
ما برحت السلطات وأجهزة الشرطة جنوب اإلفريقية تمارس التمييز 
ض�د المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء بال هوادة، وهو األمر الذي 
سمح بتفاقم العداء لهم في أوساط الجمهور، وال سيما في المناطق 

الريفية الفقيرة، ثم اشتعال أعمال عنف دامية في نهاية المطاف.
وال يزال اآلالف من المواطنين األجانب يعيشون في خوف دائم على أرواحهم 
ف�ي أعقاب اندالع موجة أعمال العنف التي انتش�رت ف�ي جنوب إفريقيا خالل 

شهر مايو/أيار.
وأدت االعتداءات التي بدأت في ضواحي ألكسندرا في 11 مايو/أيار إلى مقتل 
أكثر من 60 ش�خصاً، وتشريد عشرات اآلالف، بما في ذلك العمال المهاجرون، 
وطالب�و اللجوء، وغيرهم مم�ن يعتبرون »أجانب«. وإلى جان�ب أعمال القتل، 
تعرض هؤالء األشخاص للضرب، واالعتداءات الجنسية، فضالً عن تدمير ونهب 

الممتلكات.
وكان من بين المستهدفين بوجه خاص المهاجرون من زيمبابوي وموزمبيق 
والصومال ومالوي؛ كما تعرض لالعتداءات مواطنون س�ود من الفئات اللغوية 
األصغر حجماً في جنوب إفريقيا. وفر اآلالف من هؤالء المهاجرين عائدين إلى 
أوطانهم، ومن بينهم أكثر من 30 ألفاً من موزمبيق، بينما الذ آخرون بالكنائس 
ومراك�ز الش�رطة وقاعات المجال�س البلدية. وخ�الل األس�ابيع التالية، بدأت 

السلطات البلدية في جمع أشتات النازحين ونقلهم إلى »مخيمات« معززة. 
ويشكل المهاجرون منذ أمد طويل جزءاً من االقتصاد جنوب اإلفريقي؛ ولكن 
بالرغ�م من النم�و االقتصادي، ظلت مع�دالت البطالة مرتفع�ة، وهناك نقص 
ش�ديد في اإلسكان؛ وفي مثل هذا المناخ الذي يتس�م بالصعوبات االقتصادية 

ل المهاجرون المسؤولية عن معاناة اآلخرين. وارتفاع معدالت الجريمة، ُيحمَّ
وق�د ندد الرئيس ثابو إمبيك�ي وحكومته بهذه االعتداءات علناً، واتخذ بعض 
اإلجراءات للمس�اعدة في إعادة األمن، والتحقيق مع األش�خاص المش�تبه في 
تورطه�م فيها. كما ش�كل الرئي�س إمبيكي فريق�اً للتحقيق في أس�باب هذه 
االعت�داءات بعد أن ردد مس�ؤولون ف�ي الحكومة وفي ح�زب المؤتمر الوطني 

اإلفريقي تصريحات تفيد أن ثمة »قوة ثالثة« كانت تؤجج أعمال العنف.
وس�واء أكان ذلك صحيح�اً أم ال، فقد حثت منظمة العف�و الدولية الحكومة 
عل�ى إجراء تحقيق مس�تقل ونزيه ح�ول أعمال العنف تحت إش�راف قضائي؛ 
وال ب�د لها أيضاً من إجراء تحقيق كامل بش�أن أي أدلة على اإلهمال من جانب 
المسؤولين المكلفين بتنفيذ القانون؛ كأن يكون المسؤولون قد تقاعسوا مثالً 

عن التحقيق في معلومات قدمت لهم؛ أو غضوا الطرف عن حوادث العنف.
وفضالً عن هذا، يجب على الحكومة النظر في العوامل المساهمة في وقوع 
هذه الحوادث، مثل ممارس�ات ومواقف المس�ؤولين التي تنطوي على التمييز 
ضد طالب�ي اللجوء، والالجئي�ن، والمهاجرين؛ كما ينبغي عليه�ا التحقيق في 
االدعاءات التي تش�ير إلى وجود أنماط س�ائدة من التمييز من جانب مسؤولي 
وزارة الداخلي�ة، وأجهزة الش�رطة، والقضاء، األمر ال�ذي يمكن أن يفضي إلى 
حرم�ان طالب�ي الجوء من إجراءات البت في  طلب�ات لجوئهم؛ كما أنه يعرض 
األفراد لخطر االعتقال التعس�في أو الترحيل غير القانوني أو اإلعادة القس�رية 

ألوطانهم األصلية حيث قد يواجهون المزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان. 
كم�ا حثت منظم�ة العفو الدولية حكوم�ة جنوب إفريقيا عل�ى اتخاذ كافة 
اإلج�راءات الضرورية لحماية الحقوق اإلنس�انية للنازحين بس�بب العنف؛ وال 
ب�د أن تت�اح لجميع ضحايا هذا العنف س�بل المس�اعدة اإلنس�انية واإلنصاف 
القضائي والمساعدات اإلرشادية، وإجراءات اللجوء الكاملة والمنصفة، ويجب 

أال ُيعاد أحد إلى وطنه إال بمحض إرادته.

l	الوس: السجن بعد محاكمة جائرة
l	فيتنام: إخراس أحد منتقدي الحكومة

l	المكسيك: إهدار حقوق متهم من السكان األصليين

االعتداء على المهاجرين في 
جنوب إفريقيا

اخُتطف أس��امة مصطفى حس��ين نصر، الذي ُيكنى بأبي عمر، 
بينما كان يس��ير في أحد ش��وارع ميالنو بإيطاليا في 17 فبراير/

ش��باط 2003، ثم قام خاطفوه بتسليمه لعمالء أمريكيين، ونقل 
ل على  إل��ى قاعدة أفيان��و الجوية في ش��مالي إيطاليا، ث��م ُرحِّ
متن طائرة مس��تأجرة لوكالة المخابرات المركزية األمريكية إلى 
العاصم��ة المصرية القاهرة عبر ألمانيا؛ واحتجز س��راً في مصر 
لمدة 14 ش��هراً. وقال إنه ظل يتعرض للتعذيب نحو 12 س��اعة 
يومياً طيل س��بعة أش��هر؛ وفي نهاية المطاف، أطلق سراحه في 

