
«إننا نموت يف صمت»
سجني ينتظر محاكمته منذ ثماني سنوات.

لـم تتم إدانـة ثالثة من أصل كل خمسـة أشـخاص يقبعـون وراء القضبان 
يف سـجون نيجرييا بارتكاب أي جـرم. وهم ينتظـرون محاكمتهم يف أوضاع 
مشـينة. وينتظـر معظمهم ما بني سـنتني وثالث أو أربع سـنوات وبعضهم 
لغاية 10 سـنوات، دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عن املدة التي سُيحتجزون 

فيها.
وينام العديد من النـزالء اثنني يف كل رسير أو عىل األرضية يف زنازين قذرة. 
واملراحيـض مسـدودة وفائضة أو أنها غـري موجودة أصـًال، وال تتوافر املياه 
الجارية. وتتفىش األمراض. وُتلحق األوضاع املريعة التي تتسـم باالكتظاظ يف 

السجون رضراً بالغاً بالصحة العقلية والبدنية لآلالف.
وحتى قبل الوصول إىل السـجن، تعـرض العديد من النـزالء للرضب عىل يد 
الرشطة. وغالباً ما ُتسـتخدم «االعرتافات» التـي ُتنتـزع تحت وطأة التعذيب 
كأدلة يف املحاكمات. وال يستطيع معظم املعتقلني تحمل تكلفة توكيل محام. 
ولدى واحد فقط من كل سـبعة ينتظرون محاكمتهم تمثيل قانوني خاص - 

وهناك 91 محامياً فقط يقدمون مساعدة قانونية يف البالد بأرسها.
وأحياناً ُيزج باألشـخاص الذين ال ُيشتبه بارتكابهم أي جرم يف السجن مع 
املجرمـني املدانني. وتم إلقاء القبض عىل بعضهم بـدل أحد أفراد العائلة الذي 
لـم تعثـر عليه الرشطة؛ ويعانـي آخرون من مرض عقيل وقـد أحرضتهم إىل 

السجن عائالت غري قادرة عىل رعايتهم أو غري راغبة بذلك.
ويف إحـدى هذه الحاالت، ُجلبت بايس، وهي امـرأة تبلغ من العمر 35 عاماً 
وتعاني من مرض عقيل، إىل السـجن من جانب شـقيقها الذي قال إن العائلة 
لم تعد تسـتطيع رعايتها. وصنفت سـلطات السـجن بايس بأنهـا «مجنونة 
مدنيـة». وقضت بايس التي لم ُتتهم بارتـكاب أي جرم ولم ُتجلب قط للمثول 
أمام قاٍض، قرابة ثالث سـنوات يف السـجن نامت فيها عىل األرضية يف زنزانة 
مـع 11 امـرأة، قبـل أن تتمكن منظمة غـري حكومية نيجريية مـن نقلها إىل 

املستشفى.
وغالباً ما قالت الحكومة النيجريية إنها ستجري إصالحات يف نظام القضاء 
الجنائـي، لكنها تقاعسـت عن القيام بذلـك. وبرغم أن لجاناً رئاسـية كثرية 
ولجانـاً أخرى أوصت بإجـراء إصالحات، إال أن التوصيـات لم توضع موضع 

التنفيذ، وعوضاً عن ذلك اكتفت الحكومة بتشكيل لجان وهيئات جديدة.
ويف تقريـر تضمن نقداً الذعاً يتألف من 50 صفحة بعنوان نيجرييا: انتهاك 
حقوق السجناء بصورة منهجية (رقم الوثيقة AFR 44/001/2008)، تورد 
منظمة العفو الدولية تفاصيل حول نظام للسـجون يخذل الشعب النيجريي 
كلياً، وُتطلق عليه تسـمية «سـري متحرك للظلم، من البداية إىل النهاية». كما 
يسـلط التقرير الضوء عىل محنة موظفي السـجون الذين يعملون سـاعات 
طويلـة ومرهقـة بأجـور متدنية غالباً مـا ُتدفع متأخـرة. ويف أغلب األحيان 
يـؤدي األجر املتدني إىل ابتـزاز مبالغ ضئيلة من السـجناء، ويخلق النقص يف 

عدد املوظفني مخاطر أمنية للموظفني والنـزالء عىل السواء.
وثمة حاجة إلجراء تحسينات وإصالحات عاجلة تكفل محاكمة أي شخص 
ُيعتقل خالل مهلة زمنية معقولة أو إخالء سبيله. والوعود ليست كافية: فقد 

طال انتظار إصالح نظام السجون يف نيجرييا أكثر مما يجب.

ájOÉëJ’G É«°ShQ »a GƒHô°Vh GƒØ£àNG l
¬àeÉbEG ¿Éμe øY kGó«©H øé°ùdG »a »Hƒc Ö«Ñ£H êõdG l

GófGhQ »a ≥HÉ°S ôjRh øY êGôaEÓd IƒYO l

ájô«é«ædG ¿ƒé°ùdG »a º∏X

 ∫É≤àY’G áμÑ```°ûd »ªdÉ©dG OGóàe’G óMGh πLQ á«```°†b í```°VƒJ
 ΩGóîà°S’G ∫ƒ```M áÑYôe π«°UÉØJ »£©Jh á```«μjôeC’G á```jô°ùdG
 .á∏eÉ©ªdG Aƒ°S Ühô°V øe √ô«Zh Öjò©à∏d π°UGƒàªdGh óª©àªdG
 ,ΩôL …CG ÜÉμ```JQÉH áª¡J §b ¬```«dEG ¬LƒJ ºd πLQ á```°üb É```¡fEG
 IóëàªdG äÉj’ƒdG õéM »a äGƒæ°S çÓãdG áHGôb ≈°†eCG ¬æμd

.…ô°ù≤dG AÉØàNÓd á«ë°†c
 »æªj ƒgh ,…ô£≤ªdG í```dÉ°U óªMCG √óÑY ódÉN ≈```∏Y ¢†Ñ ob
 »fÉãdG ¿ƒfÉc/ôjÉæj »a ¥Gô```©dÉH áLƒ∏ØdG »a ,kÉeÉY 31 √ô```ªY
 QÉéJ ó```°V »μjôeC’G ¢```û«édG É```¡H ΩÉ```b á```«∏ªY ∫Ó```N 2004
 ≈£YCGh .ÖjôZ ƒHCG ≈dEG á«Mhôe IôFÉW á£°SGƒH π≤ ofh .áë∏°SC’G
 ΩƒædG øe ¿ÉeôëdGh QôμàªdG Üô°†dG äÉ«∏ª©d kÉ«∏«°üØJ kÉØ°Uh

.√ô¡X ∞∏N ¿Éà∏Ñμe √Gójh Ö≤Y ≈∏Y kÉ°SCGQ ≥«∏©àdGh
 AÉªdÉH π∏ oHh Üô``` o°Vh ¬°ùHÓe øe Oô oL Ée kÉ```ÑdÉZ ¬fEG ∫ƒ```≤jh
 »ah .AGƒ¡dG ∞«μe ø```e å©ÑæªdG OQÉÑdG AGƒ¡dG ¬```ëØdh OQÉÑdG
 ≈°üëdÉH á°ThôØe á≤£æe ≈dEG êQÉîdG ≈dEG òNoCG äGôªdG ióMEG
 ø«bÉ°ùdGh ø```jó«dG π```Ñμe ƒ```gh É¡bƒa ∞```MõdG ≈```∏Y º```ZQoCGh
 ,kGOQÉH ƒédG ¿Éch .ÜÓc áKÓK ¬LGh ºK ,π°SÓ°ùdGh OÉØ°UC’ÉH
 »æà°ùªdh ÜÓμdG äAÉLh .z∞éJôjh kÓ∏H ô£≤jh kÉjQÉY ƒg ¿Éch
 á∏«°Sh á```jCG iód øμJ ºdh .á```ÑYôe kÉJGƒ°UCG â```KóMCGh É```¡aƒfCÉH
 Gòg iQCG âdR Éeh ...¢```ùHÓe ájCG ≈àM ’h ,»°ùØf ø```Y ´Éaó∏d
 kGô°S …ô£≤ªdG ódÉN π≤ of ,ÖjôZ ƒHCG ó©Hh .z»eÉæe »a ó¡°ûªdG
 á«μjôeC’G ájõcôªdG äGôHÉîªdG ádÉcƒd ™HÉJ zOƒ°SCG ™bƒe{ ≈```dEG
 2004 ¿É°ù«f/πjôHEG »a ,ºK ø```eh ,ájGóÑdG »a ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a

.∫ƒ¡ée ó∏H »a m¿ÉK zOƒ°SCG ™bƒe{ ≈dEG
 øe ¿ÉeôëdGh ,∫ƒ£ªdG …OGô```Øf’G ¢ùÑë∏d ¢V qô©J ∑Éægh
 ≈≤«°Sƒeh á©WÉ°S QGƒfCG) •ôØªdG πª pëdGh ,¢SGƒëdG ΩGóîà°SG
 ,OÉ¡LE’G ÖÑ°ùJ »àdG ájó°ùédG ´É°VhC’G ΩGóîà°SGh ,(áÑNÉ°U
 äÉLQód ¢†jô©àdGh ,…ô°ù≤dG …ô```©àdGh ,ΩƒædG øe ¿ÉeôëdGh
 Ö```ë°Sh ,∫ƒ```£ªdG π```«ÑμàdGh ,iƒ```°ü≤dG IOhô```ÑdGh IQGô```ëdG
 ô«KCÉàdG É```¡d ¿Éc »àdG äÉcÉ¡àf’G ¿EG ∫É```bh .á«Ñ£dG ô```«bÉ≤©dG
 ΩÉàdG ¬∏¡Lh »```¡àæJ ’ »```àdG ádõ©dG äGƒ```æ°S »g ¬«∏Y ô```ÑcC’G
 á£°SGƒH Iôªà°ùªdG áÑbGôª∏d ¬°V tô©Jh ,πÑ≤à°ùªdG ¬```d CÉÑîoj ÉªH
 ΩóY á°UÉîHh ,»LQÉîdG º```dÉ©dG øY ¬∏°üah ,ô```jƒ°üàdG ä’BG

