ممتلكــات األســالف 
اهلنـــدوس ليمـــنح املـــرأة حقـــوق الـــشراكة يف اإلرث حـــىت حتـــصل علـــى حـــصة يف ممتلكـــات   

ويقـر حقهـا يف أن تـرث حـصة          “ شريك”أما القانون اإلسالمي فيعترف باملرأة كـ       . األسالف
ويعترف نظام الوراثة اهلندي الذي ينطبق على املـسيحيني حبـق املـرأة يف              . حمددة من املمتلكات  

 .ترث املمتلكات ولكن نصيبها يكون يف العادة أقل من نصيب نظرائها الذكورأن 
يعترف القانون للمرأة حبق التملُّك ومع ذلك فهي مـن الناحيـة العمليـة حمرومـة مـن                   - ٣٣٦
وكثرياً ما يلجأ الرجال إىل التوصية بتحويل امللكية إىل شخص آخر عن طريـق حتريـر                . التملُّك

وقد جاءت من احملكمة العليـا بعـض املبـادرات الراميـة           . حصتها املشروعة وصية حترم املرأة من     
إىل إدخــال تغــيريات يف قــانون األحــوال الشخــصية يف جمــاالت مثــل رعايــة األطفــال والوصــاية  

ففــي قــضية بالتــشوري هانيومايامــا تاديكامــالال كوتلينغــام،   . علــيهم والنفقــة وحقــوق امللكيــة 
)AIR 2001 SC 3062(رت احمل١٤كمة العليا احلكم الوارد يف املادة ، فس) من قانون وراثـة  ) ١

اهلندوس لصاحل املرأة، حيث حكمـت بـأن حقـوق الزوجـة يف امللكيـة الـيت تـورث هلـا، عوضـاً                       
عــن نفقتــها، عــن طريــق وصــية تفــرض عليهــا قيــوداً ومتنحهــا حقوقــاً حمــدودة يف التمتــع ــذه    

. صبح الزوجــة مالكــاً مطلقــاً للممتلكــات املــذكورة امللكيــة، تتــسع لتــصبح حقوقــاً مطلقــة وتــ  
وهكذا فقد اعترفت احملكمة حبق األرملة يف أن تـصبح مالكـة كاملـة للممتلكـات بغـض النظـر                

وفيما يتعلق باملساواة يف حيازة امللكية وقوانني املـرياث، فقـد           . عن التقييد الذي تفرضه الوصية    
، بـأن قـوانني   )AIR 1996 SC 1697( مـودليري  ماسـيالماين . حكمت احملكمة العليـا يف قـضية س  

األحوال الشخـصية املـستمدة مـن الكتـب املقدسـة، الـيت تعطـي املـرأة وضـعاً دونيـاً هـي شـيء                         
ويف قـضية دانيـال لطيفـي     . يتناىف مع املساواة، وأيـدت حـق نـساء القبائـل يف وراثـة املمتلكـات               

)AIR 2001 SC 3958(  ناوهلـا ملـسألة الـسالمة الدسـتورية لقـانون      ، أيدت احملكمة العليـا، أثنـاء ت
، حق املـرأة املـسلمة املتزوجـة يف طلـب      ١٩٨٦لعام  ) يف الطالق (املرأة املسلمة   ) محاية حقوق (

 ). أشهر بعد الطالق٣املقصود بالعدة هو فترة (النفقة من طليقها حىت بعد فترة العدة 
ــانون الطــالق اهلنــدي    - ٣٣٧ ــانو) تعــديل(مت تعــديل ق ــانون زواج  وق ــة اهلنــدي وق ن الوراث

اهلندوس وقانون زواج وطالق البارسي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، وذلـك حبـذف األحكـام                  
 ).٢انظر املادة (التمييزية 
ال يوجـــد تـــشريع مركـــزي يقـــضي بالتـــسجيل اإللزامـــي للزجيـــات، وتقـــوم بعـــض  - ٣٣٨

وأوصت اللجنة الربملانيـة املعنيـة      . نفيذيةالواليات بإنفاذه إما من خالل قوانني والئية أو أوامر ت         
واحلكومـة  . بتمكني املرأة احلكومة بأن جتعل تـسجيل الزجيـات إلزاميـاً وهـو مـا قبلتـه احلكومـة                  

، جبعـل تـسجيل الزجيـات إلزاميـا والقـضاء         ٢٠٠١ملتزمة، يف سياستها الوطنيـة لـتمكني املـرأة،          
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ة للمـرأة عاكفـة علـى صـياغة قـانون      واللجنـة الوطنيـ  . ٢٠١٠على زجيات األطفال حبلول عـام       
 .للتسجيل اإللزامي للزجيات
 حتديات املرحلة املقبلة

ــة يف         - ٣٣٩ ــدابري القانوني ــشلت الت ــد ف ــاً، وق ــة دوراً حامس ــة والديان ــد والثقاف تلعــب التقالي
ويشكِّل انتشار الفقر وتدني مستوى الـوعي املـشاكل الرئيـسية يف    . إحداث التغيريات املنشودة 

 ر حقـوق امللكيـة يف النظـام األبـوي قـد سـاهم يف                    . الهذا اواحلكومة، إدراكاً منها ألن تطـو
وضع التبعية املمنوح للمرأة، قد التزمت يف اخلطة العاشـرة بـأن تبـذل جهـوداً خاصـة للنظـر يف         
التعــديالت الواجــب إدخاهلــا يف التــشريعات املتــصلة حبيــازة املمتلكــات والوراثــة، وذلــك عــن    

ن توافــق آراء بــشأن هــذا املوضــوع وجعــل هــذه التــشريعات أكثــر عــدالً بالنــسبة  طريــق تكــوي
 .للجنسني
ــد    - ٣٤٠ ــانون مــدين موح ــادي الدســتور بق ــضية ســارال    . ين ــا يف ق وكــررت احملكمــة العلي

، اإلعراب مـرة أخـرى عـن احلاجـة إىل     )AIR 2003 SC 2902(مدهغال وقضية جون فاالماتوم 
وهـذا  .  مـن الدسـتور والـنص علـى قـانون موحـد            ٤٤قـاً للمـادة     صياغة قانون مـدين موحـد وف      

 .األمر ال يزال ميثِّل موضوعاً حساساً وحتدياً بالنسبة للحكومة
 العنف ضد املرأة

ــسجيل        - ٣٤١ ــة جبمــع وت ــوزارة الداخلي ــابع ل ــة الت ــسجالت اجلرمي ــوطين ل يقــوم املكتــب ال
وتبــين اإلحــصاءات املتعلقــة بنــسبة . اجلــنسالبيانــات املتعلقــة بــالعنف القــائم علــى أســاس نــوع 

العدد اإلمجايل للجرائم املرتكَبـة ضـد املـرأة إىل العـدد اإلمجـايل للجـرائم املرتكبـة يف اهلنـد، أنـه                        
 إىل  ١٩٩١ يف عـام     ١٣٥ ٧٧١رغم حـدوث زيـادة يف عـدد اجلـرائم املرتكبـة ضـد املـرأة مـن                   

لعـدد الكلـي للجـرائم اخنفاضـاً هامـشياً          ، فقد اخنفضت النسبة إىل ا     ٢٠٠٣ يف عام    ١٤٠ ٦٠١
 .٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٢,٥٦ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٢,٧٦من 

 عدد اجلرائم املرتكبة ضد املرأة يف اهلند
الرقم  عدد احلوادث

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ عنوان اجلرميةاملتسلسل
 ٢٠٠٣التغير يف عام 

١٩٩٨بالنسبة إىل عام 
 ٤,٦ ١٥ ٨٤٧ ١٦ ٣٧٣ ١٦ ٠٧٥ ١٦ ٤٩٦ ١٥ ٤٦٨ ١٥ ١٥١ االغتصاب ١
 ١٨,٧- ١٣ ٢٩٦ ١٤ ٥٠٦ ١٤ ٦٤٥ ١٥ ٠٢٣ ١٥ ٩٦٢ ١٦ ٣٥١ اخلطف واالختطاف ٢
 ١١,٠- ٦ ٢٠٨ ٦ ٨٢٢ ٦ ٨٥١ ٦ ٩٩٥ ٦ ٦٩٩ ٦ ٩٧٥ القتل بسبب املهر ٣
 ٢٢,٥ ٥٠ ٧٠٣ ٤٩ ٢٣٧ ٤٩ ١٧٠ ٤٥ ٧٧٨ ٤٣ ٨٢٣ ٤١ ٣٧٦ التعذيب ٤
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الرقم  عدد احلوادث
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ عنوان اجلرميةاملتسلسل

 ٢٠٠٣التغير يف عام 
١٩٩٨بالنسبة إىل عام 

 ٦,٤ ٣٢ ٩٣٩ ٣٣ ٩٤٣ ٣٤ ١٢٤ ٣٢ ٩٤٠ ٣٢ ٣١١ ٣٠ ٩٥٩ التحرش ٥
 ٥٣,٠ ١٢ ٣٢٥ ١٠ ١٥٥ ٩ ٧٤٦ ١١ ٠٢٤ ٨ ٨٥٨ ٨ ٠٥٤ املضايقة اجلنسية ٦
 ٦٨,٥- ٤٦ ٧٦ ١١٤ ٦٤ ١ ١٤٦ توريد البنات ٧
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر “سايت”قانون منع الــ  ٨
 ٣٦,٦- ٥ ٥١٠ ١١ ٢٤٢ ٨ ٧٩٦ ٩ ٥١٥ ٩ ٣٦٣ ٨ ٦٩٥ االجتار الالأخالقي) منع(قانون  ٩
ــانون  ١٠ ــع(قـ ــرأة يف  ) منـ ــرض املـ عـ

 ٤٤٨,٩ ١ ٠٤٣ ٢ ٥٠٦ ١ ٠٥٢ ٦٦٢ ٢٢٢ ١٩٠ صورة غري الئقة
 ٢٥,٠- ٢ ٦٨٤ ٢ ٨١٦ ٣ ٢٢٢ ٢ ٨٧٦ ٣ ٠٦٤ ٣ ٥٧٨ قانون منع املهر ١١
 ١٤٠٠,٩ ١٤٣٦٠١ ١٤٣٠٣٤ ١٤١٧٩٥ ١٣٥٣٧٣ ١٣١٧٧١ ٤٧٥ اموع 