فبراير/شباط 2007.
وليس أبو عمر سوى واحد من بين الكثيرين من ضحايا برامج 
الترحيل االس��تنثائي واالعتقال الس��ري الت��ي وضعتها الواليات 
المتحدة في إطار »الحرب على اإلرهاب«. وقد اعتقل الضحايا، 
ثم تم ترحيلهم إل��ى بلد آخر حيث وضعوا رهن االعتقال س��راً 
وخارج أي إطار قضائي، ثم نقلوا إلى بلد آخر. ونقل البعض من 
حجز الوالي��ات المتحدة إلى بلدان يس��تخدم فيها التعذيب أو 
غيره من صنوف المعاملة الس��يئة بصفة معتادة؛ وثمة آخرون 
نقلوا إلى مراكز االعتقال األمريكية الرسمية في خليج غوانتنامو 
أو أفغانس��تان. وأودع آخرون رهن االعتقال السري فيما يسمى 
»المواقع الس��وداء« التي تديره��ا وكالة المخاب��رات المركزية 
األمريكية. واحتجز هؤالء األش��خاص جميعاً دون الس��ماح لهم 
باالتص��ال بذويه��م أو محاميه��م، وقاس��وا جميع��اً صنوفاً من 

التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة.
ورغم النفي الرس��مي المتكرر، فلقد ب��ات معلوماً منذ فترة 
طويلة أن للدول األوروبية دوراً في عمليات الترحيل االستثنائية 
واالعتقال الس��ري، واتضح حجم هذا الدور ش��يئاً فشيئاً بفضل 
العديد من التحقيق��ات الدقيقة التي قامت بها جهات مختلفة، 

بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
 ويتراوح هذا الدور بين المشاركة الفعلية والتواطؤ الضمني؛ 
فقد اعتقل عمالء أوروبيون المشتبه فيهم، ثم سلموهم لعمالء 
أمريكيي��ن دون أي إج��راءات قضائي��ة؛ ونقل ضحاي��ا الترحيل 
االس��تثنائي على متن طائرات تابعة لوكالة المخابرات المركزية، 
وهم معصوبو األعين ومكبلون باإلغالل، إلى مواقع في مختلف 
أنح��اء العال��م للتحقيق معه��م وتعذيبهم؛ واس��تخدمت هذه 

الطائرات مطارات أوروبية بدون أي قيود.

وخالل الفترة بي��ن عامي 2002 و2005، كان��ت أوروبا مقراً 
لبع��ض تل��ك »المواقع الس��وداء« التابع��ة لوكال��ة المخابرات 
المركزية. ولبث ضحايا هذه البرامج سنوات طويلة رهن الحبس 
االنف��رادي في مواقع لم يكش��ف عنها، وهذه األوضاع تش��كل 
انته��اكاً للمعايير الدولية لحقوق اإلنس��ان التي تحرم التعذيب 
وغي��ره م��ن صن��وف المعاملة الس��يئة. وال يقتص��ر األمر على 
ذلك، بل إن الس��لطات األمريكية اعترفت بأن وكالة المخابرات 
المركزية تخضع األش��خاص المعتقلين س��راً لطائفة من أساليب 
ز«؛ وفي فبراير/ش��باط 2008، أكد مدير وكالة  »التحقيق المعزَّ
المخابرات المركزية أن ثالثة معتقلين تعرضوا ألسلوب التعذيب 
المعروف باسم »الغمر بالماء« وهم رهن االعتقال السري عامي 

2002 و2003.
ومنظمة العفو الدولية تحث الدول األوروبية على القيام بما 

يلي:
التنديد بالترحيل االس��ثنائي واالعتقال السري باعتبارهما غير   •

مشروعين.
إجراء تحقيق فعال ومس��تقل ومحايد بشأن االدعاءات التي   •
تفي��د بت��ورط عمالء من هذه ال��دول في عملي��ات الترحيل 

االستثنائي، أو االعتقال السري، أو االختفاء القسري. 
تقديم أي ش��خص يش��تبه في وقوفه وراء انتهاكات لحقوق   •
اإلنس��ان تتعل��ق بالترحي��ل االس��تثنائي واالعتقال الس��ري 

واالختفاء القسري لساحة القضاء.
مساءلة وكاالت المخابرات المحلية واألجنبية عن أفعالها.  •

منع االعتقال السري والترحيل االستثنائي عن طريق استحداث   •
إجراءات من قبيل: عدم نقل أي أفراد الحتجازهم في أي دولة 
أخرى، أو تس��هيل هذا النقل، إال إذا تم تحت إشراف قضائي، 
والحيلولة دون إعادة أي شخص رغم أنفه إلى بلد قد يتعرض 

فيه لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان.
تقديم تعويض��ات لضحايا الترحي��ل االس��تثنائي، واالعتقال   •

السري، واالختفاء القسري.
للحص��ول على مزيد م��ن المعلوم��ات، انظر »إص��رار على 
اإلنكار: دور أوروبا في الترحيل االس��تنثائي واالعتقال الس��ري« 

.)EUR 01/003/2008(

إصرار على اإلنكار: دور أوروبا في 
الترحيل االستثنائي واالعتقال السري

مواطنون موزمبيقيون ممن نزحوا عن ديارهم في جنوب إفريقيا في انتظار حافلة تعود 
بهم إلى وطنهم. 

أبو عمر، أحد ضحايا الترحيل القسري، يتحدث للصحفيين بعد أن أطلقت السلطات المصرية سراحه عام 2007.

»علقوني كالذبيحة، رأسًا 
على عقب، ويداي مغلولتان 
خلف ظهري، وكذلك قدماي، 
وصعقوني بالصدمات الكهربائية 
في كل أنحاء جسمي، وبخاصة 
رأسي... وفي حلمتي ثديي، وفي 
أعضائي التناسلية...«.

