القضية :جوهان تيتريسا – اندونيسيا

فخامة الرئيس،

President of the Republic of Indonesia
H.E Joko Widodo
)c/o Presidential Staff Office (KSP
Gedung Bina Graha
Jalan Veteran No. 16
Jakarta Pusat 10110
Indonesia

أطلب من فخامتكم إطالق سراح سجين الرأي ،فوراً ودون قيد او شرط ،جوهان تيتريسا
سجنوا لمجرد تعبيرهم السياسي السلمي.
وجميع رفاقه المتظاهرين الذين ُ
جوهان ،مدرّس من مالوكو ،قضى حوالي  10سنوات في السجن بسبب تلويحه بعلم .قاد
جوهان مجموعة من الرجال وأدوا رقصة الحرب التقليدية أمام الرئيس اإلندونيسي قبل ان
يرفعوا علماً محظوراً من قبل الحكومة .وقامت الشرطة بإبعاد جوهان واآلخرين ،وانهالوا
عليهم لكماً وضرباً ،ومن ثم سجنوا بعد اجراء محاكمة مجحفة بحقهم .وحكم على جوهان
خ ّفف الحكم إلى  15سنة .وال يزال جوهان ورفاقه قابعين في
بالسجن مدى الحياة ،ثم ُ
السجن ،بعيداً عن عائلتهم وأصدقائهم بآالف الكيلومترات .وإلى أن يطلق سراحهم ،ينبغي
نقلهم فوراً الى سجن أقرب إلى أسرهم.
يرجى المبادرة بالتحرك اليوم من أجل وضع حد لهذا الظلم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
ترسل نسخة إلى:
Yasonna Laoly
Minister of Law and Human Rights
Ministry of Law and Human Rights
Jl. HR Rasuna Said Kav 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan
Jakarta 12950
Indonesia

القضية :بيرم وغياس ،أذربيجان

فخامة الرئيس علييف،

Ilham Aliyev
Office of the President of the Republic of Azerbaijan
19 Istiqlaliyyat Street
Baku, AZ 1066
Azerbaijan

ل من بيرم محمدوف وغياس ابراهيموف ،فوراً
أطلب من فخامتكم ضمان إطالق سراح ك ّ
ودون قيد او شرط ،واسقاط التهمة الموجهة إليهم بحيازة المخدرات.
دست في
تم تعذيب بيرم وغياس من أجل االعتراف بحيازة مادة الهيرويين ،التي
ّ
مالبسهما – وهذه حيلة تستخدمها الشرطة لمعاقبة الطالب بسبب كتابة الشعارات على
تمثال الرئيس األذربيجاني األسبق ،حيدر علييف.
ال يجدر على بيرم وغياس ان يواجها عقوبة السجن لمدة  12عاماً بسبب ممارستهم
لحقهم في حرية التعبير .يرجى إطالق سراحهما فوراً.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :فوموسو إيفو فِه  -الكاميرون

فخامة الرئيس،

President of the Republic of Cameroon
His Excellency Paul Biya
P.O. Box 95 Yaoundé
Cameroon

أطلب من فخامتكم إطالق سراح فوموسو إيفو فِه وأصدقائه ،أفُه نيفيل نفور وآزاه ليفيس
جوب ،دون تلكؤ.
لقد صدر حكم بسجنهم لمدة  10أعوام وذلك بسبب تبادلهم لرسالة نصية ساخرة.
نرجو أال يكون ذلك سبباً يقضي على مستقبلهم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :السكان األصليون لوادي "نهر السالم" – كندا

معالي رئيس الوزراء ترودو،

The Right Honourable Justin Trudeau
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON
Canada
K1A 0A2

