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اإلفالت من العقاب على االنتهاكات التي اقترفت بمناسبة انعقاد قمة مجموعة الثماني في جنوا
في عام  2001يمثل وصمة ال يمكن التسامح بشأنها في سجل إيطاليا الخاص بحقوق اإلنسان
مبناسبةة البرى ا الشاةب ن قاشقباد قمببة ومو بة الينمباج و نبوا با  ،2001يؤسببم ظنةمبة الشابو الة ليبة طر إىلب
إك ب ار امل الةببة باملسببا لة ايمببا يتشتببا بااتقاىببان اقببوت اباسببار ال ب ارإأكةببمل و نيل ب الوقببمل ت ب طيببة املببو ا
املكتا ب بفاابباني الق بواا و يسببا ر ا القتببا ظببص طر ببة التبببة لتمينال ب الةنيويببة القااوايببة املؤسسببية رمبببا يببؤد
اباالن ظص الشقابو يشترب اباالن ظص الشقاب ت ااتقاىان ،ظص قةيل إت ال ارإأكةمل خالل ارتن ااشقاد القمة،
ل خة ق ميكص التساظح بشأهنا و سجل ي اليا اخلاص حبقوت اباسارو
ااي الارتن ظص  21 19يوليو/متوز  ،2001استىلباامل ظةينبة نبوا ابي اليبة ظبا مسبي ب ب مقمبة ومو بة الينمباجم ،بي
ظنتببةا بباملي اكوظببان الببة ل الينمبباج ااىينب إبببنيشالو يقببةر ببةد الببريص ةببارىوا و املةببا ان ماملنا ىلببة لتشوملببةم و
ةوارع نوا و نيل الوقمل بأىين ظص  200,000ةخصو
تب الب م ظببص طر اا تةيبة الشةمب ظببص املةبا ان ىاابمل سببتمية ،اقبة بنح بشىلببقا الشنبم ،ابا طسببا بص قببوع
الشةيبة ظبص اخلسببال الةشب ية اببات طملب ار باملمتتكببان تب ا ببات اسب و حبتببول هنايبة القمببة طأاتقبمل النببار تب طاببة
احملتجب  ،ببو ىببارلو وليبباج ،ابأأرد قتببيالل تب يببة طاببة املببو ا املكتاب بتنايببر القبواا  ،أ ب ظئببان رخب ر،
بينقم ظتةا ر صحايور بشض طاب اد الشب اة و ظببادظان قشبمل بب الشب اة بشبض املتةبا يصو قب ن ظب ا م
إشب ا احملتجب قاتقاىببان اقببوت اباسببار تب طيببة املببو ا املكتاب بتنايببر القبواا طاب اد ااظببص املسببؤ ل ببص
السببجص املببو ا ال ةيب  ،نيل ب بشببة ااتقببا قمببة ومو ببة الينمبباج ظةاة ب ن ،اسببتم ن و الةقببور تب ظببةا ااةببق
السببنوان ال ب إتببملو قأببةظمل طدلببة إتشتببا بفسببا ن ظشاظتببة املتةببا يص و ة بوارع ن بوا و ظةرسببة مطرظااببة ديببازم ال ب
اس ببتأخةظمل ىمناظ ببة لتمتة ببا يص ىمى ب ب الظ ببي ملنت ببةا ن ب بوا اق تم ببا ي ،و ثكن ببة مبول اايت ببوم الشس ب بك ية ،ال ب ب
استخةظتقا الست ان ىمى ا تقال ظؤقمل لتحةية وية ااةخاص الريص أا ظوا ظص ا يتقمو
ظ ظ ر السن  ،راةمل ظنةمة الشاو الة لية بةة احملاىمان املتشتقة بأاةاث ظةرسة دياز ظشتقل بول اايتبو ا تربابا
خ ون ظقمة ت ا يا ملمار املسا لةو بية طر املنةمة ،بشبة ظب ر شب سبنوان تب قمبة ومو بة الينمباج و نبوا،
إشش بااسم ار الست ان ابي الية اشتمل و اشا رليان اشالة ملنب قبوع سبا ن املشاظتبة تب طيبة الشب اة ،ط
و ا تماد إةابري ظتموسة لىلمار ا حتقيقان اشالة ظ مجي املو ا املكتا بتناير القواا املتورا و التشري
سببا ن املشاظتببة اقسببتخةا املاب ل التشسبباي لتقببون ري ببا ظببص ااتقاىببان اقببوت اباسببار ،حمبباىمتقم ايينمببا يكببور
نيل اكنالو ىما يسا ر ا القتا بشبأر ااشبةا املسبا لة تب الشةيبة ظبص ااتقاىبان اقبوت اباسبار الب ارإأكةبمل خبالل
ارتن ااشقاد قمة ومو ة الينماجو