.¬à∏FÉ©H ∫É°üJ’G

 πÑb ,2006 ∫ƒ∏jCG/ôÑªàÑ°S »a øª«dG »a õéëdG ≈dEG ó«YoCGh
.2007 QÉjCG/ƒjÉe »a •hô°T ¿hO ¬∏«Ñ°S AÓNEG

 êQƒL »μjôeC’G ¢ù«FôdG ø∏YCG 2006 ∫ƒ∏jCG/ôÑªàÑ°S 6 »```ah
 »°ùdG iód …ô```°ùdG õéëdG øe kÓLQ 14 π```≤f øY ¢TƒH ƒ```«∏HO
 .ÉHƒμH ƒ```eÉæàfGƒZ è```«∏N »a …ô```μ°ù©dG õ```éëdG ≈```dEG ¬```jEG …BG
 OƒLƒH kÉæ∏Y QGôbE’G É¡«a ºJ »àdG ≈dhC’G IôªdG »g √òg â```fÉch
 á∏jƒW kIóe »```≤H …òdG …ô°ùdG ∫É≤àYÓd »```μjôeC’G è```eÉfôÑdG

.óMCG ≈∏Y ≈Øîoj ’ kGô°S
 …BG »°ù∏d ΩÉ```©dG ôjóªdG ™```aGO ,2007 ∫ƒ```∏jCG/ôÑªàÑ°S »```ah
 ≈∏Y …ô°ùdG ∫É≤àY’G èeÉfôH ø```Y ¿ójÉg πμjÉe ∫GôæédG ¬jEG
 ôãcC’G ø««HÉgQEÓd §≤a ºª°üe{h »FÉ≤àfGh ±OÉg ¬fCG ¢SÉ°SCG
 ôãcC’G äÉeƒ∏©ªdG ¿ƒ```μ∏ªj º¡fCG ó≤à© oj øjòdG ∂ÄdhCGh IQƒ```£N
 Ωóîà°SG óbh .zÉ```¡d §£îoj »àdG äÉªé¡dG áaô©e π```ãe ,áª«b
 ´Éaó∏d á¡HÉ°ûe äGôjôÑJ ø««μjôeC’G ø«dhDƒ°ùªdG øe √Gƒ°Sh ƒg
 ΩÉ¡jE’G) z¥ô¨dG IÉcÉëe{ Üƒ∏°SCG ¬```jEG …BG »°ùdG ΩGóîà°SG øY
 ≥∏£ªdG ô```¶ëdÉH §```FÉëdG ¢VôY Üô```°†j …ò```dG ,(¥ô```¨dÉH
 á∏eÉ©ªdG Aƒ```°S Ühô°V ø```e √ô«Zh Öjò©àdG ≈```∏Y ¢```VhôØªdG

.»dhódG ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªH
 ,kÉaOÉg è```eÉfôÑdG ¿ƒμj ¿CG ≈```∏Y ¢UôëdG á```LQO øμJ kÉ```jCGh
 ¥ƒ≤ëd »dhódG ¿ƒfÉ≤dG ∂¡àæj ¬JGP óëH …ô°ùdG ∫É≤àY’G ¿EÉa
 AÉØàN’Gh Öjò©àdG πμ°ûjh .»dhódG »fÉ°ùfE’G ¿ƒfÉ≤dGh ¿É°ùfE’G
 óbh .»dhódG ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªH ø```«àªjôL AGƒ°ùdG ≈∏Y …ô°ù≤dG
 ΩÉJ ÜÉ«¨H ¬jEG …BG »°ù∏d …ô°ùdG èeÉfôÑdG á«fƒfÉb ΩóY âfôàbG

.ºFGôédG √òg øY ádAÉ°ùª∏d
 πãe äÉÄ«g É¡JôLCG »```àdG á«∏«°üØàdG äÉ≤«≤ëàdG äó```YÉ°Sh
 øe áæØM É```¡H ≈dOCG »àdG ∫Gƒ```bC’G ø```Y kÓ°†a É```HhQhCG ¢```ù∏ée
 º¡æY êôaoCGh - á```jô°ùdG ¿ƒ```é°ùdG øe GƒLôN ø```jòdG ∫É```LôdG
 º°SQ ≈∏Y - É¡«a º¡«∏Y ¢†Ñb »àdG Ahó¡dG øe É¡JGP á```LQódÉH
 IóëàªdG äÉ```j’ƒdG ¿CG ™```WÉb πμ°ûH í```°VƒJ á```«∏«°üØJ IQƒ```°U
 ≥jôW ø```Y ¿É°ùfE’G ¥ƒ```≤M äÉcÉ```¡àfG ø```e á```∏°ù∏°S â```ÑμJQG

.…ô°ùdG ∫É≤àY’G èeÉfôH ΩGóîà°SG
 - ádAÉ°ùªdG ÖLƒà°ùJ á```«°†b ô¶fG ,äÉeƒ∏©ªdG øe ó```jõªdh
 ódÉN ádÉM :¬```jEG …BG »°ù∏d …ô°ùdG õ```éëdG ≈dEG ÖjôZ ƒHCG ø```e

.(AMR 51/013/2008) …ô£≤ªdG

مناشدات عالميةفي هذا العدد

جنود من فرقة املشاة الرابعة التابعة للجيش األمريكي يلقون القبض عىل املعتقلني خالل عملية جرت يف يوليو/تموز 2003 واستهدفت 
املتمردين املوالني لصدام حسني يف مشاهدة بالعراق.

نزالء ينتظرون محاكمتهم: «أحياناً ُيصيبنا املرض. ونحن نعاني هنا».

داخل شبكة السجون السرية األمريكية
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 ø«H Ée âcQÉ°T óbh ,ájƒeOh á∏jƒW ÜôëH Éjô«Ñ«∏d åjóëdG ïjQÉàdG º```°ùàj
 »a Iô°TÉÑe ácQÉ°ûe äGô```jó≤àdG Ö°ùëH IÉ```àah ICGô```eG 30,000h 25,000
 ¬àÑ°ùf ìhGôàJ Ée …CG ,2004 ΩÉ```©dG ≈dEG 1999 ΩÉ©dG øe óàeG …òdG ´Gõ````ædG
 äÓJÉ≤e ø¡°†©H âfÉch .áHQÉëàªdG äGƒ≤dG ™«ªL øe áFÉªdÉH 40h 30 ø«H
 hCG äÉ«gÉW hCG äÉ°Sƒ°SÉL hCG ä’É qªM πãe kGQGhOCG äÉjôNCG äOCGh ,äÉ```ë∏°ùe

.»°ùæédG ¥ô∏d ÉjÉë°V
 ¿Qôb ø¡°†©H ¿CG º```ZôH ,ácQÉ°ûªdG ≈∏Y AÉ°ùædG A’Dƒ```g á«Ñ∏ZCG â```ªZQoCGh
 »JÓdG äÉ«àØdGh AÉ°ùædG OóY ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G Qó```éJh .ìÓ°ùdG πªM á«YGƒW
 »a øgOóY øe ôÑcCG ¿Éc (2004-1999) »fÉãdG ´Gõ`ædG »a ácQÉ°ûªdG ¿ôàNG
 »a ácQÉ°ûª∏d ø¡àYO »àdG ÜÉÑ°SC’G âæª°†Jh .(1997-1989) ∫hC’G ´Gõ`ædG
 ø¡JÓFÉY OGôaCG äƒªd ΩÉ≤àf’Gh »°ùæédG ∞æ©dG øe ø¡°ùØfCG ájÉªM ´Gõ`ædG

.AÉ≤ÑdG ÖMh …OÉªdG Ö°ùμdGh ø¡JGô«¶f øe ¬d ø°Vô©J …òdG §¨°†dGh
 IQÉjõH á```«dhódG ƒ```Ø©dG áª¶æe ø```e ¿ƒãMÉH ΩÉ```b Iô«NC’G á```fhB’G »```ah
 øe ø«fÉ©j ødR É```e ´Gõ`ædÉH á∏°U ø¡d äGô```«ãc AÉ°ùf ¿CG Ghó```Lhh .É```jô«Ñ«d
 ø¡æe á∏«Ä°V áÑ°ùf ¿CGh ,ø«ëdG ∂dP »a É¡æ«≤d »àdG á«fÉ°ùfEGÓdG á```∏eÉ©ªdG
 •Gôîf’Gh π«gCÉàdGh í```jô°ùàdGh ìÓ°ùdG ´õ```f èeÉfôH øe äOÉØà°SG §```≤a
 π¶J ,∂dP ≈```∏Y IhÓYh .øgóYÉ°ùj ¿CG ¢```VôàØoj ¿Éc …ò```dG ÜôëdG ó```©H
 ºZôH øμd .kGó```L á©ØJôe äÉcÉ```¡àf’G ø```e √ô«Zh ÜÉ```°üàZ’G äÉ```jƒà°ùe
 â≤àdG »JÓdG AÉ°ùædG øe äGô«ãμdG âÑμfG ,É¡æ¡LGh »àdG AGOCÉμdG äÉ```Ñ≤©dG