د "سايت سي" والوفاء بالتزامات كندا فيما يتعل ّق باحترام
أطلب من معاليكم إيقاف بناء س ّ
وحماية حقوق السكان األصليين في وادي نهر السالم ،بمقاطعة كولومبيا البريطانية.
إن انشاء هذا المشروع الهائل الهادف الى توليد الكهرباء ،سيؤدي الى غمر مساحة أكثر
من  80كلم من وادي نهر السالم بالمياه ،وسيمحي األراضي التي يستخدمها السكان
األصليون لصيد الحيوانات واألسماك ولدفن احبائهم.
منذ أكثر من  100عام ،وقعت الحكومة الكندية على اتفاقية تعهدت فيها بحماية طريقة
عيش السكان األصليين في المنطقة .سعادة رئيس الوزراء ،ترودو ،نطالبكم بأن تفي بهذا
الوعد.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :إلهام توهتي – الصين
Director Fan Jun
Prison Administration Bureau of Xinjiang Uighur Autonomous Region
No.626 Xinquanjie, Tianshanqu
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region
People’s Republic of China
Postal code: 830002
عزيزي المدير ،السيد فان جان،
أرسل إلى حضرتكم هذه الرسالة وأدعوكم إلى ضمان عدم تعرض الهام توهتي الى
التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه .إلهام توهتي ،أستاذ جامعي عمل جاهداً على بناء
الجسور بين المجموعات العرقية في الصين.
لطالما نبذ إلهام العنف في كتاباته ومحاضراته ،وسعى الى التشجيع على التعاون
والتفاهم .ولكنه سجن مدى الحياة ،بذريعة مزاعم تتعلق بإثارة "النزعة االنفصالية".
ويعاقب الهام توهتي بصورة وحشية العتراضه السلمي ،وهذا غير عادل بح ّقه .يجب
إطالق سراحه فوراً دون قيد أو شرط.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :شوكان – مصر
Nabil Sadek
Office of the Public Prosecutor
Madinat Al-Rihab
New Cairo, Egypt
سعادة المستشار ،السيّد نبيل صادق،
أطلب من سعادتكم إطالق سراح محمد بو زيد ،المعروف باسم شوكان ،فوراً ودون قيد أو
شرط ،واسقاط جميع التهم الموجهة إليه .إنه سجين رأي ،وتم اعتقاله لمجرّد عمله
كصحافي.
فهو مصوّر صحافي ،كان يغط ّي اعتصاماً في رابعة العدوية في  14اغسطس/آب 2013
بالقاهرة ،عندما اجتاحت قوات األمن المكان .قُتل أكثر من  700شخص في هذا االعتصام
لوحده .وأزهقت أرواح حوالي  1000شخص في مختلف انحاء البالد بعدما انتشرت قوات
األمن والشرطة لفض االعتصامات في البلد.
عندما علمت الشرطة أن شوكان يعمل صحافياً ،قاموا بإلقاء القبض عليه .ال يزال شوكان
مسجونا ً منذ أكثر من  3سنوات ،ووجهت اليه تهم ملفقة ،كما إنه ال يتلقى الرعاية الصحية
الالزمة .نرجو إطالق سراحه دون تلكؤ.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :زينب جالليان  -إيران
Ayatollah Sadegh Larijani
Head of the Judiciary
c/o Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva
Switzerland
صاحب السعادة،
أطلب من سعادتكم اطالق سراح السجينة اإليرانية – الكردية زينب جالليان وتوفير العالج
الالزم لها فوراً.
يساورنا القلق بأن السلطات اإليرانية تقوم بحرمان زينب من الحصول على الرعاية الطبية
الالزمة والطارئة لعالج بصرها.
في عام  ،2008تم القاء القبض عليها بسبب نشاطها السياسي واالجتماعي ،وتقول زينب
حكم عليها بالسجن مدى الحياة ،بعد اجراء محاكمات
انها تعرضت للتعذيب أثناء احتجازهاُ .
مجحفة بسبب مزاعم افترضت أنها على صلة بالجناح المسلح إلحدى الجماعات الكردية
المعارضة .وهذا ادعاء غير مدعوم بأي دليل.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :آني ألفرد – األشخاص المصابون بالمهق
President of the Republic of Malawi
Professor Arthur Peter Mutharika
Office of the President and Cabinet