أبو عمر يصف التعذيب الذي تجرعه بعد 
ترحيله االستثنائي إلى مصر

l	مسيرة المثليين لعام 2008 في التفيا3-2
l	يوم من أجل األطفال النازحين من دارفور

l	الحياة تحت شبح الجرافات

4 l	سجل الصين في مجال حقوق 
اإلنسان يلقي بظالله القاتمة على 

مشهد األولمبياد
l	مستجدات
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أنظ�ار العالم إلى بكين عش�ية انط�الق دورة األلعاب تتجه 
األولمبية لعام 2008؛ وبينما توضع اللمسات النهائية 
على االستعدادات الجارية لواحدة من أروع دورات األلعاب األولمبية 
التي يجري تنظيمها حتى اآلن، يتساءل المرء: أي إرث سوف يتبقى 
للصين من كل هذا؟ فقد مضت س�بع س�نوات منذ أن ظفرت بكين 
بشرف استضافة األولمبياد، عندما أعلن أعضاء اللجنة التي قدمت 
عرض بكين الس�تضافة األولمبياد أن أوضاع حقوق اإلنسان سوف 
تتحسن من خالل استضافة األولمبياد، ولكن هذه األوضاع تدهورت 
ف�ي مج�االت عديدة بدالً م�ن أن تتحس�ن؛ فإلى جان�ب »تنظيف« 
بكين، ال يزال قمع الناش�طين والصحفيين مس�تمراً، ليس بالرغم 

من استضافة األلعاب األولمبية، بل بسببها.
وقد سارعت السلطات إلى تكميم أفواه منتقدي انتهاكات حقوق 
اإلنس�ان في الصي�ن؛ ففي م�ارس/آذار الماضي، ُحكم بالس�جن 
خمس س�نوات على يانغ تش�ونلين، الناش�ط المداف�ع عن حقوق 
ملكي�ة األرض بتهمة »التحريض عل�ى التخريب« بعد أن قاد حملة 
لتقدي�م العرائض تحت ش�عار »ال نريد األولمبياد، ب�ل نريد حقوق 
اإلنس�ان«. وحرمت�ه الس�لطات أول األم�ر من االتص�ال بمحامين 
بدع�وى أن قضيته اش�تملت عل�ى »أس�رار للدولة«؛ كم�ا ورد أنه 
تعرض للتعذيب على يد الش�رطة، ولكنه حرم من أي فرصة إلثارة 
ه�ذه االدعاءات أمام المحكمة. ولما حاول التحدث مع أس�رته في 

قاعة المحكمة، ضرب عدة مرات بهراوات للصعق الكهربائي.
أما الناش�ط المدافع عن حقوق السكن يي غوجو، الذي يناهض 
االس�تيالء عل�ى العقارات وهدمه�ا بهدف إقامة مش�روعات البناء 
الجديدة الخاص باألولمبياد، فهو يقضي اآلن عقوبة الس�جن لمدة 
أربع س�نوات بع�د أن تقدم بطل�ب للحصول عل�ى تصريح بتنظيم 
مظاهرة لالحتجاج على الطرد القس�ري لسكان المنازل في بكين. 
وأدين في ديسمبر/كانون األول 2004 بتهمة »تعمد الشجار وإثارة 

الشغب«، وأفادت مصادر محلية أنه تعرض للتعذيب في السجن.
وتح�رص الس�لطات الصينية عل�ى إظهار الصين كبلد مس�تقر 
وحديث؛ ومن ثم فقد صعدت ش�رطة بكين جهودها خالل األش�هر 
األخيرة من أج�ل »تنظيف المدينة« اس�تعداداً لألولمبياد، وتحدثت 
وس�ائل اإلعالم الرس�مية عن حملة رس�مية تهدف إلى »استئصال 
األنشطة غير القانونية التي تشوه وجه المدينة، وتؤثر على النظام 
االجتماعي«؛ وقد اس�تهدفت هذه الحملة المتس�ولين، والباعة غير 
المرخص لهم، وموزعي المنش�ورات، وغيرهم. وتش�مل العقوبات 
الت�ي يمكن توقيعها على هؤالء الغرامة والحبس لمدة قد تبلغ أربع 

سنوات بدون محاكمة.
وش�هد إقليم التب�ت والمناط�ق التبتية م�ن األقالي�م المجاورة 
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنس�ان منذ ش�هر مارس/آذار، واعتقل 
المئ�ات من األش�خاص؛ ورغ�م أن بعض مظاه�رات االحتجاج قد 
جنحت إلى العنف، فالظاهر أن الش�رطة الصينية عمدت إلى الغلو 
في اس�تخدام الق�وة لف�ض المظاه�رات، واعتقل�ت المتظاهرين 
المس�المين، وانتهك�ت حقهم ف�ي حرية التعبي�ر والتجمع. وهذه 
االعتق�االت تس�لط الضوء عل�ى تقاع�س الس�لطات الصينية عن 

معالجة المظالم الطويلة األمد، بما في ذلك حرية الدين.
وق�د اتخ�ذت الصين مؤخ�راً خط�وات تبعث على التف�اؤل، مثل 
إص�الح نظام عقوب�ة اإلعدام، وإتاحة هامش أوس�ع م�ن الحرية 
للصحفيين األجانب لممارسة عملهم الصحفي، ونقل األنباء؛ ولكن 
طغت على ه�ذه الخطوات إج�راءات قمع االحتج�اج والمعارضة، 
و»تنظي�ف« بكين. وم�ع اقتراب موع�د انطالق األولمبي�اد، وتزايد 
مش�اعر اإلثارة وترقب الع�روض الباهرة المتوقعة، يثور الس�ؤال: 
كيف عسى األلعاب األولمبية أن تخلف إرثاً إيجابياً مستديماً، بينما 

ُتهدر حقوق اإلنسان على هذا النحو السافر أثناء االستعداد لها؟
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الصورة الرئيسية: سباق حواجز األسالك الشائكة.
الصور في عكس اتجاه عقارب الساعة من أعلى: أنشطة الحمالت التي تقوم بها فروع العفو 

الدولية في نيبال وبريطانيا وفرنسا واليابان. أفراد الشرطة يشرفون على المرضى الذين 
يعالجون من إدمان المخدرات بمدينة كونمينغ، إقليم يونان؛ الشرطة تصادر أجهزة كمبيوتر 

من مقهى لإلنترنت غير مرخص به في بكين؛ متظاهر يطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام في الصين؛ 
الشرطة تعتقل متظاهراً من طائفة فالون غونغ في ساحة تيانانمن، بكين.

