
 مريازدايد اخلسائر يف األرواح يف كش اهلند:
 مثة حاجة ماسة ألن تتخذ احلكومة إجراءات عاجلة

 
ائر يف األرواح اليت تقع يف مظااررا  احتجااايف يف مريا تد تادنظ م ظ اف اللداظ الدوللاف الساديا  ا  دياف تزايد اخلسمع 

 ن دلاااا  القجاااق الساااايقف لجظاااارري  ندااا   ياااد  إىل اختااااط اياااظا  نامداااف لمااا ايف اتااا اا احااا  يف احلاااا  والج قلااا  يف
 .الريرطف

 
ث م ظ اااف اللداااظ الدوللاااف احيظماااف ا  دياااف ندااا  إصااادار ي  ابلرصاااال اللاااظاد  ااااث اااخ يااااري  مااا  الجظاااارر  مصااار وماااع 

 احاد األخاد ف ال ارياف  اد الجظاارري . وي أنات  يف تساجمدا قاظا  األما  تلدل ا  فظريف إىل قظا  األما  يلادا اخاجمداا
م ااا لااظ  الظكاال   و اتصااااب  اخلياات .  اياار ااألدىن ماا  القااظ  المااروريف لداادفا  ناا   فرادرااا  و  ااتر  و ااايج   ماا  

يف ح م ااال ماا  اخااجمدام ا ماا   مااق  ايااف مااالجااف للخااد ف ال اريااف يرياايق مجل ااد إح إطا   ي أناات  ح تسااجمدا القااظ  ال
 تلا  األكمال.

 
ظ ومري ت يف  نقا  مقجق رايفد ن دما اندللت مظاررا  احتجاايف يف مجيظنلظ/تزيكمصاً م ذ  خجف وتسلظيفوقد قُجق 

داذ  األ دألااف اللظ اا  ما  ن دلااا  القجااق نداا  نُ و ثالثاف كااأايف نداا   ياد  قااظا  األماا  يف ماارم/يطار  ساا  مااا ورد. 
  يد  قظا  الريرطف والقظا  كأه اللسيريف.

 
دد م ظ ااف اللدااظ ابلرصااال يف يظللظ/زااظا يف الماات قاادماً. وُ ااكمصاااً  11السااديا  يف مقجااق  قلاا   ماار  يااهوفريااق  

الدوللاف دنااظ  احيظمااف إىل إمارا   قلاا  مسااجقق ويفايااد وواا يف مجلاع ن دلااا  القجااق. وي أناات تقاد   فااراد قااظا  األماا  
 السؤولخ ن  اخجمداا القظ  الدرطف يف الظاررا  إىل خاتف اللدالف.

 
رطف رويف يف تاظاد  إطاالان  ر ما  قأاق كاياا 80كمصااً وُمارح  23ق ماا ح يقاق نا  قُجااألخاأظ  الا ات وتاد د فدت 

. وقاااد  ااادا الجظااااررويف  وامااار تظااار الجااااظا د ونظ اااظا حتجلاطلاااف الرمزياااف كاااأه اللسااايريفالظحياااف و فاااراد قاااظ  الريااارطف ا
 فراد األم .  يل    ويخ وقلت مصادما د ومثتاً ما مظاررا 

 
ماام  إىل مظاااررا  ن لداف مااع إلقاا  الجظاارري  احاااار  ندا  قااظا  األما  يف األخااأظ   نااد   احتجااماا  يفو ظلات 

ف اااام  الجظااااررويف  الج اااد  إىل ااد د تالاااف الجاااظتر  الا ااات. و د  األنأاااا  الجلدقاااف ابلج دياااد  اااران القااارييف يف الاااظح  
 مدرخجخ مسل لجخ ومسجريد د و  رمظا ال ار يف إتدا الدرخجخ.

 
إيف قاظا  األما   طدقات ال اار يف يلا  ل ظ اف اللداظ الدوللاف  رويف الظقت ندسهد قا   كيظ تقاظان اتنساايف يف خاري نا

 احاح  ند  مجظارري  مانظا يرمظهنا ابحاار .
 