 .الت اجلرائماملكتب الوطين لسج: املصدر

. يتم التصدي للعنف ضـد املـرأة مـن خـالل القـانون والـسياسات وخـدمات الـدعم                   - ٣٤٢
فمن جهة، تعمل احلكومة على تعزيز التشريعات القائمة وتطـوير آليـات مؤسـسية جديـدة أي              
ــانون     مراكـــز الـــشرطة الـــيت تـــديرها الـــشرطيات وحـــدهن وتوعيـــة العـــاملني علـــى إنفـــاذ القـ

انية، ومن ناحية أخرى توفِّر احلكومة خـدمات الـدعم للنـساء املستـضعفات              باالعتبارات اجلنس 
 .أي منازل اإلقامة املؤقتة ومرافق السكن الداخلي للعامالت وإعادة تأهيل ضحايا العنف

سنت احلكومة تدابري تشريعية ملكافحـة خمتلـف أشـكال العنـف            : التدابري التشريعية  - ٣٤٣
وأُعطيـت الـشرطة دوراً قانونيـاً بغيـة منـع           . ات الـدعم للمـرأة    واألعمال الوحشية ولتوفري خـدم    

 .وقوع اجلرائم وتنفيذ القوانني والتحقيق يف اجلرائم
 وفقاً للبيانات املسجلة من املكتب الـوطين لـسجالت اجلـرائم مـا        :املضايقة اجلنسية  - ٣٤٤

 قـانون العقوبـات   واتـضح أن احلكـم املوجـود حاليـاً يف    . فتئت تزداد حـاالت املـضايقة اجلنـسية     
اهلندي ليس كافياً ملعاجلة مجيع أشكال إساءة املعاملة جنسيا واملضايقات اجلنسية اليت تبـدأ مـن         

 AIR(ويف قـضية فيـشاكا   . املغازلـة واإلميـاءات والتحـرش وتـصل إىل اإليـذاء اجلنـسي العنيـف       

1997 SC 3011 (       فت احملكمـة العليـا املـضايقة اجلنـسية بطريقـة تتفـق مـع التعريـف الـوارد يف   عر
 يف االتفاقية، ووضـعت مبـادئ توجيهيـة معينـة بوصـفها تـدابري وقائيـة ضـد                   ١٩التوصية العامة   

املضايقة اجلنسية يف مكـان العمـل وأصـدرت توجيهـات إىل املخـدمني تـدعوهم لوضـع آليـات                    
ف إىل  وعمالً باحلكم املـذكور أعـاله، اختـذت احلكومـة خطـوات كـثرية ـد               . يف مكان العمل  

 ).١١يرجى الرجوع إىل املادة (كفالة االمتثال للقانون الذي أرسته احملكمة العليا 
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 يعتبر طلب املهر وأخذه جرمية وقد مت تعديل قـانون         :املهر والوفيات املتصلة باملهر    - ٣٤٥
.  كمـا مت كــذلك تعــديل القـانون اجلنــائي وفقــاً لــذلك  ١٩٨٦ و ١٩٨٤حظـر املهــر يف عــامي  

-٢٠٠٢وحــدث يف عــام ). ٣٧٠ و ٣٦٩الفقرتــان (تفاصــيل يف التقريــر األويل وقــد وردت 
وممارسـة  .  اخنفاض طفيف يف حـوادث املـضايقة بـسبب املهـر والوفيـات املتـصلة بـاملهر                 ٢٠٠٣

والبطالـة  . املهر مـستمرة رغـم أنـف القـانون، وذلـك ألـا ال تـزال حتظـى بـالقبول االجتمـاعي                    
ادية والتركيز الزائـد علـى الـزواج بالنـسبة للنـساء هـي عوامـل         واجلشع فيما يتعلق باملكاسب امل    

 .جتعلهن أكثر عرضة للمضايقة بسبب املهر
 ٨ باإلضــافة إىل قــانون العقوبــات اهلنــدي، عــرِض علــى الربملــان يف  :العنــف املــرتيل - ٣٤٦
مــشروع قــانون احلمايــة مــن ” قــانون جديــد بــشأن العنــف املــرتيل عنوانــه  ٢٠٠٢مــارس /آذار
بغيــة التـصدي لـشكل خفـي حــىت اآلن مـن أشـكال العنـف ضــد       “ ٢٠٠٢ف املـرتيل لعـام   العنـ 

وقــد أحيـل مــشروع القـانون هــذا إىل اللجنـة الربملانيــة الدائمـة، نظــراً     . املـرأة يف الــدائرة املرتليـة  
وقـد أصـدرت اللجنـة توصـياا، لكنـه مل           . لوجود اعتراضات عليـه مـن قبـل اموعـة النـسائية           

ختـــاذ أي إجـــراء آخـــر بـــشأن مـــشروع القـــانون هـــذا بـــسبب حـــلّ الربملـــان يف   يكـــن ممكنـــاً ا
ومتت صـياغة   . والتزمت احلكومة احلالية بسن قانون بشأن العنف املرتيل       . ٢٠٠٤فرباير  /شباط

مشروع قانون جديد روعيت فيها آراء اموعات النسائية ومـن املـرجح أن يـتم عرضـه علـى                   
 .الربملان قريباً

 هنــاك طلبــات متزايــدة تــدعو إىل تعــديل التعريــف الــضيق لالغتــصاب  :باالغتــصا - ٣٤٧
الوارد يف قـانون العقوبـات اهلنـدي وإىل حـذف احلكـم الـوارد يف قـانون أدلـة اإلثبـات اهلنـدي                        

ــادة ( ــه يف       )) ٤ (١٥٥امل ــل ارتكبت ــسبب فع ــرأة ب ــصداقية شــهادة امل ــن يف م ــث ميكــن الطع حي
رأة القــوانني، وأوصــت بتعــديل شــامل فيمــا يتعلــق   واستعرضــت اللجنــة الوطنيــة للمــ . املاضــي

باجلرائم ضـد املـرأة املنـصوص عليهـا يف قـانون العقوبـات اهلنـدي، وذلـك بغـرض جـرب الـضرر                        
واملشاورات جارية على قـدم وسـاق بغيـة تعـديل املـواد ذات الـصلة                . الذي تسببه تلك اجلرائم   

وتقـوم  . قـانون أدلـة اإلثبـات اهلنـدي       يف قانون العقوبات اهلنـدي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة و           
 .اللجنة الوطنية للمرأة أيضاً بصياغة مشروع جديد ينص على تعويض ضحايا االغتصاب

يف قضايا متنوعة تـدين احملكمـة العليـا املتـهم بنـاء علـى بينـة الـضحية بـدون التمـاس                        - ٣٤٨
ىل معاقبة املتهم، مبنح النـساء      ويف حاالت كثرية، قامت احملكمة العليا باإلضافة إ       . برهان إضايف 

، وقـضية  )AIR 1996 SC 922(قضية بودهيساتوا غوتام ضد سورا تشاكروبورثي (تعويضات 
، وقـضية حمفـل دهلـي    )AIR 2000 SC 988(رئيس جملس السكك احلديدية ضـد شـاندرميا داس   
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دسـتورية  وأرست احملكمـة ال ]. ١٤ SCC ١) ١٩٩٥[(للعامالت املرتليات ضد االحتاد اهلندي  
 .مبادئ توجيهية معينة بشأن الدعم الذي ينبغي إعطاؤه للمرأة يف حاالت االغتصاب

 وردت التدابري املتخذة للتصدي هلذه املسألة حتـت   :االجتار بالنساء ألغراض البغاء    - ٣٤٩
 .٦املادة 
.  حيـدث قتـل الرضـيعات يف بعـض أجـزاء البلـد             :قتل الرضيعات واألجِنـة األنثويـة      - ٣٥٠

وكـثرياً مـا يـستخدم حتليـل الـسائل         . والسبب يف هذه املمارسة هو تفضيل األبنـاء علـى البنـات           
احملــيط بــاجلنني والتــصوير باملوجــات الــصوتية لتحديــد نــوع جــنس الطفــل قبــل والدتــه ويــساء  

ومثـة مبعـث قلـق رئيـسي آخـر هـو النـسبة بـني                . استخدام هذه املعلومات لقتل األجِنـة اإلنثويـة       
غــري املواتيــة واآلخــذة يف االحنــدار بــشدة يف بعــض الواليــات مثــل البنجــاب وهاريانــا  اجلنــسني 
) حظـر انتقـاء نـوع اجلـنس       (وقد سنت احلكومة قانون تقنيات التشخيص قبـل الـوالدة           . ودهلي
 ــدف منــع إســاءة اســتخدام التقنيــات العلميــة  ٢٠٠٣ الــذي مت تعديلــه يف عــام ،١٩٩٤لعــام 

 .نوع جنس اجلننيعن ومنع العيادات من الكشف 
بفــضل جهـود اإلصــالحيني االجتمــاعيني مـن أمثــال راجــا رام موهــان   : “ســايت”الــ   - ٣٥١

روي مت حظر ممارسة تقدمي املرأة نفسها قربانـاً علـى حمرقـة زوجهـا املتـويف الـيت كانـت واسـعة                       
وادث بيــد أنــه مت يف الــسنوات األخــرية اإلبــالغ عــن عــدد قليــل مــن احلــ  . االنتــشار يف املاضــي

 بغـرض منـع ارتكـاب       ١٩٨٧ لعـام    “سـايت ”املتفرقة وسنت احلكومة قانوناً هو قانون منـع الــ           
وجيـري  . “سـايت ” كما أعطت أيضاً سلطات املقاطعات صالحية منـع حـدوث الــ              “سايت”الـ

 .“سايت”حالياً تعديل هذا القانون بغرض تشديد العقوبة على من ميارسون الـ
القبائـل  /ية الـيت ترتكـب ضـد نـساء الطوائـف املنبـوذة            العنف واألعمـال الوحـش     - ٣٥٢
:  تصنف اجلـرائم الـيت ترتكَـب ضـد الطوائـف املنبـوذة والقبائـل املنبـوذة يف جممـوعتني                    :املنبوذة