يقض��ي كل من ثاو م��وا )Thao Moua( وبا فوي 
خانغ )Pa Fue Khang(، وهما من طائفة همونغ 
العرقية في الوس، حكمين بالس��جن، األول لمدة 
12 عام��اً والثاني لمدة 15 عاماً، بتهمة مس��اعدة 

صحفيين أوروبيين ومترجمهما.
وكان الصحفيان يجريان تحقيقاً صحفياً بش��أن 
أبن��اء طائف��ة همون��غ المختبئين ف��ي الغابات 
الالوية؛ فكثيراً ما يتعرض الهمونغ لالعتداءت على 
أي��دي الجيش الالوي، مم��ا يضطرهم للرحيل من 
حين آلخ��ر، ويعرضهم لخط��ر المجاعة والمرض. 
وق��د اعتقلت الس��لطات ثاو موا وب��ا فوي خانغ 
وتشار يانغ في 4 يونيو/حزيران 2003 بينما كانوا 
يعمل��ون مرش��دين للمجموعة. وأثن��اء اعتقالهم 
عل��ى ذم��ة القضي��ة، ورد أن المرش��دين الثالثة 
قد قي��دت أقدامه��م باألغالل، وضرب��وا بالعصي 
وسالسل الدرجات. مثل ثاو موا وبا فوي خانغ أمام 
المحكمة، م��ع الصحفيين والمترج��م، في إقليم 
خينغ خوانغ في 30 يونيو/حزيران 2003. أما تشار 

يانغ فقد هرب من المعتقل، وحوكم غيابياً.
واس��تغرقت المحاكمة أقل من ثالث س��اعات؛ 
ولم يتم توكي��ل محامين للدفاع عن ث��او موا وبا 
فوي خانغ، وكانت نتيجة المحاكمة محددة سلفاً 
فيما يبدو. وصدرت أحكام بالس��جن لمدد طويلة 
على جميع المدع��ى عليهم، ولكن أخلي س��بيل 
الصحفيي��ن والمترجم، وتم ترحيلهما في 9 يوليو/

تموز 2003. وتم ترحيل ثاو موا وبا فوي خانغ إلى 
سجن س��امخي في منطقة فينتياني حيث يتعرض 
المس��جونون من طائفة همون��غ لخطر التعذيب 
والحرمان من الرعاية الطبية وغير ذلك من أشكال 
س��وء المعاملة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن 
المحاكم��ة الجائرة التي تلقياها كانت ذات دوافع 

سياسية.

الوس

 Truong Quoc( يقض��ي ترون��غ ك��وك ه��وي
Huy( حكماً بالس��جن لمدة ست سنوات بسبب 
معتقداته السياس��ية السلمية؛ وكان قد اعُتقل في 
أح��د مقاه��ي اإلنترنت في مدينة هو تش��ي منه 
في 18 أغس��طس/آب 2006 على أيدي أفراد من 

الشرطة يرتدون ثياباً مدنية.
وق��د س��بق أن اعتقل ف��ي منزله ف��ي أكتوبر/

تش��رين األول 2005، ه��و وش��قيقاه وإح��دى 
صديقات��ه، حيث تع��دى عليه��م 50 م��ن أفراد 
الش��رطة بالضرب والركل؛ وكانوا آنذاك يش��اركون 
في نقاش في إحدى غرف الدردشة على اإلنترنت 
تحت عنوان »صوت الشعب في فيتنام والخارج«؛ 
ووجهت إلى ترونغ كوك هوي وشقيقه ترون كوك 
توان وصديقتهما تهمة »القيام بأنشطة تهدف إلى 
اإلطاحة بإدارة الش��عب«، واحتجزوا لمدة تسعة 
أش��هر، لم يس��مح لهم خاللها بتوكيل محامين وال 
بزيارات عائلية. وبعد إطالق سراحهم، قال ترونغ 
كوك هوي إنه س��وف يواصل انتق��اده للحكومة، 
وأع��رب عن تأييده لعريضة على ش��بكة اإلنترنت 
تس��مى »بلوك 8406«، وهي عريض��ة تدعو إلى 
التغيير السياسي السلمي واحترام حقوق اإلنسان. 
ومن المحتم��ل أن تكون تصريحاته تلك هي التي 
أدت إلى اعتقاله مرة أخرى في 18 أغس��طس/آب 

.2006
وحوك��م ترونغ كوك هوي ف��ي 29 يناير/كانون 

الثان��ي 2008، ول��م تك��ن عائلته ق��د تلقت أي 
معلوم��ات عنه قبل ذل��ك، ولم تك��ن تعرف أين 
اعُتقل. وبموجب المادة 88 من قانون العقوبات، 
ُوجهت إليه تهمة »بث دعاية مناهضة لجمهورية 
فيتنام االش��تراكية«، وُحكم عليه بالس��جن س��ت 
سنوات، تليها ثالث س��نوات رهن اإلقامة الجبرية 
في منزله. ومنظمة العفو الدولية تعتبره س��جين 
رأي اعتقل بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير 

وتكون الجمعيات أو االنتماء إليها.

إخراس أحد منتقدي 
الحكومة

فيتنام

السجن بعد محاكمة جائرة

Ë الرج�اء كتاب�ة مناش�دة تطال�ب بإجراء 
محاكم�ة عاجلة وعادلة ل�كل من ثاو موا وبا 
فوي خانغ بحيث تكون متمشية مع المعايير 
الدولي�ة؛ حث الس�لطات عل�ى التحقيق فيما 
ورد م�ن ادع�اءات ع�ن تعرضهم�ا للتعذيب 
ف�ي الحجز، وتقديم المس�ؤولين عن ذلك إلى 

ساحة العدالة.
ترسل المناشدات إلى: 

Bouasone Bouphavanh,
Prime Minister, Prime Minister's 
Office, Rue Sisavat, Vientiane, Laos
Fax: + 856 212 13560
Salutation: Dear Prime Minister

Ë الرجاء كتابة مناشدات تدعو إلى اإلفراج 
ع�ن ترونغ كوك هوي فوراً وبال ش�روط، هو 
وس�ائر الس�جناء في فيتنام ممن أحيلوا إلى 
القضاء بسبب ممارس�تهم حقهم في حرية 

التعبير.
ترسل المناشدات إلى العنوان التالي:

Nguyen Tan Dung, Prime Minister, 
Office of the Prime Minister, Hoang 
Hoa Tham, Ha Noi, Viet Nam
Fax: + 844 823 1872
Salutation: Dear Prime Minister

