
ظر نشره قبل الساعة  يوليو/متطو   19بتوقيطت رطريتيت م  طب حطبيوة يطو   12:00بتوقيت وسط  وووو  االسطاعة  14:00ُيح
2011. 

 PRE01/351/2011وقم الوثيقة: 

 
 سنوات على قمة جمموعة الثماين يف جنوا 10مل تتحقق العدالة بعد مرور  إيطاليا:

 
سططون  ططب قبططل املت سططاو و الالقططو   يططا إت ز زيططز التطط ابس خطط  اسططت  ا إيطالقالطت  تظةططة ال اططو ال وليططة اليططو  لطط    عو ططا 

ب    روو عشر ستوات على املظاهرات املتاوئة لقةة جمةوعة الثةاين يف جتطوا،   رطر يقيقطات وو ماتةطات  هالشرطة، إن
 عتها. ص و السلطات اإليطالية إ انة علتية إلسان    ا لة احملتجني، و  ز تذوزحذتر، و  زح 

 
إن الضططواو وعططائي م يسططتوقون : "،  طط ير بططرأ ر وووو  ووسطط   سططيا يف  تظةططة ال اططو ال وليططةنيكططود  اتططوير وقططا  
 ."اعتذاوا  

 
لطذل،،  ة  ونتيجط. 2001يقيقا  وافيا  وف اد  يف عةلية حاظ األ ب يف  ظاهرات يوليو/متطو  إيطاليا ر  رح "  ووخاف يقو :
 ."عشر ستوات رووت بي عقاب زقريبا  ب    ر  ت ح  ت يف شواوع جتوا ق   ليت اسفإن الوحشية ا

 
شطط ق قطط  شططاوتوا يف  ظططاهرات  تاهضططة لل وملططة يف جتططوا اططي  قةططة جمةوعططة الثةططاين عططا   200,000وتططان وتثططر  ططب 

2001. 
 

انططو  علطى وعةطا  رات ت بطريقطة سطلةية، فطإن ب طظ املظطاهوعلى الررم  ب ون األرلبيطة ال ظةطى  طب املتظطاهريب احتج ط
 واس ة يف املةتلكات. اسائر بشرية تبس  ووخراوعتف، مما وسار عب وقوع 

 
وظاني املكلاطني بتتايططذ القطانون، وجحططر  رحطا  وحطط  املط ي بان املتظططاهر تطاولو جوليططاين قط  وحو وقبطل انتهطان  ططامتر القةطة، تط

   صا  ات    الشرطة. ب األش ا  يف ع    ئات
 

ذ القططوانني اططي   ظططاهرات  ططب قبططل املططوظاني املكلاططني بتتايطط ة احملتجططنيوحسططيئت   ا لطط ه  ططب األ لططة ونططويحظهططر قطط و تبططس
، ويف  رتططز ادعتقطططا  املاقططت بولزانيتططو. و ططط   ططروو السطططتني، تةتا طططة، الططيت اسططت ح  ت  الشططواوع ويف   وسططة وو انططط و  و 

انطططط و  و  والثكتططططات وحبططططت  تظةططططة ال اططططو ال وليططططة  فتتططططا  احملاتةططططات بشططططةن إسططططان    ا لططططة احملتجططططني يف   وسططططة وو 
 ولزانيتو.ال سكرية يف ب

 
يطتم زوجيطه  ةطة اوزكطاب هطذه اإرةطة إت وفطرا   ، فإنطه  الت طذي  جرةطة د ز تطر بي  ونه نظرا  ألن القوانني احملليطة اإليطاليطة

طط م الشططرطة الططذيب واططا قططا وا بت ططذي  احملتجططني. وعططيو  علططى  لطط،، فططإن املقاخططا  علططى ال  يطط   ططب اإططرائم اإتائيططة الططيت ا ح
 ، مما يا ي إت إفي م  ب ال قاب.ق  انتهت  لتقا  وفرا  الشرطة  وزكاهبا تانت 



 
يطاليطططة عطططب إنشطططان  ليطططات ف الطططة ملتططط  اسطططت  ا  القطططو  علطططى ويططط ي الشطططرطة بشطططكل ز سطططاو تةطططا عجطططزت السطططلطات اإل

مجيط  املطوظاني املكلاطني بتتايطذ القطوانني الطذيب يحشطتبه يف  ط  و سون. تةا وهنا   ز تة  زط ابس  لةوسطة لضطةان التوقيط  
 .و قاخا م وق اإلنسانوهنم  اوسوا الت ذي  واست   وا القو  املارطة واوزكبوا انتهاتات وار  حلق

 
يلطة  ططب الاشططل يف إاضططاع ، شططه ت إيطاليطا عشططر سططتوات طو 2001 تططذ قةططة جتطوا يف عططا  نيكططود  اتططوير  إنطه "وقطا  

 ."الشرطة وقوات األ ب ال االو التاب ة هلا للةسانلة و ا  القانون عب اإرائم اليت اوزحكبت خ  احملتجني
 

 ليطططة وطتيطططة وقائيطططة  ىني ، و  زتشطططذت طططزااقيطططة  تاهضطططة الوزوتطططو  اداتيطططاوي دتةطططا ون إيطاليطططا   زصططط ق ب ططط  علطططى الر 
  ستقلة ملت  الت ذي  وإسان  امل ا لة على املستو  احمللو.و 
 

 ا اخلاحطططة  اطططظ االسطططلطات اإليطاليطططة جتططط  ون رطططري  راج طططة فوويطططة ملةاوسططط"إن  :نيكطططود  اتطططوير  إت القطططو والطططق 
وزط ويبهم علطى عط   اسطت  ا  القطو  واألسطلوة التاويطة إد تةلجطة رطس املا يطة ها  مل ط ات األ ب، وون زكال ززوي   وظاي

 ."واس