وقــد اخنفــض العــدد اإلمجــايل للجــرائم حتــت هــذين العنــوانني . القـانون العــام والتــشريع اخلــاص 
 يف املائــة ١٣,٠٦ يف املائــة و ٢١,٦٥ املنبــوذة بنــسبة املرتكبــة ضــد الطوائــف املنبــوذة والقبائــل

 هـو   ٢٠٠٣ومعـدل اجلرميـة يف الـسنة        . ٢٠٠٣ إىل سـنة     ٢٠٠٢على التوايل يف الفترة من سنة       
 . يف املائة بالنسبة للطوائف املنبوذة والقبائل املنبوذة على التوايل٠,٦ يف املائة و ٢,٥حوايل 
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 املنبوذة والقبائل املنبوذةاجلرائم املرتكَبة ضد الطوائف 
 القبائل املنبوذة الطوائف املنبوذة

٪ ٢٠٠٢٢٠٠٣٪٢٠٠٣ ٢٠٠٢ نوع اجلرائم
١٣,٠٦- ٥ ٦٨٨٩ ٢١,٦٥٧٧٤-٢٦ ٢٥٢ ٣٣ ٥٠٧ العدد اإلمجايل للجرائم

  ٠,٦ ٠,٦  ٢,٥ ٣,٢ معدل اجلرمية
 ٧,٧١- ٥٥١ ١٨,١٨٥٩٧- ١ ٠٨٩ ١ ٣٣١ االغتصاب

 صفر ٦٩ ٢٧,٢٧٦٩- ٢٣٢ ٣١٩ اخلطف واالختطاف
٢١,٢٨- ٣٧ ٣٧,٧٢٤٧- ٦٣٤ ١ ٠١٨ قانون محاية احلقوق املدنية 

ارتكاب األعمال الوحشية ضد    ) منع(قانون  
٢٥,٥٦- ١ ١٣٤٠ ٢٥,٢٧٨٠٠- ٨ ٠٤٨ ١٠ ٧٧٠ القبائل املنبوذة/الطوائف املنبوذة

 .٢٠٠٣الس الوطين لسجل اجلرائم، : املصدر

 
قام العدد اإلمجايل للجرائم املرتكبة ضد الرجال والنـساء، ويف الوقـت            تبين هذه األر   

وكانـت حـاالت    . نفسه حدث اخنفـاض أيـضاً يف حـوادث االغتـصاب واخلطـف واالختطـاف              
ــي حــوايل     ــسجلة ه ــصاب امل ــل    ٥٥١ و ١ ٠٨٩االغت ــساء القبائ ــوذة ون ــف املنب ــساء الطوائ  لن

 يف ٧,٧١ يف املائـة و  ١٨,١٨فاضـاً حبـوايل   وهذا ميثـل اخن   . ٢٠٠٣املنبوذة على التوايل يف عام      
وتبلـغ النـسبة املئويـة للعـدد اإلمجـايل للجـرائم املرتكبـة        . ٢٠٠٢املائة على التـوايل مقارنـة بعـام         

 يف املائـة  ٠,٧٣القبائل املنبـوذة مقارنـة بالعـدد اإلمجـايل للجـرائم حـوايل         /ضد الطوائف املنبوذة  
 .٢٠٠٣  يف املائة على التوايل يف العام٠,٥٨ و

يـــتم التـــصدي لألعمـــال الوحـــشية واجلـــرائم الـــيت ترتكَـــب ضـــد نـــساء الطوائـــف   - ٣٥٣
ويف الوقـت الـذي يلتجـأ فيـه إىل القـانون            . القبائل املنبوذة مـن خـالل التـدابري القانونيـة         /املنبوذة

 العام املتمثل يف قانون العقوبات اهلندي فيما يتعلق جبميع اجلرائم، مت إدخال تـشريعني خاصـني               
 الذي مت مبوجبه إلغـاء النبـذ واملعاقبـة علـى ممارسـته         ١٩٥٥مها قانون محاية احلقوق املدنية لعام       
الطوائـف املنبـوذة   ) منـع ارتكـاب األعمـال الوحـشية ضـد     (بأي شـكل مـن األشـكال؛ وقـانون        

، بغيـة وقـف   ١٩٩٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣٠ الذي بـدأ نفـاذه يف   ١٩٨٩والقبائل املنبوذة لعام    
القبائل املنبوذة أشخاص منتمون إىل طوائـف       /جلرائم اليت يرتكبها ضد الطوائف املنبوذة     وردع ا 
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 بيانــات مفــصلة ٢٠٠١ومبوجــب هــذين التــشريعني اخلاصــني، بــدأت جتمــع منــذ عــام . أخــرى
 .بشأن اجلرائم املتعلقة بالطوائف املنبوذة والقبائل املنبوذة كلٍ على حدة

القبائـل  /عان نطـاق التـدابري اخلاصـة لـصاحل الطوائـف املنبـوذة           وقد وسع هذان التشري    - ٣٥٤
املنبوذة ليشمل جمال القانون اجلنائي مـن حيـث أمـا ينـصان علـى عقوبـات أكثـر صـرامة مـن                       
تلــك املنــصوص عليهــا يف قــانون العقوبــات اهلنــدي وغــريه مــن القــوانني فيمــا يتعلــق بــاجلرائم    

ــة ــشئت مراكــز خاصــة يف الوال  . املماثل ــد أن ــضايا    وق ــسية لإلســراع باحملاكمــة يف الق ــات الرئي ي
وعالوة على ذلـك مت، عمـالً بقـانون التعـديل الدسـتوري             . املسجلة حصرياً حتت هذه القوانني    

، إنـشاء جلنـة وطنيـة للطوائـف املنبـوذة      ١٩٩٢مـارس  / آذار ١٢اخلامس والـستني واعتبـاراً مـن        
حملـاكم املدنيـة للقيـام بالتحقيقـات يف     والقبائل املنبوذة تتمتـع باختـصاصات واسـعة وبـسلطات ا      

 .انتهاكات احلقوق على أساس طائفي
وعالوة على ذلك، تلتزم الدولة باختاذ تدابري قانونية وإدارية مناسبة من أجل وقـف               - ٣٥٥

ممارســة التــضحية بالنــساء الالئــي يــشتبه يف ممارســتهن للــسحر، إىل جانــب شــن محلــة واســعة     
إعادة تأهيل النـساء الـضحايا واختـاذ تـدابري قانونيـة وتأهيليـة فعالـة        النطاق للتوعية االجتماعية و 

 .لوقف االستغالل اجلنسي للنساء، وال سيما املهاجرات، يف مكان العمل
 اإلنفاذ
القانون والنظام واملسائل اجلنائية هي من شأن الواليات مبوجـب الدسـتور، ولـذلك          - ٣٥٦

اشـرة عـن إدارة آليـة اإلنفـاذ الـيت تقـوم بتـسجيل               فإن حكومات الواليات مسؤولة مسؤولية مب     
وقـد اختـذت احلكومـة      . اجلرائم اليت ترتكَب ضد النساء والتحقيق فيها والكشف عنها ومنعهـا          

فباإلضـافة إىل التغـيريات التـشريعية يف        . املركزية عدداً مـن التـدابري الراميـة لوقـف هـذه اجلـرائم             
ــصدر مــن حــني إىل آخــر     ــصلة، ت ــة إىل احلكومــات  /تعليمــاتالقــوانني ذات ال ــادئ توجيهي مب

ــة ــة، برصــد وإنفــاذ التــشريعات املتــصلة     /الوالئي ــة لكــي تــضطلع، بــصورة فعال ــاليم االحتادي األق
، بعث وزير تنميـة املـوارد   ٢٠٠٠أغسطس  /وخالل شهر آب  . باجلرائم اليت ترتكب ضد املرأة    

دد فيهـا علـى احلاجـة إىل إدراج         البشرية برسائل خطِّية إىل مجيـع وزراء الداخليـة الـوالئيني يـش            
ــاهج تــدريب آليــات اإلنفــاذ يف       ــة اجلنــسانية كمكــون مــن مكونــات من وحــدة خاصــة بالتوعي
األكادمييات الوالئية لتـدريب الـشرطة وأيـضاً علـى احلاجـة إىل التوعيـة اجلنـسانية ألفـراد اهليئـة                     

 .القضائية
التــشريعات القائمــة وتطــوير آليــات  تعمــل احلكومــة علــى تعزيــز :التــدابري الوقائيــة - ٣٥٧

مراكز الشرطة الـيت تـديرها الـشرطيات وحـدهن، وتوعيـة املـوظفني املكلَّفـني بإنفـاذ              (مؤسسية  
القــوانني باالعتبــارات اجلنــسانية، وخلــق وعــي قــانوين، وتــشكيل جمموعــات جــوار عــن طريــق 
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وهـي  . ة النطـاق  من خـالل عمليـة حبـث واسـتعراض واسـع          ) إشراك اتمع املدين وما إىل ذلك     
بيـوت اإلقامـة القـصرية والـسكن        (تقوم أيضاً بإدارة مشاريع توفِّر الـدعم للنـساء املستـضعفات            

ويتــوىل الــس . كمــا تقــوم بإعــادة تأهيــل ضــحايا العنــف) الــداخلي للعــامالت ومــا إىل ذلــك
 املركــزي للرعايــة االجتماعيــة تنفيــذ مــشروع مراكــز تقــدمي املــشورة إىل األســر بغــرض تــوفري   
ــساء واألطفــال ضــحايا األعمــال الوحــشية واملــشاكل األســرية      ــة للن ــة وتأهيلي . خــدمات وقائي

ويعمـل  . وتعمل مراكز تقـدمي املـشورة لألسـر يف مقـار شـرطة املقاطعـات يف خمتلـف الواليـات                   
 مركزاً من مراكز تقدمي املشورة لألسر يف مقار الشرطة يف واليات دهلـي وكـرياال وغـرب              ١٩

ا وتريبــورا وبونديــشريي وآســام وكارناتاكــا ومــانيبور وغــوا وماهاراشــترا       البنغــال وأوريــس 
والبنجاب وهاريانا وميغااليا وناغاالند وأوتار براديش وسكيم وتاميـل نـادو ومادهيـا بـراديش               

