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 اهلند: جيب على السلطات التحقيق يف قمع الشرطة للعاملني مبوقع مصفاة "فيدانتا"

إنه ينبغي على السلطات اهلندية أن أتمر إبجراء حتقيق مستقل ونزيه بشأن أعمال القمع  قالت منظمة العفو الدولية

اليت ارتكبتها الشرطة ضد العمال املتعاقدين الذين مت االستغناء عنهم يف مصفاة األلومنيوم التابعة لشركة فيدانتا يف 

 وح، واعتقلت الشرطة بضعة آخرين.من العمال املتعاقدين جبر  25بلدة الجنيغار، حيث أصيب ما ال يقل عن 

وجاءت أعمال القمع، اليت وقعت ليل احلادي والثالثني من أغسطس/آب، يف أعقاب املظاهرات اليت قامت 

عامل متعاقد؛ وكان هؤالء العمال يعملون لدى شركات اهلندسة  3500احتجاجاً على االستغناء عن أكثر من 

 والبناء املتعهدة بتوسيع منشأة املصفاة.

وجاء االستغناء عن العاملني يف أعقاب قرار اختذته وزارة البيئة والغاابت اهلندية يقضي بوقف توسيع املصفاة، ورفض 

خطط تعدين البوكسيت يف منطقة تالل نياجمريي القريبة؛ وكانت احلكومة قد وصفت عمليات التوسيع اليت متت من 

 قبل أبهنا غري مشروعة.

أغسطس/آب يف أعقاب فشل املفاوضات  31ستغىن عنهم مظاهرات االحتجاج مساء وبدأ املئات من العمال امل

 الرامية للتوصل التفاق حول دفع تعويضات مالية والبدالت واإلعاانت املستحقة للعاملني.

فرد، يصحبها أفراد احلرس األمين اخلاص، انقضت  100وقال شهود عيان إن قوة من الشرطة ال يقل قوامها عن 

على العمال املتظاهرين، بينما اقتحم بعض العمال مكتب إدارة شركة فيدانتا لتعدين األلومنيوم عنوة، وبدأ  ابهلراوات

عاماًل قد أصيبوا جبروح، وحلقت أضرار ابألاثث  25يف حتطيم املمتلكات. وأثناء إجراءات الشرطة، ورد أن حنو 



وقدرت شركة فيدانتا لأللومنيوم حجم األضرار النامجة عن أعمال واألجهزة اإللكرتونية التابعة لشركة فيدانتا لأللومنيوم. 

 العنف اليت قام هبا العاملون بنحو عشرة ماليني روبية هندية.

وقال صحفيون حمليون إن مجيع العمال املصابني اخلمسة والعشرين نقلوا يف وقت الحق إىل املستشفى يف بلدة 

منهم فيما بعد،  40عاماًل، مث أطلق سراح  75قاب املظاهرات، اعتقل حنو ابونيباتنا القريبة من موقع الشركة. ويف أع

ولكن مل يتضح إن كان العمال الذين ال يزالون رهن االعتقال قد وجهت إليهم أي هتم حمددة. وأضاف الصحفيون أن 

 تقام.عدداً من العمال رحلوا عن الجنيغار يف أعقاب اإلجراءات القمعية وأعمال العنف خوفاً من االن

ومعظم العمال من والية جاركاند اجملاورة، وقد شاركوا يف أعمال توسيع املصفاة، وكانوا إذذاك يقيمون يف منازل مؤقتة 

 يف حميط مصفاة الجنيغار.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق ابلغ بسبب ما تردد من أنباء تفيد أن قوات الشرطة عمدت إىل استخدام القوة 

 رة مع العمال املتظاهرين.املفرطة بال ضرو 

وتذك ِّر منظمة العفو الدولية السلطات أبن القانون الدويل يفرض قيوداً على استخدام القوة من جانب املوظفني 

املكلفني إبنفاذ القانون.  ومن و اجب الدولة، يف إطار هذه القيود، احرتام حق كل إنسان يف احلياة، ويف عدم 

صنوف املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وكال هذين احلقني منصوص عليهما التعرض ألي تعذيب أوغريه من 

يف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مواثيق ملزمة للهند، وال سيما العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية 

، حبيث ال تتجاوز القدر الذي يستوجبه والسياسية. وال جيوز للشرطة استخدام القوة إال يف حاالت الضرورة القصوى

النهوض بواجبها، وجيب عليها، قدر اإلمكان، استخدام وسائل غري عنيفة قبل اللجوء إىل استخدام القوة. وإن مل 



يكن هناك مناص من استخدام القوة، فال بد ملسؤويل الشرطة من توخي ضبط النفس عند استخدامها، والتصرف 

 املوقف، واهلدف املشروع املراد حتقيقه. على حنو يتناسب مع خطورة

 ومن مث فإن منظمة العفو الدولية حتث السلطات اهلندية على ما يلي:

  األمر إبجراء حتقيق نزيه ومستقل حول ما تردد من تقارير عن جلوء قوات الشرطة لالستخدام املفرط للقوة بال

 ق على وجه السرعة.ضرورة، وأعمال العنف يف الجنيغار، وإعالن نتائج التحقي

  التحقق من املالحقة القضائية للمسؤولني احلكوميني وأفراد الشرطة وغريهم من املشتبه يف مسؤوليتهم عن

 انتهاكات حقوق اإلنسان، حبيث تكون اإلجراءات القضائية املتخذة ضدهم متمشية مع املعايري الدولية للعدالة.

  املتعاقدين ما مل توجه إليهم هتم جنائية معرتف هبا، ويتم تقدميهم للمحاكمة اإلفراج فوراً عن املعتقلني من العمال

 أمام حمكمة مستقلة.

  رغم ضرورة احلفاظ على القانون والنظام، جيب متكني العمال املتعاقدين من املمارسة السلمية حلقهم يف حرية

 التجمع وحرية التعبري، دومنا خوف من العنف واملضايقة.

  اف العمال املتعاقدين عند االستغناء عنهم.ضمان إنص 

، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان: "ال خترجوان من حيز الوجود: مصفاة ومنجم 2010يف فرباير/شباط 

للبوكسيت يدمران حياة بشر يف اهلند"، وثقت فيه ما وقع من انتهاكات القانون وحقوق اإلنسان يف أعقاب خطط 

 املصفاة.توسيع املنجم و 

 


