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ال ي�زال المهاج�رون يُحتج�زون في أوض�اع تتس�م باالكتظاظ والق�ذارة في
مدرس�ة سابقة في نواذيبو بش�مال موريتانيا .ويُتهم هؤالء بمحاولة مغادرة
البالد «بصورة غير ش�رعية» إلى جزر كناري ،وهذه ال تعتبر «جريمة» بموجب
القان�ون الموريتان�ي ،فيت�م اعتقالهم لع�دة أيام قب�ل ترحيلهم إل�ى مالي أو
الس�نغال .وقد اح ُتجز في هذه المدرس�ة ما يربو على  4,000مهاجر منذ عام
 ،2006عندما حوَّلتها السلطات األسبانية إلى مركز اعتقال.
إن ه�ذا المرك�ز ،ال�ذي ُ
صمِّم لمن�ع المهاجري�ن غير الش�رعيين من دخول
أس�بانيا ،ال يحمل إسما ً رسمياً .وتطلق عليه السلطات اسم مركز «االحتفاظ»
أو «االحتج�از» ،ولك�ن الس�كان المحليي�ن ف�ي نواذيب�و يطلقون عليه اس�م
«غوانتناميتو»  -أي «غوانتنامو الصغير» .وبغض النظر عن تسميته ،فإن هذا
المركز غير نظامي ويوجد خارج إطار القانون كلياً.
وعندم�ا زارت�ه منظمة العف�و الدولية في مطل�ع م�ارس/آذار ،وجدت 62
شخصا ً محشورين في غرفتي صف ،مساحة كل منهما تبلغ 5x8م ،بينهم 35
مهاجرا ً كانوا قد ُرحِّ لوا من المغرب بعد فش�لهم في الوصول إلى أسبانيا بحراً.
وقد اح ُتجز األش�خاص طوال اليوم تقريبا ً داخل غ�رف الصف القذرة والرديئة
التهوية .ويمكن احتجازهم لبضعة أيام أو أكثر قبل ترحيلهم .ونظرا ً ألن المركز
غير نظامي ،فإنه ليس هناك فترة اعتقال قصوى ،على الرغم من أن السلطات
الموريتانية تبذل قصارى جهدها لترحيلهم في أسرع وقت ممكن.
وق�ال أحد المعتقلين ،وعم�ره  17عاماً ،لمنظمة العف�و الدولية« :إننا نأكل
األس�رة ،ونقضي حاجتنا في دلو ...وال يكلِّمنا أحد ،وسيقومون بترحيلنا،
على
َّ
كان الله في عوننا».
ومنذ عام  ،2006عندما أصبحت الطرق إلى أسبانيا عبر سبته ومليلة «تحت
الس�يطرة المش�ددة ،حاول مئات المهاجرين من غرب أفريقيا بش�كل رئيسي
يحاولون ش�ق طريق بديل عب�ر جزر كناري من جنوب المغ�رب أو موريتانيا،
وبالذات نواذيبو .وهم يدفعون مبالغ مالية طائلة إلى األشخاص الذين ينظمون
رحالتهم .ويُقال إنهم أحيانا ً يدفعون أمواالً إلى أفراد األمن الذين يسمحون لهم
بمغادرة الش�اطئ مقابل دفع رشاوى ،ثم يقبضون عليهم في وقت الحق على
الشاطئ أو في عرض البحر.
وف�ي بعض الح�االتُ ،قبض على بعض األش�خاص تعس�فيا ً بع�د اتهامهم
بأنهم مهاجرون غير شرعيين .وقال أحد الرجال المحتجزين في مركز نواذيبو
علي أفراد
لمنظمة العفو الدولية« :يوم السبت ،الموافق  1مارس/آذار ...قبض َّ
الش�رطة في س�يارة أجرة ،وكانوا يبحث�ون عن مهاجرين :طلبوا مني رش�وة
لكنني رفضت ،فاقتادوني إلى مركز الشرطة ،ومن ثم إلى مركز االعتقال ،حيث
أُ ُ
بلغت بأنه سيتم ترحيلي إلى السنغال».
وتعرض بعضهم إلى إس�اءة المعاملة .وقبل زيارة منظمة العفو الدولية إلى
مركز نواذيبو بس�اعات قليلة ،تعرض اثنان من المعتقلين للضرب المبرح على
أيدي أفراد الش�رطة .وقد ألق�وه أرضاً ،وضربوه بحزام وداس�وا عليه باألحذية
المدبب�ة .إن الس�لطات الموريتانية ملزمة بوقف اعتقال األش�خاص تعس�فيا ً
وحش�رهم ف�ي غ�رف ق�ذرة وترحيلهم م�ن دون منحه�م أي وس�ائل للتقدم
باستئناف.

مركز االعتقال يف نواذيبو بشمال موريتانيا ،مارس/آذار  .2008وقد اح ُتجز هناك أكثر من
 4,000مهاجر يف ظل أوضاع مزرية منذ عام .2006

في هذا العدد
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«غوانتناميتو» موريتانيا

أحد أفراد الرشطة العسكرية يصوِّب رشاشا ً نحو امرأة بينما يتظاهر الناس بجانب جثة ضحية ُقتلت خالل عملية للرشطة ُنفذت يف أحد أحياء
الصفيح يف ريو دي جانريو ،فرباير/شباط .2007

المغادرة أو القتل

ع�شر .فقد ُقتلت بر�صا�صة طائ�شة �أثناء عملية �إطالق نار بين
ال�شرط ��ة وتجار المخدرات في حي م ��ورو دومكاكو في ريودي
جانيرو.
�إن ح ��وادث �إط�ل�اق النار بي ��ن الع�صابات وال�شرط ��ة �أثناء
عمليات حفظ الأمن الع�سكرية تزهق �آالف الأرواح ،كما ت�سفر
عن عمليات �إغالق طويلة الأجل للمدار�س والمحالت التجارية
والعيادات ال�صحي ��ة ،والتي لها ت�أثير هائل على الن�ساء ،حيث
تع ��زز �أنماط العزل االجتماعي .فف ��ي خارديم �أنغيال في �ساو
باول ��و� ،أُبلغت منظمة العفو الدولية ب�أن الن�ساء الالئي يو�شكن
عل ��ى الوالدة ،يجب �أن ُينقلن �إلى الم�ست�شفى بوا�سطة �سيارات
�شرطة الحي ،لأنه ال تتوفر و�سائل موا�صالت �أخرى.
�إن ن�سب ��ة الن�ساء في ال�سج ��ون البرازيلية متدني ��ة� ،إال �أنها
�آخذة باالرتفاع .وقد ك�شفت درا�س ��ات �أُجريت م�ؤخر ًا النقاب
عن الأو�ضاع التي ال تُحتمل التي يع�شن في ظلها والتمييز الذي
يعانين منه .فالن�ساء يتعر�ضن لإ�ساءة معاملة ج�سدية ونف�سية
 و�أحيان� � ًا لالغت�ص ��اب؛ ويتف�ش ��ى الحرم ��ان م ��ن الح ��ق فيالح�صول على الحد الأدنى الكافي من الرعاية ال�صحية .لقد
خذل ��ت الدولة ه�ؤالء الن�ساء على م�ستويات عدة .فقد �سمحت
بالإفالت من العقاب عل ��ى انتهاكات حقوق الإن�سان ،وبالتالي
�ساعدت على تر�سيخ �أنماط االنتهاكات ،وهذا هو الأ�سو�أ.
وعل ��ى الرغم من حج ��م الم�شكالت التي تواجهه ��ا الن�ساء
الالئي يحاولن البقاء عل ��ى قيد الحياة في مجتمعات تع�صف
به ��ا الجريم ��ة والف�ساد م ��ن دون م�ساع ��دة تُذكر م ��ن جانب
الدول ��ة ،ف� ��إن معاناته ��ن ظلت مخفي ��ة �إلى حد كبي ��ر .بيد �أن
مب ��ادرات الن�ساء اللوات ��ي يتعر�ضن للخط ��ر والمدافعين عن
حق ��وق الإن�س ��ان �أدت �إل ��ى خل ��ق �ش ��كل جدي ��د م ��ن الأن�شطة
والتمكي ��ن .و�إن الحركة الن�سائية الناب�ض ��ة بالحيوية ت�ؤكد �أن
اال�ستماع �إلى معاناة الن�ساء قد بد�أ �أخير ًا.