 .حيث تقدم املساعدة القانونية وخدمات املساعدة عن طريق اهلاتف
ــا ملكافحــة اجلرميــة ضــد املــرأة    - ٣٥٨ ــراديش والبنجــاب  أنــشئت خالي ــدرا ب يف واليــات أن

وأوريــسا وراجــسان وتاميــل نــادو وأوتــار بــراديش وهيماشــال بــراديش وكاراناتاكــا ومادهيــا   
وأنشئت حماكم خاصة تعـىن بـاجلرائم       . براديش ويف األقاليم االحتادية بندجيار ودهلي وبندشريي      

 املـرأة، قـام أمـني اإلدارة        ، الـذي مت إعالنـه عامـاً لـتمكني         ٢٠٠١ويف عـام    . املرتكبة ضـد املـرأة    
املعنيــة بنمــاء املــرأة والطفــل بتوجيــه رســائل خطِّيــة إىل مجيــع احلكومــات الوالئيــة تــدعوها إىل   
إنــشاء جلــان علــى مــستوى املقاطعــات يرأســها قــضاة مقاطعــات، وذلــك الســتعراض ورصــد     

ت واليـات    حكومـة والئيـة هـي حكومـا        ١٢وقد أبلغـت      . القضايا املتعلقة باجلرائم ضد املرأة    
أندرا براديش، وتشاتسجارا، ودمان وديـو، وهاريانـا، وكـرياال، ومادهيـا بـراديش، وميغااليـا،             

واختــذت . وميــزورام، وأوريــسا، والبنجــاب، وأوتــار بــراديش عــن قيامهــا بإنــشاء هــذه اللجــان
د احلكومة املركزية أيضاً خطوات لتنظيم محلة فعالة لتوعية اجلمهـور بـالعنف الـذي ميـارس ضـ                 

املرأة وبدأت العمل على جتميـع وتبويـب املعلومـات اإلحـصائية املتـصلة بـاجلرائم الـيت ترتكَـب                    
ضد املـرأة واملتعلقـة باالغتـصاب والتـسبب يف إسـقاط اجلـنني واملـضايقة النفـسية واجلـسدية يف                     

واء العالقة الزوجية واجلرائم املتصلة بالزواج والوفاة املتصلة بـاملهر والتحـرش واالختطـاف وإغـ        
 .البنات القاصرات
 اآلليات املؤسسية

متثِّــل اإلدارة املعنيــة بنمــاء املــرأة والطفــل واللجنــة الوطنيــة للمــرأة والــس املركــزي  - ٣٥٩
للرعايـة االجتماعيــة واللجنــة الربملانيــة املعنيــة بــتمكني املــرأة وجلــان حقــوق اإلنــسان بعــضاً مــن  

رتكــب ضــد املــرأة، فــضالً عــن الــشرطة      املؤســسات املــشاركة يف التــصدي للجــرائم الــيت ت    
 .واحملاكم
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) حماكم املـرأة   (“ناري عدالت ”، برزت هيئتا    “ماهيال ساماخيا ”ويف إطار برنامج     - ٣٦٠
باعتبارمهـا وسـيلتني مبتكـرتني علـى صـعيد          ) حماكم التحكيم برئاسة النـساء     (“ماهيال بانش ”و

يئتـان خـارج إطـار النظـام القـانوين          وتعمـل هاتـان اهل    . اتمع احمللي للتصدي للعنف ضـد املـرأة       
الرمسي وتستخدمان الضغط اتمعي والرقابة االجتماعية واآلليات غري الرمسيـة ملعاقبـة مـرتكيب              

حـاالت عنـف    “ عـدالت اري  نـ ”وقـد عاجلـت     . العنف وإعادة حقوق املرأة هلا يف إطار العائلة       
 .مرتيل واغتصاب وإساءة معاملة ومضايقة جنسية لألطفال

 وعات والربامج الرامية لتمكني املرأةاملشر
ــصاديان مهــا األســباب        - ٣٦١ ــضعف االقت ــة وال ــها ألن التبعي ــاً من ــة، إدراك قامــت احلكوم

الرئيسية لألعمال الوحشية اليت ترتكب ضد املرأة، بـإطالق مـشاريع كـثرية مثـل برنـامج املـرأة        
 –والربنـامج االجتمـاعي     ومشروع دعم برنامج التدريب والعمالـة،       ) سواوالمبان(االقتصادي  

ــك، ــدف         ــا إىل ذل ــوي وم ــدريب املهــين والترب ــة للت ــدورات الدراســية املكثَّف ــصادي وال االقت
ــذات      ــى ال ــاد عل ــن االعتم ــها م ــاملرأة ومتكين ــهوض ب ــامج  . الن ــوفِّر برن ــوا”وي ــأوى “ دهارس امل

أمـا   .والتدريب للنساء الالئـي يـواجهن ظروفـاً صـعبة وال يتمـتعن بـدعم اجتمـاعي واقتـصادي                  
ــام     ــدأ يف ع ــذي ب ــة ال ــامج التوعي ــري    ١٩٨٧ – ١٩٨٦برن ــن خــالل املنظمــات غ ــدف، م  فيه

احلكوميــة، إىل توعيــة النــساء الريفيــات والنــساء الفقــريات مبختلــف القــضايا االجتماعيــة، حــىت 
والتركيـز منـصب بـصفة      . يتسىن هلن االستفادة الكاملة من طاقتهن الكامنة يف األسرة واتمـع          

وتــشارك يف تنفيــذ بــرامج التوعيــة  . اركة املــرأة يف مؤســسات بانــشيات راجخاصــة علــى مــش
 .مؤسسات البانشيات احمللية واملنظمات غري احلكومية العاملة على مستوى القواعد الشعبية

 املنظمات غري احلكومية
املنظمــات غــري احلكوميــة هــي عناصــر نــشطة جــداً يف الــدعوة والتــدريب يف اــال    - ٣٦٢

وما فتئت احلكومة تتعاون بنشاط مع املنظمات غري احلكومية بشأن خمتلـف املـسائل              . اجلنساين
والس املركزي للرعايـة االجتماعيـة      .... أي تنفيذ املشروعات ورصد وإصالح القوانني وإخل      

هو منظمة جامعة إلقامة شبكة روابط باملنظمات غري احلكوميـة املنتـشرة يف مجيـع أحنـاء البلـد،              
 . االس الوالئية للرعاية االجتماعيةوذلك من خالل

 التحديات
بأنـه ينبغـي التـصدي بـصورة فعالـة          ) ٢٠٠١(تسلِّم السياسة الوطنيـة لـتمكني املـرأة          - ٣٦٣

جلميع أشكال العنف ضد املـرأة اجلـسماين والعقلـي سـواء كـان مرتليـاً أو جمتمعيـاً مبـا يف ذلـك                        
وسـوف يـتم إنـشاء      . وذلك بغيـة القـضاء عليهـا      أشكال العنف الناشئة عن األعراف والتقاليد،       

املشروعات اليت تقدم املساعدة يف جمـال منـع وقـوع العنـف مبـا يف        /وتعزيز املؤسسات واآلليات  
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ذلك املـضايقات اجلنـسية يف مكـان العمـل والعـادات مثـل املهـر وإعـادة تأهيـل ضـحايا العنـف                
هـذه الـسياسة باختـاذ تـدابري فعالـة ملنـع            وتلتـزم   . واختاذ إجراءات فعالة ضد مرتكيب هذا العنـف       

مجيع أشكال العنـف مبـا يف ذلـك املـضايقات اجلنـسية والعـادات مثـل املهـر واالجتـار يف النـساء                       
واحلكومة عاكفة علـى صـياغة خطـة عمـل وطنيـة لتنفيـذ الـسياسة الوطنيـة املـذكورة             . والبنات
ساسـية املكملـة للمجهـودات      وسوف تركِّـز هـذه اخلطـة علـى إنـشاء هياكـل الـدعم األ               . أعاله

التشريعية وعلى يئة بيئة مواتيـة للمـرأة تتـيح هلـا اإلبـالغ عـن احلـاالت املتـصلة بـالعنف الـذي               
وسوف يتم رفع درجة وعـي صـانعي القـرارات باالعتبـارات اجلنـسانية فـضالً                . يرتكب ضدها 

 .عن التوعية املتعلقة مبنع األعمال الوحشية ضد املرأة
توجيــه العمــل صــوب اإلنفــاذ الفعــال  : احلكومــة يف خطتــها العاشــرة مبــا يلــي تلتــزم  - ٣٦٤

، مــع ١٩٩٤تقنيــات التــشخيص قبــل الــوالدة، لعــام   ) تنظــيم ومنــع إســاءة اســتخدام (لقــانون 
تشديد العقوبة على الطرفني معاً ووقف ممارسات قتـل األجِننـة األنثويـة والرضـيعات؛ والعمـل                 

نونيــة ذات الــصلة بدقــة والتعجيــل جبــرب الظالمــات مــع التركيــز  علــى إنفــاذ مجيــع األحكــام القا
ــع           ــدابري ملن ــاذ ت ــوع اجلــنس؛ واخت ــصلة بن ــال الوحــشية املت ــف واألعم ــى العن ــصفة خاصــة عل ب
املضايقات اجلنسية يف مكان العمل؛ واستعراض اجلرائم ضد املـرأة مـن حيـث وقوعهـا ومنعهـا                  

 .والتحقيق فيها واكتشافها واملعاقبة عليها
 التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني: زء الثالثاجل

صــدقت اهلنــد علــى منــهاج عمــل بــيجني بــدون أيــة حتفظــات وهــي ملتزمــة التزامــاً    - ٣٦٥
البــالغ “ جمــاالت االهتمــام احلامســة”ويــتم تنــاول . كــامالً بتنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني

ن أجـل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني        واليت حددها برنامج عمـل بـيجني مـ      ١٢عددها  
وكمـا هـو موضـح      . ٢٠٠١املرأة، يف السياسة الوطنية لتمكني املرأة اليت متت صياغتها يف عام            

أمـــا الفجـــوات . هنـــا فـــإن اإلجنـــازات الـــيت مت حتقيقهـــا يف الـــسنوات العـــشرة األخـــرية كـــبرية 
 .ملقبلةوالتحديات الباقية فسوف تكون مرشداً للعمل يف املرحلة ا

