
Amnesty International  20 June 2008  AI Index: IOR 30/006/2008 

 عزيزي الرئيس مواانواسا،
 

 حتية طيبة وبعد،
 

عقدد ممدة طارئدة لرءسدال وول واكومداا اجلماعدة  مجلنوب األفريقي. وأانشدكدول ارئيس اجلماعة التنموية ل مبصفتك مأكتب إليك
 التنموية ملنامشة األوضاع املتدهورة حلقوق اإلنسان يف زمبابوي.

 
، وأبددم منةمددة العفددو الدوليددة عبددا املرامبددة احلليلددة جل ددوو وول اجلماعددة التنمويددة الراميددة إ   ددوف  الةددرو  2007فمنددم مددارار  ار 

يف لوسدداكا بقصددد إ ددال  2008أبريلرنيسددان  12املالئمددة يف زمبددابوي لعقددد انترددانا اددرة ونزي ددة. ورابنددا بعقددد القمددة ال ارئددة يف 
الدولدة، ومادايقة مدت   درم أ دم موالدون   رعدا مدارار  ار. بيدد أن العندحل احلداذ الدمي  29أعقبم انترانا األزمة السياسية اليت 

ض ج ددوو اجلماعددة التنمويددة الراميددة إ  وضدد. اددد لشزمددة. فلمددة أشددرا  يقتبددون سياسددياحل حلركددة التايدد  الدددتقراطي و ددرهيب م،  قددو   
 بينما يتمت. اجلناة نإلفالا الكامل مت العقاب.  ويعمبون وخياعون ألشكال شىت مت سول املعامبة،

 
إثدددر  شرصددداحل مدفوندددة يف أ دددال شدددىت مدددت الدددبالو 12لقدددد أعربدددم منةمدددة العفدددو الدوليدددة عدددت تددددمت ا أمدددس ايدددال اكتشدددا  جلددد  

سدان اخت اف م. ويف بعض احلاالا،  عرض الاحااي لبارب اىت املدوا. ويبددو أن رارسدة هدما الدنما مدت انت اكداا اقدوق اإلن
يونيدور ازيدران. ومدد شداهد مرامبدو االنتردانا  27النتردانا الرسسدية، املقدررة يف ولة اللانية مدت ام. امرتاب موعد اجل  زواو ا ساعاحل 

 األفارمة املوجووون االياحل يف زمبابوي بعض هما العنحل. 
 

ومدت   يف مراكدز املددن لتنسدير إبدة إعداوة انترداب  وعبا ما يبدو، فإن اجلنوو الميت مت نشدرهم يف بدايدة األمدر يف املنداطر الريفيدة،
الددرئيس مويبدداا، كددانوا ورال إشددعال فتيددل  القسددا األكددن مددت اددواوو العنددحل. ويعمددل اجلنددوو عددت كلددب مدد.  مددداما ا ددارب   ومدد. 

ولدددة األو  مدددت اجلب ددة الشدددعبية عبدددا  رويددد. وماددايقة األشدددرا  املت مددد  نلتصدددويم لب  ددة  ا  ددد   يف اجل –أنصددار ادددزب زاندددو 
   اركة التاي  الدتقراطي  هب ماا مااوة. ميام أنصار عت مصاور موثومة يف زمبابوي كملك  حتدثماالنترانا. و 

 

مل  قم بواجب ا الدستوري يف إاية اقوق اجلمي.، مبا يف  لك احلر يف احلياة   شرطة مج ورية زمبابوي و  مواا وفاع زمبابوي إن 
ويب   مت ضروب املعامبة السيئة. ومد اختارا التصر  ب ريقة منحازة، ما مسح لإلفالا مت العقاب عبا  واحلرية مت التعميب
 تفشا. اإلنسان ويب ها مت اإلسالاا أن ي انت اكاا اقوق

 

 ولما فإن منةمة العفو الدولية  دعو اجلماعة التنموية لدول اجلنوب األفريقي إ  ما يبي: 
 

 وول واكوماا اجلماعة التنموية ملنامشة االة اقوق اإلنسان املتدهورة يف زمبابوي؛عقد ممة طارئة لرءسال  •
وعم عمبية نشر مرامب  حلقوق اإلنسان اتبع  لالحتاو األفريقي واألمم املتحدة لبتحقير يف االنت اكاا املزعومة حلقوق  •

 اإلنسان ومساندة التنفيم الكامل ملا يقدمونه مت  وتياا؛
واحلرية مت التعميب ويب   مت تنو  سول  ،زمبابوي عبا اختا  خ واا فورية لكفالة احلر يف احلياةا  اكومة  •

وارية التعب  والت م. لب مي.. وينباي عبا احلكومة أن  ستنكر عالنية مجي. أعمال العنحل اليت يقوم هبا  ،املعامبة
 عمل م.  جب ة التاي  أن أازاب أخرم، و لك أية اجلب ة الشعبية و مداما ا ارب   واجلنوو، وكم –أنصار زانو 
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الدتقراطي  واجملتم. املدين مت أجل وض. اد لبعنحل السياسي فوراحل. كما ينباي أن  سحب عبا الفور اجلنوو الميت 
مت يُرم أ م مد تو وا سابقاحل  ضدفتيل اهل ماا  ، عبا ما يبدو،يشعبونرت نشرهتم يف املناطر الريفية واحلارية، 

 ؛ب ة التاي  الدتقراطيجل
كي إلنشال هيئة مستقبة ويب  متحيزة  عبا الفور استردام  لية التعاون السياسي والدفاعي واألمين يف اجلماعة التنموية  •

وما يرت ب عبي ا مت  وتياا  ما يتوتل إليه التحقير مت مع ياايف مجي. أعمال العنحل السياسي. وينباي نشر  حتق  ر
 عبا املش.

 
 أطيب حتيا نا ومتنيا نا لكم، م.
 

  يريت خان
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