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عامةةاملساءة إل سجني من اببوا حادثة تعرُّض إندونيسيا: ينبغي التحقيق يف  
 

ريديناند بكيج احملتجز يف لسجني فللتحقيق يف التعذيب الذي تعرض له ايتعني على السلطات اإلندونيسية اختاذ إجراء فوري 
.يف اببوا سجن أبيبورا  

 
 .هيليغة يف يديه ورجلإصاابت بله ب سب  ، مما فريديناند بكيج هنال أفراد شرطة السجن ابلضرب علىا ،/أيلولسبتمرب 22ففي يف 

رادي إىل املستشفى لتلقي احلبس اإلنف زف دماً بغزارة عندما مت نقله منـفقد كانت عينه اليسرى تن ،ووفقاً لتقارير وسائل اإلعالم
وكان سجناء آخرون شهوداً على عملية الضرب. .العناية الطبية  

 
لفريديناند بكيج  ام(وماس هايرات اليت قام هبا موظفون من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )كن منظمة العفو الدولية ترحب ابلز إ

تعذيب.ورا، حيث وقعت حادثة اليبلسجن أبو ستشفى يف امل  
 

 وتدعو منظمة العفو الدولية إىل إخضاع املسؤولني عن التعذيب للمساءلة عن أفعاهلم.
 

من الدولة عمالء  ملنع كافإن هذه احلادثة تبني بوضوح العجز عن إصالح القانون اجلنائي، الذي ال ينص على رادع قانوين  
ستجواب الض واستخدام التعذيب أثناء عمليات القبافعال التعذيب، األمر الذي أسهم بشكل مباشر يف تفشي أرتكاب ا

حتجاز.الوا  
 

العقوبة القاسية أو  ه من ضروب املعاملة أوونظراً ألن إندونيسيا دولة موقعة على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغري 
ب وضمان إجراء حتقيقات عاجلة التعذي أفعال نعسية إختاذ تدابري فعالة ملية، فإنه يتعني على السلطات اإلندونينالالإنسانية أو امله

كبت.حيثما تتوفر أسباب معقولة لالعتقاد أبن أفعال تعذيب قد ارت   وحمايدة  
 

 خةفية
 وقعت سنة إثر حماكمة جائرة بسبب ضلوعه املزعوم يف أعمال العنف اليت  15كم عليه ابلسجن مدة كان فريديناند بكيج قد ح  

إساءة  من ضروبه فريديناند بكيج مع سجناء آخرين للتعذيب وغري  وقد تعرض .2008رس/آذار ما 16 و 15ورا يف بيف أبي
موا هبا.ات  رتكاب اجلرائم اليت ابأمام احملكمة أبهنم مذنبون عرتاف الاملعاملة أثناء استجواهبم هبدف إرغامهم على ا  

 
ة املاضية. وقد ات القليلنسان على مدى السنو ع حقوق اإلتدهوراً يف أوضا  قع يف أقصى شرق إندونيسيا،اليت تلقد شهدت اببوا، 

ات احلكومة سياس يف ،زايداء األخرى من إندونيسيا، بشكل متعن سكان األجز  خيتلفون عرقياً ك السكان األصليون الذين شك  
ومة اإلندونيسية بوجود عسكري حلكإىل املنطقة. وحتتفظ ا أ انس من غري أهايل اببواسية بشأن املوارد الطبيعية لبابوا وهجرة ياإلندون



ليني الذين يطالبون إبقامة األص كانتديد اجملتمع احمللي للسبرتهيب و أفراد اجليش والشرطة هؤالء  ي تهموشرطي كبري وقوي، و 
.سيا ابلوسائل السلميةيحكم ذايت أكرب أو ابالستقالل عن إندون  

 
 /انتهى

 