تنا�ض ��ل الن�س ��اء الالتي يع�شن ف ��ي مدن ال�صفي ��ح البرازيلية
من �أجل البق ��اء في ظل �أو�ضاع العنف عل ��ى �أيدي الع�صابات
وال�شرطة والتمييز والإهمال .ففي مختلف �أنحاء البالد ،وفي
�آالف المجتمعات الرثة والمهم�شة ،يعي�ش ماليين البرازيليين
تحت �سيط ��رة الع�صابات الإجرامية .وق ��د خلق غياب الدولة
فراغ� � ًا �سم ��ح لهذه الع�صاب ��ات بالهيمنة عل ��ى مناحي الحياة
كافة.
فف ��ي مايو�/أي ��ار  ،2006زار مندوبو منظم ��ة العفو الدولية
م�شروع� � ًا يعمل مع الفتيات المراهقات ف ��ي حي �سانتو �أمارو،
وهو �أحد �أكثر الأحياء عنف ًا في «ر�سيفي» .وقد تحدث عدد من
الفتيات في �سن الثالثة ع�شرة والرابعة ع�شرة وبع�ض والديهن
ع ��ن الحياة في مجتمعاتهم .فقال ��ت �إحدى الفتيات �إن النا�س
يغادرون كي ال ُيقتلوا .ف�إذا �أبلغت عن �أمر ،ف�إنك �ستموت» .لقد
بلغت �سطوة الع�صابات حد ًا لم ت�ستطع الفتيات معه االن�ضمام
�إلى م�ش ��روع مماثل قريب ،لأن ذلك يعن ��ي عبور منطقة نفوذ
لع�صاب ��ة �أخ ��رى ،حيث يخاط ��رن بالتعر�ض لالعت ��داء .وفوق
ذل ��ك كله ،ف� ��إن الفتي ��ات ي�شعرن ب�أن ��ه ال وج ��ود لل�شرطة في
المجتمع« :فال�شرطة ال ت�أتي �إال لنقل الجثث» .وينح�صر حفظ
الأمن ف ��ي �أحياء ال�صفيح ب�شكل رئي�سي ف ��ي احتواء الجريمة
داخل تل ��ك الأحياء� .إن وجود ال�شرط ��ة يتخذ بوجه عام �شكل
مجموع ��ات غازية تتبادل �إطالق الن ��ار مع المجرمين وترهب
ال�س ��كان .ولكنها نادر ًا ما توفر حماي ��ة طويلة الأجل ،هذا �إذا
وفرتها �أ�ص ًال.
وم ��ع �أن الن�ساء ق ��د ال ي�شكلن الأه ��داف الرئي�سية لعمليات
ال�شرط ��ة ،ف�إن ت�أثير العنف على حياتهن يت�سم بالعمق و ُيقا َبل
بالتجاهل الكبي ��ر .فالن�ساء يتعر�ضن للتهديدات واالعتداءات
عندما يحاولن حماية �أقربائهن الذكور .كما يتعر�ضن لإ�ساءة
المعامل ��ة اللفظية والجن�سي ��ة على �أيدي ال�شرط ��ة ،ويواجهن
القت ��ل والإ�صابة بجروح في عملي ��ات تبادل �إطالق النار .ففي
مار� ��س�/آذار � ،2007أُطلقت النار على �أالن ��ا �إزيكويل ف�أُرديت انظر :التقاط القط ��ع  -تعر�ض الن�ساء للعنف في المناطق
قتيل ��ة قبل �أ�سب ��وع واحد فقط من حلول عي ��د ميالدها الثالث الح�ضرية في البرازيل (.)AMR 19/001/2008
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منظمة العفو الدولية

 3مايو�/أيار  -اليوم العالمي لحرية ال�صحافة

ُقت ��ل ثماني ��ة �صحفيين حتى الآن في ع ��ام  ،2008ويقبع � 128آخرون في ال�سج ��ون ب�سبب قيامهم بعملهم .ومن بين الته ��م الأكثر �شيوع ًا التي
تُ�ستخدم لتبرير حب�س ال�صحفيين في �شتى �أنحاء العالم« :التخريب» ،و«�إف�شاء �أ�سرار الدولة» و«العمل �ضد الم�صالح الوطنية».

�أذربيجان  -ت�صاعد بواعث القلق على �سالمة
ال�صحفيين الم�ستقلين
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عربة راديو الحوار عىل الطرقات ،زمبابوي.2008 ،

ال يزال «راديو الحوار» ،وهو دار للإذاعة مركزها في بوالوايو
في جنوب غرب زمباب ��وي ،بانتظار الح�صول على ترخي�ص
لبدء البث.
وق ��د ا�صطدم رادي ��و الحوار وغيره م ��ن الإذاعات ب�سلطة
الب ��ث الإذاع ��ي في زمباب ��وي ،الت ��ي �أُن�ش�أت في ع ��ام 2001
بغر�ض �إ�صدار التراخي�ص لمحطات الإذاعة والتلفزة .وبعد
م ��رور �سبع �سنوات ،ف� ��إن �سلطة البث الإذاع ��ي في زمبابوي
لم تكتف برف� ��ض �إ�صدار ترخي�ص واح ��د لمحطات الإذاعة
الخا�صة فح�سب ،و�إنما �أغلقت في مايو�/أيار  2002تلفزيون
«جوي» ،وهو محطة التلفزة الم�ستقلة الوحيدة في زمبابوي.
ورادي ��و الح ��وار هو مب ��ادرة مجتمعية محلي ��ة غير ربحية
ت�سع ��ى �إل ��ى �إن�شاء محط ��ة �إذاعة تب ��ث �إلى �س ��كان بوالوايو
والمناط ��ق المحيط ��ة بها .وته ��دف �إلى توفير قن ��اة للحوار
وتب ��ادل المعلومات ب�ش� ��أن الق�ضايا االقت�صادي ��ة وال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافي ��ة والتنموية .ويق�ضي المنتجون وقتهم
ف ��ي التحدث �إلى المجتمع المحل ��ي وتحفيز الحوار وت�سجيل
تجاربهم.
وحتى الآن ال يمكن �سماع تلك ال�شهادات .وفي هذه الأثناء
يوا�ص ��ل «راديو الحوار» العم ��ل على �شكل �ستودي ��و للت�سجيل