مل جي التحقيا و ظشةبم ابوادث اسبتخةا القبون بشبكل إشسباي ظسبي بري نيلب ظبص اباقن سبا ن املشاظتبة الب
ارإأكةبمل و ةبوارع نبوا خبالل املةبا ان ،مل دىلب طابة ،إق يةبال ،لتمسببا لةو و ظشةبم ااباقن مل يببتم حتةيبة ويببة
اجلنان الريص ارإكةوا إت اقاتقاىان ،ىما مل حيبل ت إشويىلان ظةاية سوا ةد قتيل ظص الىلحاياو
و ظايو/طيببار  ،2010قىلببمل حمكمببة اقسببتئناب و ن بوا بببأر  25ظببص طصببل  28ظببص طا ب اد الش ب اة املتقم ب بارإكبباب
ااتقاىببان خببالل ال ببارن ال ب ةببنتقا الشب اة ت ب ظةرسببة ديبباز ليتببة  22-21يوليو/متببوز ،ظببراةور بارإكبباب ببةن ب الم
نالية ،بينقا اا ت طنيا سة خ ري ،اكممل تيقم بالسبجص ملبةد صبتمل سبو سبنوانو بةن احملكمبة
طر طةخاصال إش ملوا لتىل ب ببار ا ان ببال بوادن بشبكل ظبنةم لتىبل التكبم الىلب ب بق ب ااثباثو اتيجبة لتتب
اقاتقاىان ،ااتق ااظ بةشض الىلحايا طر اياام إش ململ لتخ و بية طر املقاملان ت ةد ظص اجل الم ،ظنقا
اات اانيا اجلسة  ،قة ااتقمل بالتقاد و و ظارس/رنيار  ،2010ا رتامل احملكمة ااسقا بأاه ق ميكص املقاملان ت
ظشةم اجل الم ال قشمل و ظى اق تقال املؤقمل بول اايتو ،ظنقا اانيا اجلسة اخل ري متيان التاتيش التشساية،
اهنببا ااتقببمل بالتقبباد  ،لكنقببا ظب نيلب ا ملببمل تب املتقمب  ،الةببال ببةد م  42ةخببال ،ظببص بيببنقم طاب اد و قبوان
الش اة ظو اور اةيور ،دا إشويىلان ظةاية لتىلحاياو ىما ا ململ احملكمة طاكاظال بالسجص ملةد صتمل ثالث
سببنوان ةببق يص تب ماايببة ظببص املتقمب و إشب ا ااةببخاص البريص ااتأجب ا و مبول اايتببوم لتىلب ب بببار ان الىببل
التكبم الشبتم التقةيببة ببالشنم اجلنسبي ،مث مل يببة ظبص الىلب ب ،طأر مبوا تب الوقبوب و ط ملبباع ظؤملبة لابرتان اويتببة،
صل بشىلقا  20سا ة ،بال م ظص طهنم ىااوا ظباب جب و ق إ ال ىتتا اجملمو ت ظص اب ا ان بااتةار الةمل
هبما ظص قةل حمكمة التميي و
و ظارس/رنيار  ،2011قىلمل ال اة الشتيا و احملكمة اا ر بية اقوت اباسار بشة قوع ااتقبا لتمبادن ( 12اابا و
اايان) ظص اقإااقية اا ر بية اقوت اباسار ايما يتشتا بواان ىارلو ولياجو و ظايو/طيار  ،2003ااتق التحقيبا و
اادثة قتل ىا رلو ولياج ب صاص طاة املو ا املكتا بتناير القواا  ،ىار يؤد خةظته الشسك ية و قون ماخليالةم
و نيل الوقمل ،بفصةار قاملي التحقيا التمقية اكمال بأر إب ب الش اي ىار داا ال ص البناو ،طر سبتخةاظه
لتسال النار ىار ظش ال ،ينة ي ة إو يه امة لهو
يأةق قةر ىةري ظص اادلة طر احملتج إش ملوا بسا ن املشاظتة ت طية املو ا املكتا بتناير القواا  ،سوا طثنا
ظةا ان الشوارع ط و ظةرسة طرظااة دياز ط و ظى اق تقال املؤقمل بول اايتوو بية طابه اةب ال ار القبواا احملتيبة ق
مية ،مل يتم إو يه امة ارإكاب ره اجل مية لتمو ا املكتا بتناير القواا الريص رمبا قاظوا بتشري
إشترب التشري
املتةا يصو ال ن ت نيل  ،افر املقاملان ت الشةية ظص اجل الم اجلنالية الب أاابم بؤق بارإكاهببا ااتقبمل بالتقباد ،
ىمببا طةب اا راابال ،ااظب الببر طدا اباببالن ظببص الشقببابو ىمببا طابه مل يببتم إوقيببم ط ظببص ااةببخاص املببةاا ببص
الشمببل اب الةببمل بببة وا اقسببتئنابو مل يكببص بابظكببار حتةيببة ويببة شب ان املببو ا املكتاب بتنايببر الق بواا
الر يأشتقة ببأهنم ةبارىوا و اق تبةا ان ،ار قبو م ىاابمل ةايبة بأقنشبة ط ظناديبل ط خبونيان ةب اة الشب  ،مل
يكواوا يىلشور ةاران طرقا ط طمسا و

