
 عّب وت   اهلند من احملتلة كشمري  يف اإلنسان حلقوق املتكررة االنتهاكات تدين اإلنسان حلقوق املستقلة الدائمة اهليئة
 يف الشامل للتحقيق احلقائق لتقصي ببعثة السماح اإلنسان حلقوق السامي فوضامل لطلب الكامل دعمها عن

 اإلنسان حقوق انتهاكات

 العادية دورهتا خالل اإلسالمي التعاون نظمةمل اإلنسان حلقوق املستقلة الدائمة اهليئة عقدت: 2019 أبريل25  جدة
 عن اهليئة توعبّ  ،اهلند طرف من احملتلة كشمري  يف نساناإل حقوق وضع راقبةمب القائمة آلليةل اجتماعا   عشرة اخلامسة

 االحتالل قوات جانب من األبرايء الكشمرييني املسلمني ضد واملستمرة اجلسيمة االنتهاكات حيال العميق قلقها
 املدنيني وقتل تعذيب يف املنخرطة اهلندية القوات قبل من للقوة املفرط االستخدام جبسامة اهليئة عترو   حيث. اهلندي
  وإمخاد  لقمع( الكشمريي الشعب ممثلي) الكشمريية احلرية لقيادات القانونية وغري التعسفية االعتقاالت وكذا األبرايء
ثل الذي األمر املصري لتقرير سعيهم يف األصليني السكان كفاح  . األساسية اإلنسان وحرايت حلقوق صارخا   انتهاكا   ُي 

 يف مبا اهلند طرف من احملتلة كشمري  يف اهلندي االحتالل قوات جانب من املمكنة نفالع سبل كافة  استخدام مت لقد
 اجلماعي؛ العقاب وسائل من كوسيلة  ابلنساء والتحرش واالغتصاب احلبيبات بنادق ابستخدام اجلماعية التعمية ذلك
 تقرير يف املشروع ابحلق املطالب الكشمريي الشعب صوت إلسكات القانون نطاق خارج والقتل القسري خفاءواإل

 منها اليسري رز الن إال للضحااي العدالة توفر عدم ظل ويف اإلنسان حلقوق الواسعة االنتهاكات هذه إىل وابإلشارة. املصري
 بصمات وحتمل واضح حمدد بنمط تتسم اإلنسان حلقوق والنظامية املمنهجة االنتهاكات هذه أن على تشدد اهليئة فإن

 طائلة حتت يقع الذي األمر للكشمرييني اجلماعي والقتل العرقي للتطهري الفارقة العالمات كافة  وحتوي الدولة من تواطئ
 . الدويل للمجتمع إقالقا   األشد اجلرائم تعريف

 طرف من احملتلة كشمري  يف احلقائق لتقصي بعثات أي مبنع اهلندية احلكومة قيام الستمرار أسفها عن اهليئة عبت كما
 التعاون منظمة جانب من بعثة أي ذلك يف مبا اإلنسان حقوق وضع يف وحيادي مستقل بتحقيق القيام فهبد اهلند

 حلقوق املستقلة الدائمة اهليئة فإن الصدد هذا ويف. املتحدة ابألمم اإلنسان حلقوق السامي املفوض ومكتب اإلسالمي
 حتت للتحقيق جلنة إبنشاء املتعلقة اإلنسان حلقوق ميالسا املفوض تقرير يف املقدمة التوصيات ابلكامل تدعم اإلنسان

 قرارات بتبين اهليئة رحبت فقد الغاية وهلذه. اإلنسان حقوق انتهاكات ادعاءات كافة  يف للتحقيق املتحدة األمم رعاية
 كافة  إيقاف إىل اهلندية احلكومة دعت اليت اخلارجية لوزراء واألربعني السادس االجتماع أثناء اإلسالمي التعاون منظمة

 أطراف كافة  قبل من رقرا بتبين كذلك  اهليئة رحبت كما.  العدالة أمام مرتكبيها حماسبةو  اإلنسان حقوق انتهاكات
 نظام إىل اللجوء على أخرى، أشياء بني من الدويل، اجملتمع حثت واليت البيطاين البملان ألعضاء البملانية اجملموعة
 . اإلنسان حبقوق املتعلقة الدولية بتعهداهتا االلتزام أجل من اهلند على للضغط والعقوابت االستثمارات وسحب املقاطعة

 حقوق النتهاكات فوري حد لوضع اهلندية احلكومة على يضغط أن الدويل اجملتمع على يتوجب أنه اهليئة وتضيف
 حقوق ومعايري قوانني مع تتعارض اليت التمييزية قوانينها وإلغاء اهلند طرف من احملتلة كشمري  يف املستمرة اإلنسان
 الدائمة واهليئة اإلنسان حلقوق السامي املفوض مكتب جانب من حقائق تقصي ببعثات السماح وكذا الدولية اإلنسان
 . اإلنسان حبقوق املعنية األخرى واهليئات اإلنسان حلقوق املستقلة
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