ثاو موا )اليمين( وبا فوي خانغ
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سجل الصين في مجال حقوق اإلنسان 
يلقي بظالله القاتمة على مشهد األولمبياد
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مستجدات

سوك سام أويون )على اليسار( وبورن سامنانغ

ال يزاالن مسجونين ظلماً في كمبوديا

الحكومة البريطانية تعلن عن تحقيق علني في 
وفاة بهاء موسى

أمضى بورن س�امنانغ )Born Samnang( وسوك 
س�ام أوي�ون )Sok Sam Oeun( أكث�ر م�ن أرب�ع 
س�نوات في الس�جن حتى اآلن بتهمة التورط في 
مقتل الزعيم النقابي البارز تشيا فيتشيا في يناير/

كانون الثان�ي 2004. وقد ظال على الدوام يؤكدان 
براءتهم�ا م�ن هذه التهم�ة، وخلص�ت منظمات 
حقوق اإلنسان والصحفيون إلى وجود أدلة قوية 
لدى كل منهما على عدم تواجده في مكان الجريمة 
وقت وقوعها. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهما 

أدينا وُحكم عليهما بالسجن ظلماً.
وعندما قتل الزعيم النقابي تشيا فيتشيا بأعيرة 
نارية، ساد اعتقاد لدى الكثيرين أن الجريمة كانت 
ترجع إلى دوافع سياس�ية؛ وأثارت ضجة شديدة 
وموج�ة من االس�تنكار على الصعيدي�ن الوطني 
والدولي، ووجدت الس�لطات نفسها تحت ضغوط 
هائل�ة للعثور عل�ى الجناة. وعق�ب إلقاء القبض 
على بورن سامنانغ وسوك سام أويون، قال رئيس 
شرطة بنوم بنه علناً »لقد عثرنا على القتلة الذين 

اقترفوا جريمة قتل تشيا فيتشيا«، وهو األمر الذي 
يقوض أي زعم بعدالة المحاكمة.

وف�ي أعقاب المحاكمة التي ج�رت عام 2005، 
أدلى ش�اهد رئيس�ي عل�ى الجريمة - وه�و اآلن 
يعي�ش الجئاً في بلد ثالث - بش�هادة قال فيها إن 
بورن س�امنانغ وس�كو س�ام أويو ل�م يكونا في 
م�كان الجريم�ة وق�ت ارتكابها. وبع�د ذلك بعدة 
أي�ام، اعترف نف�س رئيس الش�رطة، ال�ذي أدلى 
بالتصريحات المش�ار إليها آنفاً، بأن�ه كان يدرك 
وق�ت اعتقال هذين الرجلين أنهم�ا »ال صلة لهما 
بالجريم�ة«. ورفض ش�قيق المجن�ي عليه قبول 
التعويض المالي الذي قضت به المحكمة، قائالً إن 
هذين المتهمين »ليس�ا هما الجناة الحقيقيين«. 
وال ي�زال الرج�الن يقضيان عقوبة الس�جن لمدة 

عشرين سنة في بنوم بنه.
وم�ن المق�رر أن تنظر المحكم�ة العليا دعوى 
اس�تئناف ثانية. انظ�ر المناش�دات العالمية في 

عددي سبتمبر/أيلول 2006 ومايو/أيار 2007.

الدف�اع  وزارة  أعلن�ت 
 14 ف�ي  البريطاني�ة 
2008 ع�ن  مايو/أي�ار 
إجراء تحقيق علني في 
قضية بهاء موسى الذي 
توفي في 15 سبتمبر/

أيلول 2003 تحت وطأة 
اعتقاله  أثن�اء  التعذيب 
البريطانية  القوات  لدى 

في البصرة. 
وقد أكدت الس�لطات البريطاني�ة أن التحقيق 
س�وف يجري بموج�ب قانون التحقيقات لس�نة 
2005، وهو م�ن القوانين المثي�رة للجدل؛ ومما 
يقلق منظم�ة العفو الدولية أن أي تحقيق يجري 
في ظل هذا القانون ربما لن يكون مستقالً تماماً 

عن الحكومة.
هذا، وق�د دعت منظمة العفو الدولية إلى منح 
أي لجنة يتم تش�كيلها للتحقيق في هذه القضية 
صالحيات واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح لها 
بالتحقي�ق في إج�راءات التسلس�ل القيادي التي 
أدت إلى إخضاع المعتقلين لصنوف من المعاملة 
م�ن قبي�ل تغطية ال�رأس، والحرمان م�ن النوم، 

ووضع المعتقلين في أوضاع مجهدة.
نتوجه بالشكر لجميع من شاركوا في الحملة 
من أجل قضية بهاء موس�ى. الرجاء التوقف عن 
إرسال المناشدات؛ سوف نصدر معلومات أخرى 

عما قريب حالما تتوفر لنا.
انظ�ر المناش�دة العالمي�ة ف�ي ع�دد يونيو/

حزيران 2007 من النشرة اإلخبارية.

كان 14 س�جين رأي م�ن بي�ن نحو 35 س�جيناً 
م�ن المزمع اإلفراج عنهم بموجب مرس�وم عفو 
أص�دره الرئيس تي�ودورو أوبيانغ ف�ي 5 يونيو/

حزيران بمناس�بة عيد ميالده السادس والستين؛ 
وتلي ن�ص مرس�وم العفو في محط�ات اإلذاعة 
والتليفزيون الوطني عش�ية عي�د ميالد الرئيس، 

أي مساء 4 يونيو/حزيران.
ومن بين السجناء المشمولين بمرسوم العفو 
الق�س بينفيني�دو س�امبا موميس�وري، وه�و 
س�جين رأي ظل ره�ن االعتقال ب�دون تهمة وال 
محاكمة من�ذ القبض عليه في أكتوبر/تش�رين 
األول 2003؛ وتع�د هذه الم�رة الثانية التي يطلق 
فيها سراحه بموجب مرسوم رئاسي؛ فقد اعتقل 
عام 1998، وصدر ضده حكم باإلعدام، ثم خفف 
الحك�م إلى الس�جن المؤب�د في وق�ت الحق، ثم 
أفرج عنه عام 2002. وأعرب نجل القس س�امبا 
عن شكره لمنظمة العفو الدولية على »تضامنها 