ر ظنةمة الشاو الة لية إش ب ص طساقا الشميا ار ي اليا ،بشة ظ ر  22اظبال تب إببةيققا تب اإااقيبة ظنا ىلبة
التشري  ،مل إأةرج بشة مية التشري ىج مية حمةدن و قوااينقا الوانيةو قة ن ظ الةة ي اليا بسبة بره الين ب ن و
سببيات رليببة امل ا شببة الة ريببة الشامليببة طظببا وتببو اقببوت اباسببار و ببا  ،2010لكنقببا ق ب رن ببة ااخببر مبينببل إت ب
التوصيةو
إشية ظنةمة الشاو الة لية ااني ار طر ي اليا مل إبةت بشة ت الرب إوىول اقختيار قإااقية ظنا ىلة التشري ،
ريه ظص مل ب سا ن املشاظتة ت املستوا احملتيو
مل إةادر اشا رلية قالية ظستقتة انية ملن التشري
مل أت ي اليا ط حتقيا ظستقل اب اشال و متية ااظ ااظص خالل املةا ان ال ااةلشمل مبناسةة ااشقباد قمبة
ومو ة الينماج و ا  ،2001الر اتةته ظنقبا ظنةمبة الشابو الة ليبة ظب ارال إكب ارا ،نيلب اةب ال اجبم خ بورن إتب
امل ا مو يسا ر ظنةمة الشاو الة لية قتا ظص طر ي اليا مل إقم اىت اآلر بفاشا ظؤسسة انيبة اقبوت اباسبار إتسبا
ظ ماملةادا املتشتقة بومل املؤسسان الوانية (ظةادا باريو)وم جي طر إكور ظينبل بره اريئبة ظسبتقتة طر إ ا بي
التشةدية و متينيل القوا اق تما ية املشارىة و محاية إش ي اقوت اباسار ،طر إشتمة ت متويل ىابو قة الت ظمل
ي اليا و اا اة ااخرين بفاشا ظينل ره املؤسسة و سيات إ ةحقا ااتخاهبا و وتو اقوت اباسبار و ظبايو /طيبار
2011و إ تب املنةمببة ظببص السببت ان ابي اليبة إنايببر ببرا التشقببة با تةبباره ميينببل خ ببون ظتحببة ،املشببارىة الواسببشة ظ ب
اجملتم املةج لتقيا برل و
قب صببة ر ببةد ظببص التقبباري بشببأر ااتقاىببان اقببوت اباسببار ال ب ارإأكةببمل ت ب طيببة املببو ا املكتاب بتنايببر
ري م ظص املو ا ال مسي و سيات ظةا ان قمة ومو بة الينمباج و نبوا ،ظبا اتئبمل ظنةمبة الشابو الة ليبة
القواا
ب ا ظ ا شببة ةبباظتة ملمارسببان ااببظ ااظببص املشمببول هبببا االيبال ،مبببا ايقببا إببةري اشب
إببة و السببت ان ابي اليببة
املو ا املكتا بتنايبر القبواا لتسبي ن تب ااشبود ،ملب لبوالح طاةمبة إتشتبا باسبتخةا القبون ااسبتحة الناريبة
ظببص قةببل املببو ا املكتا ب بتنايببر الق بواا و قببة قببةظمل املنةمببة إوصببية خاصببة بببأر إكاببل ااكوظببة ابي اليببة إ يببة
ظو ايق ببا املكتا ب بتناي ببر الق بواا باملش ببةان املاللم ببة إ ببةريةقم ت ب اس ببتخةا الوس ببالل ببري الشنيا ببة قة ببل التج ببو
استخةا القون ط ااستحة النارية ،ايينما يكور نيل مل ريال ت حنو صار ؛ إبةريةقم تب اسبتخةا ااسبالي بري
املميتببة لتسببي ن تب ااشببود؛ خىلببا قم ااةمببة صببارظة ايمببا يتشتببا باسببتخةا ظينببل إتب ااسببالي لب اظقم بنةببا
ظسبا لة صبار و بال ن تب نيلب ابفر بؤق املبو ا  ،ىببي دىلبشوا لتمسبا لة ،جيب طر يأت ظبوا بف قبار ابوع ظبص ارويببة
ا هبرا الشأرو
الا دية خالل الشمتيانو بية طر الست ان املشنية مل إتخر ط

