 nيونيو/حزيران  ،2008المجلد  ،38العدد 5
رقم الوثيقةNWS 21/005/2008 :

استمرار استفحال أزمة
الالجئين في العراق
«أنقذونا من هذا الجحيم؛ إن اإلنس��ان ال يعيش لألكل فحس��ب؛ أريد حياة كريمة
في أي مكان آخر».
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ما برحت أزمة الالجئين العراقيين تتفاقم يوما ً بعد يوم ،دون أن تلقى استجابة
كافي�ة م�ن المجتم�ع الدولي؛ وأصب�ح األفراد والعائلات من الالجئي�ن الذين
ف�روا للنجاة بأرواحه�م يرزحون تحت وطأة أوضاع خطيرة بائس�ة ،ويعانون
م�ن الفقر المتزايد .ولم يعد ثمة حل دائم للمحنة التي تواجهها الفئات األش�د
عرضة للخطر من الالجئين سوى إعادة توطينهم في بلد ثالث ،ولكن استجابة
المجتمع الدولي ال تزال جد ضعيفة حتى اآلن.
صحيح أن إعادة التوطين ال تش�كل س�وى جانب ضئيل من حل هذه األزمة،
بيد أنها تكتس�ي أهمية بالغة بالنس�بة للكثيرين من الالجئين ،وال سيما أولئك
المعرض�ون للخطر بوجه خاص ،ممن أصبحوا في حاجة ماس�ة للمس�اعدة؛
فإعادة التوطين تكفل الحماية لألفراد المعنيين ،وتعد بمثابة تعبير ملموس عن
التضامن والمشاركة في تحمل المسؤولية من جانب دول المجتمع الدولي.
ويج�ب أن يكون األفراد األش�د عرضة للخطر هم أول المس�تفيدين من تلك
العملية؛ وتش�مل الفئات التي باتت في أش�د الحاجة إلعادة التوطين الالجئين
الفلس�طينيين الذي�ن فروا من الع�راق ،وال تزال كثرة منه�م تعيش في ظروف
خطي�رة ومروع�ة في المخيم�ات الحدودية ف�ي الصحراء منذ أكث�ر من ثالث
أمس الحاجة إلعادة التوطين وغيرها من
س�نوات .وثمة فئات أخرى باتت في ّ
أش�كال المس�اعدة ،مثل األقليات العرقية والدينية العراقي�ة ،والحاالت الطبية
العاجلة ،وضحايا التعذيب.
وبالرغم من هذه الحاجة الملحة للتحرك ،فلم يقدم المجتمع الدولي خيارات
كافي�ة وقابلة للتطبي�ق العملي إلعادة توطين الالجئي�ن؛ فالحاالت التي يجري
فيها إعادة التوطين تقتصر على أعداد محدودة ،وتسير إجراءاتها ببطء شديد؛
وهناك دول ،مثل ألمانيا وبلجيكا ،لم تنفذ بعد برامج إعادة التوطين .وهناك دول
أخ�رى ،مثل بريطانيا ،تقتصر فيها مث�ل هذه البرامج على أعداد ضئيلة للغاية
من الالجئين .وفي الواليات المتحدة ،يستثني القانون من برامج إعادة توطين
أي ش�خص قدم «دعما ً مادياً» لـ«منظمات إرهابية» ،ويقال إن هذا االس�تثناء
أدى إلى رفض قبول عدد من األشخاص المحتاجين للحماية ألنهم دفعوا فدية
للجماعات المسلحة من أجل إطالق سراح المختطفين من أقاربهم.
وق�د احتلت بعض الدول الص�دارة في إتاحة فرص إع�ادة توطين الالجئين؛
ومنه�ا على س�بيل المثال تش�يلي التي اس�توعبت  116فلس�طينيا ً من مخيم
التنف؛ كما وقع الس�ودان على اتفاق مبدئي مع مفوضية األمم المتحدة العليا
لش�ؤون الالجئين ومنظمة التحرير الفلسطينية إلعادة توطين بعض الالجئين
الفلس�طينيين المقيمي�ن حالي�ا ً في مخي�م الوليد عل�ى الح�دود العراقية مع
س�وريا ،والبالغ عدده�م  2000الجئ .وتعتقد منظمة العف�و الدولية أن الدول
األخ�رى يمكن ،بل يجب ،أن تبذل جهودا ً أكب�ر بكثير لتخفيف معاناة الالجئين
ف�ي الع�راق .وتحث المنظمة المجتمع الدولي على الس�عي إليجاد حل س�ريع
وناج�ع ألزمة الالجئي�ن في العراق عن طريق توفي�ر الحماية من خالل برامج
إعادة التوطين ،واس�تحداث برامج جديدة إن لم تك�ن مثل هذه البرامج قائمة
من قبل ،وزيادة الحصص السنوية من الالجئين الذين يتم استيعابهم ،وتسريع
إجراءات البت في طلبات اللجوء ،وغير ذلك من اإلجراءات.
انظ�ر تقري�ر :المعاناة في صم�ت :الالجئون العراقيون في س�وريا (MDE
.)14/010/2008

خيام يف مخيم التنف الواقع يف املنطقة املقفرة عىل الحدود العراقية السورية ،مارس/آذار .2008
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أحد الالجئين المقيمين في مخيم التنف لالجئين على الحدود العراقية السورية
في حديث مع مندوبي منظمة العفو الدولية ،مارس/آذار 2008

جندي حكومي مكلف بحراسة المؤن الغذائية يهدد المدنيين ،مقديشو ،الصومال ،مايو/أيار .2007

جثث في الشوارع

«رأيت فتيات يتعرضن لالغتصاب في الحي الذي أعيش فيه وفي الشوارع؛ رأيت أناس ًا يذبحون ذبح ًا؛
رأيت أناس ًا قتلوا في بيوتهم ،وظلت جثثهم متعفنة عدة أيام؛ حدث ذلك البنتي جاري».