Private Bag 301
Capital City
Lilongwe 3
Malawi
فخامة الرئيس،
أطلب من فخامتكم حماية األشخاص المصابين بالمهق من خطر التعرض للقتل .اذ شهدت
االعتداءات على األشخاص المصابين بالمهق ارتفاعا ً حاداً في ماالوي منذ نوفمبر  /تشرين
الثاني .2014
إن آني ألفرد واحدة من كثيرين مصابين بالمهق في البالد .وكغيرها من األشخاص
المصابين بهذه الحالة ،فإن آني معرضة لخطر المطاردة والقتل على يد أشخاص يطمعون
بأعضاء جسدهم ظنّاً منهم أنها ستجعلهم أثرياء .نرجو من فخامتك أن تثبت لهم العكس
وأن تبين لهم أن األمر بعيداً عن تحقيق الثروة ،وأن الجرائم التي ترتكب ضد أشخاص مثل
آني سوف تقابل بأقسى أحكام القانون.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :ماكسيما أكونيا  -بيرو
Minister of Interior
Carlos Basombrío
Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac - San Isidro
Lima, Perú
معالي الوزير كارلوس باسمبريو،
أطلب من معاليكم حماية ماكسيما أكونيا وعائلتها من العنف والترهيب .كما أطالب
حضرتكم بإجراء تحقيقات فورية بشأن الهجمات التي سبق وتعرّضت لها ،وجلب المن ّفذين
الى العدالة.
دت هجمات عنيفة من قوات الشرطة المحلية
ماكسيما ،مزارعة من شمالي البيرو ،تح ّ
بسبب رفضها مغادرة أرضها حيث تقيم مع أسرتها .وتخوض ماكسيما معركة قانونية مع
منجم ياناكوشا ،أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم ،حول ملكية األرض .وتعتقد
ماكسيما أن المضايقات التي تسببها لها الشرطة ما هي إال محاولة لدفعها إلى ترك
منزلها.
نرجو التأكد من أن الشرطة تقوم بواجبها في حمايتها هي وأسرتها.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :إيرين كسكين – تركيا
Bekir Bozdağ
Ministry of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turkey
معالي الوزير بكير بوزداغ،
د من حق الناس في حرية التعبير .إن
أدعو معاليكم الى الغاء القوانين في تركيا ،التي تح ّ
المحامية ورئيسة التحرير السابقة إيرين كسكين ضحيّة هذه القوانين .وال يجب أن تسجن
بسبب مطالبتها بتحقيق العدالة.
عام  ،2014تم اتهام إيرين "بإهانة الدولة التركية" ألنها نددت بقتل طفل يبلغ من العمر 12
عاماً على يد الجيش .وأحيلت ايرين الى المحاكم أكثر من  100مرة بسبب مواقفها العلنية
بشأن معاناة األقلية الكردية التركية .فالحجم الهائل من القضايا التي رفعت ضدها ،ال يمكن
وصفه بأقل من المضايقات.
ال ينبغي سجن ايرين لمجرد انتقادها للحكومة .إن الدولة القوية فعلياً هي تلك التي تصغي
الى منتقديها .أظهر للعالم أن تركيا هي هذه الدولة القوية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

القضية :ادوارد سنودن ،الواليات المتحدة األميركية

فخامة الرئيس باراك أوباما،

President Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
USA

أطلب من فخامتكم إصدار عفو رئاسي عن ادوارد سنودن ،كونه كاشف أسرار دافع علناً عن
حقوقنا.
عندما تبادل إدوارد سنودن الوثائق االستخبارية األميركية مع الصحفيين كشف كيف تطلع
الحكومات سراً على كم هائل من مراسالتنا الشخصية بما في ذلك البريد اإللكتروني،
فحنا لشبكة االنترنت ،وأكثر من ذلك .فأثار جدال ً عالمياً ،وغير
ومواقع هواتفنا وتاريخ تص ّ
القوانين وساعد في حماية خصوصيتنا .إال أنه مجبر على العيش في المنفى ويواجه حكما ً
بالسجن لمدى عقود.
الرئيس أوباما ،أنت شخصياً قلت إن هذه النقاشات حول عمليات المراقبة "ستجعلنا أقوى".
إن ادوارد سنودن بطل في مجال حقوق االنسان .ونرجو ان تتم معاملته كبطل.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