وتعاونها« من أجل اإلفراج عن والده.
وكان م�ن بي�ن المش�مولين بمرس�وم العفو 
أيض�اً فليبي أوندو أوبيانغ، وغيلرمو نغويما إيال، 
وأحد عش�ر آخرون من أعضاء الحزب السياسي 
المحظور »القوة الديمقراطية الجمهورية«، ممن 

اعتبرتهم منظمة العفو الدولية في عداد س�جناء 
الرأي. وكان القض�اء قد حكم على كل من هؤالء 
بالس�جن لم�دة 20 عام�اً في ع�ام 2002 بتهمة 

الشروع في قلب نظام الحكم وقتل الرئيس.
كم�ا أفرج مؤخراً عن بريغيدا أسونغس�وا إيال، 
قرينة غيلرمو نغويما، بعد أن لبثت نحو خمس�ة 
أش�هر رهن االعتق�ال، بدون تهم�ة أو محاكمة، 
في ظروف قاسية. وقالت لمنظمة العفو الدولية 
»لق�د بذلتم الكثي�ر، الكثير، الكثير؛ وال تس�عني 
الكلم�ات للتعبير عن ش�كري وامتناني لكم على 

ما فعلتموه على مر السنين«.
ومنظم�ة العف�و الدولية ترح�ب باإلفراج عن 
سجناء الرأي المشار إليهم؛ غير أن ما ال يقل عن 
س�تة آخرين ال يزالون رهن االعتقال بدون تهمة 
وال محاكمة منذ القب�ض عليهم في 13 مارس/

آذار 2008؛ وورد أنه�م تعرض�وا للتعذي�ب ف�ي 
المعتقل. ومن المحتمل أن يكون بعضهم سجناء 
رأي ل�م ُيعتقل�وا لش�يء س�وى كونه�م أعضاًء 
س�ابقين في ح�زب سياس�ي محظ�ور. وتدعو 
منظمة العفو الدولية إلطالق سراحهم على الفور 
أو إحالتهم إلى القضاء على وجه السرعة بتهمة 

جنائية محددة بنص القانون.
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بع��د انقضاء س��بع س��نوات من عقوبة الس��جن 
لمدة 22 س��نة المفروض��ة على ري��كاردو أوكان 
س��يكا )of Ricardo Ucán Ceca(، تع��د قضيته 
ش��اهداً خطيراً على التمييز الذي يكابده السكان 
األصليون في المكس��يك؛ فقد حكم عليه بالسجن 
بتهمة القتل العمد في يونيو/حزيران 2001، بعد 

محاكمة جائرة حرم خاللها من حقوقه األساسية.
 وفي عام 2000، ادعى ريكاردو أوكان أنه أطلق 
الن��ار على جاره برناردينو تش��ان إي��ك دفاعاً عن 
النف��س، أثناء نزاع على ملكي��ة قطعة من األرض. 
غير أنه قال إنه ال يكاد يفهم أو يتحدث اإلسبانية، 
وال يس��تطيع القراءة وال الكتاب��ة. ورغم هذا، فلم 
تقر المحكمة حقه في االس��تعانة بمترجم يحضر 
معه جلسات المحاكمة، األمر الذي أحد من قدرته 
على فه��م وقائع المحاكمة، وإيضاح المالبس��ات 

التي اكتنفت وفاة جاره.
وفض��اًل عن هذا، ف��إن المحام��ي الذين عينته 
المحكمة في قضية ريكاردو أوكان لم يش��ارك في 
اإلجراءات، أو يوقع على س��جل أقوال��ه، أو يؤيد 
دفعه بأنه فع��ل ما فعله دفاعاً ع��ن النفس. كما 
أن القاض��ي لم يأخذ بعين االعتب��ار غياب توقيع 
المحام��ي عل��ى أق��وال ري��كاردو أوكان التي تم 

تعديلها بصورة غير قانونية في النسخ التالية.
وفشلت دعاوى االس��تئناف الالحقة، وكان مرد 
ذلك فيما يبدو إلى التمييز الذي كثيراً ما يؤيد إلى 

إجراء محاكم��ات جائرة 
الس��كان  من  للمتهمين 
وتوقي��ع  األصليي��ن، 
عليهم.  مفرطة  عقوبات 
العليا  المحاكم  وذهبت 
إلى أن الغرض من تعيين 
مترج��م ه��و مس��اعدة 

القاض��ي ولي��س المتهم؛ كما قال��ت المحاكم إنه 
ليست هناك أدلة على أن السكان األصليين الذين 
ينتمي إليهم ريكاردو أوكان يتمتعون بهوية ثقافية 
مح��ددة، وهو ما عدته المحكمة ش��رطاً أساس��ياً 
العتبارهم س��كاناً أصليين، مما يس��توجب تعيين 

مترجمين لهم.

Ë الرج�اء كتاب�ة مناش�دة لحاك�م والي�ة 
يوكات�ان، لإلعراب عن القلق من التمييز ضد 
ريكاردو أوكان سيكا، وانتهاك حقه في تلقي 
محاكم�ة عادلة في حض�ور مترجم ومحام 
ك�فء للدف�اع عن�ه. اطلب إع�ادة محاكمته 

وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ترسل المناشدات إلى: 

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, 
Gobernadora del Estado de Yucatán, 
Palacio de Gobierno, Calle 61, Col. 
Centro, Mérida 97000, Estado de 
Yucatán, Mexico
Fax: +52 999 930 3100, Ext. 10055
Email:  ivonne.ortega@yucatan.gob.mx
Salutation: Dear Governor

المكسيك

إهدار حقوق متهم من 
السكان األصليين
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سجل الصين في مجال حقوق اإلنسان 
يلقي بظالله القاتمة على مشهد األولمبياد

غينيا االستوائية - 
عفو رئاسي عن 14 من سجناء الرأي



موجز األخبار
مثالب خطيرة تشوب لجنة الحقيقة الكينية

تنطوي لجن�ة الحقيقة المقترحة في كيني�ا على آثار خطيرة 
بالنس�بة لحقوق اإلنس�ان في ه�ذا البلد؛ فف�ي 4 مارس/آذار 
2008، اتفقت األطراف المشاركة في عملية الوساطة الكينية 
عل�ى إنش�اء لجن�ة للحقيق�ة والعدال�ة والمصالح�ة؛ وكانت 
هذه الوس�اطة قد ب�دأت بعد ان�دالع أعمال العن�ف في أعقاب 
االنتخاب�ات الرئاس�ية المتن�ازع عليه�ا في ديس�مبر/كانون 
األول 2007. وخالل األس�ابيع المقبلة، م�ن المزمع أن يناقش 
البرلم�ان الكين�ي مس�ودة القانون التأسيس�ي له�ذه اللجنة 
المكلف�ة بالتحقي�ق في انته�اكات حقوق اإلنس�ان المرتكبة 
خالل الفترة بين 12 ديسمبر/كانون األول 1963 و28 فبراير/