.ø¡JÉ«M AÉæH IOÉYEG ≈∏Y á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe ø¡H

قصة ميكي

 á¡Ñé∏d á©HÉàdG äGƒ≤dG â∏àb ,ÉgôªY øe Iô°ûY á«fÉãdG »a »μ«e âfÉc ÉeóæY
 ,É¡à≤«≤°Th É¡≤«≤°Th ÉgódGh ô∏«J õdQÉ°ûàd á©HÉàdG ájô«Ñ«∏dG á«eƒ≤dG á«æWƒdG
 ¢UÉî°TC’G øe ±’B’ÉH Iƒ°SCGh .á¡ÑédG ∂∏J ä’GôæL QÉÑc óMCG É¡Ñ°üàZG ºK
 Éª«æ«c »ah .ÜôëdG øe AÉªàMÓd É¡JódGh ™e ¿ƒ«dGô«°S ≈dEG âHôg øjôNB’G
 á«WGô≤ªjódG πLCG øe IóMƒªdG ôjôëàdG ácôM ≈YóJ áYƒªéªH »μ«e â≤àdG

 ™∏£e »a â©ªàLG »àdG á```HQÉëàªdG πFÉ°üØdG ióMEG ,(ƒª«dƒj) É```jô«Ñ«d »a
.ájô«Ñ«∏dG á«eƒ≤dG á«æWƒdG á¡ÑédG áHQÉëªd äÉ«æ«©°ùàdG

 ô¨°U ºZôH ø```μd , kÉeÉY 13 RhÉ```éàj ÉgôªY ø```μj ºd âbƒdG ∂```dP »```ah
 ¿B’G »μ«e ∫ƒ≤Jh .øjôNB’G ∫É```ØWC’G øY ádhDƒ°ùe ,IóFÉb âëÑ°UCG ,É```¡æ°S
 ™«£à°ùJ É¡fCG äô```©°T É¡fCÉH ’EG ,¬∏©ØJ â```fÉc ÉªY ÉgÉ°VQ ΩóY ºZôH É```¡fEG
 IÉ«ëdG ó«b ≈```∏Y AÉ≤Ñ∏d É¡LÉàëJ »```àdG AÉ«°TC’G ≥«≤ëJ ìÓ```°ùdG á```£°SGƒH

.ÉgÉYôJ á∏FÉY OƒLh ¿hóH
 íjô°ùàdGh ìÓ```°ùdG ´õ```f èeÉfôÑH ¥É```ëàd’G ø```e kGó```L á```ØFÉN â```fÉch
 π«©Jh 2004 ¿É°ù«f/πjôHEG »a CGóH …òdG ÜôëdG ó©H •Gôîf’Gh π```«gCÉàdGh
 πeCÉJh .ô©°T áØØ°üªc πª©dG ≥jôW øY ,á°SGQódG ø°S ≠∏H …òdG ,É¡æHG ¿B’G

.áeÉ©dG ájƒfÉãdG Ωƒ∏HO ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°SQóªdG ≈dEG IOƒ©dÉH

قصة جاكي

 É¡°ùØf äóLhh ∫Éà≤dG ™dófG ÉeóæY É¡à∏FÉY øY »cÉL â∏°ü oa ,1990 ΩÉ©dG »a
 »a âfÉch .É¡Ñ°üàZGh »cÉL ƒª«dƒj OƒæL óMCG òNCG óbh .á©ª©ªdG §°Sh »a
 ±ƒØ°üH â≤ëàdÉa .ÉgódGh É¡JGP áYÉªédG â∏àbh .ÉgôªY øe Iô°ûY á©HGôdG
 •ƒ£îdG ≈dEG Ö```gòJ ºd É¡fCG º```ZôHh ,ájô«Ñ«∏dG á```«eƒ≤dG á«æWƒdG á```¡ÑédG
 ¬«a âcôJ …òdG âbƒdG ∫ƒ∏ëHh .äÉ«bôJ ≈∏Y â∏°üM É¡fCG ’EG ,§b á```«eÉeC’G

.ICGôeG 150 ≈∏Y ójõj Éªd IóFÉb âfÉc 2002 ΩÉ©dG »a á¡ÑédG
 •Gôîf’Gh π«gCÉàdGh íjô°ùàdGh áë∏°SC’G ´õf èeÉfôÑH »cÉL ≥ëà∏J º```dh
 ≈dEG âª°†fG ó≤a - ÉgóYÉ°ùà°S á«∏ª©dG √òg ¿CÉH É¡fÉªjEG Ωó©d ÜôëdG ó```©H
 πª©Jh .¢UÉî°TC’G øe ójó©dG ∫òN ¬fCÉH äô©°Th 1997 ΩÉ©dG »a èeÉfôÑdG
 ô«Z áª¶æe »```gh ,ácôà°ûe á«°VQCG ø```Y åëÑdG áª¶æe ió```d ¿B’G »```cÉL
 kÉeCG É¡Ø°UƒHh .áëdÉ°üªdGh íØ°üdG ∫ƒM á«YGPEG èeGôH èàæJ á«dhO á«eƒμM

.É¡æHGh É¡°ùØf ádÉYEG øe É¡æ tμªàd É¡ØdÉM ßëdG ¿CG ô©°ûJ ,êhR ÓH
 :á≤«KƒdG ºbQ) äÉ«àØdGh AÉ```°ùædG ó°V õ«ªJ áÑ«©e á«∏ªY :É```jô«Ñ«d ô```¶fG

.(AFR 34/004/2008

 ∞£N ,2007 »fÉãdG øjô°ûJ/ôÑªaƒf 23 á```«°ûY
 »°ShQ ™aGóe ƒgh ,±ƒ```dQhCG ≠«dhCG ¿ƒªã∏e ∫ÉLQ
 øe ø««Øë°U á```KÓKh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ø```Y RQÉH
 º¡bóæa øe á«°ShôdG ¿EG …EG QBG ¿ƒ```jõØ∏J á```£ëe
 »a Ghó«àbG º```K .É«°Tƒ¨fEG á```jQƒ¡ªéH ¿GQõ```f »a

.π≤M »a GƒcôoJh Üô°†∏d Gƒ°Vô©Jh IQÉ«°S
 AÓeR AÉ≤∏d ¿GQõ```f »a ±ƒ```dQhCG ≠```«dhCG ¿Éch
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á```ª¶æªd »∏ëªdG ÖàμªdG »```a ¬d
 ≥HÉ°ùdG Ωƒ```«dG »```a áKOÉëdG â```©bhh .∫É```jQƒªe
 áeƒYõªdG äÉcÉ```¡àf’G ó```°V IôgÉ¶e ¥Ó```£f’

.øeC’G äGƒb É¡ÑμJôJ »àdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 øeC’G OGô```aCG ô```eoCG ,±ƒ```dQhCG ≠```«dhCG Ö```°ùëHh
 ¿Éc å«M É°SBG ¥óæa ¿ƒ°Sôëj øjòdG ¿ƒ```ë∏°ùªdG
 .º¡©bGƒe IQOÉ```¨ªH ø««Øë°U á```KÓKh ƒg º```«≤j
 kÉë∏°ùe kÓ```LQ 15 »dGƒM π```NO ,ø«àYÉ°S ó```©Hh
 º¡àë∏°SCÉH ø```«Mƒ∏e ø«ØXƒªdG GhOógh ¥ó```æØdG

 .±ƒdQhCG ≠«dhCG áaôZ ≈dEG IƒæY Gƒ∏NOh
 á©æbCG ¿hó```Jôj Gƒ```fÉc øjòdG ∫É```LôdG √ô```eCGh
 ∞∏N ¬«YGQP Ghƒ```dh á```«°VQC’G ≈```∏Y AÉ```≤∏à°S’ÉH
 √hôeCGh ¿GQõ```f »```a ¬∏©Øj É```ªY √ƒ```dCÉ°Sh .√ô```¡X
 ¬«∏Y GhóàYG è```àMG ÉeóæYh .¬JRƒëH Ée º```«∏°ùàH
 Gƒ£Zh ¬°VGôZCG GhòNCGh .¬YÓ°VCG ≈∏Y Üô°†dÉH
 √hôLôL º```K .»μ«à°SÓH ¢```ù«μH ¬```°SCGQh ¬```¡Lh
 ™e Iô```«¨°U á```∏aÉM »```a √ƒ```©°Vhh êQÉ```îdG ≈```dEG

.áKÓãdG ø««Øë°üdG
 »a áWô°û∏d IójóY ¢```û«àØJ •É≤f ôÑY Ghôeh
 Oƒ«≤d ø««fóªdG π≤æJ á```jôM ™°†îJ å«M ¿GQõf

 ,IôgÉ¶ªdG ¥Ó£fG ≥Ñ°ùJ »àdG IôàØdG »a Iójó°T
 Iô«¨°üdG á```∏aÉëdG ¿CÉ```H √É```Ñà°T’G ≈```dEG iOCG É```e
 âØbƒJ áYÉ°ùdG »dGƒM ó©Hh .øeC’G äGƒ```≤d á©HÉJ
 ≈∏Y á©HQC’G ∫É```LôdÉH »≤doCGh Iô«¨°üdG á```∏aÉëdG

