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تحـرك عاجـل

متظاهرون محتجزون عرضة لخطر التعذيب في العراق
في  7مارس /آذار احتُجز ما ال يقل عن عشرة متظـاهرين فـي داـ،اوال وال تُعـر

مـانن وجـهوهح حالًـاوت وتخشـ

منظمــة الع ــه ال،ولًــة ن يضــهن عرضــة لخطــر التعــذيبال عقــب وروو مـزاعح مــن متظــاهرين آخــرين دـ تعح تعرضــها

للتعذيب في الحجزت

فقد كان عالء صًعهو ومعن ثامر وعلي عب،الزهراء ومحمـ ،نـا ح فنجـان من بن منا ال يقن نن نةنأش اصن ا
ورد اهننم انتققونوا نوننأ اينند قنواا انمن اليأاقيننة لنوا الاننانة الوالنندش من ن ي ة يننو  7مننارس /آذار مقةقننة
ال تاوي بغداد .وكانوا قد غادروا لوتو مظاهأش سومية نقظمت ميدان الت أيأ ب غداد ضد ال ةالة والفااد احلكنوم
وتأد اخلدماا االجتمانية.
ومل تننتمك ننناالا الأجنناع انربيننة من االتسنناع اننم بواسننةة هنواتفقم اخلويويننة مقن انتقننا م
استفاأا ناالهتم نققم م الاوةاا اليأاقية ولك اماك وجودهم ال تزاع جمقولة.

 7مننارس /آذار .وقنند

وختةأ مقظمة اليفو الدولية ان يكون الأجاع انربية وغيهم م امليتقو نأضة خلةأ التي يب .وقاع حمتجون آخأون
انتققونوا انسننابي انخننيش مهنننم تيأضنوا لوتين يب الةنديد .فيوننأ سن ي امل نناع قنناع ن نند ا ننار محنناد ملقظمننة اليفننو
الدولية منن التقجنز ملندش  12يومنا بيند القن ل نوين  24فرباينأ /صن ا وتينأل لو نأل والتين يب نونأ مندى انينا
اخلماة انوىل مبا ذلك بأبة وتيويقن من الانقك .كمنا قن ت نوين مينا بناردش كنال وت .ورننم متظناهأ آخنأ وهنو
الس ن ن ف والكات ننب ه نناد املق نند ان ن ن تي ننأل لو ننأل والتي ن ن يب بالس نندماا الكقأبااي ننة نو ننأ قدمي ن ن والتقدي نند
باالغتسال خلع الااناا اليت ق اها قيد االنتقاع م  25مىل  26فربايأ /ص ا .
يرج إرسال مناش،ات داللاة اإلتجلًزية و داللاة العردًة تتضمن ما يلي:

 دنننوش احلكومننة مىل الكةننك ن ن امنناك وجننود نننل
ومجي احملتج اآلخأي احملتجزي ميقم؛
 الدنوش مىل مطلق سأاح نل نيقود ومين ثنامأ ونونأ ن ند الزهنأا وحممند كنا م فقجنان ومجين احملتجن اآلخنأي
احملتجنزي ميقننم مننامل توجن ملننيقم هتننم جقاايننة مين اننا ويننتم تقنند قم مىل حماكمننة تتماصننأ م ن امليننايي الدوليننة
لوم اكماا اليادلة بدون الوجو مىل فأل نقوبة اإلندا ؛
ننيقود ومين ثننامأ ونوننأ ن نند الزه نأا وحممنند كننا م فقجننان

 دنوش احلكومة مىل ال ا احلق

التجم الاوم و لأية التي ي

اليأاق؛

 لث احلكومة نوأ اإلييار بإجأا حتقيق ماتق ه املزانم املتيوقة بالتي يب وغي م ضأول مسا ش مياموة
احملتج ن امليتقو ن وغيهننا م ن امل نزانم ومنننلن نتنناات الت قيننق نوننأ املنني وحماكمننة انص ن ا ال ن ي يت ن اهنننم
ماؤولون ن افيناع التين يب ومسنا ش امليامونة وضنمان لسنوع ضن ايا التين يب ومسنا ش امليامونة نونأ اإلنسنا
التا .
يرج ـ ـ ـ إرســ ــال المناشـ ـ ــ،ات بــ ــل

إل :

20

دريــ ــل /تً ـ ـ ــان  2011إل ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ارة العرا ًـ ـ ــة فـ ـ ــي دل ـ ــ،نح وتهجًعع ـ ـ ـا

رايس الوررا والقاام بأنماع وريأ الدفاع والداخوية
دولة الايد نور كام املالك
رايس الوررا
قسأ امليارل
بغداد اليأاق
امل اط ة :دولة الأايس
وإرسال الن خ إل :
وريأ اليدع
ميا الايد لا الةمأ
وريأ لقوق اإلناان
ميا الايد حممد صياع الاوداين
ملحه ة:
يأجأ مرساع املقاصداا بالربيد مىل الافارش اليأاقية

بودكم ولك م توجيققا مىل انمسا واليقاوي امل كورش هقا.

نمـا يرجـ إرسـال ت ـخ إلـ الممالـًن ال،دلهماسـًًن العـرا ًًن المعتمـ،ين فـي دلـ،اتضح .ومذا كقنتم س سنووهنا ق ن
التاريخ امل كور آنفا يأجأ التقايق م مكتب فأنكم ق مرسا ا.
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محتجهن محتجزون عرضة لخطر التعذيب في العراق

معلهمات إضافًة

ليب ن د ا ار محاد دورا نةةا تقظيم "يو الغ ب" بغداد  25فربايأ /ص ا  .وقناع ملقظمنة اليفنو الدولينة
ونسن ت
من ثلث رجل ماو ا يقتمون مىل قوش الةنأطة اوقفنو الند صنوارع بغنداد  24فرباينأ /صن ا  .مث ق
ضنأل ق
سيارش مىل م ن لوةنأطة مقةقنة ال وندياا .واضنا يقنوع منن تينأل لو نأل املنربح والتيوينق بالانقك
نيقا ونقق
م رسغي  .واثقا تيويق بالاقك كانت رجل ويندا مقيندت مينا و نب املنا املن وت نوين  .وبيند منأور مانة اينا
ي ة يو  8مارس /آذار.
نقق مىل دااأش امل ابأاا مقةقة سالة القسأ ب غداد مث اقطوق سأال

امننا هنناد املقنند فقننو ن ف وكاتننب ان ننم  25فربايننأ /ص ن ا مىل مظنناهأش "يننو الغ ننب" مينندان الت أيننأ
ب غداد .وقاع ملقظمة اليفو الدولية من كان يتقاوع طيا الغدا م ثلثة م ا دقاا بيند انتقنا املظناهأش نقندما داهنم
املةيم ما ال يق ن  15جقديا وا هنالو نوي ونوأ ا دقاا ال لثة بال أل بال قادق وارغموهم نوأ ركول سياراا.
وقاع لومقظمة من اقتيد مىل مأكز انتقاع قلندد فيمنا بيند بأنن امل ن الانابق لنورارش الندفاع لينث اقخ ن للسنتجوال.
وقاع اي ا من تيأل لو أل مأارا خلع االستجوال والسيق بالكقأبا نوأ قدمي مأت والتقديد باالغتسنال .وقند
اقطوق سأال وقت اللق الااناا انوىل م يو  26فربايأ /ص ا .
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