خاااانف طاااظا  األ ا  24ماااع حظااار الجااااظا  ندااا  مااادا يااازا  نااادد مااا  الاااديف يف ودا  مريااا تد وم  اااا خاااري نارد خوح 
 ألات .اخل سف ا

 
وفُر ااات قلاااظد ندااا  اللدظماااا  الجلدقاااف ةاااذ  األتااادا  نجلااااًف لج دلاااذ تلدل اااا  تظااار الجااااظا  يريااايق صاااارا. و يدااا  

ا  تظاار الجاااظا د فقااد م لااج      ماا  تصااظ   نداا  تصاااريث ااارويف  ث ااصاا دلظيف م ظ ااف اللدااظ الدوللااف اهناا  نداا  الاار 
 جلات  ناد األو اا د  نا أه اللسيريف م  منادر  م اا  . وماع م اع الصا دلخ ما  نقاق  نأاا  قظا  الريرطف والقظا  ك

 .اتلدل  ن د إقدل لف إىل  ص فو تددز  يفيا  
 

تُدار  إح إطا مانات  اروريف  دا  اياف ال ظااا اللاااد لا   حإيف  يف قلظد ند  اح  يف تريف الج قاق  و ترياف الجلأات ةا
مل اااد م ااا لاا   يف تيااظيف مجسااقف مااع الجزامااا  تقااظان اتنسااايف األااارا لددولااف. ونظااراً لداادور  لجداا  النايااف ومج اخااأف

  ق احا  يف احصاظ  ندا  اللدظماا دالرئلست الذ  يدلأه الص دلظيف يف تس لق ممارخف اح  يف تريف الجلأتد الذ  يريا
 اا   ناادا تلر نداا  تصاااريث  ااظا  و الصاا دلخ  نظ السااديا  ا  ديااف إىل  اا ايف تصااظ إيف م ظ ااف اللدااظ الدوللااف تاادفاا

اليت هت  الار   لام   مب ام   ال  لف فل ا يجلد  ي قق األنأا  وإرخا  اللدظما  يريتيف القما  لد مايقف  و اتناقف  ث ا  ق
 اللاا.

 
ناا  انجاازاا  األماايف يف مجااظ ومرياال ردمجلااع األتاازا د ورااظ  تااد الجرياايلال  السلاخاالف  الااذ  يماا و نداا  مااؤزر احريااف 

خاااأج يف/ يدظ د وراااذا يؤماااد ندااا   يف إصااادار تلدل اااا  مااا  قأاااق  21مظااااررا  احتجااااايف اللاماااف يف  مااا القلااااا ابلزياااد 
 .اب  اآليف  مراً مد اً  السديا  ا  ديف إىل قظا  األم  يلدا اخجمداا القظ  ال لجف ن د الجلامق مع الظاررا 

 
يف  ايف ااااريف نيااااان القمااا  مااا  قأااق اجلااال داا ثالثااف كاااأوماناات الظاااررا  قاااد يااد   يف  وااااار مااايظ/  ر يساااأ  إناا

 تاادهتا مااع تياارر دور وااداد   يظنلااظ/تزيرايفد 11ماالااق مب يقااف يرامااظح. وقااد تصاااند  احتجاامااا  نقاا  مظااارر  
   الزيد م  ن دلا  قجق الجظارري  ند   يد  قظا  األم .ظ احتجااما  ووق

 
وخا   قاانظيف الساديا  اخلاصاف  ندا إاما  قظا  الريرطف لد ساا لف  ريتيفويف يظانث قد  مجلدد  ير رالجظا اثر قد و 

. وح إىل مانا  اليالأاف ابخاجقال  مريا ت -  وإاالاف ملسايرا  اجلال 1958) يف مجظ ومريا ت  للااا  لدقظا  السد ف
لاظ  م ااذ يازا  قاانظيف الساديا  اخلاصااف لدقاظا  الساد فد الااذ  اا ث قاظا  األماا  خاديا  ااصاف وتصااانفد خاار  الد

مف الرمزيف تاللاً مساتلف خا   قاانظيف الساديا  اخلاصاف لدقاظا  الساد ف ما  نادد قدلاق ما  وت اق  احيظ . 1990ناا 
 م اط  الأالد.

 
خاا   قااانظيف السااديا  اخلاصاافد ح يظ اار يف   ديااداً إيف  تااد اليالاا  الرئلساالف لسااديا  الظحيااف وال ظ ااا  ا جااافد و 

 خأج يف/ يدظ . 20ألتزا  القادا م  د ت والقرر  يف يزور خري نار يف مدو   ن ا  الدري  الجلدد ا



ومبظم  قانظيف السديا  اخلاصف لدقظا  السد فد يج جع اجل ظد ابح ايف م   يف إمرا ا  قانظنلفد ما مل تس ث احيظماف 
راد القااظا  السااد ف ابرتيااا  د ممااا يساا ث ألفاادراً مااا ثااد  يف ال ارخااف الل دلاافالرمزيااف يااذل  نداا  .ااظ يفاادد. ورااذا  

 .ندل ا انج اما  تقظان اتنسايف واتفال  م  اللقا 
 


