حُيظر نشره قبل الساعة  14:00بتوقيت وسط أوروبا (الساعة  12:00بتوقيت غرينيتش) من صببيةة يبو  19يوليو/متبو
.2011
رقم الوثيقةPRE01/351/2011 :

إيطاليا :لم تتحقق العدالة بعد مرور  10سنوات على قمة مجموعة الثماني في جنوا
قالت منظمة العفو الدوليبة اليبو لبدع هتعو با إيطاليبا إ ععييبي التبدابد ابد اسبت دا القبو التعسبف واملسب م مبن قببل
الشرطة ،إنه بعد مرور عشر سنوات على املظاهرات املناوئة لقمة جمموعة الثماين يف جنوا ،مل جتر حتقيقات أو حماكمات
عحذكر ،ومل عحصدر السلطات اإليطالية إهتانة علنية إلسام معاملة احملتجني ،ومل ععتذر عنها.
وقببا نيكببود هتاكببوير  ،مببدير برنببامر أوروبببا ووسببط نسببيا يف منظمببة العفببو الدوليببة" :إن الضببةايا وعببائي م يسببتةقون
اعتذارا".
وأااف يقو " :مل حجتر إيطاليا حتقيقا وافيا وفعاد يف عملية حفظ األمن يف مظاهرات يوليو/متو  .2001ونتيجة لذلك،
فإن الوحشية اليت است ح دمت يف شوارع جنوا قد مرت بي عقاب عقريبا بعد مرور عشر سنوات".
وكببان أكثببر مببن  200,000شب ق قببد شبباركوا يف مظبباهرات مناهضببة للعوملببة يف جنبوا اببي قمببة جمموعببة الثمبباين عببا
.2001
وعلى الرغم من أن األغلبية العظمى من املتظاهرين احتجت بطريقة سبلمية ،فبإن بعبمل املظباهرات انطبوع علبى أعمبا
عنف ،مما أسفر عن وقوع اسائر بشرية كبد وأارار واسعة يف املمتلكات.
وقبل انتهام مؤمتر القمة ،كبان املتظباهر كبارلو جوليباين قبد أحرهتي برصبا
عد مئات من األش ا يف مصاهتمات م الشرطة.

وجبر
أحبد املبوظفني املكلفبني بتنفيبذ القبانون ،ح

ويحظهببر قببدر كبببد مببن األهتلببة أن به أحسببيئت معامل بة احملتجببني مببن قبببل املببوظفني املكلفببني بتنفي بذ الق بوانني اببي مظبباهرات
الشبوارع ويف مدرسببة أرمانببدو هتيببا  ،الببيت اسببت ح دمت كمنامببة ،ويف مركببي ادعتقببا املؤقببت بوليانيتببو .وم ب مببرور السببنني،
رحب ببت منظم ببة العف ببو الدولي ببة بافتت ببا احملاكم ببات بش ببدن إس ببام معامل ببة احملتج ببني يف مدرس ببة أرمان ببدو هتي ببا والثكن ببات
العسكرية يف بوليانيتو.
بيد أنه نظرا ألن القوانني احمللية اإليطالية د ععترب التعذيب جرمية ،فإنه مل يتم عوجيه مة ارعكباب هبذه اميرميبة إ أفبراهت
الشرطة الذين رمببا قباموا بتعبذيب احملتجبني .وعبيو علبى إلبك ،فبإن املقاابا علبى العديبد مبن اميبرائم امينائيبة البيت ا ح بم
أفراهت الشرطة بارعكاهبا كانت قد انتهت بالتقاهت  ،مما يؤهتي إ إفي م من العقاب.

كمببا عجببيت السببلطات اإل يطالي ببة عببن إنشببام نليببات فعال ببة ملن ب اسببت دا القببو عل ببى أيببدي الشببرطة بشببكل ععس ببف
ومس م .كما أهنا مل ععتمد عدابد ملموسة لضمان التةقيق م مجي املوظفني املكلفني بتنفيبذ القبوانني البذين يحشبتبه يف
أهنم مارسوا التعذيب واست دموا القو املفرطة وارعكبوا انتهاكات أارع حلقوق اإلنسان ومقااا م.
وقا نيكود هتاكوير إنبه "منبذ قمبة جنبوا يف عبا  ،2001شبهدت إيطاليبا عشبر سبنوات طويلبة مبن الفشبل يف إاضباع
الشرطة وقوات األمن الداال التابعة هلا للمساملة أما القانون عن اميرائم اليت ارعحكبت اد احملتجني".
كمببا أن إيطاليببا مل عصببدق بعببد علببى الربوعوكببو اداتيبباري دعفاقيببة مناهضببة التع بذيب ،ومل عنش بىم نليببة وطنيببة وقائيببة
ومستقلة ملن التعذيب وإسام املعاملة على املستوع احملل .
والببق نيكببود هتاكببوير إ القببو " :إن السببلطات اإليطاليببة جتببب أن جتببري مراجعببة فوريببة ملمارس با ا اخلاصببة فببظ
األمن ،وأن عكفل عيويد موظفيها باملعدات غد املؤإية وعدريبهم على عد اسبت دا القبو واألسبلةة الناريبة إد كملجبد
أاد".