.ºgOÉ°ùLCGh º¡gƒLh ≈∏Y Gƒ∏c oQh ¢VQC’G

روسيا االتحادية

منظمة العفو الدولية

 »```ªdÉ©dG Ωƒ```«dÉH π```Øàëoj ¿É```°ù«f/πjôHEG 7 »```a
 ƒgh ,õ¨jQOhQ ƒfÉc ƒ∏«°ûJQÉe »°†≤«°Sh .áë°ü∏d
 Ωƒ«dG ∂dP ¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤M øY ™aGóeh Ö```«ÑW
 áæjóe »```a ¬«∏Y ¢```†Ñ ob ó```b ¿Éch .ø```é°ùdG »```a
 Éªæ«H ,2003 QGPBG/¢```SQÉe 25 »```a ¢SÉfƒJ ¢```S’
 ƒg ôNBG Ö```«ÑW ∞«bƒJ »```a kÉ≤«≤ëJ …ô```éj ¿Éc
 ¢†Ñ ob ób ¿Éch .∂```«fÉH É«°SQÉZ ¢ùjƒd ¬```«NQƒN
 »a ƒ°†©dG π```«eõdG ,∂«fÉH É```«°SQÉZ ¢ùjƒd ≈```∏Y
 á©°†H πÑb ,á```«HƒμdG á∏≤à°ùªdG á«Ñ£dG á```«©ªédG
 ∫ÓN øjôNB’G ø«≤°ûæªdG øe äGô°û©dG ™e ΩÉjCG

.IôjõédG »a ø«°VQÉ©ªdG ó°V ™ªb á∏ªM
 ø```jOoCGh  õ```¨jQOhQ  ƒ```fÉc  ƒ```∏«°ûJQÉe  º```cƒMh
 ºμ oMh zIQƒ```ã∏d IOÉ°†e á£°ûfCG{ »```a á```cQÉ°ûªdÉH
 áªμëªdG ¬àª¡JGh .kÉeÉY 18 Ióªd øé°ùdÉH ¬```«∏Y
 äÓ°üH ®ÉØàM’Gh º¡JÓFÉYh AÉæé°ùdG IQÉjõH
 √ôÑà©Jh .OhóM Ó```H AÉÑWCG á«dhódG áª¶æªdG ™```e

.…CGQ ø«é°S á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe
 áæjóªH Gõ```jQCG øé°S »a kÉ```«dÉM õéàëe ƒ```gh
 ≈dEG kGôàeƒ∏«c 250 áHGôb ó©ÑJ »àdG ¢Sƒ¨jƒØæ««°S
 ,ÉfÉaÉg áª°UÉ©dG »a ¬à«H øe »bô°ûdG - ÜƒæédG

.áÑ©°U á«∏FÉ©dG äGQÉjõdG π©éj Ée
 »æWƒdG ≥°ùæªdG ƒg õ¨jQOhQ GƒfÉc ƒ∏«°ûJQÉeh
 »a ƒ°†Yh á```«HƒμdG á∏≤à°ùªdG á```«Ñ£dG á```«©ªé∏d
 áëdÉ°üªdGh ¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤ëd á```«HƒμdG á```æé∏dG
 »à∏μH á```«HƒμdG á```eƒμëdG ±ô```à©J ’h .á```«æWƒdG

.ø«àª¶æªdG
 ádOÉY áªcÉëe »```a ≥ëdG ≈∏Y Oƒ«b ¢```VôØoJh

 AÉ```°†YCGh º```cÉëªdG ™```°†îJ å```«M ,É```Hƒc »```a
 ó```©Ñà°ù oj  ∂```dòc  .á```eƒμëdG  Iô```£«°ùd  á```HÉ«ædG
 ∞°üæe ´ÉaO º```jó≤J »a ≥ëdG ø«≤°ûæªdG í```æe
 QÉ°ûà°ùe π«cƒàH ø««Hƒμ∏d í```ª°ù oj ’ ¬fC’ ºFÓeh
 ø«eÉëªdG ™«ªL π```ª©jh ;ºgQÉ«àNG øe »```fƒfÉb
 »a á©fÉªe ¿hóéj ób ,»```dÉàdÉHh .áeƒμëdG iód
 »àdG ádOC’G »a ø©£dG hCG á```HÉ«ædG AÉ°†YCG …ó```ëJ

.á«ª°SôdG äGôHÉîªdG Iõ¡LCG É¡eó≤J
 áª¶æe â```ÑMQ ,2008 •É```Ñ°T/ôjGôÑa »```ah
 …CGQ AÉæé°S á```©HQCG øY êGôaE’ÉH á```«dhódG ƒ```Ø©dG
 ¥ƒ≤ëd ø```«à«dhO ø«JógÉ©e ≈```∏Y ÉHƒc ™```«bƒàHh
 πbC’G ≈∏Y kÉ```°üî°T 58 ∑Éæg ¿CG ó```«H .¿É```°ùfE’G
 á«ª∏°ùdG º```¡à°SQÉªe Oô```éªd ÉHƒc »a ø```«∏≤à©e
 ƒØ©dG áª¶æe º```gôÑà©Jh .á«°SÉ°SC’G º```¡JÉjôëd
 AÉæeCGh IòJÉ°SCG ¿ƒ```ª°†jh .…CGQ AÉ```æé°S á«dhódG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ø«©aGóeh ø««Øë°Uh áÑàμe

الزج بطبيب في السجن

كـوبـا

 اختطاف مدافع عن حقوق 
اإلنسان وصحفيين

السـلطات  إىل  رسـائل  كتابـة  يرجـى   À
األنغوشية تدعوها إىل إجراء تحقيق حيادي 
وشامل يف خطف أوليغ أورلوف والصحفيني 
 Yuri الثالثة ورضبهم. وترسل املناشدات إىل
 Turygin, Prosecutor of the Republic of
 Ingushetia, Ul. Fabrichnaya 9, Nazran
 366720, Republic of Ingushetia,

.Russian Federation
طريقـة املخاطبة: السـيد النائـب العام يف 

جمهورية أنغوشيا

À يرجـى كتابة رسـائل إىل السـلطات 
الكوبية تدعوها إىل اإلفراج عن مارتشيلو 

كانو رودريغز فوراً ودون قيد أو رشط.
 Sr. Raúl Castro :وترسل املناشـدات إىل

Ruz, Presidente, Havana, Cuba
فاكس: 53+ 7 8333 085، 

cuba@un.int :بريد إلكرتوني
طريقة املخاطبة: سيادتكم

تظل نساء وفتيات كثريات يعانني من اآلثار املدمرة للعنف واالنتهاكات يف ليبرييا (كوالهون، يناير/كانون الثاني 2008.

النساء الليبيريات يكافحن إلعادة بناء 
حياتهن بعد الحرب 
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 AÉ«MC’G »a ∞æ©dGh ô≤ØdG áeGhO iô°SCG
ÉμjÉeÉL »a Iô«≤ØdG á«∏NGódG

هناك أزمة أمن عام يف األحيـاء الداخلية الفقرية بجامايكا التي لديها 
أعىل معدالت لجرائم العنف يف العالم. واألغلبية الساحقة من الضحايا 
هم أشخاص فقراء من األحياء الداخلية الفقرية، وبخاصة كينغستون 
وسبانيش تاون (الحي األسباني)، الذين ليس لديهم املال لدفع تكلفة 
األمن الخاص. ويخذل نظام القضاء يف جامايكا ضحايا العنف هؤالء، 
ويكفل إفـالت العصابات اإلجرامية من العقـاب. وبالكاد تجاوز عدد 
جرائم القتل التي حققت فيها الرشطة وسوّتها يف العام 2005 الثلث؛ 

أما بالنسبة للجرائم املتعلقة باملخدرات فإن الرقم هو صفر.
ويعيش أكثر من 30 باملائة من سـكان منطقة مدينة كينغسـتون 
يف هـذه األحياء الداخلية يف أوضاع تتسـم باالكتظاظ الشـديد والفقر 
مع ارتفاع معدل البطالة وسـوء أوضاع السـكن وشح املياه وانقطاع 

الكهرباء والغاز، واستخدام املراحيض املشرتكة.
االستخدام املفرط للقوة

عندمـا تتدخل قوات األمن يف هذه املناطـق، غالباً ما تفعل ذلك عرب 
اللجـوء إىل العنـف واالسـتخدام املفـرط للقوة. ويجد سـكان األحياء 
الداخليـة الفقـراء أنفسـهم بني نـاري عنـف العصابـات اإلجرامية 
ووحشـية الرشطة. وقد قتل جهاز رشطـة جامايكا الذي ُيفرتض به 
حمايـة الناس من العنف ما ال يقل عن 229 شـخصاً يف العام 2006. 
وتوحي املالبسـات املحيطة بالعديد من عمليات القتل هذه بأنها ربما 

تكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وُيحطـم اإلفـالت من العقـاب الذي يبـدو أن أفراد قـوات الرشطة 
املتهمني بارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسـان يتمتعون به أية ثقة لدى 
هـذه املجتمعات املحليـة يف التزام السـلطات بإقامة العـدل وحماية 

حقوقهم.
وقد بسـط زعمـاء العصابـات املعروفني «باألسـياد» سـيطرتهم 
عـىل هذه املناطق. وهم يبتزون «الرضائب» من املؤسسـات التجارية 
املحلية ويوزعون املواد الغذائية والكتب املدرسية والوظائف القانونية 
وغري القانونية ويعاقبون األشـخاص الذين يعتقدون أنهم لم يمتثلوا 

لقواعدهم ويقتلونهم أحياناً.
ولم تتقاعس الحكومات املتعاقبة والقادة السياسـيون عن حماية 
النـاس من العنف الذي تمارسـه العصابات وحسـب، بـل إنها لعبت 
أيضـاً دوراً يف السـماح بتفيش العنـف. ويبلغ حكم «األسـياد» أوجه 
يف ما يسـمى بــ «مجتمعـات الحاميات»، التـي أنشـأ كالً منها أحد 
الحزبني السياسيني الرئيسيني لضمان مقعد يف االنتخابات. ويتعرض 
املعارضـون للحزب الحاكم يف مجتمعهم املحيل لخطر املوت عىل أيدي 
العصابات املسـلحة، أو إللحـاق الرضر بممتلكاتهم عـىل أقل تقدير. 