يتعرض المدنيون في الصومال التي مزقتها الحرب لشتى صنوف
االعت��داءات؛ فال يمر يوم دون أن تقع حوادث القتل واالغتصاب
والسلب والنهب؛ وبدأت تلوح في األفق اآلن نذر أزمة غذائية.
وخالل شهري نوفمبر/تش��رين الثاني وديسمبر/كانون األول
 ،2007تحدثت منظمة العفو الدولية مع العشرات من الناجين
الذي��ن كابدوا أهوال الص��راع ،فرووا لها جانباً مما ش��هدوه من
األحداث المؤلمة.
واألنب��اء الواردة من الصومال ش��حيحة للغاي��ة ،وال غرابة في
ذل��ك حيث عمدت الحكومة مؤخراً إلى ف��رض قيود صارمة على
الصحفيين ووسائل اإلعالم .وفي أواخر عام  ،2007تصاعدت وتيرة
التهدي��دات بالقتل ،وأعمال العنف ض��د الصحفيين والمدافعين
عن حقوق اإلنسان ،ولم يجد العشرات من المواطنين مناصاً من
الرحيل عن البالد .ومن هؤالء صحفي إذاعي في التاس��عة عشرة
من عمره ،اضطر للرحيل عن مقديش��و في أكتوبر/تشرين األول
 ،2007بعد أن تلقى تهديدات عدة مرات من مجهولين اتصلوا به
هاتفياً؛ ووصف ما حدث قائ ًال «لم أكن أعرف من ينبغي أن أتوخى
الح��ذر منه ،ومن يجب أن أحترس من��ه  -اإلثيوبيون أم الحكومة
االتحادية االنتقالية أم جماعات المقاومة الوطنية المحلية».
وروت س��يدة من مقديش��و قصتها قائلة «أوالً يسرقون ،ثم
يأخذون الفتيات؛ أحياناً تعود الفتيات ،وأحياناً ال يعدن؛ حدثت
الواقعة يوم الخميس في منتصف نوفمبر/تش��رين الثاني؛ سطا
على بيتنا رجالن مس��لحان؛ اثنان فقط ،كان��ا ملثمين .حاوال أن
يأخذا أختي ،ولك��ن تدخل زوجي قائ ًال لهما 'هذه الفتاة صغيرة
للغاية وفقيرة' ،وعندها أطلقا عليه النيران من بنادقهما فأصاباه
في صدره؛ ثم هرب الرجالن الملثمان بأختي».
ووصف ش��هود عيان حوادث «فتكت» فيه��ا القوات اإلثيوبية
بالضحايا أو «نحرتهم كالبعير»؛ وكثيراً ما ظلت جثثهم ملقاة وسط
برك من الدماء في الش��وارع إلى أن يرحل المقاتلون المسلحون،
بما في ذلك القناصة ،عن المنطقة ،ويتسنى لألهالي نقل جثثهم.

في هذا العدد

وقد بات من المعتاد أن ُيس��تهدف المدنيون الصوماليون في
مناطق الصراع وس��ط وجنوب الصومال ،س��واء في الطرق أثناء
فرارهم ،أم في المخيمات أو المستوطنات المؤقتة التي يلوذون
بها طلباً لألمان واغتناماً للسالمة.
ووصفت سيدة صومالية المخاطر التي يواجهها الفارون أثناء
ترحالهم قائلة «في الطريق من مقديش��و تج��د لصوصاً وقطاع
طرق يعترضونك وينهبون أموالك ،أو يطلقون النار على الحافالت
مباش��رة وحس��ب؛ وقد تجد حواجز على الطري��ق أحياناً حيث
يستوقفونك ،ويطلبون منك المال؛ وإن لم تتوقف ،يقتلونك».
ويواج��ه العاملون في منظمات المس��اعدات اإلنس��انية كل
يوم نقاط التفتيش وحواجز الطرق واالبتزاز والكمائن والعوائق
البيروقراطي��ة ،مما يجعل إيصال المعون��ات في منطقة جنوب
ووسط الصومال أمراً محفوفاً بالمخاطر البالغة .وفي  14فبراير/
شباط  ،2008أعلنت هيئة اليونيسيف أن زهاء  90,000طفل قد
يلقون حتفهم في الصومال خالل األشهر الخمسة المقبلة بسبب
نقص التمويل الالزم للغذاء والماء وبرامج الصرف الصحي.
وقد ارتكبت القوات الحكومية ،والقوات اإلثيوبية التي تساند
الحكومة االتحادي��ة االنتقالية ،والجماعات المس��لحة المناوئة
لهذه الحكوم��ة  -ارتكب��ت جميعها انته��اكات خطيرة لحقوق
اإلنسان ،وانتهكت قوانين الحرب.
ويج��ب على كاف��ة األطراف أن تك��ف ع��ن اعتداءاتها على
المدنيي��ن عل��ى الف��ور؛ وال بد للمجتم��ع الدولي م��ن تحمل
مس��ؤوليته ع��ن التقاعس عن ممارس��ة ضغوط مس��تمرة على
الحكومة االتحادية االنتقالية لحملها على احترام حقوق اإلنسان.
وم��ا برحت منظمة العفو الدولية تدع��و إلى تدخل دولي أقوى
إراد ًة وأشد تصميماً من ذي قبل ،بما في ذلك تشديد حظر األمم
المتحدة على توريد األسلحة للصومال.
انظر تقرير :الصومال :هدف معتاد :االعتداءات على المدنيين
في الصومال (.)AFR 52/006/2008

مناشداتعالمية
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 lأوكرانيا :انتزاع اعتراف بالتعذيب

منظمة العفو الدولية

 20يونيو/حزيران – اليوم العالمي لالجئين
يجب على الحكومة التايلندية مراعاة الحقوق اإلنسانية لالجئين

© Amnesty International

بيلي مور :أحد الناجين من الكرسي الكهربائي يروي قصته

انتهاكات ضد أعضاء
المعارضة
تع��رض كل م��ن نلس��ون تشاميس��ا (Nelson
 )Chamisaوبول م��ادزوري (،)Paul Madzore
وهم��ا نائبان ف��ي البرلمان عن ح��زب المعارضة
«الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» ،العتداءات
ش��ديدة في مارس/آذار  2007عل��ى أيدي رجال
يعتقد أنهم من أفراد الش��رطة أو عمالء في جهاز
حكومي آخر .ولم يقدم أحد من الجناة إلى القضاء
لمحاس��بته على هذه الجرائم رغم مضي أكثر من
عام على وقوعها.
وكان نلسون تشاميس��ا في طريقه إلى اجتماع
دولي عندما تهجم عليه ثمانية أشخاص مجهولين
خ��ارج مطار ه��راري الدولي في  18م��ارس/آذار
 ،2007مم��ا أدى إل��ى إصابت��ه بكس��ر في عظم
الجمجمة ،وتلف في أنسجة العين ،وتمزقات في
الوجه؛ وبالرغم من التغطية اإلعالمية التي حظيت
بها هذه القضية ،فلم يجر أي تحقيق بشأنها على
حد علم منظمة العفو الدولية.
أما بول م��ادزوري فقد ألق��ي القبض عليه في
بيت��ه ف��ي  28م��ارس/آذار  ،2007كم��ا اعتقلت
زوجت��ه وأطفاله ،ونقلوا إلى مركز ش��رطة هراري.
وفي أعقاب اعتقاله ،اس��تدعي إلى غرفة في مركز
الش��رطة ،حيث وجد أمام��ه ثمانية رجال يرتدون
ثياباً مدنية ،ويعتقد أنهم من فرع القانون والنظام
في الشرطة .وظلوا يضربونه على قدميه بقضيب
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زمبابوي
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في  24مايو/أيار  ،1984كان الس��جين المحكوم عليه باإلعدام بيلي مور على
بعد س��بع س��اعات من الموت صعقاً بالكرس��ي الكهربائي عندما صدر قرار
بوقف تنفيذ حكم اإلعدام .وكان قد أمضى السنوات الثالث السابقة من عمره
في محبس المحكوم عليهم باإلعدام ،في زنزانة فردية حيث يراقبه اثنان من
الحراس ويسجالن كل حركاته وس��كناته .وكان تاريخ اإلعدام هو ثالث عشر
تاريخ يبلغ به ،وكان من المقرر أن يتلقى تاريخان آخران قبل صدور قرار في
نهاية المطاف بتخفيف عقوبة اإلعدام في  21أغسطس/آب .1990
وقبل التاريخ المقرر إلعدامه بأيام قليلة ،أطلعه اثنان من حراس السجن
على الكرس��ي الكهربائي ،وخلع أحدهم غطاءه قائ ًال ل��ه «بيلي ،انظر إلى
هذا؛ يجب أن ترى كم هو جميل هذا الكرسي ...لن يكون بوسعك أن تق ّدر
أي شيء من هذا عندما نربطك بالكرسي».
وكان��ت إحدى محاكم والي��ة جورجيا األمريكية ق��د حكمت على بيلي
مور باإلعدام ف��ي  17يوليو/تموز  ،1974بعد أن اعت��رف بارتكاب جريمة
السرقة المسلحة ،وقتل فريدجر س��تيبلتن البالغ من العمر  77عاماً؛ وكان