 املرأة والفقر
الفقــر هــو ظــاهرة متعــددة األبعــاد ومتعــددة اجلوانــب؛ بيــد أن العمالــة هــي العنــصر   - ٣٦٦

وإدراكاً هلذه احلقيقة، تبذَل جهـود متـضافرة لـتمكني املـرأة مـن              . احلاسم يف القضاء على الفقر    
كمـا جتـري    ) ١٣ة  مشاريع ختفيف حدة الفقر املتنوعة، انظر املاد      (احلصول على فرص العمل،     

حماوالت لتوفري األمن الغذائي للفئات األفقر عن طريق نظـام التوزيـع العـام املوجـه، ومـشروع                  
وقـد أدت محلـة احلـق يف        . وبعض مشاريع مـصارف احلبـوب     ) ٢٠٠٠ (“انتيودايا أنا يوجانا  ”
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نطـاق  الغذاء واستخدام مجاعات الناشطني لقانون احلق يف احلصول على معلومات إىل توسـيع              
 .التغطية ليشمل الفقراء والنساء املستضعفات

شددت احلكومة على أمهية سن تشريعات جديدة تعطـي املـرأة حقوقـاً متـساوية يف                 - ٣٦٧
ــازل واألرض    ــل املن ــة األصــول مث ــة      . ملكي ــانون وراث ــى ق ــؤخراً عل ــرح م ــديل املقت ــنص التع وي

ومثة اعتـراف بـأن   .  األسالفاهلندوس على أن حتصل البنات على حقوق متساوية يف ممتلكات     
اإلصـــالحات املتعلقـــة بـــاألرض وختـــصيص األرض احلكوميـــة واألرض الزائـــدة واألرض غـــري 

وقـد دأبـت    . احملروثة للجماعات النسائية ميكِّن املرأة من احتراف الزراعة واألنشطة املتصلة ـا           
ة، توجيهـات   احلكومة على أن تصدر، من حني إىل آخر ومن خـالل اخلطـط اخلمـسية املختلفـ                

بشأن السياسة العامـة إىل مجيـع الواليـات بـشأن ختـصيص األراضـي بـصكوك ملكيـة مـشتركة                     
ــرأة وحــدها    ــزوج والزوجــة وباســم امل ــامسي ال ــا ”ويف إطــار مــشروع  . ب ــديرا أواس يوجان  “أن

 .ختصص املساكن باسم املرأة يف األسرة املعيشية املستفيدة
ــادرات التمويــل الــصغري ويف الــسنوات األخــرية اكتــسبت زمخــ  - ٣٦٨ وكــان . اً خمتلــف مب

ويـوفِّر  . النهج الذي اتبعته احلكومة هو تشجيع تدفُّق املوارد إىل مجاعات العون الذايت النـسائية            
 اال ئتمـــان للنـــساء الفقـــريات ألغـــراض كـــسب العـــيش “راشـــتريا مـــاهيال كـــوش”مـــشروع 

واملهارات فيتم دعمها مـن خـالل       أما التدخالت املتعلقة ببناء القدرات      . واألنشطة ذات الصلة  
الذي أطلـق   “ دهايسسوايا م ”ويستهدف مشروع   . برامج مثل دعم برنامج التدريب والعمالة     

 متكـــني النـــساء مـــن مجيـــع النـــواحي بكفالـــة حـــصوهلن املباشـــر علـــى املـــوارد ٢٠٠١يف عـــام 
 نفــس وحتكمهــن فيهــا مــن خــالل التعبئــة وتوجيــه فوائــد الــربامج القطاعيــة اجلاريــة لتــصب يف  

 نقطـة لتعزيـز وصـول االئتمـان إىل املـرأة،            ١٤وقد متت صياغة خطة عمـل مؤلفـة مـن           . ارى
 يف ٥وطُلــب مــن مــصارف القطــاع العــام ختــصيص . وال ســيما يف قطــاع الــصناعات الــصغرية

             ا املـصرفية الـصافية ألغـراض إقـراض النـساء وقـد جتـاوزت البنـوك هـذا احلـداملائة من ائتمانا .
 ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام   ٢٦ت هذه اجلهود احلكوميـة عـن ختفـيض نـسبة الفقـر إىل           وقد أسفر 

واخنفـض العـدد املطلـق لألشـخاص العائـشني حتـت            . ١٩٧٣ يف املائـة يف عـام        ٥٠باملقارنة مع   
 .٢٠٠٠ مليون يف عام ٢٦٠خط الفقر إىل 

 تعليم املرأة وتدريبها
ورية، بعــدة مبــادرات اختَــذت شــكل  قامــت حكومــة اهلنــد، وفقــاً اللتزاماــا الدســت  - ٣٦٩

سياســات وتــشريعات وتــدخالت متكينيــة ترمــي إىل نــشر حمــو األميــة وتعزيــز التنميــة التعليميــة  
وجرى توفري إطار متكيين للسياسة العامة اختذ شـكل الـسياسة           . وختفيض التفاوت بني اجلنسني   

 ١٩٩٢ج العمــل لعــام  وبرنــام١٩٩٢ بــصيغتها املنقَّحــة يف عــام  ١٩٨٦الوطنيــة للتعلــيم لعــام  
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وحكومـة اهلنـد ملتزمـة بتحقيـق هـدف      . اللذين أعطيا زمخاً هلدف توفري التعليم األويل للجميـع     
 الـذي   “سارفا شيكـشا أيـان    ”وميثِّل برنامج   . ٢٠١٠توفري التعليم األويل للجميع حبلول عام       

يــة تــوفري التعلــيم  الربنــامج الــوطين اجلــامع الــذي ميثــل رأس الــرمح يف عمل ٢٠٠٠بــدأ يف عــام 
علــى ) ٢٠٠٢عــام (ويــنص التعــديل الدســتوري الــسادس والثمــانون  . األويل جلميــع األطفــال

ومـا  .  سـنة  ١٤-٦جعل التعليم ااين واإللزامي حقاً أساسياً جلميع األطفـال يف الفئـة العمريـة               
ف املــذكور فتئــت احلكومــة املركزيــة تنفِّــذ خمتلــف الــربامج واملــشروعات الراميــة لتحقيــق اهلــد 

. أعــاله، ممــا أدى إىل حتقيــق نتــائج إجيابيــة بالنــسبة للطفــالت والنــساء يف القطــاع التعليمــي         
 ).١٠لالطالع على التفاصيل يرجى الرجوع إىل املادة (

 املرأة والصحة
هناك تسليم بأن صحة املرأة، يف مجيع مراحل حياا منـذ ميالدهـا إىل شـيخوختها،            - ٣٧٠

وهناك تـآزر بـني اجلوانـب املتعلقـة بالبقـاء والنمـاء والتنميـة        . ال الصحة العامةمتثِّل أولوية يف جم  
ويف اهلند تبذَل اجلهود لتحقيق حتسن يف وضع املرأة الصحي عن طريـق الوصـول إىل                . والوقاية

خدمات الصحة ورعايـة األسـرة والتغذيـة واالسـتفادة، منـها مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى                      
حلكومــة ملتزمــة بزيــادة االســتثمار العــام يف الــربامج الراميــة ملكافحــة مجيــع وا. قطــاع احملــرومني

وتبـشر  . األمراض املعدية، وبأن توفِّر كذلك القيادة للجهـود الراميـة إىل الـسيطرة علـى اإليـدز                
 املرأة مبزيد من فرص الوصول إىل الرعاية الـصحية األساسـية،            ٢٠٠٢السياسة الوطنية للصحة    

وإدراكـاً منـها حملدوديـة املـوارد، تقـوم        . يا لتمويل الربامج املتـصلة بـصحة املـرأة        ومتنح أولوية عل  
وتلتـزم احلكومـة احلاليـة      . مجيع احلكومات الوالئية تقريباً بإدخال إصالحات يف اال الـصحي         

لالطـالع علـى    . ( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل       ٣-٢بزيادة اإلنفاق العام على الصحة إىل       
 ).١٢صيل يرجى الرجوع إىل املادة التفا

 العنف ضد املرأة
يكــشف العنــف ضــد املــرأة عــن نفــسه يف خمتلــف األشــكال مبــا يف ذلــك االعتــداء      - ٣٧١

وقـد كانــت  . االغتـصاب واملـضايقة اجلنــسية والوفيـات املتـصلة بـاملهر والعنــف املـرتيل      /اجلنـسي 
مـل بفعاليـة مـع هـذه املـشكلة      هناك تدخالت كثرية، حكومية وغـري حكوميـة، ـدف إىل التعا         

وتعمـل احلكومـة مـن ناحيـة علـى تعزيـز التـشريعات              . وجتسري الفجوة بني دائرة العام واخلـاص      
القائمــة مــن خــالل استعراضــها وإدخــال تعــديالت عليهــا حــسب االقتــضاء، وتطــوير آليــات     

ــش      (مؤســسية  ــشرطيات يف مراكــز ال ــا ال ــرأة وخالي ــة للم ــة واللجــان الوالئي ــة الوطني رطة اللجن
ومـن ناحيـة أخـرى فهـي تـدير          ) ومراكز الشرطة اليت تديرها الشرطيات وحدهن وما إىل ذلك        

مثــل منــازل اإلقامــة لفتــرات قــصرية والــسكن  (مــشروعات تــوفِّر الــدعم للنــساء املستــضعفات  
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، وإعــادة تأهيــل ضــحايا العنــف مــن خــالل مــشاريع مثــل   )الــداخلي للعــامالت ومــا إىل ذلــك 
أمــا . ء خطــوط هاتفيــة ملــساعدة النــساء الالئــي يعــانني مــن حمنــة  وإنــشا“ داهارســو”مــشروع 

 الـيت طورـا اللجنـة الوطنيـة     “باريفاريـك مـاهيال لـوك أداالت   ”حماكم األحياء الشعبية للنساء  
 “لـوك أداالت ”للمرأة فهي تشكِّل نظاماً بديالً إلقامة العـدل وهـي جـزء مـن حمـاكم الـشعب               

 يف تنظـيم    ١٩٩٥وقد بدأت اللجنة الوطنيـة للمـرأة منـذ عـام            . رأةاليت توفِّر العدالة الناجزة للم    
حماكم األحياء الشعبية للنساء باالشتراك مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، وذلـك لتكميـل النظـام                   