والإنت ��اج ،كي يك ��ون م�ستع ��د ًا لالنطالق على اله ��واء حالما
يح�ص ��ل عل ��ى ترخي�ص .وبقيام ��ه بعرو�ض عل ��ى الطرقات،
ف�إن ��ه يحافظ على االت�صال بالمجتمع الذي يخدمه .كما �أنه
ينا�ض ��ل بال كلل �أو ملل من �أجل ح�صول �إذاعات المجتمعات
المحلية في زمبابوي على تراخي�ص.
ف ��ي  3مايو�/أي ��ار ،الذي ي�ص ��ادف الي ��وم العالمي لحرية
ال�صحافة ،تطلق منظم ��ة العفو الدولية وراديو الحوار حملة
ته ��دف �إلى ح ��ث �سلطات زمباب ��وي على من ��ح ترخي�ص �إلى
رادي ��و الحوار .ولالطالع على مزي ��د من عمل راديو الحوار،
زوروا الموقع:
( .)www.radiodialogue.comوللم�شارك ��ة ف ��ي
الحملة ،يرج ��ى االت�صال بمنظمة العفو الدولية عبر موقعها
على ال�شبكة الدولية.) www.amnesty.org( :
في  29مار�س�/آذار ،توجه �سكان زمبابوي �إلى االنتخابات
العام ��ة الت ��ي �سبقته ��ا عمليات ترهي ��ب وم�ضايق ��ة لن�شطاء
المعار�ض ��ة .ولم تُع َلن نتائج االنتخاب ��ات الرئا�سية بعد مرور
نح ��و ثالثة �أ�سابيع على الت�صويت .كما ازدادت وتيرة العنف
ال ��ذي ترعاه الدول ��ة والذي يرتكبه �أف ��راد ال�شرطة والجي�ش
و«المحاربون القدامى» و�أن�صار الحزب الحاكم.

صحفيون مُ نعوا من دخول مكاتب جريدتي «ريالني أزربيكان» و«غوندليك أزربافكان» ،أثناء قيام أفراد األمن
الوطني بتفتيش املكان ،مايو/أيار .2007

أذربيجان

اليابان

 35عاماً تحت حكم اإلعدام

ظل �أوكوني�شي م�سارو ،البالغ من العمر  82عام ًا،
تحت حكم الإعدام منذ عام  .1972وكان قد ُحكم
علي ��ه بالإعدام بع ��د �إدانته بت�سمي ��م خم�س ن�ساء
حتى الموت في مدينة نب ��اري بجنوب اليابان في
 28مار� ��س�/آذار  .1961وكان ��ت زوجته وع�شيقته
من بين ال�ضحايا .وقد اتُهم بتقديم نبيذ ممزوج
بمواد كيميائية زراعية .ول ��م تظهر �أدلة تثبت �أن
�أوكوني�شي م�سارو هو الذي و�ضع ال�سم.
وقد اعترف �أوكوني�ش ��ي م�سارو بالجريمة بعد
جل�سات ا�ستجواب طويلة من قبل ال�شرطةُ ،ذكر
�أنه تعر� ��ض خالله ��ا للتعذيب .ول ��دى محاكمته
تراج ��ع ع ��ن اعتراف ��ه ،و ُوجد غير مذن ��ب نظر ًا
لعدم توفر الأدلة .وعند اال�ستئناف �أُبطل الحكم
وحكم علي ��ه بالإعدام.
م ��ن قبل محكمة �أعل ��ىُ ،
وعلى الرغم من دع ��اوى اال�ستئناف التي رفعها
لإع ��ادة محاكمت ��ه ،فق ��د �أيدت المحكم ��ة العليا
حكم الإعدام في  15يونيو/حزيران .1972
و�أخير ًا ،وبعد محاولة اال�ستئناف ال�سابعة �ضد
الحك ��م ،وافقت المحكمة العلي ��ا في ناغويا على
�إع ��ادة محاكمته ،التي بد�أت ف ��ي �أبريل/ني�سان

© Private

�أوكوني�شي م�سارو،
يتحدث �إلى زواره في �أبريل/ني�سان .2005

 .2005بي ��د �أنه ُ�صرف النظ ��ر عن ذلك القرار،
وذلك لأن هناك خ�شية من �أن ي�ؤدي �إبطال حكم
الإعدام �إلى تقوي� ��ض الثقة العامة في ا�ستخدام
عقوبة الإعدام في اليابان على ما يبدو.
وق ��د ا�ستنف ��ذ �أوكوني�ش ��ي م�س ��ارو دع ��اوى
اال�ستئن ��اف ،ويمكن �أن يتم �إعدامه في �أي وقت،
م ��ا لم ي�صدر عن ��ه عفو من قبل وزي ��ر العدل �أو
ُي�سمح ب�إعادة محاكمته.
 Ëيرج�ى كتابة مناش�دات إلى الس�لطات،
تحثونه�م فيه�ا عل�ى إبط�ال حك�م االعدام
الصادر بحق أوكونيشي مسارو.
ترس�ل المناش�دات إلى وزير العدل هاتوياما
كونيو على العنوان التالي:
Minister Hatoyama Kunio, Ministry of
Justice, 11-1- Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo 100-8977, Japan.
Fax: +81 3 3592 7088 or +81 3 5511
7200. Email: webmaster@moj.go.jp

طريقة المخاطبة :معالي الوزير

بع ��د �سن ��وات ع ��دة م ��ن الم�ضايق ��ة عل ��ى �أيدي
ال�سلط ��اتُ ،قدم �إنوال فيتواليي ��ف ،محرر �إحدى
الجرائ ��د المعار�ضة� ،إل ��ى المحاكمة مرتين في
وحكم عليه بال�سجن مدة مجموعها
عام ُ ،2007
 11عام� � ًا .وتعتق ��د منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة �أنه
�سجين ر�أي.
وف ��ي � 20أبريل/ني�سان ُ ،2007حكم على �إنوال
فيتواليي ��ف بال�سجن مدة �سنتي ��ن ون�صف ال�سنة
بتهم ��ة القذف والت�شهير .و�أُعي ��د ن�شر مواد على
االنترنت كان قد كتبها قبل �سنوات ونفى �أن يكون
ق ��د كتبها ،وه ��ي تختلف عن الرواي ��ة التاريخية
الم�سموح بها ر�سمي� � ًا للحرب في �إقليم ناغورفي
كراباخ في الفترة .1994-1991
وف ��ي � 20أكتوبر/ت�شري ��ن الأول ُ ،2007حك ��م
عل ��ى �إن ��وال فيتواليي ��ف بال�سجن ثمان ��ي �سنوات
ون�ص ��ف ال�سن ��ة بث�ل�اث ته ��م منف�صل ��ة ه ��ي
الإره ��اب و�إث ��ارة الكراهي ��ة العرقي ��ة والته ��رب
م ��ن ال�ضرائب .وتتعلق التهمت ��ان الأولى والثانية
بمقالتين كتبهما في جريدة «ريالني �أذربيجان»،
�إحداهما حول الأهداف المحتملة في �أذربيجان
ف ��ي حال ��ة ن�ش ��وب �ص ��راع �أمريك ��ي � -إيران ��ي،
والثاني ��ة حول الح�ص�ص العرقي ��ة في المنا�صب
الإداري ��ة التنفيذية .وقد افتق ��رت التهمتان �إلى
الم�صداقي ��ة ،وقال محاميه �إن تهمة التهرب من
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الحكم بالسجن  11سنة
على محرر جريدة