بيلي مور يتحدث إلى موظفي العفو الدولية ،لندن ،بريطانيا ،إبريل/نيسان .2008

مناشدات عالمية
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دع��ت منظمة العفو الدولي��ة الحكومة التايلندية إلى اإلفراج فوراً عن  154الجئاً م��ن طائفة الهمونغ الالوية ،من
بينهم  90طف ًال ،محتجزين منذ ديس��مبر/كانون األول  2006في مركز نونغ خاي لالعتقال التابع إلدارة الهجرة في
شمالي تايلند.
ورغم اعتراف مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين بهؤالء األشخاص باعتبارهم الجئين ،فإنهم معرضون
لخطر إعادتهم إلى الوس حيث من المحتمل أن يتعرضوا للتعذيب واالختفاء واالعتقال التعس��في .وتحث منظمة
العفو الدولية الس��لطات التايلندية على إصدار تأشيرت خروج على الفور ألفراد هذه المجموعة كي يتسنى إعادة
توطينهم في الدول األربع التي وافقت على استقبالهم.
وتتسم األوضاع في مركز االعتقال بقسوتها ،وإن كانت قد وردت أنباء تفيد بتحسنها مؤخراً .وحتى أواخر إبريل/
نيس��ان ،كان هؤالء الالجئون يحش��رون في زنزانتين مكتظتين بال نوافذ لمدة  22س��اعة يومياً ،ولكن هذه الفترة
انخفضت اآلن إلى  11ساعة يومياً .ويسمح لهم بالخروج إلى فناء المعتقل لمدة ساعتين يومياً.
وق��د حاولت الس��لطات التايلندية إعادة الالجئين إلى الوس ف��ي يناير/كانون الثاني  ،2007مما يش��كل خرقاً
للقانون للدولي؛ ولكنها عدلت عن هذه الخطة في أعقاب موجة من االستنكار الدولي .وفي يوليو/تموز ،بدأ بعض
أفراد المجموعة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تدهور األوضاع في معتقلهم في أعقاب هروب سبعة أشخاص.
وخالل العام الماضي ،تم ترحيل بضع مجموعات أخرى من أبناء طائفة همونغ الالوية إلى الوس ،حيث ُر ِّحل 11
شخصاً في  28فبراير/شباط  ،2008و 67آخرون في  10إبريل/نيسان الماضي ،أعيد بعضهم رغم أنوفهم.
وكان من بين األحد عش��ر شخصاً الذين رحلوا في فبراير/ش��باط ٌأم أرغمت على العودة دون أطفالها الخمسة
الذين ظلوا في مخيم فيتش��ابون؛ ثم سمحت السلطات العسكرية التايلندية لألم بالعودة إلى المخيم ،الصطحاب
أطفالها الخمسة والعودة بهم إلى الوس .ولكن األطفال كانوا قد تواروا عن األنظار ،مما يقوض ادعاءات السلطات
التايلندية بأن األسرة قررت العودة بمحض إرادتها.
ويؤوي المخيم المؤقت في إقليم فيتش��ابون ش��مالي تايلند نحو  8000الجئ من طائفة همونغ الالوية ،ومن
بينهم عدد غير معروف من طالبي اللجوء.
ومنذ ديس��مبر/كانون األول  ،2005أرغم أكثر من  370من طالبي اللجوء من طائفة همونغ الالوية على العودة
من تايلند قس��راً ،ولدى عودتهم إلى الوس ،أودع بعضهم رهن االعتقال التعسفي ،وترددت أنباء جديرة بالتصديق
عن تعرضهم للتعذيب في المعتقل .وال يزال الغموض يكتنف مصير معظم من أعيدوا قسراً إلى الوس.

ويعيش عدد غير معروف من أفراد طائفة همونغ العرقية في مجموعات متناثرة في غابات الوس ،ويعدون من
بقايا ما يعرف بـ«الجيش السري» الذي قاتل إلى جانب الواليات المتحدة ضد قوات حركة «باثيت الو» (أرض الو)
الش��يوعية إبان حرب فيتنام (وبعضهم من نسل أفراد هذا الجيش الس��ري) .وبعد انتصار قوات «باثيت الو» عام
 ،1975بدأ بعض أفراد «الجيش الس��ري» مقاومة مس��لحة متخذين قواعدهم في األدغال حيث استقر بهم المقام
هم وعائالتهم منذ ذلك الحين.
وجدي��ر بالذكر أن الالجئين المحتجزين في معتقل نونغ خاي وبعض الالجئين المقيمين في مخيم فيتش��ابون
تربطهم صالت شتى بأولئك المقيمين في الغابات الالوية.
عل��ى أن الوضع الخطير لالجئين المحتجزين في معتقل نونغ خاي ،والغموض الذي يكتنف مصير أولئك الذين
أعيدوا قسراً يسلط الضوء على خطورة وعدم استقرار أوضاع  8000الجئ من أفراد طائفة همونغ الالوية المقيمين
حالياً في مخيم فيتشابون؛ وقد صرحت الحكومتان الالوية والتايلندية كلتاهما علناً بأنهم سوف ُيعادون إلى الوس
قبل نهاية عام .2008
ويق��ر الكثي��رون بالدور اإلنس��اني
الذي تقوم به تايلند في تقديم حماية
مؤقت��ة لمئ��ات اآلالف من األش��خاص
الفاري��ن م��ن االضطهاد والص��راع في
البلدان المجاورة ،ومن ثم فإن منظمة
العفو الدولية تحث الحكومة التايلندية
على مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب
القانون الدولي؛ وال بد من وقف جميع
الخطط الرامية إلعادة أي طالبي لجوء
م��ن طائفة همونغ الالوي��ة ريثما يتم
وضع إجراءات عادلة ومرضية تس��مح
لهؤالء األفراد بممارسة حقهم اإلنساني الجئون من طائفة همونغ الالوية في زنازين مكتظة بال نوافذ في مركز اعتقال
في طلب اللجوء.
المهاجرين ببلدة نونغ خاي شمالي تايلند.