ــضائي ــسنوي        . الق ــؤمتر ال ــضمن امل ــا يت ــستويات، كم ــة امل ــى كاف ــسؤولني عل ــة امل وجتــري توعي
 ١٤وقـد مت يف  . قاطعات دورة عن العنـف ضـد املـرأة   ملسؤويل الشرطة ذوي الرتب العليا يف امل    

والية إنشاء مراكز شرطة تديرها الشرطيات وحدهن، وذلك لتيسري اإلبالغ عـن اجلـرائم الـيت                
وتعمل مكاتب العمل التطوعي ومراكـز تقـدمي املـشورة لُألسـر يف مراكـز      . ترتكب ضد النساء  

سنوات األخــرية أيــضاً صــدور كمــا شــهدت الــ. الــشرطة علــى تــوفري خــدمات إعــادة التأهيــل 
أحكام متثِّل عالمات بارزة فيما يتصل باملضايقات اجلنسية يف مكـان العمـل وحقـوق املـرأة يف                  

وتنظـر احلكومــة املركزيـة بــصورة   . النفقـة والطـالق والوصــاية واالسـتحقاقات املتــصلة بالعمـل    
رب الـضرر النـاجم عـن       حثيثة يف سن قانون ملنع املضايقات اجلنسية للنساء يف مكـان العمـل وجـ              

لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل، يرجــى الرجــوع إىل القــسم املتعلــق بــالعنف ضــد  . (ذلــك
 ).املرأة

 املرأة واالقتصاد
شــرعت احلكومــة يف اختــاذ عــدد مــن التــدابري املباشــرة وغــري املباشــرة لــتمكني املــرأة  - ٣٧٢

 إطـاراً يـتم يف داخلـه بـذل جهـود            ٢٠٠١وتضع السياسة الوطنية لتمكني املرأة لعـام        . اقتصادياً
ــصاد الكلــي          ــذ سياســات االقت ــصميم وتنفي ــورات النــسائية يف ت ــة إدراج املنظ ــن أجــل كفال م
والسياسات الصناعية واإلمنائية عن طريق إضفاء الطابع املؤسسي على مـشاركة املـرأة يف هـذه                

ات وعـامالت معتـرف     ومسامهة النساء يف التنمية االقتصادية كربات أعمال ومنتجـ        . العمليات
وتــنص الــسياسة الوطنيــة الــيت تعتــرف بالــدور احلاســم . ــا يف القطــاعني الرمســي وغــري الرمســي

الذي تلعبه املرأة يف جماالت اإللكترونيات وتكنولوجيا املعلومات وجتهيز األغذيـة والـصناعات             
ــشامل للمــرأة مــن ن          ــوات مــن أجــل الــدعم ال ــة واملنــسوجات، علــى اختــاذ خط احيــة الزراعي

التشريعات العمالية والضمان االجتماعي وخدمات الـدعم األخـرى يف جمـاالت األمـن والنقـل                
ــة األطفــال ودور احلــضانة يف أمــاكن العمــل    ــة للزراعــة   . ومرافــق رعاي ــسياسة الوطني وتبــشر ال

وشـكَّلت  . بالبدء يف اختاذ تـدابري هيكليـة ووظيفيـة ومؤسـسية مناسـبة لـتمكني املـرأة               ) ٢٠٠٠(
الزراعة جلنة خرباء بشأن املـرأة يف الزراعـة القتـراح الـسبل الـيت جتعـل الـسياسة الزراعيـة                     وزارة  

وقـد عرفـت اخلطـة اخلمـسية العاشـرة          . وقامـت اللجنـة بـصياغة خطـة عمـل         . ميسرة للجنـسني  
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وعليـه فـإن اجلهـود    . متكني املرأة اقتصادياً بأنـه أحـد أحجـار الزاويـة يف التنميـة الـشاملة للمـرأة            
 .كومية تتجه حنو يئة بيئة متكينية ملشاركة املرأة يف االقتصاداحل

 املرأة يف مواقع السلطة وصنع القرار
من األساسي توفري بيئـة متكينيـة للرجـال والنـساء للمـشاركة علـى قـدم املـساواة يف                     - ٣٧٣

نمـو جيـد    صنع القرار على مجيع املستويات احلكومية، حبيث يتسىن تعزيز الدميقراطية وتعزيـز ال            
علــى ) ١٩٩٣(ويــنص التعــديالن الدســتوريان الثالــث والــسبعون والرابــع والــسبعون  . النوعيــة
 يف املائة من املقاعد للمرأة يف مؤسـسات احلكومـة احملليـة يف كـلٍ مـن اهليئـات                    ٣٣ ٣/١حجز  

. احمللية الريفية واحلضرية، وعلى أن حيجز كذلك للمرأة ثلث مناصب الرئاسة يف هـذه اهليئـات     
ويف كــل فتــرة واليــة مــدا مخــس ســنوات للحكومــات احملليــة، تنتخــب حــوايل مليــون امــرأة    

كــذلك كفلــت عمليــات حجــز مقاعــد للفئــات  . للبانــشيات وهيئــات احلكــم احمللــي احلــضرية 
 .اخلاصة مشاركة نساء الطوائف والقبائل املنبوذة

علـى قـدم املـساواة يف صـنع     إن توفري بيئة متكينية تسمح للنساء والرجال باملـشاركة        - ٣٧٤
القرار على مجيع املستويات احلكومية هو أمر أساسي لتعزيز الدميقراطية وتـشجيع النمـو اجليـد                

 ٢٠٠١ويف عـام    . ويظـل عـدد النـساء الالئـي يـشغلن مناصـب رمسيـة منخفـضاً نـسبياً                 . النوعية
مــة املركزيــة   يف املائــة مــن العــدد الكلــي ملــوظفي احلكو    ١٧,٤٧كانــت نــسبة النــساء متثِّــل    
 .واحلكومات الوالئية واحمللية

 اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة
تشمل اآلليات املؤسـسية للنـهوض بـاملرأة خمتلـف املؤسـسات الـيت أنـشأا احلكومـة              - ٣٧٥

علـى  (املركزية واحلكومات الوالئية واحلكومات احملليـة أي اإلدارة املعنيـة بنمـاء املـرأة والطفـل            
واللجنة الوطنية واللجان الوالئية للمـرأة واملعهـد الـوطين للتعـاون      ) كزي والوالئي املستويني املر 

العــام ومنــاء الطفــل والــس االستــشاري املركــزي للرعايــة االجتماعيــة واــالس االستــشارية    
ــة   ــة االجتماعي ــة للرعاي ــشيات راج وهيئــات  ) علــى مــستوى الواليــات (الوالئي ومؤســسات بان

راشــتريا مــاهيال ”احلــضرية واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان ومــشروع  احلكــم الــذايت احمللــي 
ــسانية وتعمــيم      ....  وإخل“كــوش ــة اجلن ــل امليزن ــسياسات مث ــات املؤســسية وال ــستخدم اآللي وت

. املنظور اجلنـساين ومـا إىل ذلـك ألغـراض إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات والتخطـيط                    
وينـشأ  . ية للربامج والسياسات اليت تـؤثِّر علـى املـرأة         وتضطلع جلنة التخطيط باستعراضات دور    

فقـد مت إنـشاء وحـدة تنـسيق معنيـة حبقـوق             . عدد من اللجان واهليئات اليت تعىن مبـسائل حمـددة         
اإلنسان للمرأة يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلنة وزاريـة مـشتركة حتـت رعايـة اإلدارة                 

 الوفاء بااللتزامات مبوجب اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال             املعنية بنماء املرأة والطفل لرصد    
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وجيــري إشــراك القطــاع التطــوعي واجلماعــات النــسائية يف  . التمييــز ضــد املــرأة ومــا إىل ذلــك 
ــربامج   ــضاً يف   . صــياغة وتنفيــذ خمتلــف املــشروعات وال ــة املختلفــة أي وتعمــل اإلدارات احلكومي
عـددة األطـراف ووكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة            شراكة مـع الوكـاالت الثنائيـة والوكـاالت مت         

ــا       ــصلة ــك املت ــداً وتل ــاملرأة حتدي ــشروعات اخلاصــة ب ــة   . (بامل ــى التفاصــيل املتعلق لالطــالع عل
 ).٦٠ إىل ٥٧باآلليات املؤسسية يرجى الرجوع إىل الفقرات من 

 املرأة وحقوق اإلنسان
 التمييــز ضــد املــرأة يف عــام صــدقت اهلنــد علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  - ٣٧٦

وأنــشأت الدولــة مؤســسات وطنيــة    . ١٩٩٢ وعلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف عــام     ١٩٩٣
مــستقلة حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان جلميــع املــواطنني وال ســيما النــساء واألقليــات الدينيــة 

ــ) ١٩٩٤(واتمعــات القائمــة علــى الطوائــف مثــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان     ة واللجن
وقـد  ). ١٩٩٠(واللجنة الوطنية للطوائف املنبوذة والقبائل املنبوذة       ) ١٩٩٢(الوطنية لألقليات   

 ).١٩٩٩(مت االعتراف حبق املسنات يف السياسة الوطنية املتعلقة بكبار السن 
 املرأة ووسائط اإلعالم

م تـشجيع   ويـت . ترسم استراتيجية احلكومة لالتصاالت صورة إجيابية للمرأة والطفلـة         - ٣٧٧
وتـشمل املبـادرات الراميـة لتـشجيع الـوعي          . وسائط اإلعالم على وضع مدونة لقواعد السلوك      

باملــسائل اجلنــسانية وضــع مدونــة لقواعــد اإلعــالن التجــاري واســتعراض الــربامج مــن قبــل          
 يف املائــة يف جملــس الرقابــة علــى ٥٠ قبــل البــث التلفزيــوين ومتثيــل املـرأة بنــسبة  “دوردارشـان ”

وقد أعلن قانون تكنولوجيا املعلومـات البـث احلاسـويب للـصور الـداعرة جرميـة ختـضع                  . ماألفال
 . للعقاب، وانتقدت اللجنة الربملانية تصوير العنف املرتيل من قبل وسائط اإلعالم