شباط 2008.
وف�ي مايو/أي�ار الماضي، أص�درت منظمة العف�و الدولية 
تقري�راً توج�ز في�ه بواعث قلقه�ا بش�أن اللجن�ة المقترحة، 
ع�ن  المس�ؤولين  األش�خاص  اس�تفادة  احتم�ال  والس�يما 
االنتهاكات الجس�يمة لحقوق اإلنسان، مثل التعذيب واإلخفاء 
القس�ري واإلعدامات خارج نطاق القضاء، من قرارات العفو. 
ويدعو التقرير إلى إجراء تعديالت تكفل حماية حقوق ضحايا 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
انظر تقرير: كينيا: بواعث القلق بشأن قانون لجنة الحقيقة 

.)AFR 32/009/2008( والعدالة والمصالحة

نجاح مظاهرات السكان األصليين يؤدي إلى 
تنازالت

في يونيو/حزيران 2008، أعلنت شركة »أبيتيبي بووتر«، وهي 
واحدة م�ن كبرى ش�ركات الحراجة في العال�م، عن تخفيض 
مفاجئ في أنش�طة قطع األش�جار التي تقوم بها في منطقة 
غراسي ناروز بمدينة أونتاريو الكندية. وكان السكان األصليون 
قد أقام�وا حصاراً على المنطقة احتجاج�اً على عمليات قطع 
األشجار الواس�عة النطاق في مناطقهم التقليدية التي ال تزال 
تستخدم في الصيد وغيره من أسباب كسب العيش، واألنشطة 
الثقافي�ة. وف�ي مايو/أي�ار 2008، ب�دأت س�لطات أونتاري�و 
المفاوضات الرس�مية مع المجتمع المحلي على أمل أن تمنح 
أهالي غراسي ناروز قدراً من التحكم في إدارة منطقة الغابات 

مثار النزاع.
ُيذكر أن مصنع شركة أبيتيبي بووتر هو المسؤول عن إنتاج 
نحو نصف كمية الخشب المستمد من أشجار منطقة غراسي 
ناروز. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة بويز إلنتاج 
الورق أنها سوف تتوقف عن ش�راء ألياف الخشب التي أنتجها 
مصنع ش�ركة أبيتيبي بووتر من منطقة غراس�ي ناروز بدون 

موافقة سكانها.
وم�ا برحت منظمة العف�و الدولية تحث الس�لطات الكندية 
على تنفيذ الضمانات المؤقتة الفعالة التي تمنع جميع عمليات 
قطع األشجار الواس�عة النطاق في منطقة غراسي ناروز إلى 

حين انتهاء المفاوضات وظهور نتائجها.

ميثاق »آسيان« وحقوق اإلنسان - فرصة سانحة 
أم محاولة للتجمل؟

وقع زعماء دول جنوب ش�رقي آسيا، المعروفة اختصاراً باسم 
»آس�يان«، ف�ي نوفمبر/تش�رين الثان�ي 2007 عل�ى »ميثاق 
آس�يان«؛ ويتضمن هذا الميثاق، الذي جاء بفضل حملة دؤوبة 
لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة، العديد من االلتزمات 

القوية، رغم عمومها، باحترام وحماية حقوق اإلنسان.
وينص الميثاق على إنشاء »هيئة لحقوق اإلنسان«، ويشمل 
التزاماً من جانب الدول األعضاء ب�»احترام الحريات األساسية، 
وتعزيز وحماية حقوق اإلنس�ان، وتعزيز العدالة االجتماعية«. 
وس�وف يصبح الميثاق ملزماً قانوناً عندما تصدق عليه جميع 
الدول العش�ر األعضاء ف�ي الرابطة؛ وحت�ى اآلن صدقت عليه 

ست دول.
وجدير بالذكر أن العديد من دول آس�يان لديها س�جل سيء 
في مجال حقوق اإلنس�ان، ولعل ميانم�ار أبرز مثال على ذلك؛ 
ولك�ن إذا ما نف�ذ الميثاق تنفيذاً كامالً ومتمش�ياً مع المعايير 
الدولية، فس�وف يكون هو وغيره من مواثيق حقوق اإلنس�ان 
التي تبنتها رابطة آس�يان خالل الس�نوات األخي�رة مؤذناً ببدء 

حقبة جديدة لحقوق اإلنسان في المنطقة.

تحرك من أجل المساواة! مسيرة المثليين لعام 2008 في التفيا

يوم من أج��ل األطفال النازحي��ن من دارفور

الصور في عكس اتجاه عقارب الساعة من اليمين: ناشطة من العفو 
الدولية تشارك في مسيرة المثليين؛ منظمة »موزايكا« تقود مسيرة 
المثليين في 31 مايو/أيار 2008؛ متظاهرون مناهضون للمثليين؛ 

مندوبو العفو الدولية من مختلف أنحاء العالم في مستهل المسيرة؛ 
متظاهرون يرددون هتافات مهينة للمثليين.

»كم عدد الموتى ومن سوف يعول عائالتهم؟ انظر إلى المخيمات 
- ال أمن وال مدارس ثانوية؛ هذا الجيل سوف يكون جيل الغضب، 

من البنين والبنات«.
ناشط سياسي من دارفور

يبلغ ع��دد المنكوبين بالص��راع الدائر في إقلي��م دارفور أربعة 
ماليي��ن، من بينهم 1.8 مليون طف��ل،  نزح نحو مليون منهم عن 
ديارهم؛ وال تزال الفتيات الالتي يعش��ن ف��ي المخيمات عرضة 
لالعتداءات بوجه خاص إذا ما تجاس��رن عل��ى الخروج بحثاً عن 

الحطب أو للتوجه إلى السوق.
وقد ش��اركت فروع وهي��اكل عضوية العف��و الدولية من 23 
بل��داً في اليوم العالمي م��ن أجل دارفور في 13 إبريل/نيس��ان 
2008، به��دف المطالبة بتوفير حماية فعالة لألطفال في دارفور 
عن طريق قوات حفظ الس��الم التابعة لألم��م المتحدة واالتحاد 

اإلفريقي.