نلسون تشاميسا (يمين) وبول مادزوري (يسار) بعد
تعرضهما لالعتداء ،مارس/آذار .2007

معدني وهراوة من المطاط لمدة تتراوح بين 30
و 40دقيقة .وأس��قطت التهم الموجهة إليه الحقاً
لعدم كفاية األدلة.
وفي أعق��اب االنتخاب��ات التي ج��رت في 29
م��ارس/آذار  ،2008تصاعدت وتي��رة العنف الذي
تقف وراءه الدولة ضد أنصار المعارضة السياسية؛
وتقاعس��ت الش��رطة ع��ن التحقي��ق ف��ي هذه
االنتهاكات ،بل إنها هي نفس��ها تواطأت في هذه
االنتهاكات.
 Ëالرجاء كتابة رسائل إلى السلطات لحثها
على إجراء تحقيق فوري بش�أن األنباء التي
تفيد بتعرض بول م�ادزوري للتعذيب وغيره
من صنوف س�وء المعاملة ،وتعرض نلسون
تشاميسا لالعتداء؛ طالب بتقديم المسؤولين
عن هذه االنتهاكات للقضاء.
ترسل المناشدات إلى:
Commissioner-General of Police,
Zimbabwe Republic Police, Police
Headquarters, PO Box 8807,
Causeway, Harare, Zimbabwe.
Fax: +263 4 253 212.
Salutation: Dear Commissioner-General

القاضي قد نسخ منطوق الحكم حتى قبل أن تبدأ المحاكمة .وأمضى بيلي
مور السنوات الست عش��رة والنصف التالية من عمره في سجن المحكوم
عليهم باإلعدام.
ومن��ذ اإلفراج عنه ع��ام  ،1992كرس بيل��ي مور ،وهو مس��يحي ملتزم،
حياته للكفاح ضد عقوبة اإلعدام؛ وخالل الس��نوات التي أمضاها في سجن
المحك��وم عليهم باإلعدام ،أرس��ل خطاباً إلى أس��رة المجني عليه فريدجر
س��تيبلتن طالباً منهم الصفح؛ ولم يكن ردهم على خطابه إيجابياً فحسب،
بل ظلوا يراسلونه منذ ذلك الحين .وفي تعليقه على تخفيف عقوبة اإلعدام
المفروض��ة عليه عام  ،1990أعرب بيلي مور عن اعتقاده بأن تصميم عائلة
فريدجر س��تيبلتن على عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام فيه كان من بين األسباب
التي أنقذت حياته.
وال تزال عقوبة اإلعدام تستخدم على نطاق واسع في الواليات المتحدة،
حيث أعدم أكثر من  1100ش��خص منذ اس��تئناف تنفيذ هذه العقوبة عام
.1977

السعودية

اعتقال ثمانية نشطاء
تفيد األنباء ال��واردة أن ثمانية نش��طاء معتقلون
حالياً ب��دون تهمة وال محاكمة ف��ي مدينة جدة؛
والثمانية هم :الش��ريف س��يف الغالب ،وسعود
الهاش��مي ،وعب��د الرحمن خ��ان ،وعب��د العزيز
الخارجي ،وموسى القرني ،وفهد القرشي ،وسليمان
الرشودي ،وعبد الرحمن الشميري؛ ومنظمة العفو
الدولية تعتبرهم س��جناء رأي لم يعتقلوا لس��بب
س��وى دفاعه��م عن حق��وق اإلنس��ان ،ودعوتهم
للتغيير السياس��ي الس��لمي؛ وقد أودع اثنان من
هؤالء األش��خاص قي��د الحبس االنف��رادي ،وهما
سعود الهاشمي وموسى القرني.
ألق��ي القب��ض عل��ى النش��طاء الثماني��ة في
ج��دة والمدينة في  3فبراير/ش��باط  ،2007وهم
اآلن محتج��زون ف��ي س��جن ذهبان بج��دة ،ولم
تس��مح الس��لطات لهم بأي زي��ارات عائلية حتى
شهر أغس��طس/آب ،أي بعد نحو س��تة أشهر من
اعتقالهم .ولم يسمح لمحاميهم برؤيتهم ،ومن ثم
ليس بمقدورهم الطعن في قانونية اعتقالهم.
وفي أعق��اب هذه االعتقاالت ،أص��درت وزارة
الداخلية بياناً زعمت فيه أن س��بب اعتقال هؤالء
األشخاص هو أنهم جمعوا مبالغ مالية «لمساعدة
اإلرهاب» .ويبدو أنهم اس��تهدفوا لالعتقال بسبب
مطالبتهم بالتغيير السياسي السلمي.
وتن��ص الم��ادة  114م��ن نظ��ام اإلج��راءات

الجزائية السعودي على ضرورة تقديم المعتقلين
للمحاكمة أو إخالء س��بيلهم بعد س��تة أشهر من
اعتقالهم ،غير أن الس��لطات الس��عودية كثيراً ما
تضرب ع��رض الحائط بهذه المادة ،مثلما تتجاهل
المادة الرابعة التي تنص على حق كل معتقل في
االستعانة بوكيل أو محاكم للدفاع عنه في مرحلتي
التحقيق والمحاكمة.

 Ëالرجاء كتابة مناش�دة تحث الس�لطات
على إطالق سراح األش�خاص الثمانية على
الف�ور ودون أدن�ى قي�ود إن كان الس�بب
الوحي�د الحتجازهم هو ممارس�تهم حقهم
ف�ي التعبي�ر ع�ن معتقداته�م دون اللجوء
إل�ى العن�ف أو التحري�ض علي�ه؛ اطلب من
الس�لطات أن تكف�ل لجمي�ع المعتقلي�ن
الحماية من التعذيب وغيره من صنوف سوء
المعاملة ،وتيسر لهم سبل االتصال المنتظم
بذويه�م ،ومحاميه�م ،والحص�ول على أي
رعاية طبية قد يحتاجون إليها.
ترس�ل المناش�دات إل�ى :خ�ادم الحرمي�ن
الش�ريفين جالل�ة المل�ك عبد الل�ه بن عبد
العزي�ز آل س�عود ،مكت�ب جالل�ة المل�ك،
البالط الملك�ي ،الرياض ،المملك�ة العربية
السعودية.