 املرأة والبيئة
تشمل الربامج والسياسات اليت تدرك الصلة بني رفاه املـرأة والـصحة البيئيـة خمتلـف                 - ٣٧٨
ــار         الق ــاه األمط ــع مي ــة وجتمي ــدادات املائي ــة واإلم ــال احلراج ــادرات يف جم ــضمن مب ــات وتت طاع

ــة وإخل  ــوارد الطبيعي ــة هــي    ... واإلصــحاح وإدارة امل ــصلة بالبيئ ــشطة املت ــة لألن ــة احملوري والوكال
ويتم التشجيع على إدارة املـوارد بطريقـة مناسـبة للجنـسني يف املـشاريع               . وزارة البيئة والغابات  

 يف املائـة    ٥٠اريع اإلدارة املشتركة للغابات اليت يـشترط أن تـشكِّل النـساء فيهـا نـسبة                 مثل مش 
ــضاء  ــن األعـ ــة       . مـ ــوارد اتمعيـ ــرامج إدارة املـ ــشاركة يف بـ ــى املـ ــرأة علـ ــشجيع املـ ــري تـ وجيـ

وتقدم إىل النساء الريفيـات العائـشات حتـت خـط الفقـر مـساعدات ماليـة               . ومستجمعات املياه 
وتقــوم وزارة مــصادر الطاقــة غــري التقليديــة بتنفيــذ عــدة   .  األراضــي الغابيــةإلنــشاء مــشاتل يف

وتلعب برامج التثقيـف البيئـي      . برامج لتخفيف عبء العمل الشاق وتوفري نظم للطبخ واإلنارة        
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اليت تدعمها وزارة التعليم دوراً هاماً يف خلق الوعي والتمـاس حلـول للمـشاكل البيئيـة خاصـة                   
م تــشجيع املمارســات الدارجــة الــيت يتبعهــا ســكان املنــاطق الغابيــة الــيت ويــت. بكــل موقــع بعينــه

وخـالل فتـرة الـسنوات العـشرة األخـرية نـشأت يف واليـة أوتارانـشال                 . تصون وحتفظ الغابات  
 تعمل على محاية واستخدام الغابات علـى أسـاس     “ماهيال مانغال دالز  ”مجاعات نسائية كثرية    

 .القرارات التوافقية
 الطفلة
وتعترف خطة العمل الوطنية مـن أجـل        .  عقداً للطفلة  ٢٠٠٠- ١٩٩١أُعلن العقد    - ٣٧٩

حبق الطفلة يف احلصول على فرص متـساوية ويف القـضاء علـى مجيـع أشـكال                 ) ١٩٩٢(الطفلة  
واهلنـد هـي أحـد املـوقعني        . العنف اليت ترتكب ضدها ويف تزويدها مبدخالت تنمي شخصيتها        

 استعراض أول تقريـر مقـدم إىل جلنـة خـرباء            ٢٠٠٠مت يف عام    وقد  . على اتفاقية حقوق الطفل   
 . ٢٠٠٤وقدم التقرير الثاين يف عام . األمم املتحدة املعنية حبقوق الطفل

تــشمل األعمــال الراميــة إىل حتــسني حالــة الطفلــة توســيع نطــاق برنــامج اخلــدمات     - ٣٨٠
.  مليـون حامـل ومرضـعة   ٦,٠ و  مليـون طفـل    ٣١,٥املتكاملة لتنمية الطفل، الذي يغطي حالياً       

-١١( للمراهقـات    “كيـشوري شـاكيت يوجانـا     ” مت إطالق برنـامج      ٢٠٠١-٢٠٠٠ويف عام   
ويـوىل اهتمـام خـاص    . سنة باعتباره جـزءاً مـن برنـامج اخلـدمات املتكاملـة لتنميـة الطفـل           ) ١٨

. ألسـرة لتطعيم الطفلة يف برنامج الصحة اإلجنابية وصحة الطفل التابع لوزارة الـصحة ورعايـة ا      
، وضــعت “كــشا ايــانســارفا شي”ويف إطــار برنــامج التعلــيم األويل يف املقاطعــات وبرنــامج  

استراتيجيات حمددة لتحسني فرص وصول البنات إىل التعليم وتسجيلهن يف املـدارس وبقـائهن              
ويتطلــب القــضاء علــى التمييــز داخــل األســرة املعيــشية وتفــضيل األســر للبــنني إحــداث    . فيهــا

 املواقف، وهو ما تشن من أجله بصورة منتظمة محالت توعيـة مـن خـالل وسـائط                  حتوالت يف 
 . اإلعالم

 التزامات إضافية
يف بيجني، أعلنت احلكومة اهلندية مخـسة التزامـات أخـرى مـن أجـل حتـسني وضـع                    - ٣٨١

 : وهذه االلتزامات هي. النساء والبنات
حتقيقـاً  : تج القـومي اإلمجـايل     يف املائـة مـن النـا       ٦زيادة ميزانيـة التعلـيم إىل        )أ( 

ــسنوية للعــام      ــها ال ــة يف ميزانيت ــة، أدخلــت احلكومــة احلالي  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤هلــذه الغاي
 .ضريبة إضافية متعلقة بالتعليم
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مت توســيع نطــاق تغطيــة هــذه : برنــامج تــوفري رعايــة األم والطفــل للجميــع  )ب( 
 .١٢الربامج توسيعاً كبرياً كما هو موضح حتت املادة 

أُقـرت الـسياسة الوطنيـة لـتمكني املـرأة          : ع وتنفيذ سياسة وطنية للمـرأة     وض )ج( 
ــام  ــانون       ٢٠٠١يف ع ــساواة حبكــم الق ــل امل ــسني وجع ــني اجلن ــدل ب ــق الع  ــدف حتقي

وقامت حكومات عدة واليات أيـضاً بوضـع سياسـات لـتمكني            . مساواة حبكم الواقع  
 . ة الوطنيةوجيري حالياً إعداد مشروع خطة عمل لتنفيذ السياس. املرأة

تعيني مفوض حلقوق املرأة يقوم بـدور املـدافع العـام عـن حقـوق اإلنـسان          )د( 
 ـدف محايـة حقـوق    ١٩٩٢تعمل اللجنة الوطنية للمرأة اليت أنشئت يف عـام   : للمرأة

ورئـيس اللجنـة الوطنيـة للمـرأة        . املرأة ومصاحلها، بوصفها أمـني مظـامل قـانوين للمـرأة          
لجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، ممــا يتــيح تــآزر اجلهــود  هــو حبكــم منــصبه عــضو يف ال

 . الرامية حلماية الضمانات القانونية والدستورية املتوفِّرة للمرأة
 ،٢٠٠٢ خطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة، –اجلزء الرابع 
 معلومات أساسية

 ٥٥ إىل   ١٩٨١ مليـون يف عـام       ٤٢,٥مـن   ) فـوق سـن الـستني     (ازداد عدد املـسنني      - ٣٨٢
 ٧,٤٥ وميثِّـل    ٢٠٠١ مليـون وفقـاً لتعـداد عـام          ٧٦,٦، وهو يبلغ حاليـاً      ١٩٩١مليون يف عام    

ومن حيث األعداد املطلقة، سجل عـدد املـسنني زيـادة        . يف املائة من العدد الكلي لسكان البلد      
 رفـاه  وهنـاك إدراك تـدرجيي ألن  .  يف املائة تقريبـاً يف العقـدين األخرييـن   ٧٠ملحوظة جداً تبلغ    

اتمع، يقع بدرجة أكرب علـى      /املسنني الذي كان يعترب لزمن طويل واجباً من واجبات األسرة         
عاتق الدولة، خاصة إذا وضعت يف االعتبار األعداد املتنامية للمـسنني املعـوزين الـذين يتركـون                

ملـدن  لتدبري أمورهم بأنفسهم بسبب ايـار نظـام التكافـل األسـري واهلجـرة مـن األريـاف إىل ا                   
 . والفقر العام وعدم وجود نظام ضمان اجتماعي مدعوم من الدولة

 مبادرات الدولة
 مـــن الدســـتور الدولـــة بـــأن تقـــوم، يف حـــدود قـــدرا االقتـــصادية ٤١تلـــزِم املـــادة  - ٣٨٣

وتنميتها، بوضع ترتيبات فعالة لضمان احلق يف العمل ويف التعليم ويف احلـصول علـى مـساعدة                 
 سياسـة وطنيـة   ١٩٩٩واعتمدت يف عام . طالة وكرب السن واملرض والعجزعامة يف حاالت الب  

وتـشمل جمـاالت التـدخل الرئيـسية واسـتراتيجيات          . بشأن املسنني من أجل رعايـة كبـار الـسن         
، والرعايـة الـصحية   )مبـا يف ذلـك دعـم املعاشـات التقاعديـة      (العمل لصاحل املـسنني األمـن املـايل         

ــيم،   ــة الــيت    والتغذيــة، واملــأوى والتعل والتــدريب، والبحــث ونــشر املعلومــات، وتكميــل الرعاي
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ــام    ــة أشخاصــهم وممتلك ــا األســرة ومحاي ــني    . توفره ــشراكات ب ــدابري األخــرى ال ــشمل الت وت
 . القطاعات وإجراءات العمل اإلجيايب

لتنفيـذ الـسياسة    ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(خالل فترة اخلطة التاسعة، مت إعداد خطة عمـل           - ٣٨٤
نني، تبني املبادرات الـيت يـتعني علـى خمتلـف املنظمـات احلكوميـة واملنظمـات         الوطنية بشأن املس  

التظلمـات واالقتراحـات   /وأنشئ جملس وطين للمسنني ليتلقى الشكاوى  . غري احلكومية اختاذها  
ويقوم هذا الس مبساعدة الدولـة وتقـدمي املـشورة إليهـا فيمـا يتعلـق بالـسياسات                  . من املسنني 

وفضالً عن ذلك، شكِّلت جلنة وزارية مـشتركة تـضم عـدة        . فاه كبار السن  والربامج املتصلة بر  
إدارات معنيــة برفــاه املــسنني، وذلــك لــضمان التــدخل والتنفيــذ املناســبني فيمــا يتعلــق    /وزارت

