
 ُعذب وُضرب 
وُحكم عليه باإلعدام

موزيز أكاتوغبا 
نيجيريا 



ُحكم العام الماضي باإلعدام على موزيز أكاتوغبا 
بتهمة ارتكابه جريمة السطو المسلح التي ما 

ينفك ينفي ارتكابه لها. وُيذكر أن موزيز كان في 
السادسة عشرة من عمره وقت إلقاء القبض عليه 

في عام 2005، ويقول إنه قد تعرض للضرب 
بشكل متكرر على أيدي ضباط الشرطة باستخدام 

البلطات والهراوات.

وأخبر موزيز منظمة العفو الدولية أن رجال الشرطة 
قد ربطوه وتركوه معلقًا طوال ساعات قبل أن 

يستخدموا الكماشة لنزع أظافر يدية وقدميه. ثم 
أجبر عنوة على التوقيع على اعترافات جاهزة.

وبالكاد تجاوز موزيز عمر الصبية بقليل وقت إلقاء 
القبض عليه. وعالوة على ذلك، فما كان ينبغي 

أن ُيحكم عليه باإلعدام كونه كان في سن الطفولة 
وقت وقوع الجريمة.

ألول 2014
سمبر/كانون ا

دي
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بادر بالتحرك اآلن – طالب أن تخفف السلطات 
النيجيرية الحكم الصادر بحق موزيز أكاتوغبا بحيث 

ال يواجه عقوبة اإلعدام، وأن تجري تحقيقات كاملة 
في مزاعم تعرض موزيز للتعذيب.

خبر عاجل: في 1 أكتوبر/تشرين األول 2014 
استجاب حاكم دلتا النيجر للضغط الذي مارسه 
مؤيدو منظمة العفو الدولية، وقال إنه ينظر 

في هذه القضية. فها نحن اآلن نقترب من 
تحقيق العدالة لموزيز – لذا فلنمارس الضغط 

على الحاكم حتى يفي بالتزامه اليوم.

ُاكتب رسالة موجهة إلى حاكم والية الدلتا 
تطالبه فيها أن يبادر إلى تخفيف الحكم الصادر بحق موزيز 

أكاتوغبا بحيث ال يواجه عقوبة اإلعدام، واإليعاز بإجراء 
تحقيقات كاملة في مزاعم تعرض موزيز للتعذيب.

ُاكتب إلى: سعادة الدكتور إيمانويل أودواغان، حاكم والية 
His Excellency Dr Emmanuel Uduaghan, ،الدلتا 

 Governor of Delta State, Office of the Governor,
 Government House, Asaba, Delta State, Nigeria

info@emmanueluduaghan.com.ng بريد إلكتروني: 
facebook.com/euduaghan فيسبوك: 

@euduaghan تويتر: 
سعادة الحاكم المخاطبة: 

ُاكتب رسالة لمؤازرة موزيز
النص المقترح للرسالة: »اعلم أنك لست وحدك. فأنا أفكر 

بك وأبعث إليك بأطيب أمنياتي. صديقك من منظمة 
العفو الدولية )االسم(«.

أرسلها إلى: مؤسسة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 
 Human Rights, Social Development and والبيئية

 Environmental Foundation, )Moses Akatugba(, PO
Box 1800, Diobu, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria

اكـتـب رســـالـة
غّير حياة إنسان