منظمة العفو الدولية

مخاطر تتربص بالعائدين إلى كوسوفو
بعد أربعة أش�هر من إعالن استقالله من جانب
واحد ،ال ي�زال إقليم كوس�وفو منطقة خطيرة
يواجه س�كانها خطر تجدد أعم�ال العنف بين
األط�راف المتناح�رة؛ وليس باإلم�كان ضمان
سلامة  235000م�ن الالجئين الذي�ن فروا من
الصراع ع�ام  ،1999الئذين ببعض دول أوروبا،
إن قرروا العودة إلى اإلقليم.
ومن المزمع إنش�اء بعث�ة لالتحاد األوروبي
ف�ي كوس�وفو خلال ش�هر يونيو/حزي�ران
الجاري ،رغم أن اإلدارة المدنية المؤقتة التابعة
لألمم المتحدة لم تعلن رسميا ً بعد انسحابها من
اإلقليم .وس�وف تتولى بعثة االتح�اد األوروبي،
باالشتراك مع السلطات الكوسوفية ،المسؤولية
عن تهيئة ظروف آمنة لعودة الالجئين.
وأثناء فترة التحول م�ن إدارة ألخرى ،ال تزال
هناك قضايا أخرى ملحة لم تتم معالجتها بعد،
مثل إفالت مرتكبي جرائ�م الحرب من العقاب،
والجريم�ة المنظم�ة ،والعن�ف بي�ن الطوائف
العرقية ،وتهميش األقليات .ومن شأن هذا كله
أن يؤجج الوضع المتقلب بصورة خطيرة.
ورغ�م أن أغلبي�ة كبيرة من ألبان كوس�وفو
الذين فروا عام  1999قد عادوا فيما بعد ،فال يزال
ع�دد كبير من الالجئين الذي�ن ينتمون لطوائف
األقلي�ة (معظمهم من الص�رب ،وطائفة روما،
وأش�كالي ،والمصريي�ن) في ع�داد النازحين.
وقد بذلت جهود لتيس�ير عودته�م إلى وطنهم

س�المين ،ولكنه�ا كانت بطيئة وغي�ر مالئمة؛
وبدأت دول كثيرة في إعادة الالجئين قس�را ً إلى
كوس�وفو ،مم�ا يجعلهم عرضة لتج�دد أعمال
العنف وغير ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان.
ومنظمة العف�و الدولية تدع�و جميع الدول
األعضاء في االتح�اد األوروبي ومجلس أوروبا،
بما في ذلك مقدونيا والجبل األسود المجاوران،
التوقف ع�ن إرغام الجماعات المعرضة للخطر
على الع�ودة إل�ى كوس�وفو؛ فال يج�وز إعادة
األش�خاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية إال
بعد ضمان سلامتهم ،أم�ا أولئك الذين يطلبون
مزي�دا ً من الحماي�ة أو يطلبون اللج�وء ،فال بد
أن تتاح لهم إجراءات عادلة وش�فافة للبت في
وضعهم ،مع منحهم حق الطعن إذا جاء القرار
في غير صالحهم.
وت�دار ش�ؤون إقلي�م كوس�وفو بالرغم من
وجود ما يش�به هوة س�حيقة قد تسقط فيها
األقليات؛ وقد اعتمدت الس�لطات في بريشتينا
دستورا ً من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 15
يونيو/حزيران ،وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه
عن إنشاء بعثة االتحاد األوروبي.
ومم�ا أدى إل�ى تفاق�م التوت�رات القائمة أن
المجال�س البلدية الت�ي يهيمن عليه�ا الصرب
ف�ي كوس�وفو أجرت لتوه�ا انتخاب�ات محلية
وبرلمانية صربية ،لم تعترف بها السلطات في
بريشتينا وال بعثة األمم المتحدة في كوسوفو.
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بيوت محترقة لطائفة أشكالي في فوسيترن بكوسوفو؛ تطالب منظمة العفو الدولية بوضع حد لإلعادة القسرية لالجئين.

تفاؤل بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في باكستان
رحب�ت منظمة العفو الدولية بالخط�وة اإليجابية التي اتخذته�ا الحكومة االئتالفية المنتخبة حديثا ً في باكس�تان،
والمتمثلة في التصديق على معاهدة رئيسية لحقوق اإلنسان ،وتوقيع اثنتين أخريين.
فف�ي 17إبريل/نيس�ان  ،2008صدقت الحكومة الباكس�تانية على العه�د الدولي الخاص بالحق�وق االقتصادية
واالجتماعي�ة والثقافي�ة ،ووقعت عل�ى كل من العهد الدولي الخ�اص بالحقوق المدينة والسياس�ية ،واتفاقية األمم
المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
ومثل هذه الخطوة اإليجابية تبعث على تفاؤل دعاة حقوق اإلنسان في باكستان ،في أعقاب ما شهدته البالد من
قبل من قمع للحقوق والحريات بعد أن فرض الرئيس الباكس�تاني برويز مش�رف حالة الطوارئ مؤقتا ً في البالد في
نوفمبر/تشرين الثاني .2007
ويقول س�هيل وارايك ،الباحث المعني بباكستان في منظمة العفو الدولية «إن االنضمام التفاقيات األمم المتحدة
لحقوق اإلنس�ان هو خطوة أساس�ية لضمان احترام حقوق اإلنس�ان ،وحمايتها ،وتمتع جمي�ع المواطنين بها في
باكستان ،تمشيا ً مع المعايير الدولية».
وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة الباكستانية اآلن على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،واتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،وضمان التوفيق بين القوانين الباكستانية وهذه االلتزامات
القانونية الجديدة الواقعة على عاتق باكستان.

أوكرانيا
اعتقل��ت الش��رطة األوكراني��ة إدوارد فورم��ان
( ،)Eduard Furmanوه��و مت��زوج ولدي��ه ابن
واحد ،وقيل إنه تعرض للتعذيب في أحد معتقالت
الش��رطة ف��ي إبريل/نيس��ان  2007إلرغامه على
االعتراف بسلس��لة م��ن جرائم القتل ف��ي مدينة
دنيبروبتروفس��ك والعاصمة األوكرانية كييف .وال
يزال ره��ن االعتقال منذ أكثر من ع��ام في انتظار
تقديمه للمحاكمة.
وكان أف��راد وزارة الداخلية قد ألقوا القبض على
إدوارد فورم��ان ف��ي من��زل أحد أصدقائ��ه بمدينة
دنيبروبتروفس��ك في  11إبريل/نيس��ان  ،2007ثم
نقلوه إل��ى مقر جهاز أمن الدول��ة األوكراني حيث
قام محققو الش��رطة باستجوابه بشأن جرائم القتل
المش��ار إليها .وق��ال إدوارد فورم��ان إنهم ضربوه،
وضغطوا بش��دة عل��ى عينه بأصابعه��م ،وصعقوه
بالصدم��ات الكهربائية في خصيتي��ه إلجباره على
االعتراف بارتكاب ه��ذه الجرائم .كما وضعوا قناعاً
واقياً من الغاز على رأسه ،ومنعوا عنه الهواء لخنقه.
وأفاد أنهم اقتادوه بعد ذلك إلى أحد مراكز الشرطة
ف��ي مدينة بروفاري ،حيث قاموا باس��تجوابه لمدة
أربع ساعات أخرى ،وتعدوا عليه بالضرب ،وزجوا به
في زنزانة مع أحد المشتبه فيهم جنائياً حاول إقناعه
باالعتراف .وفي  14إبريل/نيس��ان  ،2007تم تمديد
اعتقاله ،وزعم أنه تعرض للضرب مرة أخرى فلم يجد
مناصاً من االعتراف بقتل ثالثة أشخاص في منطقة
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كييف في مارس/آذار  .2007وفي  24إبريل/نيسان
 ،2007وجهت إليه تهمة القتل العمد.
ورغم الش��كوى التي قدمها محاميه إلى مكتب
المدع��ي العام بش��أن ما تع��رض ل��ه موكله من
التعذيب ،فلم تفتح السلطات أي تحقيق في تلك
االدعاءات.
 Ëالرج�اء كتاب�ة مناش�دة إلى الس�لطات
األوكراني�ة تحثها على إج�راء تحقيق عاجل
ومحايد بش�أن ما ادع�اه إدوارد فورمان من
تعرضه للتعذيب أو س�وء المعاملة ،وتقديم
المسؤولين عن ذلك إلى القضاء.
ترسل المناشدات إلى:
Oleksander Medvedko, General
Prosecutor of Ukraine, Riznitska Str.
1301601 ,15/ Kyiv, Ukraine.
Fax: +380 44 280 26 03
Salutation: Dear General Prosecutor