«�أرجوك ��م� ،أريد تبرئتي من تهمت ��ي الزائفة و�أنا
على قيد الحياة»

مناشدات عالمية

إن الصحفيين في أذربيج�ان الذين يناضلون من
أج�ل فض�ح إس�اءة اس�تخدام س�لطة الحكومة
يعيش�ون في ظروف تزايد خط�ر االعتقاالت ذات
الدوافع السياس�ية واالعتداءات الجس�دية وحتى
التهديدات بالقتل.
وتواصل السلطات الضغط على وسائل اإلعالم،
م�ن قبي�ل جري�دة «أذادلي�ق» المعارض�ة بهدف
إس�كات المعارضة .ففي أغس�طس/آب ،2008
وُجه�ت ته�م التش�هير ض�د جري�دة «أذادليق».
وف�ي أكتوبر/تش�رين األول  ،2006أُخليت مباني
الجري�دة ف�ي باك�و ،إلى جان�ب مبان�ي عدد من
وسائل اإلعالم المستقلة األخرى.
وف�ي  7م�ارس/آذار ُ ،2008حك�م على قنيمة
زاهد ،رئيس تحرير جريدة «أذادليق» ،بالسجن أربع
سنوات بتهم «الغوغائية واالعتداء والضرب» .فقد
ُزعم أنه اعتدى على اثنين من المارة خارج مكاتب
الجريدة في نوفمبر/تش�رين الثاني  ،2007وهي
تهم�ة ينكرها .وف�ي م�ارس/آذار ُ ،2005زعم أن
عددا ً من أفراد الشرطة اختطفوه وضربوه وج َّردوه
م�ن مالبس�ه ،والتقطوا ل�ه صورا ً مع مومس�ات
مزعومات ،ثم بُثت تلك المادة على شاشات قنوات
التلفزة الموالية للحكومة .ويقضي شقيقه ساكت
زاهدوف ،وهو كاتب س�اخر في جريدة «أذادليق»،
حكما ً بالسجن لمدة ثالث سنوات بسبب استخدام
المخدرات غير المشروع ،وهي تهمة لم يتم إثباتها
بشكل حاسم في محاكمته.
وف�ي فبراير/ش�باط  ،2008تع�رض عقي�ل
خليلوف ،مراس�ل جريدة «أذادليق» لالعتداء؛ وقد

ُذكر أنه تم التع�رف على هوية بعض المهاجمين
عل�ى أنهم م�ن الموظفين الرس�ميين المحليين.
وفي  13مارس/آذار ُ ،2008طعن في صدره بينما
كان يغادر مكتبه .وفي أبريل/نيسان ،عُ رض على
شاش�ات القنوات التلفزيوني�ة المؤيدة للحكومة
شريط مصور يُظهر رجالً ذا ميول جنسية مثلية
زعم أنه عشيق عقيل خليلوف ،وأنه طعنه بسبب
الغيرة .ولك�ن عقيل خليلوف ينفي أنه يعرف ذلك
الرج�ل المثلي ،أو أنه هو ال�ذي هاجمهُ .
وذكر أن
المحققين مارس�وا ضغوطا ً على عقيل خليلوف،
قب�ل ب�ث الش�ريط ،إلرغام�ه على توري�ط زميل
له ف�ي جريدة أذادلي�ق في حادث�ة الطعن ،وذلك
بتهديده ببث ص�ور على التلفزيون الوطني تزعم
أنه ذو ميول جنس�ية مثلية ،وهو أمر غير مقبول
على نطاق واسع في أذربيجان.
ويس�اور منظم�ة العف�و الدولية قل�ق عميق
على سالمة عقيل خليلوف وغيره من الصحفيين
المس�تقلين .ومع تدهور حالة حرية التعبير في
أذربيج�ان ،ت�زداد المخ�اوف أيضا ً م�ن إمكانية
إس�كات األص�وات المنتق�دة قب�ل حل�ول موعد
االنتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين األول.
مقابل�ة م�ع عقي�ل خليل�وف عق�ب حادث�ة
طعن�ه في م�ارس/آذار (الترجمة على الش�ريط
باإلنجليزي�ة) انظ�رwww.youtube.com/ :
watch?v=BRs-rPq2jnI&eurl
ولالطلاع عل�ى مزيد م�ن المعلوم�ات ،انظر،
أذربيجان :رس�ائل مختلطة بش�أن حرية التعبير
(.)EUR 55/002/2008
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زمبابوي « -راديو الحوار» :ال يزال محروماً من الترخيص

ال�ضرائ ��ب التي ُحكم علي ��ه ب�سببها بدفع غرامة
قيمتها  200000من ��ات جديد (حوالي 235000
دوالر �أمريكي) ا�ستندت �إلى ح�سابات خاطئة.
وف ��ي  16يناير/كان ��ون الثان ��ي � 2008أي ��دت
محكم ��ة اال�ستئن ��اف ف ��ي باك ��و �إدان ��ه �إيت ��وال
فيتواليي ��ف الت ��ي �ص ��درت ف ��ي �أكتوبر/ت�شري ��ن
الأول .وهو م�سجون حالي ًا في ال�سجن رقم .12
 Ëيرج�ى كتاب�ة مناش�دات تدع�ون فيها
الس�لطات إل�ى اإلف�راج الف�وري وغي�ر
المش�روط عن إنوال فيتوالييف المس�جون
بس�بب ممارس�ته لحقه في حرية التعبير،
وضم�ان حصوله على تعويضات مناس�بة،
وتحثونها عل�ى ضمان إج�راء تحقيق واف
ومحايد وشامل في االعتداءات التي يتعرض
له�ا الصحفيون ،وتقديم المس�ؤولين عنها
إلى العدالة.
President Ilham Aliyev, Office of the
President of the Azerbaijan Republic,
19 Istiqlaliyyat Street, Baku AZ1066,
Azerbaijan.
طريقة المخاطبة :سيادة الرئيس

