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பத்திாிைக ெசய்தி
மனித உாிைமகள் மற் ம் வளர்ச்சிக்கான ஆசிய மன்றம் சார்பாக மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின்
ெசயல் இயக்குநர் ெஹன்றி திேபன் அவர்கள் அய்க்கிய நாட்டைவயின் உலகளாவிய
கால ைற மீளாய்
மிக ம்

கூட்டத்தில் (21.09.2017) பங்ேகற்

க்கியமான

மனித

ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல என்ப
குறிப்பாக

ெபண்க

உாிைமகள்

ேபசியதாவ :

பாிந் ைரகைள

இந்தியா

இன்

ம்

வ த்தமளிக்கிற .
க்கு

எதிரான

வன் ைற

ெதாடர்பான

ெகௗரவ

குற்றங்கள்,வரதட்சைண மரணங்கள் மற் ம் பா யல் வன் ைற உள்ளிட்ட 14
பாிந் ைரகைள இந்தியா ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல.
அய்.நா. வின் சித்திரவைதக்ெகதிரான உடன்ப க்ைகைய ஏற்
கூறப்ெபற்ற

இ ப

பாிந் ைரகளில்

13

பாிந் ைரகைள

தி ெசய் மா

மட் ேம

இந்தியா

ஏற் க்ெகாண் ள்ள .
மரண தண்டைணக்கு எதிரான பாிந் ைரகள் மற் ம் மனித உாிைமக் காப்பாளர்கள்
உாிைம மற் ம் அவர்களின் பா காப்

குறித்த 11 பாிந் ைரகள் ஆகியன எ

ேம

ஏற் க் ெகாள்ளப்படவில்ைல.
மதச் சி பான்ைமயினர் உாிைமகள் ெதாடர்பான 16 பாிந் ைரகளில்
பாகுபா

குறிப்பாக

காட் ம் சட்டங்கைள நீக்குதல் , ெவ ப் ட் ம் ேபச்சுகள் ெதாடர்பான

பிரச்சைனகைளக்

ைகயா

தல்

உள்ளிட்ட

பாிந் ைரகள்

இந்தியாவால்

வன் ைற த ப்

மேசாதாைவ

9

ஏற் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல.
வகுப் வாத மற் ம் இலக்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட
நிைறேவற்ற ேவண் யதன் அவசர ேதைவைய
உலகளாவிய கால ைற மீளாய்வில் இ ந்

வ

த் ம் பாிந் ைரகள் கடந்த

இ வைர கிடப்பில் ேபாடப்பட் ள்ள .

நீதித் ைறயின் சுதந்திர ம் சுயாட்சி ம் வ

ப்ப த்த

யாத நிைலயில் இ ப்ப

வ ந்தத்தக்க .
இந்திய இரா

வப் பா காப் ப் பைடகள் மற் ம் இரா

தாக்குதல் காரணமாக காஷ்மீாில் இைளஞ் சிறார்கள்
தாக்குத

ன் ேபா

இரா

வத்

ைணப் பைடகள்

காணாமற் ேபாதல் மற் ம்

வம் மிகச் சிறிய ரகக் குண் கைளப் பயன்ப த் தல்

ேபான்றைவ மிக ம் அதிர்ச்சி அளிக்கக் கூ யதாக உள்ள .
தனிைமக்கான (Privacy) உாிைம குறித்

கடந்த ஆகஸ்ட் 24, 2017

அன்

உச்ச

நீதிமன்றம் (உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 9 ேபர் அடங்கிய அமர் ) அளித்த தீர்ப்பில்
இவ் ாிைம மனித குலம் ேதான்றியதில் இ ந்

மனித வாழ்வின் அங்கமாக உள்ள

என இவ் ாிைமைய உச்ச நீதிமன்றம் ம உ தி ெசய் ள்ள ேபாதி
இதில் கடைம உணர்வற்
ெவளிநாட்

உள்ள .

நிதி உதவி கட் ப்பா

கு மக்கள், கு க்கள், கு ைமச் ச
தாக்குதல் குறித்

ம் இந்திய அரசு

சட்டத்ைத தவறாகப் பயன்ப த் தல் மற் ம்

க அைமப் கள் ஆகியவற்றின் மீ

நடத்தப்ெப ம்

உலக நா களின் கவைல குறித்த பாிந் ைரகள் எ

ேம இந்திய

அரசால் ஏற் க் ெகாள்ளப்படவில்ைல.
எனேவ அய்க்கிய நாட்டைவயின் உலகளாவிய கால ைற மீளாய்ைவ அதன் பணிக்கு
மக்கள் மத்தியில் ஒ
பாிந் ைரகைள
வ

இயக்கமாகக் ெகாண்

நைட ைறப்ப த்த

ெசன்

ேவண் ம்

அரசின் கவனத்ைத ஈர்த்
என்

ெஹன்றி

திேபன்

த்தி ள்ளார்.

Link of Mr. Henri Tiphagne’s speech at 36th Regular Session of the UN Human Rights Council,
Geneva on 21 September 2017
https://drive.google.com/open?id=0B5JS1vkxjOP2eXZ0OEFoZXBIdHc
நன்றி!
இப்ப க்கு,
ெஜயக்குமார்.
மக்கள் கண்காணிப்பகம்