وُيرغم السكان عىل التصويت ملرشح «الحامية» عرب التخويف.
وملزيد من املعلومات، انظر تقرير «ليقتلوا بعضهم بعضاً»: األمن العام 

.(AMR 38/001/2008) يف األحياء الداخلية الفقرية يف جامايكا
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«النظام فاسـد جداً لدرجة أنك ال تسـتطيع أن تثق بأحد. بعض أفراد 
الرشطة تربطهم صداقة وطيدة باألشـخاص األشقياء، لذا يمكن ألي 

كان أن يأتي ويقتلني أو يقتل أرستي يف أي وقت». 

والـد أندريـه توماس البالغ من العمر 19 عاماً، يف حديث لـه إىل منظمة العفو الدولية حول 
وفاة ابنه يف سيارة للرشطة أثناء نقله إىل املستشفى.
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 ,¥Gô©∏d »μjôeC’G hõ```¨dG ≈∏Y äGƒ```æ°S ¢ùªN »°†e ó```©H
 .ºdÉ©dG »```a IQƒ£N ∫hó```dG ôãcCG ió```MEG ¥Gô```©dG πμ```°ûj
 ∞æY ∫ÉªYCG »a ô¡°T πc πà≤∏d ¢UÉî°TC’G äÉÄe ¢Vô©àjh
 AÉªdGh AÉHô¡μdG ´É```£≤fGh ô≤ØdG Oó¡j É```ªæ«H ,ájô°ûà°ùe
 ∞æ©dG OÉjORGh á```«Ñ£dG ΩRGƒ∏dGh á«FGò¨dG OGƒ```ªdG ¢ü≤fh

.¢SÉædG øe ≈°üëoj ’ OóY IÉ«M äÉ«àØdGh AÉ°ùædG ó°V
 äÉj’ƒdG IOÉ«≤H á```«°ùæédG IOó©àe Iƒ```≤dG â≤ØNCG óbh
 ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S ó```«WƒJ »a á«bGô©dG á```eƒμëdGh IóëàªdG
 ,ø```eC’Gh ΩÓ```°ùdG ∫Ó```MEGh ¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤ëH ∂```°ùªàdGh
 π°UGƒJh .ÜÉ```≤©dG ø```e äÓ```aE’G Iô```gÉ¶d ó```M ™```°Vh hCG
 .º¡∏àbh º¡Ñjò©Jh ø««fóªdG ∞£N áë∏°ùªdG äÉ```YÉªédG
 »a º¡Yô°üe ¢```UÉî°TC’G øe ±’B’G äGô```°ûY »≤d óbh
 áaÉc ±GôWC’G âÑμJQGh .á```jQÉëàfG äÉªég hCG äGô«éØJ
 óM ≈dEG É¡°†©H π°Uh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á```ª«°ùL äÉcÉ¡àfG

.á«fÉ°ùfE’G ó°V ºFGôLh ÜôM ºFGôL
 AÉæÑdG IOÉ```YEGh …OÉ°üàb’G ¢TÉ©àf’G á```«∏ªY â```ª°ùJGh
 øμd ,∞æ©dG ≈dEG kÉ«FõL ∂dP iõ©oj å«M ,ójó°ûdG A§ÑdÉH
 IQÉ°†dG äÉ°SÉ«°ùdGh OÉ```°ùØdGh §«£îàdG Aƒ```°S ≈dEG kÉ°†jCG

.»bGô©dG ¢û«édG πM πãe
 QÉªYEÓd á```°ü°üîªdG ∫Gƒ```eC’G øe ô«Ñc Aõ```L ≥```ØfoCGh
 ájôμ°ù©dG äÉcô```°ûdG ≈∏Y ∂dP ø```ª°V øeh ,øeC’G ≈```∏Y
 á«Ñ∏J ≈∏Y kÉ«Ñ°ùf π«∏b Qób ’EG ≥Øæj ºdh .á°UÉîdG á«æeC’Gh
 ø««bGô©dG ∫ÉLôdGh AÉ°ùædGh ∫ÉØWC’G ø```«jÓe äÉLÉ«àMG
 πc øe ø«æKG øe ô```ãcCG ó≤àØjh .ô≤ØdG øe ¿ƒfÉ©j ø```jòdG
 á©HQCG øe ôãcCG ¢û«©jh ,øeB’G Üô°ûdG AÉe ø««bGôY áKÓK
 ,Ωƒ«dG »a óMGh Q’hO ø```e πbCG ≈∏Y ø««bGôY 10 πc ø```e
 øe ¿ƒfÉ©j πª©dG ≈```∏Y øjQOÉ≤dG ¿Éμ°ùdG OGó```©J ∞°üfh
 äGóYÉ°ùe ≈```dEG áª°ùf ø«jÓe á```«fÉªK êÉàëjh ,á```dÉ£ÑdG
 º«∏©àdGh á```ë°üdG ÉeÉ¶f ó¡°T ó```bh .≥eôdG ó```°ùd áFQÉW

 ÖÑ°ùH ájQhô°V ô«Z IÉah ä’ÉM ≈dEG iOCG Ée ,kÉ«∏©a kGQÉ«¡fG
 »a á«eC’G ä’ó©e ´É```ØJQGh á«Ñ£dG ájÉYôdG ≈dEG QÉ```≤àa’G

.∫ÉØWC’G ±ƒØ°U
 ∞```æ©dG Ió```M äó```à°TG ,2006  ΩÉ```©dG ø```e kGQÉ```ÑàYGh
 øe QGôØdG ≈```dEG ¢SÉædG øe ójó©dG ô```£°VG Ée ,»```ØFÉ£dG
 …CG ,ø«MRÉf áª°ùf ø«jÓe á©HQC’G ¥ƒØj Ée äÉHh .ºgQÉjO
 ¥Gô©dG ¿Éμ°S OGó©J ´ƒªée øe áFÉªdÉH 15 øe Üô≤j É```e

 .áª°ùf ¿ƒ«∏e 27 `H Qó≤ oj …òdG
 É¡°ùØf ≈∏Y áª°ù≤æªdG ,á```«bGô©dG áeƒμëdG â```°ùYÉ≤Jh
 Iô«£îdG äÉcÉ¡àf’G ™e πeÉ©àdG »```a ,á«ØFÉW ¢ù°SCG ≈∏Y
 .É¡d á©HÉàdG ø```eC’G äGƒb É¡àÑμJQG »```àdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ```≤ëd
 øeC’G äGƒ```b iód É```eEG ¢```üî°T 60,000 AÉ```gR π```≤à© ojh
 õ```éàëojh .á```«°ùæédG IOó```©àe Iƒ```≤dG ió```d hCG á```«bGô©dG
 √ô«Zh Öjò©àdG ¢SQÉªojh .áªcÉëe hCG áª¡J ¿hóH º¡ª¶©e
 ¿ƒé°ùdG »a á```aƒdCÉe IQƒ°üH á```∏eÉ©ªdG Aƒ°S Ühô°V ø```e
 äGƒb Iô£«°ùd á```©°VÉîdG áWô°ûdG õcGôeh äÓ```≤à©ªdGh

.á«bGô©dG øeC’G
 IOÉYEG òæe ™°SGh ¥É£f ≈∏Y ΩGó```YE’G áHƒ≤Y Ωóîà°ùoJh
 ¢UÉî°TC’G äÉÄe ≈∏Y ºμ oM óbh .2004 ΩÉ©dG »a É¡H πª©dG
 kÉ°üî°T 33 ΩóYoCGh QƒédG á```¨dÉH äÉªcÉëe ó©H ΩGóYE’ÉH

.2007 ΩÉ©dG »a πbC’G ≈∏Y
 áWQƒàªdG ±GôWC’G ™«ªéH á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe Ö«¡Jh
 ¢üî°T πμd á«fÉ°ùfE’G ¥ƒ≤ëdG ΩGôàMG ∞```æ©dG ∫ÉªYCG »a
 »≤«≤M º```YO º```jó≤J »```dhódG ™```ªàéªdÉHh ,¥Gô```©dG »```a
 ¿B’G ¿ƒ°û«©j »```bGôY ø«jÓe á©HQCG ø```e ôãcCG √ÉaQ π```Øμj
 øjôé¡ªc hCG ¿OQC’Gh á```jQƒ°S πãe ∫hO »a ø«ÄLÓc É```eEG

.¬°ùØf ¥Gô©dG »a kÉ«∏NGO
 ¢ùªN ó©H ¥Gô©dG :¢```SCÉ«dGh QRÉéªdG ø«H ôjô≤J ô```¶fG

.(MDE 14/001/2008) äGƒæ°S

األخبار وآخر التطورات
ÉHhQhCG ¢ù∏ée øe IQÉ°S Iô°ûH

ــار: دخلت اتفاقية مجلـس أوروبا الخاصة بالعمل ضد االتجار بالبـرش حيز النفاذ يف 1 فرباير/ االتج
شباط 2008. وأصبحت ست عرشة دولة أطرافاً يف االتفاقية. وهي ملتزمة اآلن باتخاذ إجراءات لتجريم 
االتجار وحماية حقوق األشخاص الذين يتم االتجار بهم. وتشمل هذه التدابري التعرف بدقة عىل هوية 
األشخاص الذين يتم االتجار بهم، وتقديم عروض غري مرشوطة للمساعدة والحماية وضمان حصول 