منظمة العفو الدولية

 1مايو/أيار  -يوم العمال العالمي
ف ��ي  31يناير/كان ��ون الثان ��يُ ،قب�ض على رجلي ��ن ُ
ا�شتبه ف ��ي �ضلوعهما في قتل
المحام ��ي ديوني�سيو دياز غار�سيا .وقد �أمرت جل�سة اال�ستماع الأولى التي ُعقدت
ف ��ي  5فبراير�/شب ��اط باحتج ��از الرجلي ��ن �إلى حي ��ن �إعادتهما �إل ��ى المحكمة.
و�ستوج ��ه �إليهما تهم ر�سمية في جل�سة اال�ستم ��اع الأولية التي ُيتوقع �أن تُعقد عما
قريب.
وف ��ي  4دي�سمبر/كانون الأول � ،2006أُطلقت النار على ديوني�سيو دياز غار�سيا
ف� ��أُردي قتي�ل ً�ا بينم ��ا كان يقود �سيارت ��ه باتجاه المحكم ��ة العليا ف ��ي هندورا�س
للتح�ضير �إلى جل�سة ا�ستماع لق�ضية تبنتها «الرابطة من �أجل مجتمع �أكثر عد ًال»،
وه ��ي منظمة م�سيحية مركزه ��ا هندورا�س .وفي وقت وفاته ،كان يمثل عدد ًا من
حرا� ��س الأمن الذين ادع ��وا �أنهم ُطردوا من عملهم ظلم ًا م ��ن قبل �شركة �أمنية
خا�صة.
وف ��ي الأ�سابيع الت ��ي �سبقت مقت ��ل ديوني�سيو دي ��از غار�سيا و�أعقبت ��ه ،تعر�ض
�أع�ضاء في «الرابطة من �أجل مجتمع �أكثر عد ًال» للتهديد والترهيب .وبعد حادثة
القتل بثالث ��ة �أيام ،تلقى رئي�س الرابطة كارلو� ��س هيرنانديز ر�سالة تقول�« :أنت
الهدف التالي لأنك �أنت [الر�أ�س[».

وكجزء من تحرك «�أ�سبوع العمل» في دي�سمبر/كانون الأول  ،2007وتزامن ًا مع
ذكرى مقتل ديوني�سيو دياز غار�سيا ،التقت «الرابطة من �أجل مجتمع �أكثر عد ًال»
بال�سلط ��ات الهندورا�سي ��ة وال�سفراء الأجانب .وما انفك ��ت منظمة العفو الدولية
تنا�ض ��ل بن�شاط من �أجل حماية �أع�ضاء الرابطة وتحقيق العدالة لديوني�سيو دياز
غار�سيا.
وف ��ي ر�سالة �شكر �إلى منظمة العفو الدولية ،كتب ��ت «الرابطة من �أجل مجتمع
�أكث ��ر عد ًال» تقول« :نود �أن نتقدم بال�شكر من القلب �إلى منظمة العفو الدولية...
فلوال دفاع ودعم منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات ،لما جرى القب�ض
عل ��ى بع�ض المتورطي ��ن» .و�ستوا�صل المنظمة مراقبته ��ا الوثيقة ل�سير العمل في
ه ��ذه الق�ضي ��ة ،وال�ضغط من �أجل تقدي ��م جميع ال�ضالعين ف ��ي عملية القتل �إلى
العدالة.
لالط�ل�اع على مزيد م ��ن المعلومات ب�ش�أن هذه الق�ضية وح ��ول الأخطار التي
تواجه المدافعين عن حقوق الإن�سان في هندورا�س ،انظر :اال�ضطهاد والمقاومة:
تجرب ��ة المدافعي ��ن ع ��ن حق ��وق الإن�سان ف ��ي غواتيم ��اال وهندورا� ��س (AMR
)02/001/2007

ا�ستهداف النقابيين من قبل جميع �أطراف النـزاع في كولومبيا
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ُقت ��ل م ��ا يربو عل ��ى  2000نقابي ف ��ي كولومبيا منذ ع ��ام  .1986ووق ��ع �أكثر من
� 138آخري ��ن �ضحايا لالختف ��اء الق�سري .ولم يتم تقدي ��م الأغلبية العظمى من
الم�س�ؤولين عن عمليات القتل �إلى العدالة .ومع �أن عدد النقابيين الذين ُقتلوا في
ال�سنوات الأخيرة قد انخف�ض ،ف�إن �سالمتهم ال تزال مبعث قلق خطير.
ففي عام ُ 2007قتل ما ال يقل عن  39نقابي ًا .ومع �أن هذا العدد �أقل بكثير من
ع ��دد الذين قتلوا في ع ��ام  ،2006وهو � 72شخ�ص ًا ،فق ��د ازداد العدد الإجمالي
لحاالت انتهاكات الحقوق الإن�سانية للنقابيين من  382حالة �إلى  418حالة.
بي ��د �أن ��ه يبدو �أن الأرقام الأخي ��رة لعام  2008ت�شير �إل ��ى �أن االنخفا�ض الذي
ح�ص ��ل في عام  2007ما هو �إال تح�سن م�ؤق ��ت .ووفق ًا للأنباء الواردة ،ف�إن ما ال
يقل عن  17نقابي ًا ُقتلوا خالل الأ�شهر الثالثة الأولى من العام.
و ُيعزى معظم حوادث قتل النقابيين �إلى الجماعات �شبه الع�سكرية المدعومة
من الجي�ش وقوات الأمن ،التي ما فتئت تحاول تقوي�ض عمل النقابيين عن طريق
القت ��ل والتهديد بالقتل .كم ��ا �أن قوات حرب الع�صابات كان ��ت م�س�ؤولة عن قتل
بع�ض النقابيين.
متظاهرون يحتجون عىل قتل أليخاندرو أوربي تشاكون.
وق ��د حاولت ال�سلطات الكولومبية ،مرار ًا ،االدع ��اء ب�أن النقابيين م�ستهدفون
�إل ��ى حد كبير لأ�سباب ال �صل ��ة لها بعملهم النقابي .غير �أن معظم عمليات القتل
والتهديدات بالقتل الموجهة �ضد النقابيين وقع �أثناء النـزاعات العمالية.
لالطالع على مزيد من المعلومات ،انظر :كولومبيا :عمليات القتل واالعتقاالت
�إن �أمن النقابيين في الأجل الطويل يعتمد على اتخاذ �إجراء حا�سم بو�ضع حد التع�سفي ��ة والتهدي ��دات بالقت ��ل  -واق ��ع العم ��ل النقاب ��ي ف ��ي كولومبيا (AMR
للإف�ل�ات من العقاب ،الذي يحمي الم�س�ؤولين عن انتهاكات حقوقهم الإن�سانية )23/001/2007 .على موقع المنظمة ( .)www.amnesty.orgات�صل بمكتب
�إذ �أن الإفالت من العقاب على انتهاكات الحقوق الإن�سانية للنقابيين يقف خلف فرع ��ك لالطالع على العم ��ل مع المجموعات الكولومبي ��ة لمنظمة العفو الدولية
 90بالمئة من تلك االنتهاكات.
ب�ش�أن الأن�شطة التي تقوم بها من �أجل النقابيين وحقوق الإن�سان.

