المنتد ى االجتماع ي األوروب ي :قولو ا " ال" للتعذي ب  -دعـو ة إل ى الصحافة
"نحو أجواء جوية خالية من التعذيب"" ،أوقفوا الترحيل السري" -تحت هذين الشعارين ،تعكف منظمة العفو الدولية على تنظيم مظاهرة أثناء
انعقاد المنتدى االجتماعي واالقتصادي في أثينا في الفترة  7-4مايو /أيار .وسيقوم ممثلو المنظمة ،إلى جانب نشطاء حقوق اإلنسان من شتى
بلدان أوروبا ،بدعوة الحكومات إلى تأكيد حظرها المطلق للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة ،وإخضاع المسؤولين عن مثل هذه
االنتهاكات للمساءلة.
وقد فضحت التقارير األخيرة لمنظمة العفو الدولية عملية سرية لوكالة المخابرات المركزية ،حيث قامت بالقبض على أشخاص أو اختطافهم،
وترحيلهم من دون اتباع اإلجراءات الواجبة ،واحتجازهم في أماكن سرية أو ترحيلهم إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب وغيره من ضروب
إساءة المعاملة.
وستخرج المظاهرة عقب عقد حلقة دراسية بعنوان" تدابير مكافحة اإلرهاب ،وحقوق اإلنسان" ،وذلك بمشاركة هاليا غوان ،نائبة مدير برنامج
أوروبا ووسط أسيا في منظمة العفو الدولية ،التي ستكون مستعدة لتلقي االتصاالت أثناء المظاهرة وبعدها.
النشاط :مظاهرة ضد التعذيب والرحالت الجوية لترحيل المعتقلين
متـى :الجمعة 5 ،أبريل /أيار  ، 2006الساعة  17 :00بالتوقيت المحلي 14 :00 ،بتوقيت غرينتش
أيـن :الجناح الغربي من مطار أثينا القديم.
سيتم عرض فيلم فيديو يحتوي على شهادات لمعتقلين سابقين في غوانتناموا وغيرهم من معتقلي "الحرب على اإلرهاب" ،وذلك في الكشك
المخصص لمنظمة العفو الدولية ،الذي سيزودكم بمعلومات حول عمل المنظمة بشأن التعذيب وإساءة المعاملة في سياق "الحرب على
اإلرهاب".
•
•
•

وسيشارك وفد منظمة العفو الدولية إلى المنـتدى االجتماعي األوروبي في الحلقات الدراسية وورشات العمل التالية:
حلقة دراسية :العنف ضد المرأة في أوروبا -واجب الدول نحو منع وقوع العنف المنـزلي ،وحماية ضحاياه من النساء ومساعدتهن.
وسيستعرض ممثلو منظمة العفو الدولية أوضاع العنف ضد المرأة في أوروبا ،مع إعطاء أمثلة من أسبانيا واليونان وألبانيا.
ورشة عمل" :وضع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان في صلب حملة مناهضة العنف ضد المرأة".
حلقة دراسية" :الخطوة باتجاه وضع معاهدة دولية لتجارة األسلحة"  ،من شأنها أن تؤدي إلى التركيز على القضايا العالمية المتعلقة بالحد
من تجارة األسلحة.
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