تونس  -هدفاً للمضايقات بسبب ارتدائهن الحجاب

اعتادت طالبة الهندس�ة آمال بن رحومة ،البالغة من العمر  24عاماً ،أن يس�توقفها أفراد الشرطة في
الش�ارع ليطلبوا منها إبراز بطاقة هويتها ،ثم يس�تجوبونها عن س�بب ارتدائها الحجاب .ففي مايو/
أيار  ،2004اعتقلتها الشرطة في الشارع ،واقتادتها إلى أحد مراكز الشرطة ،حيث أمرت بالتوقيع على
وثيق�ة تعلن فيها عزمها على خلع الحجاب ،وتتعهد بعدم العودة الرتدائه .ولما امتنعت عن التوقيع -
حسبما تقول  -صفعها أفراد الشرطة على وجهها ،وطرحوها أرضاً ،ثم ركلوها .وفي ديسمبر/كانون
األول  ،2006زار أفراد األمن منزل أسرتها ،وقالوا ألبيها أن ينهاها عن ارتداء الحجاب.
وعندما توجهت طالبة الحقوق س�ونيا سراس�رة ،البالغ�ة من العمر  25عاماً ،إلى مركز الش�رطة
لتقدي�م طلب للحصول على بطاقة الهوية الوطني�ة ،قيل لها إن طلبها لن يقبل إال إذا خلعت الحجاب،
ووقعت على تعهد بعدم العودة الرتدائه؛ ولكنها رفضت ذلك.
وجدير بالذكر أن المادة  5من الدستور التونسي تنص على أن «الجمهورية التونسية تضمن حرمة
الف�رد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالش�عائر الدينية ما ل�م تخل باالمن العام»؛ ولكن بالرغم
من هذه الضمانة ،فإن الكثير من النساء الالتي يخترن ارتداء الحجاب ،تمشيا ً مع معتقداتهن الدينية
وحريتهن في التعبير ،يتعرضن للقيود والمضايقات ،بل حتى العنف.
وهن�اك ع�دة قرارات وزارية تحظر على النس�اء ارت�داء الحجاب في األماكن العام�ة؛ ومنها القرار
الوزاري رقم  108لس�نة  1981الذي يحظر ارتداء الحجاب ف�ي المكاتب الحكومية ،والقرار رقم 102
لس�نة  1986الذي يوس�ع نطاق هذا الحظر ليشمل المؤسس�ات التعليمية؛ وفي أكتوبر/تشرين األول
 ،2006ندد الرئيس بن علي بارتداء الحجاب باعتباره «زيا ً طائفيا ً دخيالً».
وفي إبريل/نيس�ان  ،2002أوقفت وزارة التربية المعلمة س�عيدة عدالي عن العمل لمدة ثالثة أشهر
بس�بب ارتدائها الحج�اب؛ وفي أكتوبر/تش�رين األول  ،2007حكمت المحكم�ة اإلدارية ببطالن قرار
وزارة التربية ،وتطعن الوزارة حاليا ً في قرار المحكمة.
ومنظمة العفو الدولية تعتقد أن منع النس�اء من ارتجاء الحجاب ،إو إرغامهن على ارتدائه ،يش�كل
انته�اكا ً لحقه�ن في حرية التعبير والمعتقد؛ فال ينبغي أن يكون الطاب�ع العلماني أو الديني لدولة ما
س�ببا ً ف�ي االفتئات على حق النس�اء والفتيات في التعبي�ر عن هويتهن أو ما وقر ف�ي وجدانهن من
معتقدات.

كمبوديا  -اإلفراج عن قرويين مدانين في
قضية طرد األهالي

أمر القضاء الكمبودي باإلفراج عن ثمانية قرويين أدينوا بجرائم وقعت إبان حملة أمنية لطرد أهالي قريتهم،
ميتابهيب  ،4بإقليم سيهانوكفيل ،في  20إبريل/نيسان  ،2007بعد أن رفضت محكمة االستئناف طلب االدعاء
بتغليظ العقوبات المفروضة عليهم .وأطلق سراح هؤالء األشخاص في  10إبريل/نيسان  ،2008بعد زهاء عام
من حبسهم ،والتأم شمل عائالتهم من جديد قبيل االحتفاالت برأس السنة الجديدة.
وكان الثمانية ،باإلضافة إلى متهم آخر حوكم غيابياً ،قد حوكموا في يوليو/تموز  2007بس��بب دورهم
ف��ي أعمال العنف التي وقع��ت إبان حملة قام بها  150م��ن أفراد قوات األمن لطرد األهالي قس��راً من
بيوتهم ،مما أس��فر ع��ن تدمير منازلهم ومعظ��م ممتلكاتهم .ورغم عدم وجود أي دليل أو ش��هود عيان
ضده��م ،فقد حكم على س��بعة منهم بالحبس لمدة  75يوماً ،وعلى اثني��ن آخرين بالحبس لمدة ثمانية
أشهر .واستأنف االدعاء ضد هذه األحكام بهدف توقيع عقوبات أشد عليهم ،فظلوا في الحبس ريثما يبت
القضاء في االستئناف ،رغم أنهم أكملوا العقوبات األصلية المفروضة عليهم.
وبعد مضي عام من حادثة الطرد القسري ،ال تزال  90من عائالت صيادي السمك والباعة على الشواطئ
تعي��ش في مالجئ قذرة للمش��ردين أقيمت على جان��ب الطريق بالقرب من قريته��م ،وتفتقر إلى مياه
الشرب ،ومرافق الصرف الصحي األساسية؛ ويجدون مشقة بالغة في كسب أرزاقهم.
انظر :كمبوديا :تش��ريد الفق��راء ( ،ASA 23/004/2008مارس/آذار )2008؛ ومق��ال «كمبوديا تحرق
بيوت الفقراء» ،النشرة اإلخبارية ( ،NWS 21/001/2008فبراير/شباط )2008؛ و«نسف الحقوق  -الطرد
القسري لألهالي من بيوتهم في كمبوديا» ( ،ASA 23/003/2008فبراير/شباط .)2008