المملكة العربية السعودية

شقيقان متهمان
بـ«التحريض على االحتجاج»
ُحك ��م عل ��ى الدكتور عب ��داهلل الحام ��د و�شقيقه
عي�سى الحامد بال�سجن �أربعة �أ�شهر و�ستة �أ�شهر
على التوال ��ي بتهمة «التحري�ض على االحتجاج».
وكانا قد �أي ��دا مظاهرة �سلمية قامت بها الن�ساء
خ ��ارج �سجن بري ��دة ،ودع ��ون فيها �إل ��ى توجيه
ته ��م �إلى �أقربائهن م ��ن المعتقلي ��ن ال�سيا�سيين
وتقديمه ��م �إل ��ى محاكم ��ات عادل ��ة� ،أو �إط�ل�اق
�سراحهم.
وق ��د ُقب�ض على عدد م ��ن الن�ساء ،ولكن �أُطلق
�سراحه ��ن بع ��د ذلك بفت ��رة وجيزة .كم ��ا ُقب�ض
على الدكت ��ور عبداهلل الحام ��د وعي�سى الحامد
في الوقت نف�سه ،ثم �أُطلق �سراحهما بكفالة بعد
�أربعة �أيام .وفي وقت الحقُ ،قدما �إلى المحاكمة
و�أُدينا من قبل محكمة جنائية في بريدة .وفي 8
مار� ��س�/آذار ،بد�أ كل منهم ��ا بق�ضاء مدة حكمه
بال�سجن� .إن منظمة العفو الدولية تعتبرهما من
�سجن ��اء ال ��ر�أي ،وتعتقد �أنهما عر�ض ��ة للتعذيب
وغي ��ره من �ضروب �إ�ساءة المعاملة .وقبل �سجنه
ه ��ذه الم ��رة ،كان الدكتور عب ��داهلل الحامد قد
اعتُقل مرات ع ��دة من دون محاكمة ،مع �آخرين
م ��ن منتق ��دي الحكوم ��ة ،ب�سب ��ب ن�ضاله ��م من
�أجل حري ��ة التعبير واحترام حق ��وق المعتقلين.
وف ��ي ع ��ام ُ ،2007ذكر �أنه ،م ��ع ن�شطاء �آخرين،

رفض�ت المحكم�ة العلي�ا ف�ي
جورجيا الس�ماح بإعادة محاكمة
تروي ديفيز أو عقد جلسة استماع
ل�ه .ففي  17م�ارس/آذار ،رفضت
المحكم�ة االس�تئناف ال�ذي قدمه
بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثالثة.
وكان محام�وه ق�د طلب�وا عق�د
محاكم�ة جدي�دة بعد ظهور أدلة تش�ير إل�ى احتمال
براءته .وقال القضاة الثالثة المعارضون إن األغلبية لم
ُتع ْر االعتبار الكافي لألدلة الجديدة .وكان تروي ديفيز
قد مُ نح تأجيالً إلعدامه في  16يوليو/تموز  ،2007أي
قبل أقل من  24ساعة من موعد إعدامه المقرر .وكان
محكوما ً باإلعدام منذ  16عاما ً بتهمة قتل شرطي في
عام  .1989إن فرصته األخيرة للنجاة من اإلعدام ربما
تكون بين يدي مجلس الرأفة في جورجيا.
ظل تروي ديفيز يدافع عن براءته من التهمة طوال
الوقت.

دع ��وا الملك علن ًا �إل ��ى و�ضع حد لإفالت موظفي
وزارة الداخلي ��ة الذين يرتكبون انتهاكات حقوق
الإن�س ��ان م ��ن العق ��اب .وكانت حكوم ��ة المملكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة قد قب�ضت عل ��ى الآالف من
منتق ��دي الحكوم ��ة ومعار�ضيها با�س ��م «الحرب
عل ��ى الإرهاب» واحتجزته ��م .وغالب ًا ما يتعر�ض
الأ�شخا�ص الذي ��ن ينتقدون ال�سلطات النتهاكات
ج�سيمة لحقوقهم عل ��ى �أيدي �أفراد قوات الأمن
التابعي ��ن ل ��وزارة الداخلية .وق ��د اعتُقل العديد
من الأ�شخا�ص بمع ��زل عن العالم الخارجي من
وحرم ��وا م ��ن االت�صال
دون تهم ��ة �أو محاكم ��ةُ ،
بالمحامي ��ن واللجوء �إل ��ى المحاك ��م ،وتعر�ضوا
للتعذيب و�إ�ساءة المعاملة ،مع �إفالت الجناة من
وتق�صر المحاكم ��ات كثير ًا عن الإيفاء
العقابِّ .
بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
 Ëيرج�ى كتابة مناش�دات إلى الس�لطات
تدعونه�ا فيه�ا إلى إطلاق س�راح الدكتور
عبدالل�ه الحام�د وش�قيقه عيس�ى الحامد،
وتحثونه�ا على إبط�ال اإلدان�ة والحكم في
قضية الرجلين ،وإطالق سراحهما فورا ً وبال
قيد أو شرط.
ُترسل المناشدات إلى:
الممثلي�ن الدبلوماس�يين للمملك�ة العربية
السعودية المعتمدين في بلدكم.
ترس�ل نس�خ إل�ى :الس�يد ترك�ي ب�ن خالد
الس�ديري ،رئي�س لجن�ة حق�وق اإلنس�ان،
ص.ب  ،5889الرياض ،11515 ،شارع الملك
فه�د ،المبنى رق�م  ،373الري�اض ،المملكة
العربية السعودية.
فاكس رقم+9661-1-4612061 :

�أخبار �سارة! �إطالق �سراح �سجينة
�إيرانية محكوم عليها بالإعدام

ف�ي  17م�ارس/آذار  2008أُطل�ق س�راح مكرمة
إبراهيم�ي ،وه�ي ام�رأة إيرانية ُحكم عليه�ا باإلعدام
رجماً ،من س�جن تش�وبين في إقليم قزوين بش�مال
غرب إيران .وقد قضت في السجن أحد عشر عاماً.
وكانت مكرم�ة إبراهيمي قد ُحك�م عليها باإلعدام
عقب إدانتها بارتكاب الزنا مع جعفر كياني التي كان
لها من�ه طفالن .وقد ُرجم جعف�ر كياني حتى الموت
في  5يوليو/تموز .2007
وكان م�ن المقرر تنفيذ حكم اإلع�دام رجما ً في 17
يونيو/حزي�ران  .2007إال أن نش�طاء حمل�ة «أوقفوا
الرجم إلى األبد» في إيران نش�رت خبر اإلعدام المقرر،
مم�ا أدى إلى ان�دالع احتجاجات محلي�ة وعالمية على
نطاق واسع ،من بينها معارضة منظمة العفو الدولية.
ف�ي أواس�ط أكتوبر/تش�رين األول  ،2007أرس�ل
رئي�س القضاء قضي�ة مكرم�ة إبراهيمي إل�ى لجنة
العفو والرأف�ة ،التي أمرت بإطالق س�راحها .ويُعتقد
أنه�ا مُ نح�ت عفوا م�ن المرش�د األعلى أي�ة الله علي
خامنئ�ي .وقال ش�ادي ص�در ،قائ�د حمل�ة «أوقفوا
الرج�م إلى األبد» ،إن ذلك الق�رار «كان قرارا ً نادراً»....
وال يمك�ن إن�كار دور الرأي الع�ام والضغوط المحلية
والدولية فيه».
لالطلاع عل�ى مزيد م�ن المعلومات ،انظ�ر ،إيران:
ضعوا حدا ً لإلعدام رجما ً (.)MDE 13/001/2008