الضحايا عىل سبيل انتصاف، بما يف ذلك التعويض املادي.
المدافعون عن حقوق اإلنســان: اعتمدت لجنـة وزراء مجلس أوروبا إعالناً يف 1 فرباير/شـباط 
2008 ينشـئ فعلياً آلية جديدة لحماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أوروبا. ويكلف اإلعالن مفوض 
مجلس أوروبا املعني بحقوق اإلنسـان مناقشـة حـاالت املدافعني عن حقوق اإلنسـان، ومن ضمنهم 

أولئك املعرضون لخطر فوري، مع املسؤولني الحكوميني.
التمسك بالحظر المفروض على التعذيب: قضت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن اإلعادة 
القرسية للمواطن التونيس نسـيم سـعدي مـن إيطاليا إىل تونس حيث يمكـن أن يتعرض جدياً لخطر 
التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة، يمكن أن تنتهك االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. وكانت 
محكمة عسـكرية تونسـية قد أصدرت حكماً غيابياً عىل نسيم سعدي بشـأن جرائم تتعلق باإلرهاب 
ُزعم أنها ارُتكبت يف الخارج. وُتسـتخدم االعرتافات التـي ُتنتزع تحت وطأة التعذيب يف تونس كدليل يف 
املحاكمـات التي تؤدي إىل إصدار أحكام بالسـجن ملدة طويلة أو حتـى إىل إصدار عقوبة اإلعدام. وأعاد 
الحكـم التاريخي الصادر عن املحكمة تأكيد الحق املطلـق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب 

سوء املعاملة؛ وهو ينطبق عىل الجميع، ومن ضمنهم أولئك الذين يشتبه يف تورطهم باإلرهاب.

 Aƒ°†dG IôFGO »a IóëàªdG ºeC’G »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉMÓ°UEG
باتـت سـجالت الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف شـتى أنحـاء العالم عىل صعيد حقوق اإلنسـان عىل 
وشـك الخضـوع لفحص صارم بطرق َتبنيَّ للعديـد من املراقبني أنها كانت غري متوافرة سـابقاً. ومن 
املقرر أن تبدأ عملية مراجعة جديدة يف إبريل/نيسـان وتقدم منظمة العفو الدولية إسهاماً ملموساً يف 

انطالقتها.
وتشـكل املراجعـة الدوريـة العاملية آلية جديـدة لدى مجلس حقوق اإلنسـان التابـع لألمم املتحدة 
وسُرتاجع بصورة منتظمة واجبات والتزامات حقوق اإلنسان املرتتبة عىل جميع الدول األعضاء البالغ 
عددها 192 دولة. وسـُيعالج هذا التدقيق املنتظم واملنهجي، الذي سـتجريه الحكومات أنفسـها، أحد 
االنتقادات الرئيسـية لسـلف املجلس أي اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التي اُتهمت بأنها لم تدرس إال 

سجالت عدد قليل من الدول، وغالباً ما تحاشت األوضاع امللحة ألسباب سياسية.
وسـتنظر مجموعة العمل املعنية باملراجعة الدورية العاملية بني 7 و18 إبريل/نيسان يف سجالت 16 
دولة عىل صعيد حقوق اإلنسـان هي: الجزائر واألرجنتني والبحرين والربازيل والجمهورية التشـيكية 
واإلكـوادور وفنلنـدا والهند وإندونيسـيا واملغرب وهولندا والفلبـني وبولندا وجنـوب أفريقيا وتونس 
واململكة املتحدة. وسـتعقب هذه املرحلة األولية جلسـتان أخريان يف العام 2008، بحيث يتم النظر يف 

سجالت 48 دولة، يتم اختيارها بالقرعة، خالل العام.
ع مبادرة حكومات الـدول الخاضعة للمراجعة إىل إجراء  ومن السـمات املهمة للعمليـة الجديدة توقُّ
مشـاورات واسـعة مع املجتمـع املدني. وما فتئت منظمـة العفو الدولية تقوم بعمليات كسـب تأييد 
نشـطة تكفل سـماع أصوات كل املعنيني. وقـد قدمت معلومات حول 14 دولة مـن أصل الدول الـ 16 
أعـاله. ويعمل أعضاؤهـا وأنصارها مع املجتمع املدني داخل كل دولة عـىل التوعية بالعملية الجديدة. 
وبرغم أنه ليس من املؤكد عىل اإلطالق بأن تتكلل املراجعة الدورية العاملية بالنجاح عىل الصعيد العميل، 
إال إنه يؤمل بأن تسـاعد الفرصة الفريدة املتاحة اآلن لوضع اآللية عىل تسـجيل سوابق جيدة من أجل 

املستقبل.
وملزيد من املعلومات حول املراجعة الدورية العاملية انظر 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

ΩÉæà«a »a ø««HÉ≤ædG øe ójõe ≈∏Y øé°ùdÉH ΩÉμMCG QGó°UEG
صدرت أحكام عىل ثالثة أعضاء يف منظمة العمال - املزارعني املتحدين يف ديسمرب/كانون األول 2007 
جـرى تأكيدها عند االسـتئناف يف فرباير/شـباط 2008. وقد اُتهموا بجمع شـكاوى حول اسـتخدام 
األرايض وإرسـالها إىل الخارج وتبني أنهم مذنبون بموجب املادة 258 من قانون العقوبات «باستغالل 
حقـوق الديمقراطية والحرية للمسـاس بمصالح الدولـة، والحقوق واملصالـح املرشوعة للمنظمات 

واملواطنني».
وقد ُحكم عىل دوان فان ديني بالسجن ملدة أربع سنوات ونصف السنة؛ وعىل ابنه دوان هوي تشوونغ 
بالسـجن ملدة سـنة ونصف السنة؛ وعىل ثان ثي يل هانغ بالسـجن ملدة ثالث سنوات. وال ُيعرف مصري 
العضو الرابع يف منظمة العمال - املزارعني املتحدين فونغ كوانغ وكيوين الذي ُقبض عليه يف نوفمرب/
ترشيـن الثاني 2006. ويحني موعد اإلفراج عن دوان هوي تشـوونغ يف مايو/أيـار 2008. ويف مايو/
أيار 2007 ُحكم عىل تران كووك هيني الناطق باسـم منظمة العمال - املزارعني املتحدين بالسجن ملدة 

ثالث سنوات.
انظر املناشدة العاملية الصادرة يف مايو/أيار 2007 وتحديثها الصادر يف يوليو/تموز 2007.

áë∏°SC’G øe óë∏d ê uhôj »dhO Iôc ÖY’

منظمة العفو الدولية

 »a ≥HÉ°S ôjRh ƒgh ,Éμæ«Jhô«cÉàf õdQÉ°ûJ »°†≤j
 10 Ióªd ø```é°ùdÉH áHƒ≤Y ,á```jófGhôdG á```eƒμëdG
 »fóªdG ¿É«°ü©dG ≈∏Y ¢†jôëàdG á```ª¡àH äGƒæ°S
 á```ªcÉëe Ö```≤Y á```«eGôLEG ô```°UÉæ©H •É```ÑJQ’Gh
 ø«é°S á«dhódG ƒ```Ø©dG á```ª¶æe √ôÑà©Jh .Iô```FÉL

.•ô°T hCG ó«b ¿hO ¬æY êGôaE’G ≈dEG ƒYóJh …CGQ
 ¥ÓWEG ≈∏Y Éμæ«Jhô«cÉàf õ```dQÉ°ûJ óYÉ°S óbh
 QÉjCG/ƒjÉe »```a ójóéà∏d »```WGô≤ªjódG Üõ```ëdG
 ƒ¨fƒªjõ«H Qƒ```à°SÉH ≥```HÉ°ùdG ¢```ù«FôdG ™```e 2001
 IóY »```a ôjRh Ö```°üæe π```¨°Th .ø```jôNBG á```à°Sh
 ø«H ƒ¨fƒªjõ«H Qƒà°SÉH á°SÉFQ Iôàa ∫ÓN äGQGRh

.2000h 1994 ø«eÉ©dG
 »a º¡©«ªL á```«fÉªãdG ∫É```LôdG ≈```∏Y ¢```†Ñ obh
 IôFÉL áªcÉëe º¡d äôLh 2002 ¿É°ù«f/πjôHEG
 á≤Kƒe ™ªb á```∏ªM QÉWEG »```a øé°ùdG GƒYOhoCG º```K
 á«æWƒdG á```¡ÑédG ,ºcÉëdG Üõ```ëdG É¡æ°T kGó```«L
 âªYRh .á«°SÉ«°ùdG á```°VQÉ©ªdG ó°V ,á```jófGhôdG
 Gƒª¶f ∫É```LôdG ¿CG ájófGhôdG á```«æWƒdG á```¡ÑédG
 ΩÉ©dG ΩÉ¶ædÉH ∫ÓNE’G ó°ü≤H ájô°S äÉYÉªàLG
 ¢```†©H ±Gó```¡à°SGh á```«∏gC’G äÉ```YGõ`ædG IQÉ```KEGh

