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البریطاني، من الحكم سبقت االستقالل التي األیام منذ الفدرالیة في الھند، قامت
االتحاد ھما: وراسخین، واضحین وإداریین  قانونیین  حكومیین مستویین على
بحجمھا السبعة االتحاد والعشرون وأقالیم الھند الثماني والیات تتمیز والوالیات.
االجتماعیة المسافة أن كما بحجم الدول األوربیة. والكثیر منھا الكبیر، الجغرافي

االتحاد. وعاصمة الكادحة الجماھیر بین شاسعة والمادیة واإلداریة

كوحدات فیھا Districts المناطق الوالیات حكومات استخدمت فقد وھكذا، 
إلیھ یشار المنطقة، والذي جابي یعتبر منطقة. ٦٠٧ حالیا في الھند ویوجد إداریة.
من عدد ویساعده اإلداري، الرئیس المنطقة، قاضي أو المندوب بالمفوض أیضًا
المختلفة للدولة. (DLOs) من األقسام الحكومیة المنطقة مستوى على الموظفین
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التطویر. خطط ینفذون كما اإلدارة أعمال (DLOs) الموظفون ھؤالء  ویتولى
مجالس قوانین المناطق على بعض صادقت ،١٩٤٧ عام الھند في استقالل وقبل
باإلضافة الریفیة، للمناطق مجالس إقامة على نصت التي القرى Panchayat
الحضریة. المناطق في بلدیة ھیئات إقامة تضمنت التي البلدیات قوانین إلى
لمجالس خاصة نصوص وضع إلى الھندي الدستور یعمد لم االستقالل، وعند
االجتماعیة والفئات العلیا الطبقات أن من المخاوف بسبب panchayats القرى
خالل من القرى على السیطرة في سیستمررن الصفوة أو المھیمنة االقتصادیة
ولم ھامة. إلى كیانات القرى إذا تحولت ھذه المجالس في مجالس بالسلطة التحكم
مبادئ تعتبر التي لسیاسة الوالیات، التوجیھیة في المبادئ إال المجالس ھذه ذكر یرد

قانونیا. للتطبیق ملزمة وغیر فقط للوالیات موجھة

دورًا تلعب أن تستطیع القرى مجالس أن الریفیة التنمیة مخططات تعتبر لم
لجنة تقریر صدر أن بعد  إال التنمیة، على  تساعد ھیئات باعتبارھا أساسیًا،
ثالثة التقریر ھذا اقترح .١٩٥٨ في عام  Balwantrai Mehta میھتا بالوانتراي
وانتھاءا المتوسط المجلس وصوال إلى القریة مع مجاس بدءا - ھرمیة مستویات
والیات أعطت صالت بإدارة المناطق وحكومة الوالیة. وقد مع المنطقة – بمجلس
المنتخبة Raj والراج القرى من مجالس الخاصة بنماذجھا  قانونیًا اعترافًا عدیدة
تحقیق الالمركزیة عملیة من كجزء ("Panchayti Raj Institutions" PRIs)

الدیمقراطیة.

لتقوم القرى  مجالس إلى وخططھا الوالیات حكومات برامج بعض نقل تم
بعض في البرامج، وقامت ھذه على سحب كانت قادرة الوالیات أن رغم بتنفیذھا،
قوة عملیًا أكثر مجالس القرى من مستوى كل رئیس كان الحقًا. لقد بسحبھا األحیان
سلطات المناطق وجابیي الوالیات  حكومات  لدى  كان كما نفسھا. المجالس من
وقد حلھا. وحتى بل مجالس القرى قرارات ویمكنھم رفض PRIs على إشرافیة
تبنتھا والتي المجالس لھذه المختلفة القوانین خالل من والراج، القرى مجالس منحت

الضرائب. وفرض الموارد لجبایة معینة سلطات في الوالیة، الھیئات التشریعیة

فكل المنتخبة. الھیئات من ھذا النظام الھرمي مثل الحضریة الھند لدى یكن لم
السكان وعدد حجمھا، على بناء بھا خاصًا  منتخبًا  مجلسًا لدیھا حضریة منطقة
رابط أي ھناك یوجد للوالیات. وال مختلفة بلدیة قوانین علیھا وأحكام أخرى نصت
وجباة الوالیات  حكومات تحتفظ بینما والراج. القرى ومجالس البلدیات بین ما
تنمیة وكاالت أیضًا للمناطق الحضریة وتتوفر اإلشرافیة علیھم. بالسلطات المناطق
قبل حكومات من إنشاؤھا تم والتي المدیني للتطویر ائتمانیة صنادیق المدینة أو
بمشاریع تقوم لكي المنصب ترشیحھم لھذا مجالس یتم أو رؤساء ولھا الوالیات،
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نظام مسئولة عن فھي معینة، بلدیة" "وظائف بتنفیذ البلدیة الھیئات التنمیة. تقوم
في البناء أعمال تضبط التي واإلنارة، وقواعد البناء وتنظیف الشوارع المجاري،
إلخ. تتولى والوفیات، الوالدات السیارات، وتسجیل وتنظیم مواقف الخاص، القطاع
الحكومیة والشبھ الوالیات لحكومات التابعة المؤسسات من المتنوعة الوفرة ھذه
الحضریة، المناطق في الھیئات ھذه ویزداد عدد البلدیات. مع المسؤولیات تنسیق