توصيـات

مبناسةة الرى ا الشاة ن لقمة ومو ة الينماج ال أقةن و نوا ،إة و ظنةمة الشاو الة لية الست ان ابي الية :

 ابدااة الشتنيبة قاتقاىبان اقبوت اباسبار الب ارإكةقبا املو ابور املكتابور بتنايبر القبواا
ش سنوان ،إقةمي ا ترار لتىلحايا؛

املو ابور ال ةيبور قةبل

 التشقة بىلمار ة إك ار اقاتقاىان ،ىتت ال ارإأكةمل خالل ارتن ااشقاد قمة ومو ة الينماج و نوا ،اختاني
خ بوان ظتموس ببة لىل ببمار املس ببا لة ت ب مجي ب ااتقاى ببان اق ببوت اباس ببار ال ب اقرتاتق ببا الق بوان املكتا ببة بتناي ببر
القواا ؛
 دراج ميبة التشبري و القبااور البوا  ،ا تمباد إش يبم لتتشببري يشبمل مجيب الشناصب املبرىورن و املبادن  1ظببص
اإااقية ظنا ىلة التشري ؛
 اشا ظؤسسة انية اقوت اباسار إتسا ظ ماملةادا املتشتقة بومل املؤسسان الوانية (ظةادا باريو)م؛
 التبةيا ت الرب إوىول اقختيبار قإااقيبة ظنا ىلبة التشبري  ،اشبا رليبة قاليبة ظسبتقتة انيبة ملنب التشبري
سا ن املشاظتة ت املستوا الوا ؛
 ب ا ظ ا شببة ةبباظتة ملمارسببان ملببةم ااظببص اااليببة ،مبببا ايقببا إببةري اشب املببو ا املكتاب بتنايببر القببواا و
ابباقن السببي ن ت ب ااشببود ،مل ب ل بوالح طاةمببة بش بأر اسببتخةا القببون ااسببتحة الناريببة ظببص قةببل املببو ا
املكتا بتناير القواا  ،قار مجي ؤق املو ا ةاران ويتقم الا دية خالل الشمتيانو