.∫É«àZ’ÉH ø««eƒμëdG ø«dhDƒ°ùªdG
 ø```jôNB’G ø```«ª¡àªdG ™```«ªL ≈```∏Y äQó```°Uh
 øé°ùdÉH ΩÉμMCG Éμ```æ«Jhô«cÉàf õdQÉ°ûJ AÉæãà°SÉH
 á«eGôLEG á«©ªL øjƒμJ áª¡àH äGƒæ°S ¢ùªN Ióªd
 ƒ¨fƒªjõ«H Qƒ```à°SÉH ÉeCG .º```¡JÉ«eƒμëe Gƒ```°†eCGh
 õdQÉ°ûJ øe ôÑcCG »```eÓYEG ΩÉªàgÉH »¶M …ò```dG
 ∫ƒH ¢```ù«FôdG ¬```æY í```Ø°U ó```≤a ,Éμ```æ«Jhô«cÉàf

 »```∏NCGh »```eÉ``ZÉc
 6  »```a  ¬```∏``«``Ñ```°S
 ¿É`````°ù«f/π```jô``H EG

.2007
 ô```````̀ s°```````̀ü```````̀bh
 õdQÉ````°ûJ  ∞``«`bƒ`J
 É`̀μ`̀ æ`̀ «`̀ Jhô`̀ «`̀ cÉ`̀ à`̀ f

 øY  º¡àªcÉëeh  º¡dÉ≤àYGh  øjôNB’G  ∫ÉLôdGh
 ø«ª¡àª∏d  íª o°Sh  .á`̀«`̀dhó`̀dG  ô«jÉ©ªdÉH  AÉ`̀aƒ`̀dG
 ¢†aQh  Oƒ¡°ûdG  øe  §≤a  Ohóëe  OóY  ºjó≤àH
 Oƒ¡°T  ÜGƒéà°SÉH  ´É`̀aó`̀∏`̀d  ìÉª°ùdG  »°VÉ≤dG

.πeÉc πμ°ûH äÉÑKE’G
 kÉfÉ«MCG Oƒ¡°ûdG ∫GƒbCG âYõoàfG OQh Ée Ö°ùëHh
 äGOÉ¡°ûdG â°†bÉæJh .Öjò©àdG hCG §¨°†dG âëJ
 ∫GƒbC’G ™e äÉ```ÑKE’G Oƒ¡°T ¢†©H É```¡H ≈dOCG »```àdG
 áªμëªdG äÉ```ÑKE’G Oƒ```¡°T óMCG ≠```∏HCGh .á```≤HÉ°ùdG
 ™aGóH áeÉ©dG á```HÉ«ædGh á```Wô°ûdG ≈∏Y Üò```c ¬fCG

.±ƒîdG
 øe kÉjCG ¿CG á°ùªîdG »```ØædG Oƒ¡°T ™«ªL ô```cPh
 ∫É©aC’G ø```e kÉjCG Gƒ```ÑμJôj º```d á```à°ùdG ø```«ª¡àªdG
 Éμæ«Jhó«cÉàf õdQÉ°ûJ õéàëojh .ºgó°V áeƒYõªdG
 ¿CG Qô≤ªdG øe å«M …õcôªdG »dÉ¨«c ø```é°S »a

.2012 ΩÉ©dG ≈àM ¬«a ≈≤Ñj

روانـدا

À يرجى كتابة رسـائل تدعـو إىل اإلفراج 
تشـارلز  عـن  املـرشوط  وغـري  الفـوري 

نتاكريوتينكا باعتباره سجني رأي.
 President :وترسل املناشدات إىل

 Paul Kagame, Présidence de la
République, BP 15 Kigali, Rwanda

فاكس: 250+ 58 43 90
طريقة املخاطبة: سيادتكم

 ينبغي اإلفراج عن الوزير

بين المجازر واليأس في العراق

ُيقدِّم املشاهري ونجوم 
الرياضة الذين يتمتعون 

بحضور بارز دعماً لحملة 
الحد من األسلحة. ومن 

ضمنهم ليليان ثورام 
(إىل اليمني) العب الكرة 

الدويل الفرنيس الذي 
يمسك بكرة قدم تحمل 
توقيعه. وترمي الحملة 

إىل الرتويج ملعاهدة 
تجارة األسلحة قبل 

إقامة مباريات كرة القدم 
األوروبية للعام 2008. 
ويزمع أعضاء منظمة 
العفو الدولية يف جميع 
مناطق العالم الرتويج 

للحملة عرب تنظيم 
مباريات مستخدمني 

كرات قدم خاصة بالحد 
من األسلحة. 

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l

أبو عبد الله (إىل اليمني) يقف عىل أطالل دكانه السابق، الذي ُدمر بانفجار قنبلة يف فرباير/شباط 2007. وقد ُقتل اثنان من أبنائه يف 
االنفجار. ولقي عرشات اآلالف من األشخاص مرصعهم يف انفجارات وهجمات انتحارية وقعت يف شتى أنحار العراق.
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منظمة العفو الدولية

لدى المملكة العربية السعودية أحد أعلى معدالت اإلعدام بين دول العالم 
منذ سـنوات عديدة. إذ أُعدم ما ال يقل عن 158 شخصاً في العام 2007، 
وسـجلت منظمة العفـو الدوليـة 31 عملية إعدام على األقـل في العام 
2008 مـع ذهاب نشـرة األخبار إلـى المطبعة. وقد أُديـن الذين أُعدموا 
بارتـكاب جرائم تضمنت القتل والسـطو المسـلح والجرائـم المتعلقة 

بالمخدرات.
وغالبـاً ما يتم إصـدار أحكام اإلعدام في السـعودية عقب محاكمات 
سـرية تتم بإجـراءات مقتضبة وتنتهـك المعايير الدوليـة للمحاكمات 
العادلة والقانون المعمول به في السـعودية نفسها الخاص باإلجراءات 
الجنائية وممارسـة مدونة القوانين. وال يحصل الذين ُيتهمون بارتكاب 
جرائـم ُيعاقب عليها باإلعدام على مسـاعدة قانونية ُتذكر، وفي حاالت 
عديـدة ال يحاطون علماً بسـير اإلجـراءات القانونيـة المتخذة ضدهم. 
وبحسب ما ورد ُيدان العديد من المتهمين بدرجة كبيرة أو حصرية على 
أسـاس «االعترافـات» التي يدلون بهـا في االعتقال السـابق للمحاكمة 
والتي يزعمون أنها انُتزعت منهم تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال 
اإلكراه أو بواسـطة الخداع، لكن برغم ذلك تقبل بها المحاكم. وغالباً ما 
ُيستجوب األجانب وُيحاكمون بدون تزويدهم بأي قدر كاف من الترجمة 

الشـفوية أو الخطية، فتكون النتيجة عـدم فهمهم لإلجراءات في أغلب 
األحيان وحرمانهم من فرصة فعالة لتقديم دفاعهم.

ومـن بيـن المعرضين لخطر اإلعدام سـتي زينب بنـت دوهري روبا، 
وهي امرأة إندونيسية تظل محتجزة في سجن المدينة منذ العام 1999. 
وبحسـب مـا ورد تعاني من إعاقة عقليـة. وقد ورد أنهـا أُدينت بعد أن 

«اعترفت» بقتل مخدومها خالل استجوابها من جانب الشرطة.
كذلك حال المواطن النيجيري سـليمون أوليفيمي الذي ورد أنه ُحكم 
عليه باإلعدام في مايو/أيار 2005 بشأن قتل شرطي في جدة في العام 
2002. وكان واحـداً مـن 13 نيجيرياً ُقبض عليهـم، وُوجهت إليهم تهم 
بشـأن مقتله. وخالل محاكمته التي جرت باللغـة العربية، وهي لغة ال 
يفهمها، لم ُيسـمح لسـليمون أوليفيمـي بتمثيل قانوني أو بمسـاعدة 

قنصلية، وبحسب ما ورد لم ُتقدَّم له ترجمة وافية.
وُتطبـق عقوبـة اإلعـدام في السـعودية علـى مجموعة واسـعة من 
الجرائـم، بينهـا بعـض الجرائم التـي ال تترتـب عليها عواقـب مميتة. 
ويتـم اإلعدام بقطـع الرأس وينفذ أمـام المأل. وتواصـل منظمة العفو 
الدولية القيام بحمالت مكثفة بشـأن حاالت فردية في المملكة العربية 

السعودية، وكذلك من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام عالمياً.