الصور في عكس اتجاه عقارب الساعة من أعلى: العبو كرة القدم 
يعرضون القمصان الصيفية التي أعدت في إطار حملة اليوم العالمي 

من أجل دارفور أثناء مسابقة لكرة القدم نظمها فرع العفو الدولية في 
مالي؛ األطفال يشاركون في فعاليات اليوم العالمي من أجل دارفور 

التي نظمها الفرع السويسري للعفو الدولية؛ مظاهرة احتجاج نظمها 
الفرع البريطاني للعفو الدولية خارج السفارة السودانية في بريطانيا.

يعي��ش أهالي قرية العقبة، وهي قرية فلس��طينية صغي��رة بالضفة الغربية 
المحتلة، منذ أمد طويل تحت وطأة الخوف المس��تمر من أن يقدم الجيش 

اإلسرائيلي على هدم منازلهم.
فمن��ذ أواخر التس��عينيات، أصدر الجيش اإلس��رائيلي أوامر بهدم 35 من 
من��ازل ومباني القري��ة البالغ مجموعه��ا 45، بما في ذلك روض��ة األطفال، 
والعيادة، والمس��جد؛ وأرغ��م المئات من األهالي عل��ى الرحيل عن ديارهم 

بدعوى أنهم غير مسموح لهم ببناء منازل على أرضهم. 
ومن بين هؤالء ش��يخة صبيح، وهي أرملة وأم لعشرة أبناء، قالت لمنظمة 
العفو الدولية »لقد أجبر جميع أبنائي على الرحيل عن العقبة ال يستطيعون 

المخاط��رة ببناء منزل، ثم يتم هدمه؛ وأنا اآلن مريضة، ولكن ليس بمقدوري 
أن أستبقي أبنائي بالقرب مني؛ لقد حاولت بناء بيت صغير الثنين من أصغر 
أبنائ��ي، كي��ال يضطروا للرحيل عن��د زواجهما؛ بيت صغير في��ه غرفتان لكل 
منهما؛ ولكن م��ا كدنا نفرغ من بنائه، في مايو/أي��ار 2007، حتى جاء األمر 

بهدمه«.
وفي 17 إبريل/نيسان 2008، رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية دعوى من 
أهالي القرية تطالب بإلغاء أوامر الهدم؛ وقال الجيش اإلس��رائيلي للمحكمة 
إنه ليس��ت لديه خطط فورية لهدم المباني في وس��ط القرية. ولكن يتعين 
عل��ى أهالي قرية العقبة اآلن النظر في أهمية االحتفاظ بالمباني العامة في 
القري��ة، إذا ما دم��رت منازلهم الحالية، ولم يس��مح ألبنائهم ببناء منازل في 

المستقبل.
ومن هؤالء أيضاً محمد صالح طالب، البالغ من العمر 70 عاماً، الذي غالب 
دموعه وهو يتذكر اليوم األليم الذي هدم فيه الجيش اإلس��رائيلي منزله عام 
2003؛ وروى ما حدث قائاًل »جاء الجنود اإلسرائيليون بالدبابات والجرافات، 
وأخرجونا من المنزل - كل األس��رة: أنا وزوجتي وأطفالي وأحفادي. ثم دمروا 
المن��زل، وخربوا خ��زان المياه؛ ومنذ ذل��ك الحين أعيش في مغ��ارة قريبة، 
واضطر بعض أبنائي للرحيل إلى قرية أخرى؛ ولكن أرضنا هنا، ولذا فس��وف 

نبني بيتنا من جديد«.
ومنذ احتالل إس��رائيل للضفة الغربية عام 1967، هدم الجيش اإلسرائيلي 
اآلالف من المنازل الفلس��طينية؛ وتقع قرية العقبة في منطقة ُيحرم سكانها 
الفلس��طينيون من حقهم في البناء في أراضيهم وتطويرها، في الوقت الذي 
تواصل فيه إسرائيل توس��يع مستوطناتها في المنطقة منتهكة بذلك القانون 

الدولي.

ال���ح���ي���اة ت��ح��ت ش��ب��ح ال���ج���راف���ات

شبح الهدم يهدد مقر منظمة أهلية للمرأة الفلسطينية وروضة أطفال بالضفة 
الغربية المحتلة.

»سوف نعود مرة أخرى لنكافح من أجل حقوق المثليين والمثليات 
والمخنثين في التفيا«. 

مندوب منظمة العفو الدولية أندرز دالبك.

ش��اركت فروع العفو الدولية من ش��تى أنحاء العالم في مس��يرة 
المثليين بالعاصم��ة الالتفية ريغا ف��ي 31 مايو/أيار 2008؛ ووفد 
ممثل��و هذه الفروع إلى ريغا لإلعراب عن تضامنهم مع النش��طاء 
المدافعي��ن عن حقوق ذوي الميول الجنس��ية المثلي��ة والثنائية 
والمخنثين؛ وش��ارك ما يتراوح بين 300 و400 شخص في المسيرة 
الت��ي نظمته��ا منظم��ة »موزاي��كا« المدافعة عن حق��وق هذه 

الفئات.
وقد ألغيت مس��يرات المثليي��ن المعروفة باس��م »برايد« )أي 
»الفخر«( في بعض السنوات السابقة بسبب اعتداءات المتظاهرين 
المناهضين لها، وعدم توفر الحماية الكاملة من جانب الش��رطة، 
والمخاوف على سالمة المش��اركين فيها. وفي ظل حماية الشرطة 
والتأييد الدولي، ورغم أن��وف المتظاهرين المناهضين للمثليين، 
مضت مسيرة المثليين لعام 2008 قدماً فكانت بمثابة تأكيد ينبض 

بالحيوية والنشاط على حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية.
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منظمة العفو الدولية
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Amnesty International
International Secretariat

Peter Benenson House
1 Easton Street

London WC1X 0DW
United Kingdom

www.amnesty.org/ar
newslett@amnesty.org :البريد اإللكتروني 

ppmsteam@amnesty.org :االشتراكات


