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 على اهلند التصدي لعمليات اإلجالء القسري وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان 
 يف دهلي يف سياق ألعاب الكومنولث

 
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه من غري املمكن استخدام ألعاب الكومنولث كذريعة لإلجالء  القسري للباعة 

 يني والعمال الذين يتخذون من الشوارع مقراً هلم واملتسولني. املتجولني املومس
 

عمل بسبب منع الشرطة  نإذ يواجه آالف الباعة املتجولني املومسيني والعمال ممن ينتظرون الطلب يف الشوارع البقاء دو 
ية مؤقتة، بينما هلم من العمل يف الشوارع أثناء األلعاب. وقد جرى تكديس أغلبية من مت إجالؤهم يف مالجئ مجاع
 يشكو هؤالء من شح املياه وعدم توافر الصرف الصحي وعدم صالحية هذه األماكن للسكن. 

 

ويشكل ما جيري حالياً استمراراً ملوجة اإلجالء القسري للفقراء واملهمشني اليت بدأهتا السلطات احمللية يف دهلي يف الفرتة 
 بر/تشرين األول. أكتو  3السابقة على انطالق ألغاب الكومنولث يف 

 

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات أبن السلطات قامت بسلسلة من عمليات اإلجالء القسري يف أوخال 
واملناطق احمليطة هبا، ومن الطرق اليت تربط املدينة أبجزائها الشمالية الشرقية على ضفاف هنر ايمونة، حيث أقيمت 

ث، مبا فيها العديد من املالعب الرايضية واجلسور املعلقة وغريها من اجلسور خالل مرافق البنية التحتية أللعاب الكومنول
 األشهر القليلة املاضية. 

 

عائلة قد مت إجالؤهم قسراً من بلدة  200 – 150شخص و 2,500وتقول منظمات حقوق اإلنسان يف اهلند إن حنو 
 سبوعني األخريين اللذين سبقا افتتا  األلعاب. جريغاون يف ضواحي العاصمة ووسط دهلي، على التوايل، خالل األ

 

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن عدداً كبرياً من حاالت اإلجالء اليت جرت يف أغسطس/آب 
وسبتمرب/أيلول قد متت، على ما يبدو، دون اختاذ التدابري االحرتازية اليت يتطلبها القانون الدويل. وعلى وجه اخلصوص، 

 يتم إنذارهم مسبقاً بصورة كافية. بينما ال تفي املالجئ مل جيِر تشاور حقيقي مع األشخاص الذين مت إجالؤهم. ومل
 اجلماعية املؤقتة اليت قدمتها هلم السلطات، يف كثري من احلاالت، بشروط السكن الكايف الذي تقتضيه املعايري الدولية. 

 

دولية. كما يتعني عليها إن على السلطات اهلندية واجباً يف ضمان توفري السكن البديل الكايف على حنو يليب املعايري ال
 تقدمي أشكال اإلنصاف الفعال املختلفة إىل مجيع من متت إجالؤهم قسراً. 

 

 ولذا فإن منظمة العفو الدولية حتث السلطات اهلندية على ما يلي: 
 

 ن؛ضمان أن ال تتم عمليات اإلجالء إال كمالذ أخري، وأن تتقيد تقيداً اتماً ابملعايري الدولية حلقوق اإلنسا •
ضمان أن يقدَّم ملن مت إجالؤهم السكن البديل الكايف و/أو أن تؤخذ احتياجاهتم املعيشية كأمر يكتسي صفة  •

 االستعجال؛
 ضمان أن يليب أي سكن بديل يقدم إليهم شروط السكن الكايف مبقتضى املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ •



 يات اإلجالء القسري. توفري سبل االنتصاف الفعال أمام مجيع ضحااي عمل •
 

ويتعني على السلطات اهلندية كذلك التصدي للعدد املتزايد من انتهاكات احلقوق العمالية وانتهاكات قوانني العمل اليت 
ترتكبها اهليئات احلكومية والشركات اخلاصة الناشطة يف جماالت البناء رغم اجلهود اليت تبذهلا اللجنة الرابعية اليت مت 

جب األمر الصادر عن حمكمة دهلي العليا ملراقبة مثل هذه االنتهاكات. وقد تضمنت هذه االنتهاكات، اليت تعيينها مبو 
قامت منظمات حقوق اإلنسان يف اهلند بتوثيقها، التسجيل غري النظامي واحلرمان من أجور احلد األدىن احملددة يف 

دم املساواة يف املنافع الصحية اليت أقرها القانون للجميع، القانون، وانعدام املساواة يف أجور الرجال والنساء وكذلك ع
وتدين مستوايت السالمة يف أماكن العمل، ما يؤدي إىل معدالت عالية من وفيات العمال وحوادث العمل، وإىل 

 استخدام عمل األطفال يف هذا اجملال أو ذاك.  
 
 
 

 

 


