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تحـرك عاجـل
امرأة أمريكية يُحتمل أن تصبح سجينة رأي
تواجه كيمبرلي ريفيرا ،وهي امرأة تخدم في القوات المسلحة للواليات المتحدة ِ
ومناهضة لحرب العراق ،احتمال
ترحيلها من كندا إلى الواليات المتحدة بحلول

20

سبتمبر/أيلول ،حيث تتعرض لخطر المحاكمة العسكرية بتهمة

الفرار من الخدمة العسكرية ،والسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات .وفي حالة سجنها فإنها ستعتبر
سجينة رأي.
وكانت كيمربيل ريفريا ،قبل صدور أوامر لوحدهتا باالنتشار يف العراق يف أكتوبر/تشرين األول

2006

بوقت قصري ،قد

أصدرت بيانا قالت فيه إن الشكوك بدأت تساورها بشأن املشاركة يف ذلك النـزاع ،عقب دراسة تعاليم اإلجنيل فيما يتعلق
بالعنف .وأثناء وجودها يف العراق بدأت تشك جديا يف مربرات احلرب ومشاركتها فيها وبكوهنا جزءا من جيش الواليات
املتحدة.
وقالت كيمربيل ريفريا إهنا عندما كانت يف إجازة يف الواليات املتحدة يف يناير/كانون الثاين  ،2007قررت أهنا مل تعد
تستطيع املشاركة يف حرب العراق أو أي نـزاع أخر من زاوية أخالقية ،وبدأت تبحث عن طرق إلعفائها من التزاماهتا
العسكرية .وقررت أنه ال خيار أمامها سوى التغيب بدون إذن ،ألهنا فهمت أهنا لن مُتنح صفة املعرتض على تأدية اخلدمة
العسكرية بدافع من الضمري ،وخشيت من إعادهتا إىل العراق أثناء فرتة النظر يف طلب االعرتاض على تأدية اخلدمة
العسكرية بدافع من الضمري.
يف فرباير/شباط  ،2007ذهبت كيمربيل ريفريا مع عائلتها إىل كندا كي تتفادى إعادهتا إىل العراق .ويف كندا قدمت طلب
احلصول على محاية كالجئة ،ولكن طلبها مرفض .ويف يناير/كانون الثاين  ،2009أممرت مبغادرة البالد ،وإال فإهنا ستواجه
الرتحيل .مث مت تأجيل ترحيلها أثناء تقدمي دعوى استئناف ضد القرار.

إن كيمربيل ريفريا ،اليت جهرت مبعارضتها للنـزاع املسلح يف العراق ،تواجه اآلن إمكانية ترحيلها إىل الواليات املتحدة قبل
حلول

20

سبتمرب/أيلول .وخالل حماولة وقف ترحيلها ،قدَّم حماميها أدلة تمظهر أن اجلنود الذين جيهرون باعرتاضهم على

يعامل هبا أولئك الذين ال
عاملون عند عودهتم إىل الديار بقسوة أشد من تلك اليت َ
أفعال الواليات املتحدة يف العراق يم َ
بت بعد
يفعلون ذلك .وورد أن مسؤولني أكدوا أن كيمربيل ريفريا ستمحتجز م
وُتاكم عند عودهتا إىل الواليات املتحدة .ومل يم َّ
بطلبها املتعلق بتأجيل ترحيلها ألسباب إنسانية وعاطفية تقوم على أساس املصاحل الفضلى ألطفاهلا األربعة.

يرجى كتابة مناشدات فورا باللغة اإلنجليزية أو بلغتكم الخاصة تتضمن ما يلي:
 حث السلطات على وقف إجراءات الرتحيل ضد كيمربيل ريفريا ،أو على األقل تأجيل ترحيلها إىل حني النظر
يف طلب البقاء يف كندا ألسباب إنسانية وعاطفية؛
 بيان أن كيمربيل ريفريا ستمعترب سجينة رأي إذا مسجنت بسبب اعرتاضها على املشاركة يف النـزاع املسلح يف العراق
بدافع من الضمري ،ليس إال؛

يرجى إرسال المناشدات قبل  20سبتمبر/أيلول  2012إلى:
The Right Honourable Stephen Harper
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2
Canada
Fax: +1 613 941 6900
Email: pm@pm.gc.ca or stephen.harper@parl.gc.ca
Salutation: Dear Prime
Minister

The Honorable Jason Kenney, PC MP
Minister of Citizenship Immigration and Multiculturalism
325 East Block
House of Commons
Ottawa, ON K1A 0A6, Canada
Fax: +1 613 992 1920
Email: jason.kenney@parl.gc.ca or Minister@cic.gc.ca
Salutation: Dear Minister

كما يرجى إرسال نسخ منها إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدكم .ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية
المحلية أدناه:
االسم العنوان

1

العنوان

2

العنوان 3

رقم الفاكس عنوان الربيد اإللكرتوين

املخاطبة

وإذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ،يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا.

تحـرك عاجـل
امرأة أمريكية يُحتمل أن تصبح سجينة رأي
معلومات إضافية
تؤمن منظمة العفو الدولية بأن احلق يف رفض تأدية اخلدمة العسكرية ألسباب تتعلق بالضمري جزء من حرية الفكر والضمري
والدين ،املنصوص عليها يف املادة

18

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة

18

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق

املدنية والسياسية ،الذي أصبحت كندا دولة طرفا فيه.
وتعترب منظمة العفو الدولية أن املعرتض على أداء اخلدمة العسكرية بدافع من الضمري هو الشخص الذي يرفض تأدية
اخلدمة يف القوات املسلحة ألسباب ضمريية أو معتقدات عميقة .وميكن أن يشمل هذا االعرتاض املشاركة يف حرب معينة
ألن الشخص املعرتض ال يوافق على أهدافها أو طريقة خوضها ،حىت لو كان ذلك الشخص ال يعارض املشاركة يف مجيع
احلروب.
وحيثما يكون مثل ذلك الشخص حمتجزا أو مسجونا بسبب ما يفعله نتيجة لتلك املعتقدات فقط ،فإن منظمة العفو الدولية
تعتربه سجني رأي .كما تعترب املنظمة املعرتضني على تأدية اخلدمة العسكرية بدافع من الضمري سجناء رأي إذا كانوا
مسجونني بسبب ترك القوات املسلحة بدون إذن ألسباب نابعة من الضمري ،أو إذا كانوا قد اختذوا خطوات معقولة لضمان
إعفائهم من االلتزامات العسكرية ،أو إذا كان من غري املمكن أن يفعلوا ذلك يف املمارسة العملية.
إن منظمة العفو الدولية تعارض اإلعادة القسرية ألي شخص إىل أي بلد ميكن أن يواجه فيه خطرا حقيقيا من أن يصبح
سجني رأي.

االسم :كيمربيل ريفريا /أنثى.
رقم
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