منظمة العفو الدولية

لمحة من داخل غوانتنامو

© Amnesty International

تقوم منظمة العفو الدولية بجولة ف��ي مختلف المدن األمريكية عارضة نموذجاً بالحجم الطبيعي إلحدى زنازين
س��جن خليج غوانتنامو المشددة الحراس��ة؛ والغرض من هذه الجولة هو تمكين المواطنين األمريكيين من تمثل
الواقع القاسي لالعتقال غير المشروع والعزلة الطويلة األمد في غوانتنامو.
فأغل��ب المعتقلين في غوانتنامو يحتجزون في عزلة لفترات قد تبلغ أحياناً  24س��اعة يومياً؛ والكثيرون منهم
محرومون من رؤية الضوء الطبيعي أو االتصال بغيرهم من البش��ر .واألمر الذي يزيد من وطأة معاناتهم هو أنهم
ال يعرفون هل سيطلق سراحهم يوماً ما أو متى.
ويقبع معظم هؤالء األش��خاص خلف القضبان بدون توجيه أي تهمة إليهم؛ أما من ُو ِّجه إليهم االتهام فس��وف
يخضعون لمحاكمات جائرة أمام لجان عسكرية ،وقد تفرض على بعضهم عقوبة اإلعدام.
ولقد أصبح س��جن غوانتنامو وبرنامج الترحيل االستثنائي واالعتقال السري الذي ابتدعته الواليات المتحدة من
أش��هر نماذج أساليب االعتقال غير المش��روع التي تبنتها في إطار «الحرب على اإلرهاب» .وقد تعرض األشخاص
المحتجزون في مواقع سرية أو المودعون رهن االعتقال العسكري لغير أجل محدد ،في شبه عزلة تامة عن العالم
الخارج��ي  -تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة الس��يئة .واألمر الذي ال يزال يبعث على بالغ القلق هو
غياب أي مس��اءلة عن تلك االنتهاكات لحقوق اإلنس��ان ،بما في ذلك جرائم التعذيب واإلخفاء القس��ري الدولية،
وغياب أي سبل إلنصاف المجني عليهم.
ونظراً الس��تمرار الوالي��ات المتحدة في االمتناع عن تطبي��ق التعريف الدولي للتعذيب وغيره من صنوف س��وء
مسمى ،بدون توجيه أي اتهام للمعتقلين ،مع حرمانهم من الحق
المعاملة ،وإمعانها في استخدام االعتقال ألجل غير
ً
نموذج طبيعي لزنزانة مشددة الحراسة في غوانتنامو أثناء رحلته عبر الواليات المتحدة.
في المثول أمام القضاء للنظر في مش��روعية اعتقالهم ،فض ًال عن برنامج الترحيل االس��تثنائي واالعتقال السري الذي
تمارسه وكالة المخابرات المركزية األمريكية  -نظراً لهذا كله ،يتعين بذل جهود كبيرة لضمان حماية المعتقلين لدى يعبروا عن مشاعرهم في رس��الة مصورة .وقبل مغادرة الزنزانة ،تسنح لهم أيضاً الفرصة للمشاركة في الحملة من
أجل وضع حد لالعتقاالت غير المش��روعة التي تمارس��ها الواليات المتحدة في غوانتنامو وغيرها من المعتقالت،
الواليات المتحدة من التعذيب وسوء المعاملة ،وغير ذلك من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان.
وقد انطلقت جولة العفو الدولية في مدينة ميامي في  8مايو/أيار ،وسوف تشمل فيالدلفيا وبورتالند في والية مين ،وذلك بالتوقيع على التماس عالمي في الموقع اإللكتروني التاليwww.tearitdown.org :
بمقدور القراء أيضاً إلقاء نظرة داخل نموذج الزنزانة بزيارة الموقع التالي:
ونيويورك ،وتصل إلى واشنطن العاصمة في  26يونيو/حزيران لالحتفال باليوم الدولي للتضامن مع ضحايا التعذيب.
www.mediavr.com/hicks.htm
ويحث نش��طاء العفو الدولية أفراد الجمهور على الدخول في الزنزانة كي يلمس��وا بأنفسهم ظروف العزلة ،ثم

خطوة كبرى نحو تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
في خط��وة كبرى لألمام ،وافقت مجموعة العم��ل التابعة لألمم المتحدة
باإلجماع على إحالة نص بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى مجلس حقوق اإلنس��ان؛
وإذا ما اعتم��ده المجلس في دورته المقبلة ف��ي يونيو/حزيران الجاري،
فسوف يتعين بعد ذلك اعتماده من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة،
ث��م يفتح باب المصادق��ة عليه من جانب كافة ال��دول األعضاء في األمم
المتحدة.

ويقضي البروتوكول االختياري بإنش��اء آلية تس��مح لألفراد والجماعات
والمنظمات بتقديم الش��كاوى المتعلقة بانته��اكات الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية إلى اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافي��ة التابعة لألمم المتحدة؛ وتوجد آلي��ات مماثلة في إطار معظم
المعاهدات الدولية األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان.
وق��د ظلت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية
تسعى لوضع واعتماد البروتوكول االختياري ،وسوف تكون األشهر القادمة

حاس��مة في مقاومة أي تعديالت تؤدي إلى إضعاف البروتوكول ،والعمل
على اعتماده بأكبر دعم ممكن؛ وس��وف تس��عى جميع ف��روع وهياكل
وأعضاء منظمة العفو الدولية على مواصلة الضغط على الحكومات لحملها
على تأييد اعتمال البروتوكول االختياري ،كي تصبح س��بل اإلنصاف متاحة
لجميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنس��ان عل��ى الصعيد الدولي قبل حلول
الذكرى الس��تين العتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان في ديسمبر/
كانون األول القادم.