تركيا

تهديد محام تركي
تلقى �أورهان كمال جنغيز ،وهو محام ومدافع
ع ��ن حق ��وق الإن�س ��ان وكات ��ب عمود ف ��ي �إحدى
ال�صحف ،تهدي ��دات عديدة وتعر� ��ض للترهيب
ب�سب ��ب عمله .وقد تلقى التهدي ��دات �أثناء قيامه
بعمله القانوني دفاع ًا ع ��ن ثالثة رجال ُقتلوا في
هجوم عل ��ى دار ن�شر م�سيحية في �إقليم مالطية
بجنوب �شرق تركيا في �أبريل/ني�سان .2007
وعندم ��ا �سافر �إلى مالطي ��ة لح�ضور محاكمة
�أ�شخا� ��ص متهمين بالقتل العمد ،قر�أ في جريدة
محلي ��ة معلومات تتعلق ب ��ه وب�أع�ضاء �آخرين في
الفريق القانوني ،ال يمكن الح�صول عليها �إال من
خ�ل�ال التن�صت على مكالمات ��ه الهاتفية وبريده
الإلكترون ��ي .وق ��د اكت�ش ��ف فيما بع ��د �أن ر�سالة
كانت قد �أُر�سل ��ت �إلى المدعي العام في مالطية
تتهم ��ه بال�ضلوع ف ��ي عمليات القت ��ل التي وقعت
ف ��ي دار «زيرفي» للن�شر .كم ��ا �أر�سلت له ر�سائل
تت�ضم ��ن تهديد ًا ل�سالمته .وبعد طلبات متكررة،
تم تعيين حار�س له ف ��ي  27فبراير�/شباط .بيد
الموجهة له.
�أنه لم يتم التحقيق في التهديدات َّ
وقد عمل �أورهان كمال جنغيز كمحام ومدافع
ع ��ن حقوق الإن�سان ف ��ي تركيا قراب ��ة  15عام ًا.
وكان ع�ض ��و ًا م�ؤ�س�س ًا في الف ��رع التركي لمنظمة
العف ��و الدولية ،وم َّث ��ل �ضحايا انته ��اكات حقوق
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هندورا�س  -خطوة �أقرب �إلى العدالة

الواليات المتحدة الأمريكية -
المحكمة العليا في جورجيا ت�ؤيد
حكم الإعدام
© Private

في كل عام ُيقتل مئات النقابيين ،و ُيزج �آالف �آخرون في ال�سجون ويتعر�ضون لل�ضرب في المظاهرات �أو
التعذي ��ب �أو الحكم عليهم بال�سجن مدد ًا طويلة .ويفقد �آخرون عديدون وظائفهم لمجرد محاولة ت�شكيل
نقابة عمالية.

أخبار وتحديثات

الإن�سان في مختلف �أو�ساط الطيف ال�سيا�سي.
وكان �ضحايا الهجوم على دار «زيرفي» للن�شر
 مواطن ��ان تركيان ومواط ��ن �ألماني  -يعمالنهناك كموظفين .وقد تم تقييد �أيديهم و�أرجلهم
وحزِّ رقابهم .وكان الموظفون قد تلقوا تهديدات
بالقتل في الأ�شهر التي �سبقت تنفيذ العملية.
 Ëيرج�ى كتابة مناش�دات إلى الس�لطات
التركي�ة ،تدعونه�ا فيها إلى إج�راء تحقيق
عاج�ل وواف ومس�تقل في التهدي�دات التي
وُجه�ت إلى أوره�ان كمال جنغي�ز ،وتقديم
المسؤولين عنها إلى العدالة.
ترس�ل المناش�دات إلى :نائب المدعي العام
نوبتشي سافتشيليجينا على العنوان التالي:
Duty Prosecutor Nobetci Savciligina,
Ankara Cumhuriyet Savciligi, Ankara
Adliye Binasi, Sihhiye/Ankara,
Turkey.
Fax: +90 312 312 3940
طريقة المخاطبة :سعادة المدعي العام

منظمة العفو الدولية

والواليات المتحدة الأمريكية.
وت ��م االتفاق على مقترحات تتعلق ب�إن�ش ��اء لجنة تحقيق في �أعمال
العن ��ف التي �أعقب ��ت االنتخاب ��ات ،و�إن�ش ��اء لجنة للحقيق ��ة والعدالة
والم�صالحة ت�ضم قانونيين محليين ودوليين.
وفي الوقت الذي تعتبر هذه الخطوات �إيجابية من جانب الحكومة
الكيني ��ة ،ف�إن الإفالت م ��ن العقاب على �أعمال العن ��ف ال�سيا�سي في
كيني ��ا ال ي ��زال متف�شي ًا عل ��ى الرغم من طرح مقترح ��ات م�شابهة في
الما�ض ��ي .فقد عج ��زت «لجنة التحقي ��ق الق�ضائية ف ��ي ال�صدامات
القبلي ��ة» التي �أُن�ش�أت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإن�سان في الفترة
الت ��ي �سبق ��ت االنتخاب ��ات العامة ف ��ي عام ��ي  1992و  1997عن دفع
الحكوم ��ة �إل ��ى اتخاذ �إج ��راء �إيجابي .ول ��م يتم التحقيق م ��ع �أي من
الأ�شخا�ص الذين وردت �أ�سما�ؤهم في تو�صيات تقرير اللجنة ،كما لم
ُيقدم �أحد منهم �إلى العدالة.
وا�ستم ��ر �أع�ض ��اء منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة ف ��ي الن�ضال م ��ن �أجل
و�ض ��ع ح ��د للإفـالت من العـقاب ف ��ي كيـنـيا عن طري ��ق االجتماع مع
ممثل ��ي الحكومـة الكينيـة في بلدانه ��م ،وتبين م�ستوى االهتمام العام
الدولي.
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ق ��ادت منظم ��ة العف ��و الدولية «يوم التح ��رك من �أج ��ل كينيا» في 27
فبراير�/شب ��اط  ،2008الذي دعت فيه �إلى و�ض ��ع حد لأعمال العنف
التي اندلعت عقب االنتخابات ،و�إلى �إخ�ضاع جميع مرتكبي انتهاكات
حقوق الإن�سان للم�ساءلة من خالل محاكمات عادلة.
وف ��ي تظاه ��رة ت�ضامني ��ة عالمية م ��ع �شع ��ب كينياّ ،
نظ ��م �أع�ضاء
المنظم ��ة ف ��ي �شت ��ى �أنح ��اء العال ��م اعت�صام ��ات و�سه ��رات وقاموا
بجمع توقيع ��ات وتظاهروا خارج �سفارات كينيا به ��دف �إبراز الأزمة
وممار�س ��ة ال�ضغط من �أج ��ل التو�صل �إلى حل .وف ��ي  27مار�س�/آذار
ُقدمت  10753عري�ضة �إلى ال�سلطات الكينية.
ومن ��ذ انتخابات  27دي�سمبر/كانون الأول  2007المختلف ب�ش�أنها،
تم َّزق ��ت كينيا ب�سبب �أعمال العنف بدواف ��ع �سيا�سية وعرقية .ووردت
�أنب ��اء ع ��ن مقتل ما ال يقل ع ��ن � 1000شخ�ص وتهجير م ��ا يزيد على
� 500000شخ�ص داخلي ًا .ولم ُيعتقل و ُيتهم �سوى حفنة من الم�س�ؤولين
عن تلك الأعمال.
وق ��د هد�أت حدة العنف بع ��د توقيع اتفاق اقت�س ��ام ال�سلطة في 28
فبراير�/شب ��اط .وحظيت الو�ساطة التي قاده ��ا الأمين العام ال�سابق
للأمم المتحدة كوفي عنان بدعم االتحاد الأفريقي واالتحاد الأوروبي
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آالف األشخاص يتحركون من أجل
وضع حد للعنف في كينيا
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من اليسار يف األعىل بعكس اتجاه عقارب الساعة :أعضاء الفرع املكسيكي ملنظمة
العفو الدولية يتظاهرون خارج مركز خوسيه مارتي الثقايف دعما ً ليوم التحرك من
أجل كينيا ،مكسيكو سيتي؛ أعضاء الفرع الهولندي ملنظمة العفو الدولية يُظهرون
تضامنهم مع شعب كينيا يف أمسرتدام؛ أعضاء فرع منظمة العفو الدولية يف بوركينا
فاسو ومشاركون آخرون يدعون الحكومة الكينية إىل حماية الناس من أعمال العنف
بدوافع سياسية وعرقية؛ أعضاء منظمة العفو الدولية يتجمعون خارج السفارة
الكينية يف لندن ،باململكة املتحدة.
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تحسين مستوى شبكات الدعم للناجيات من العنف المنـزلي في بيالروس