 .باملسائل اليت م املسنني
عــن طريــق مــشروع املــساعدة الــسابق  “ برنــامج متكامــل للمــسنني ”متــت صــياغة  - ٣٨٥

وخـالل الفتـرة   .  املنظمات الطوعيـة والـذي يتـضمن بـرامج متـصلة برعايـة املـسنني               الذي أعدته 
، قدمت للمنظمات غـري احلكوميـة مـساعدات ماليـة يف إطـار هـذا املـشروع                  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤

وحـدات الرعايـة الطبيـة املتنقلـة        /مراكز الرعاية النهارية  / من دور املسنني   ٦٢٢من أجل تشغيل    
 .يةومراكز اخلدمة غري املؤسس

املنظمـــات /ومت تنقـــيح مـــشروع تقـــدمي املـــساعدة إىل مؤســـسات بانـــشيات راج      - ٣٨٦
مراكز متعددة اخلـدمات، ـدف   /مجاعات العون الذايت من أجل تشييد دور للمسنني    /التطوعية

 ١٩٩٧ومنـذ بدايـة املـشروع يف عـام     . زيادة منحة التشييد غري املتكررة املمنوحة هلـذا الغـرض       
ومن خمصـصات اإلنفـاق اإلمجاليـة املرصـودة يف اخلطـة التاسـعة          .  املسنني  من دور  ٤٥مت تشييد   
 مليــون روبيــة علــى دعــم وصــيانة البنيــة  ٥١٦,٦ مليــون روبيــة، أنفــق مبلــغ  ٥٦٤,٢والبالغــة 

وكان املشروع الوطين للمعاشات التقاعدية للمسنني واحداً مـن مكونـات           . املؤسسية للمسنني 
 سـنة  ٦٥اعية، قدمت يف إطاره للمعوزين البالغني من العمـر       الربنامج الوطين للمساعدة االجتم   

 نقـل   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ومنذ الـسنة املاليـة      .  روبية يف الشهر للمستفيد    ٧٥فأكثر مساعدة بواقع    
وحتــت رعايــة املــشروع الــوطين للمعاشــات التقاعديــة للمــسنني، . املــشروع إىل اخلطــة الوالئيــة

 تبـذهلا الواليـات مـن أجـل تـوفري مـساعدة ماليـة               واصلت احلكومـة املركزيـة دعـم اجلهـود الـيت          
وتعطــي .  ســنة فــأكثر٦٥ روبيــة يف الــشهر للمــسنني املعــوزين البــالغني مــن العمــر  ٧٥قــدرها 

إدارات الـــسكك احلديديـــة واخلطـــوط اجلويـــة والطـــرق الربيـــة األولويـــة يف إصـــدار التـــذاكر   
مــا تــوفِّر إدارة االتــصاالت  للمــسنني، وتفــرد هلــم طــوابري خاصــة ومتــنحهم أجــور خمفَّــضة، بين   
 .السلكية والالسلكية اخلطوط اهلاتفية للمسنني على سبيل األولوية
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ــامي بالــضمان االجتمــاعي وضــمان الــدخل للمــسنني صــدر      - ٣٨٧ ونتيجــة لالهتمــام املتن
وقـام  . “الضمان االجتماعي وضـمان الـدخل للمـسنني       ”تكليف بإعداد مشروع وطين يسمى      

ئل الــسياسات املتــصلة باملــدخرات والــضمان االجتمــاعي ومــسائل   فريــق خــرباء بدراســة مــسا 
املعاشات التقاعدية، بغية متكني عمال القطاع غـري املـنظم مـن تكـوين مـدخرات كافيـة تقـيهم                    

 . وبناًء على هذا التقرير يتم تنفيذ نظام جديد للمعاشات التقاعدية. الفقر يف شيخوختهم
 حتديات املرحلة املقبلة

ص يف البيانــات املفــصلة الالزمــة لتقيــيم عــدد اخلــدمات الــيت تــستفيد منــها هنــاك نقــ - ٣٨٨
ورغم هذه التدخالت، تظـل مـسألة املـسنات املـستمرة أعـدادهن يف              . املسنات وتأثريها عليهن  

واملـسنات معرضـات للتـضرر بدرجـة أكـرب كـثرياً، وهنـاك حاجـة للتركيـز          . الزيادة مصدر قلق  
ــصفة خاصــة  ــيهن ب ــش . عل ــدخل    ومــن بــني ال ــدى الت ــار ل واغل الــيت ينبغــي أن تؤخــذ يف االعتب

احلكومي حالة التمييز والتبعية اليت تعاين منـها النـساء وارتفـاع نـسبة األرامـل يف الفئـة العمريـة          
فوق الستني، والنسبة بني اجلنسني األفضل يف هذه الفئة العمرية والفـرق الـصارخ يف معـدالت          

لقـدرة علـى كـسب الـرزق بـني الرجـال والنـساء وارتفـاع          حمو األمية والتعليم واالخـتالف يف ا      
ــة        ــة مــع املــسنني والفــرق يف فــرص الوصــول إىل الرعاي معــدل األمــراض بــني املــسنات باملقارن

 .الصحية املتاحة للمسنني على أساس نوع اجلنس
ــة        - ٣٨٩ ــأوى والرعاي ــوفري امل ــسياسة هــي ت ــسية مبوجــب هــذه ال ــات الرئي ــا أن االلتزام ومب

ــإن اخلطــة العاشــرة     الــصحية واأل ــاة واملمتلكــات، ف ــة احلي ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٢(مــن املــايل ومحاي
وسـوف يـتم   . سوف تعطي أولوية خاصـة لالهتمـام ـذه اـاالت مـن خـالل الـربامج اجلاريـة             

توسيع الربامج القائمة املتمثلة يف دور املسنني ومراكز الرعايـة النهاريـة ومراكـز الرعايـة الطبيـة                  
أفقيــاً، بإضــافة مــدخالت التــدريب املهــين، والعــالج بالعمــل، ومراكــز الترفيــه املتنقلــة، رأســياً و
ــة إعــادة تأهيــل املــسنني نفــسياً وجــسمانياً   ...والتفاعــل وإخل  وســيكون اهلــدف  . ، وذلــك بغي

ولتحقيق هذه الغايـة،    . النهائي هو توفري دار مسنني متكاملة واحدة على األقل يف كل مقاطعة           
 غـري احلكوميـة مـن خـالل بنـاء القـدرات وبـرامج تـدريب القـوى                   سوف يـتم تعزيـز املنظمـات      

ولكفالة تيـسري وصـول     . البشرية والتنسيق مع خدمات الرعاية ذات الصلة يف الوكاالت املعنية         
املسنني إىل مرافق اخلدمات العامة اهلامة ، سـوف تتخـذ إجـراءات للعمـل اإلجيـايب مثـل إنـشاء                     

فى مقاطعـة ووحـدات خاصـة ألمـراض املـسنني           مراكز خاصة لطب الشيخوخة يف كل مستـش       
 .الستقبال كبار السن يف مراكز الصحة األولية واملستشفيات

إن احلكومــة، وقــد الحظــت عــدم التماثــل يف اهلــرم الــسكاين مــن حيــث أن عــدد       - ٣٩٠
الذكور يفوق عدد اإلناث ككل ولكن اإلنـاث يفقـن الـذكور عـدداً يف أعلـى مراحـل اهليكـل            
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وتلتـزم الدولـة، يف     . ة يف اخلطـة العاشـرة بتـوفري الـضمان االجتمـاعي للمـسنات             العمري، ملتزم 
خطتها العاشرة، بإعطـاء أولويـة خاصـة ملـشاكل محايـة أرواح وممتلكـات املـسنني نظـراً لزيـادة                     
عدد احلوادث اليت تقع ويكون املسنون فيها لقمة سائغة للعناصـر اإلجراميـة وضـحايا ألنـشطة                 

 برنامج علـى نطـاق البلـد لتوعيـة أفـراد آليـة اإلنفـاذ وال سـيما الـشرطة                     وقد مت البدء يف   . الغش
ويف الوقت نفسه تبذل جهود لتوعية اُألسر واتمعات احمللية وجعلها تدرك أن سـالمة              . احمللية

 .واجبها يف املقام األول/املسنني هي مسؤوليتها
 االستنتاجات 

ــر   ــدابري متن  ٨- ٧يف أخـ ــة تـ ــذت احلكومـ ــنوات اختـ ــانون    سـ ــالل القـ ــن خـ ــة مـ وعـ
والــسياسات والــربامج ملعاجلــة عــدم املــساواة بــني اجلنــسني والقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة      

وال يزال جارياً استعراض كثري من القوانني والـربامج ـدف إلغـاء األحكـام التمييزيـة                 . والبنت
ه بإسـهاب   وحدث حتسن ملموس فيما يتعلق مبختلف املؤشرات، وهو ما جـرت مناقـشت            . فيها

 يف املائــة والزيــادة  ٢٦ومــع اخنفــاض مــستوى الفقــر العــام إىل     . يف الفقــرات الــواردة أعــاله  
ــسني        ــسبة بــني اجلن ــساء والتحــسن الطفيــف يف الن ــة بــني الن امللحوظــة يف مــستويات حمــو األمي

 بيـد أن . ودخول املرأة يف هيئات صنع القرار، اخنفضت التفاوتات القائمة بني الرجال والنـساء        
التمييز بني اجلنسني ال يزال ميثِّـل حتـدياً رهيبـاً، وسـوف تواصـل احلكومـة اختـاذ مجيـع التـدابري،            
بطريقة متضافرة، للقضاء على التمييز ضد املرأة وترمجة احلقوق القانونية إىل حقوق فعليـة يـتم                

ــع ــا وتــؤدي إىل املــساواة   ــتمكني    . التمت ــة ل ــسياسة الوطني ــزم احلكومــة مبواصــلة ال ــرأة، وتلت امل
 وخطة العمل اليت تعتمد لتفعيل هذه السياسة وتعزيـز امليزنـة اجلنـسانية وخطـة العنـصر                  ٢٠٠١

 االقتـصادية  -النسائي ووضع اسـتراتيجيات للتخطـيط تـؤدي إىل تعزيـز املكاسـب االجتماعيـة           
 .ف تؤدي بدورها إىل متكني املرأةللمرأة اليت سو

 