حـالــة حقــوق اإلنـســان في العــالـم

النساء المصابات بفيروس اإليدز في قرى جنوب
إفريقيا يناضلن للحصول على الرعاية الصحية

© CSVR & ALP

ف��ي مايو/أي��ار  ،2007تطورت حال��ة ك .أ ،.وهي أرملة في األربعيني��ات من عمرها تعيش بفي��روس نقص المناعة
البش��رية ،إلى حد اس��تدعى البدء في العالج الطبي على الفور؛ ولم يكن لديها دخل مستقل ،بل لم تكن أحياناً تجد
القوت الالزم لعائلتها ،ولم تكن حتى تس��تطيع التوجه ألقرب مستش��فى يقدم العالج المضاد للفيروس لضيق ذات
الي��د .وقالت لمنظمة العف��و الدولية إنها أبلغت عيادتها بوضعها ،وأضافت قائلة «ش��رحت لهم الموقف ،فقالوا لي
'حاولي الحصول على المال بأي طريقة' ولكني ال أجد سبي ًال لذلك» .وكانت حالتها الصحية تتدهور بسرعة.
والحق أن حالة ك .إ .ليست فريدة في جنوب إفريقيا ،بل هي حالة نموذجية في المناطق الريفية في هذا البلد
حيث تواجه النساء عقبات هائلة عندما يحاولن الحصول على الرعاية الصحية الشاملة والعالج الطبي الالزم لإلصابة
بفيروس نقص المناعة البش��رية ومرض اإلي��دز .وقد أصدرت منظمة العفو الدولية في م��ارس/آذار الماضي تقريراً
يس��لط الضوء على آثار الفق��ر والتمييز ضد المرأة على حقها في الصحة ،فض ًال ع��ن تقاعس الحكومة أو تلكئها في
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية.
وق��ام مندوبو العفو الدولية بزي��ارة المجتمعات الريفية عام  ،2007حيث تحدثوا إلى النس��اء المعرضات لخطر
اإلصاب��ة بهذا الفي��روس أو المصابات فع ًال به .وتحدثت النس��اء عن معاناتهن من القمع في إطار حياتهن األس��رية
وعالقاته��ن مع أزواجهن أو ش��ركاء حياتهن ،وعن الصعوب��ات التي يالقينها في إيجاد عمل ،ونق��ص الغذاء الكافي.
وهذه الظروف ،مضافاً إليها ارتفاع مس��تويات العنف الجنس��ي وغير ذلك من أش��كال انف التي تتعرض لها المرأة
بسبب جنسها ،تجعلها عرضة لإلصابة بفيروس اإليدز ،أو تخلق أمامها الحواجز التي تحول دون حصولها على الرعاية
الصحية والعالج من مرض اإليدز أو اإلصابة بالفيروس المسبب له.
ويرص��د المجتمع الدول��ي كل ه��ذه القضايا ،فم��ن المزمع
انعقاد اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المس��توى
بش��أن فيروس نقص المناعة البش��رية/اإليدز في مقر الجمعية
العامة لألم��م المتحدة بنيويورك ف��ي  11يونيو/حزيران الجاري
الس��تعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فيروس
نقص المناعة البش��رية/اإليدز ،واإلعالن السياس��ي بشأن فيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز لعام  .2006وقد تلقى برنامج األمم
المتحدة لفيروس نقص المناعة البش��رية/اإليدز تقارير من 122
بلداً عن أداء حكوماتها والتزامها ببنود إعالم االلتزام بشأن فيروس
نقص المناعة البش��رية/اإليدز لسنة  .2001وتعتزم منظمة العفو
مش��اركة غيرها من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني
في نيويورك في مس��اعيها م��ن أجل تعزي��ز االلتزامات بحقوق
اإلنسان ،والحيلولة دون إضعافها.
وم��ن جهة أخ��رى ،يس��تهدف أعضاء وأنص��ار العف��و الدولية
السلطات جنوب اإلفريقية ،فض ًال عن الدول والمؤسسات المانحة
للمعون��ات ،في إطار حملتهم من أجل النس��اء الريفيات ،والعمل
على تمكينهن من التمتع بحقهن في الحصول على أعلى مستويات
المنظمات غير الحكومية تنهض بدور حيوي في
الريفيات
الرعاية الصحية .انظر تقرير« :إنني في الحضيض  -النساء
مساعدة النساء؛ فهي تقدم لهن المعلومات عن
حقوق
انتهاكات
المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يكابدن
الخدمات الحكومية ،وتساعدهن على مواجهة عواقب
العنف وغيره من أشكال التمييز.
اإلنسان في جنوب إفريقيا» (.)AFR 53/001/2008

حم�ل التقرير الس�نوي لمنظمة العفو الدولية لس�نة  ،2008الصادر ف�ي  28مايو/أيار الماضي،
رس�الة قوية مفادها أن حكوم�ات العالم مدينة باالعتذار عن فش�لها وتخاذلها عن نصرة حقوق
اإلنسان كما ينبغي على مدى ستة عقود.
ويوثق التقرير ،الذي يقع في  400صفحة ،حالة حقوق اإلنسان في  150بلداً ،ويتناول بالبحث
والتحلي�ل االتجاهات الملحوظة على صعيد حقوق اإلنس�ان في مختلف أنح�اء العالم ،ثم يخلص
إلى حقيقة مخزية لحكومات العالم ،وهي أنه في هذا العام الذي تحل فيه الذكرى الستون لصدور
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس�ان ،ال تزال هذه الحقوق تنتهك و ُتس�تباح و ُتمتهن في جميع أنحاء
العالم ،دون أن ينال المعتدون عليها أي عقاب.
ويكش�ف التقري�ر عن عالم ال تزال تزهق فيه أرواح البش�ر ،ويس�امون س�وء العذاب ،بس�بب
معتقداتهم؛ وال تزال النس�اء يلقين حتفهن بس�بب نقص
الرعاية الصحية األساسية عند الوالدة؛ وال تجد فيه بعض
الحكوم�ات أي ب�أس أو غضاض�ة في تش�ريد مجتمعات
سكانية بأسرها بهدف استغالل أراضيها.
وحثت األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان
زعم�اء العال�م  -عالم اليوم وعالم الغد مع�ا ً  -على إظهار
نفس القدر من الشجاعة والريادة الذي أبداه أسالفهم عام
.1948
ال م�راء في أن بعض التقدم قد أحرز في تطوير معايير
حقوق اإلنس�ان ،وأنظمتها ،ومؤسس�اتها عل�ى األصعدة
الوطني�ة واإلقليمية والدولية ،لك�ن الحقيقة التي ال جدال
فيها هي أن الظلم والالمساواة واإلفالت من العقاب ال تزال
هي السمات المميزة لعالمنا.
ويظهر التقرير أنه ليس هناك من س�بيل للمضي قدما ً
في تحقيق الرؤية التي ينش�دها اإلعلان العالمي لحقوق
اإلنس�ان ،وهي بزوغ عالم ينعم فيه البش�ر «بالتحرر من
الخوف والفاقة» ،إال بالعمل على تحقيق وترس�يخ مبدأ التالحم بين حقوق اإلنس�ان المكرسة في
اإلعالن باعتبارها كالً ال يتجزأ ،بحيث يصبح هذا المبدأ حقيقة واقعة لجميع البشر.
يمكن االطالع على التقرير الكامل وغيره من المواد ذات الصلة بالعربية واإلنجليزية والفرنسية
واإلس�بانية واأللمانية والروس�ية وغيرها من اللغات ،عل�ى الموقع التال�يhttp://thereport. :
amnesty.org
للحصول على نسخة مطبوعة ،الرجاء االتصال بمكتب منظمة العفو الدولية في بلدك أو إرسال
رسالة إلكترونية إلىorderpub@amnesty.org :
Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org/ar
البريد اإللكترونيnewslett@amnesty.org :
االشتراكاتppmsteam@amnesty.org :
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