حلقة دراسية تدريبية يف بيالروس حول منع العنف املنـزيل .وقد تم تشجيع الرشطة عىل حضور جميع الجلسات.

�أ�صب ��ح ب�إمكان �ضحاي ��ا العنف المنـزل ��ي من الن�س ��اء الح�صول على
الدعم بف�ضل مبادرة �أطلقتها منظمة العفو الدولية.
ً
فف ��ي ع ��ام  ،2006ا�ست�ضافت منظم ��ة العفو الدولي ��ة م�ؤتمرا حول
العن ��ف �ضد المر�أة ُعقد ف ��ي كييف ب�أُوكرانيا وا�ستغ ��رق يومين .وفيه
التق ��ت منظمات غير حكومية لحقوق الم ��ر�أة من جورجيا وبيالرو�س
و�أوكرانيا .وقد �ش َّكل الم�ؤتمر حافز ًا لعقد �سل�سلة ناجحة من الحلقات
الدرا�سية التدريبية على م�ستوى البالد ب�أ�سرها� ،أدارتها منظمة غير
حكومي ��ة لحقوق المر�أة بيالرو�سيه في العام التالي .وبدعم من الفرع
ال�سوي�س ��ري لمنظمة العف ��و الدولية ،عملت المنظم ��ة ب�شكل وثيق مع
خبي ��ر بولندي في مج ��ال العنف المنـزلي كانت ق ��د التقته في م�ؤتمر
عام  .2006ورك ��زت الحلقات الدرا�سية على تدريب المخت�صين على
العمل مع الناجيات من العنف المنـزلي وعلى �إدارة الخطوط الهاتفية
ال�ساخنة .وقال ممثل للمنظمة« :منذ بدء م�شروعنا� ،أ�صبح لدينا الآن
�سبعة خطوط هاتفية �ساخنة �أخرى في مختلف �أنحاء البالد» .وتتطلع
المنظمة �إلى مزيد من التمويل كي تتمكن من اال�ستمرار في عملها.
وكج ��زء من عملها م ��ن �أجل تعزي ��ز مناه�ضة العنف �ض ��د المر�أة

في المنطق ��ة ،دعت المنظم ��ة �أع�ضاءها �إلى �إر�س ��ال ال�شوكالتة �إلى
المنظمات غي ��ر الحكومية الن�سائية في بيالرو�س .وتج َّلت الفكرة في
«�سل�سل ��ة ت�ضامني ��ة عالمية من ال�شوكوالتة» ،م ��ن �ش�أنها التحايل على
القانون الذي يعرق ��ل التعاون بين المنظمات غير الحكومية الأجنبية
والبيالرو�سية ،الأمر الذي يمنع م�صادر التمويل من الناحية الفعلية.
وفيم ��ا بعد� ،أُغرقت المنظم ��ات غير الحكومي ��ة الن�سائية «بالتحيات
الحلوة» .ثم �أُر�سل ��ت ال�شوكوالته ور�سائل الدعم �إلى الن�ساء والأطفال
الذين ت�ضرروا مبا�شرة ب�أعمال العنف في �إطار العائلة.
وحذف ��ت �أ�سم ��اء الأ�شخا�ص وبع�ض المنظمات ب�ش ��كل متعمد .انظر
ُ
�أي�ض ًا الن�شرة الإخبارية ،عدد مار�س�/آذار .2007
تحركوا الآن! وا�صلوا �إر�سال ر�سائل الدعم  -بما فيها ال�شوكوالتة -
و�أظهروا ت�ضامنكم مع المنظمات غير الحكومية للمر�أة في بيالرو�س.
�أر�سلوا ر�سائلكم لعناية :فريق بيالرو�س في منظمة العفو الدولية على
العنوان التال ��يThe Belarus Team, Amnesty International, :
International Secretariat, 1 Easton Street, London,
.WC1X 0DW, United Kingdom

لجنة تابعة للأمم المتحدة تنتقد الواليات المتحدة
الأمريكية ب�ش�أن ق�ضايا عن�صرية
انتقدت لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري س�جل الواليات
المتحدة في مجال سلسلة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والمدنية .ولدى دراس�تها لبواعث القلق بش�أن العنصرية في نظام العدالة
الجنائية ،أش�ارت إلى التف�اوت في فرض عقوبة الس�جن المؤبد من دون
إمكانية اإلفراج المش�روط لألطفال ،وهو اس�تخدام مح�دد لهذه العقوبة
حث�ت اللجن�ة حكومة الوالي�ات المتحدة عل�ى إلغائه .كما دع�ت الواليات
المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية ،ومنها إعالن وقف تنفيذ أحكام
ً
نتيجة للتحيز العنصري».
اإلعدام« ،لضمان عدم فرض عقوبة اإلعدام
واختلف�ت اللجن�ة مع موق�ف الواليات المتح�دة بأن االتفاقي�ة الدولية
للقض�اء على التمييز العنصري ال تنطبق عل�ى معاملة المعتقلين األجانب
المحتجزي�ن بصفتهم «مقاتلين أعداء» .ودع�ت إلى ضمان حق المعتقلين
بموج�ب القان�ون الدولي ،بم�ا في ذلك إج�راء مراجعة قضائي�ة لقانونية
االعتقال وظروفه والحق في اإلنصاف على انتهاكات حقوق اإلنسان.
وكان�ت منظم�ة العف�و الدولية ق�د قدم�ت إلى اللجن�ة تقري�را ً موجزا ً
مكتوب�ا ً بعن�وان :الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة :تقرير موج�ز مقدم من
منظم�ة العفو الدولي�ة إلى لجنة القض�اء على التميي�ز العنصري (AMR
.)51/178/2007
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