فیھا. أكثر واحدة أو بلدیة تعمل الممكن أن من حیث

لمسئولي یكون حیثما والریفیة الحضریة القضایا بتنسیق المنطقة جابي یقوم
حكومة تحافظ القضایا. في ھذه دور المحلیة الحضریة والریفیة الھیئات أو الوالیة
والراج، القرى ومجالس الریفیة، لتحقیق التنمیة منفصلة ودوائر أقسام على الوالیة
االتحاد لدى حكومة توجد كما الحضریة. والتنمیة الحضري الذاتي المحلي والحكم
ھیئات توجد حیث أیضًا االتحاد والیات لدى الحال وكذلك مناظرة، وزارات أیضًا
تعتبر التي اإلقلیمي، التطویر مجالس الوالیات بعض وقد أقامت محلیة. ذاتي حكم
المحلیة مع الھیئات لدیھا صالت ولیس الوالیات، حكومات صنع من عامة بصفة

الریفیة. أو الحضریة

لمجالس دستوریًا وضعًا ١٩٩٣ لعام   ٧٤ و  ٧٣ الدستوریان التعدیالن منح
وال سنوات. خمس كل االنتخابات إجراء ویجب البلدیة. والھیئات والراج القرى
بدًال اإلداریین تعیین خالل من المحلیة الحكومات انتخابات تأجیل الوالیات تستطیع
انتخابات إلجراء الوالیة على مستوى االنتخابات لجان إقامة ویجب انتخابھم. من
عدد تخصیص األخرى اإلجباریة البنود وتتضمن مستقل. المحلیة بشكل الحكومة
مع خاصة جداول المعینة في والقبائل الطبقات من ألعضاء المقاعد من تناسبي
تترأس أن ویجب المستویات. كل في للنساء المقاعد ثلث عن یقل تخصیص ما ال
المحجوزة المقاعد أن مع المستویات على كل القرى ومجالس البلدیات ثلث النساء
أیضًا الوالیات حكومات ویجب على انتخاب. كل عملیة في تتغیر المحجوزة وغیر

التمویل. "تحویل" النتقال الوسائل القتراح لجانًا مالیة تشكل أن

شأنًا تزال المحلیة ما الحكومة ألن ثابتاًً، الفدرالیة الھند حكومة طابع یبقى ولكن
عقلیة لتغییر الكثیر تفعل لم الدستوریة التعدیالت أن كما حصرًا. الوالیة شئون من
التي الوظائف الدستوریة التعدیالت حددت وقد المحلیة. بالھیئات یتعلق فیما السكان
الھیئات أو والراج القرى مجالس الوالیة إلى في التشریعیة المجالس نقلھا من یمكن
بھا القیام یتم لم وجزئیة وأحیانًا بطیئة الواقع في ھذه التحویالت كانت ولكن البلدیة.
والوالیة الفدرالیة مستوى على المسئولین و السیاسیین خاصة ألن اإلطالق، على
القرى مجالس ممثلي مع تنافس في حالة یعتبرون أنفسھم األحیان من كثیر كانوا في

البلدیات المنتخبین. و
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بانشیاتس الحضریة: نجار الھیئات من أنواع ثالثة على ٧٤ رقم التعدیل نص
حضریة، إلى ریفیة من المحولة االنتقالیة للمناطق  Nagar panchayats
للمناطق البلدیة  والشركات  الصغیرة، الحضریة للمناطق البلدیة  والمجالس 
توجد تركیبة ال والراج، القرى مجالس في الحال ھو لما وخالفًا الكبیرة. الحضریة

بینھا. فیما رسمیة وال توجد عالقة الھیئات لھذه ھرمیة

حكومات على وتعتمد  طبیعتھا، في  تام بشكل تنفیذیة  المحلیة الحكومات  إن
الذاتي الحكم مؤسسات كل إن والمھمات. بالموظفین وتزویدھا لتمویلھا، الوالیات
مجالس من أفضل مالیًا أساسًا لدیھا البلدیات بعض أن رغم مالیا، ضعیفة المحلیة
حكومات على مطلق بشكل مواردھا في الریفیة الحكومات تعتمد كما الریفیة. القرى
الھیئات إلى تقدم التي الموارد معظم فإن ذلك، إلى وباإلضافة والوالیات. االتحاد
بین قضیة التنسیق وتعتبر الحكومیة. والتوجیھات بالبرامج تكون مرتبطة المحلیة

ھذا. یومنا في كبیرة قضیة الحكومة مستویات

عدد زیادة إلى الدستوریة التعدیالت أدت لقد 
المحلیة للمجالس حالیًا انتخابھم یتم الذین المندوبین
االنتخابیة المقاعد تخصیص أدى كما ملحوظ. بشكل
تعمیق إلى والنساء "المعدمین" المحرومین للناس
تحسن وقد وقوتھ. الشعب قدرة وتعزیز الدیمقراطیة
كبیرًا تحسنًا الریفیة المناطق في النساء وضع
تخصیص مع االنتخابات من جوالت ثالث بعد 
المجالس في تمثیًال متزایدًا أكسبھن مما لھن مقاعد

وضع أیضًا على الوالیات وحكومات االتحاد حكومة كما تعمل المحلیة. والھیئات
منھم الكثیر حیث منتظم، بشكل قدراتھم وبناء المنتخبین المندوبین لتدریب ترتیبات

التعلیم. من مستوى جید على لیسوا أمیین أو یكونون قد

اإلنمائیة للبرامج كأدوات لمدة طویلة الھند والبلدیات في القرى مجالس عملت لقد
باتجاه تدریجیا اآلن تسیر وھي الوالیات. باالتحاد وحكومات ذات الصلة والبرامج

المحلي. حقیقیة للحكم مؤسسات باعتبارھا الدستور تصورھا أدوارھا كما تحقیق

تخصیص أدى كما
االنتخابیة المقاعد
المحرومین للناس
والنساء "المعدمین"
الدیمقراطیة تعمیق إلى
الشعب قدرة  وتعزیز 

وقوتھ.