احتجاج دولي على إعادة 
فتح سجن في بيرو 

 á«æeCG äGAGôLEÉH •ÉëªdG É°ûàdÉH’É°ûJ øé°S ìÉààaG IOÉYEG ™e
 A’õ`ædG ´É°VhCG π¶J ,2007 ∫hC’G øjô°ûJ/ôHƒàcCG »a iƒ°üb

.á«dhódG ƒØ©dG áª¶æªd áÑ°ùædÉH ójó°T ≥∏b Qó°üe ¬«a
 øjô°ûJ/ôHƒàcCG »a ≈dhC’G Iôª∏d íàoàaG ó```b øé°ùdG ¿Éch
 ≥∏©àJ ºFGôL ÜÉμJQÉH ø«ª¡àe AÉæé°S RÉéàM’ 1997 ∫hC’G
 øe Égô«Zh á```«dhódG ƒØ©dG á```ª¶æe âYO ó```bh .ÜÉ```gQE’ÉH
 ÖÑ°ùH ¬bÓZEG ≈dEG IQôμàe IQƒ°üH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉª¶æe
 ≈∏Y »FÉ¡ædG ¬©bƒeh AÉæé°ùdG É¡¡LGƒj »àdG ´É°VhC’G Aƒ```°S
 ™«ªL π≤ of ,2005 •ÉÑ°T/ôjGôÑa »```a kGô«NCGh . m∫ÉY ´É```ØJQG
 ∫hC’G øjô°ûJ/ôHƒàcCG »```a ¬```fCG ó«H .¬LQÉN ≈```dEG AÉ```æé°ùdG
 øé°ùdG ΩGóîà°SÉH äCGóHh ÉgQGôb äÉ£∏°ùdG â°ùμY ,2007

.ójóL øe
 ƒfÓÑ«àdCG øe ádhõ©e á≤£æe »a É°ûàdÉH’É°ûJ øé°S ™≤jh
 øeh .á```«HƒæédG ƒ```fƒH á¶aÉëe »```a hô```«ÑdG (äÉ```©ØJôe)
 øY ¬YÉØJQG ó```jõj …òdG ,ø```é°ùdG ≈dEG ∫ƒ```°UƒdG Ö```©°üdG
 »dÉàdÉHh ,ô```ÑdG ≥jôW ø```Y ,ôëÑdG í```£°S øY ô```àe 4600
 AÉHôbC’G ™```e ∫É°üJG ≈```∏Y AÉ≤ÑdG »```a AÉæé°ùdG ≥```M ó```«≤j

.AÉÑWC’Gh ø«eÉëªdGh
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ```≤ëd á```«μjôeC’G ∫hó```dG áæéd â```£∏°S ó```bh
 ∂dòc ,É°ûàdÉH’É°ûJ øé°S »a á«°SÉ≤dG ´É°VhC’G ≈∏Y Aƒ°†dG
 iôNCG äÉ¡Lh áëdÉ°üªdGh á≤«≤ë∏d á«ahô«ÑdG áæé∏dG â∏©a

.IójóY
 ájQƒà°SódG á```ªμëªdG â°†b 2002 •ÉÑ°T/ôjGôÑa »```ah
 A’õ`ædG IOÉYEÉH ÖdÉ£j ¢SÉªàdG áë∏°üªd kÉ«FõL hô`«ÑdG »```a
 á«dhDƒ°ùe º```μëdG Oóëjh .Éª«d »```a á«∏°UC’G º¡fƒé°S ≈```dEG
 øe øé°ùdG »ØXƒeh AÉæé°ùdG ájÉªM øY øé°ùdG äÉ```£∏°S
 A’õ`æ∏d ìÉª°ùdGh á«ë°U áÄ«H ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢SQÉ≤dG Oô```ÑdG
 IOÉYEG QÉWEG »```a º¡JÓFÉY ™e á```ª¶àæe ä’É°üJG AGô```LEÉH

.á«YÉªàL’G º¡àÄ°ûæJh º¡Ø«≤ãJ

ال يصُلح بأن يكون سجناً 

 »a øé°ùdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«μjôeC’G ∫hódG áæéd äQGR
 √QÉÑàYG{ ≈∏Y á«ahô«ÑdG ádhódG âãMh .2002 ÜBG/¢ù£°ùZCG

.z kÉæé°S ¿ƒμ«d kÉ«FÉ¡f ídÉ°U ô«Z kGQƒa
/ôHƒàcCG »a ¬ëàa IOÉYEG ≈∏Y ™```«HÉ°SCG á©°†H »°†e ó©Hh
 »æ©ªdG ºdÉ¶ªdG Ö```àμe øe ó```ah QGR ,2007 ∫hC’G ø```jô°ûJ
 ¿CÉH ßM’h É```°ûàdÉH’É°ûJ ø```é°S ƒfƒH »a ¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤ëH
 øY QOÉ°üdG ºμëdG äÉ«°†à≤e ó©H p±ƒà°ùJ ºd ¬«a ´É°VhC’G

.2002 ΩÉ©dG »a ájQƒà°SódG áªμëªdG
 ’ ,á```≤£æªdG É```¡H º```°ùàJ »```àdG IOhô```ÑdG Ió```°T º```ZôHh
 πNGO áÄaóJ óLƒJ ’h á«aÉc äÉ«fÉ£H ≈∏Y A’õ`ædG π```°üëj
 Éªc ,IôaGƒàªdG ¢```T oódG äGhOCG ø```e …CG πª©J ’h .ø```jRÉfõdG
 π≤æd ø«ëdG ∂dP »a áªFGO äÉÑ«JôJ ájCG ∑É```æg øμJ ºd ¬fCG

.øé°ùdG ≈∏Y QGhõdG
 ¿Éμ¡àæj á«àëàdG ¬```à«æHh É°ûàdÉH’É°ûJ øé°S ™bƒe π```¶jh
 hCG á```«°SÉ≤dG á```∏eÉ©ª∏d ¢```Vô©àdG Ωó```Y »```a A’õ````ædG ≥```M
 AÉæé°ùdG áÑbÉ©e óM ≈dEG ¿Ó°üjh ,áæ«¡ªdG hCG á```«fÉ°ùfEGÓdG

.∑Éæg ºgó°V IQOÉ°üdG ΩÉμMC’G ¿ƒ°†≤j øjòdG

بادروا إىل التحرك اآلن! يرجى كتابة رسـائل إىل السـلطات 
البريوفية تدعو إىل إغالق سجن تشاالبالتشا بصورة فورية 
ودائمـة. وملزيد من املعلومـات حول هـذا التحرك، يرجى 
االتصـال بفريـق أمريكا الجنوبيـة يف املوقـع اإللكرتوني 
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رئيس وزراء أستراليا يعتذر

مشاركون يف الحمالت من أجل حقوق السكان األصليني، بينهم منظمة العفو الدولية، يشاركون يف االحتفاالت التي أُقيمت يف يوم االعتذار يف أسرتاليا يف 13 فرباير/شباط.

ُحكم عىل سليمون أوليفيمي باإلعدام يف مايو/أيار 2005.تظل ستي زينب بنت دوهري روبا معرضة لخطر اإلعدام منذ العام 1999.

 áÑbÉ©àªdG äÉ```̀eƒμëdGh äÉfÉªdôÑdG äÉ```̀°SÉ«°Sh ø«fGƒb øY Qò```̀à©f ÉæfEG{
 ≈∏Y zø««dGôà°SC’G É```̀æfGƒNE’ Iójó°T IQÉ```̀°ùNh ºdCGh ¿õëH âÑÑ°ùJ »```̀àdG
 ¢ù«FQ Ω sób •ÉÑ°T/ôjGôÑa 13 »a √É≤dCG ÜÉ£N »Øa .OGO ø«Øc ∫ƒb ó```̀M
 ¿Éμ°ùdG øe záÑ«∏°ùdG ∫É«LC’G{ ≈```̀dEG kÉ«îjQÉJ kGQGòàYG »dGôà°SC’G AGQRƒ```̀dG
 √ò¡H ≥ëd …òdG iPC’Gh IÉfÉ©ªdGh ºdCÓd ∞°SCÉfh .É«dGôà°SCG »a ø««∏°UC’G
 .É¡Ø∏N É¡àcôJ »```̀àdG äÓFÉ©dGh É```̀¡æe øjQóëæªdÉHh á```̀Ñ«∏°ùdG ∫É```̀«LC’G
 äÓFÉ©dG ∂«μØJ Ö```̀Ñ°ùH äÉ≤«≤°ûdGh AÉ```̀≤°TC’Gh AÉHBÓd kGQGò```̀àYG Ωó```̀≤fh

.zäÉ©ªàéªdGh
 AÉæHCGh ø««∏°UC’G ¿Éμ°ùdG ∫ÉØWCG øe 100,000 øY π≤j ’ Ée π°ü oa óbh
 .1970h 1910 ø«eÉ©dG ø«H º```̀¡«dÉgCG øY kGô°ùb âjôà°S ¢ùjQƒJ Iô```̀jõL

 ,ºgQÉjO ≈dEG º```̀¡JOÉYEG ¿GƒæY πªM …ò```̀dG 1997 ΩÉ©dG ôjô≤J Ö```̀°ùëHh
 øe ójó©dG ¢Vô©J ,¢UôØdG DƒaÉμJh ¿É°ùfE’G ¥ƒ```̀≤M áæéd ¬JQó°UCG …òdG
 á°SGQódG ø```̀«ÑJh .á«∏≤Yh á```̀jó°ùLh á«°ùæL äÉcÉ```̀¡àf’ ∫É```̀ØWC’G A’Dƒ```̀g
 ¿Éμ°ùdG ∫ÉØWCG èeód É«dGôà°SCG É¡àé¡àfG »àdG á°SÉ«°ùdG ïjQÉJ π«°üØàdÉH

.ø««∏°UC’G ô«Z ¿Éμ°ùdG ™ªàée »a ø««∏°UC’G
 ´ôa ¬H ΩÉ```̀b …òdG πª©dG ≈∏Y kGó```̀gÉ°T AGQRƒdG ¢```̀ù«FQ íjô°üJ πμ```̀°û ojh
 âMôH Ée »àdG äÉª¶æªdG ø```̀e √ô«Zh É«dGôà°SCG »a á«dhódG ƒØ©dG á```̀ª¶æe
 âYO ∂dòc .»```̀ª°SQ QGòàYG QGó°üà°S’ π```̀jƒW óeCG òæe äÓ```̀ªëH Ωƒ```̀≤J
 áª¡ªdG IQOÉÑdG √òg á©HÉàe ≈dEG á«dGôà°SC’G áeƒμëdG á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe

.É¡d OóëªdG âbƒdG »ah ôjô≤àdG »a IOQGƒdG äÉ«°Uƒà∏d ∫É©a ò«ØæàH

 móëJ »a OGOõJ ájOƒ©°ùdG »a ΩGóYE’G äÉ«∏ªY
»ªdÉ©dG √ÉéJÓd
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