
1. اكتبوا إلى السلطات اليونانية:

- للمطالبة باستمرار التحقيق في الهجوم 
الذي تعرضت له كونستانتينا كونيفا، وبأن يكون 
غير متحيز ومسقالً وفعاالً، بحيث يؤدي إلى 

تقديم الجناة إلى ساحة العدالة؛

- للمطالبة بالحماية للمدافعين عن حقوق 
اإلنسان والنقابيين اآلخرين من هجمات مماثلة. 

 Director of the Prosecutor's Office of the First
 Instance Courts of Athens

(κύριον Προϊστάμενο Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών)

Building No. 16
Proin Sholi Evelpidon

Athens 10167
Greece

2. وابعثوا برسالة دعم إلى 
كونستانتينا كونيفا: 

نفكر فيك ونبعث إليك وإلى عائلتك بأطيب 
التحيات.

Ние мислим за Вас и изпращаме 
на Вас и Вашето семейство 
нашите най-искрени поздрави!

Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας 
και στέλνουμε τις θερμότερες 
ευχές μας σε εσάς και την 
οικογένειά σας.

 The Attica Union of Cleaners 
 and Domestic Workers

Ergatiko Kendro Athinon
Office No. 320 

3rd Septemvriou street 48b 
Athens 10433 

Greece
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أصيبت كونستانتينا كونيفا، وهي عاملة بلغارية مهاجرة وزعيمة 

نقابية تبلغ من العمر 45 سنة، بجروح بليغة في العاصمة اليونانية، 

أثينا، في 22 ديسمبر/كانون األول 2008 عندما هوجمت بحامض 

الكبريتيك من قبل رجال مجهولين أثناء عودتها إلى بيتها من 

العمل. ففقدت اإلبصار في إحدى عينيها، بينما تعاني األخرى 

من الضعف الشديد، كما لحقت بحنجزتها وبمريئها ومعدتها 

أضرار بالغة. 

وانتقلت كونستانتينا كونيفا، وهي في األصل مدرسة للتاريخ، من 

بلغاريا إلى اليونان في 2001 لكسب بعض المال لتغطية نفقات 

عالج ابنها. وأثناء عملها كعاملة تنظيفات، شاركت في أنشطة 

نقابية، لتصبح في نهاية المطاف أمينة سر نقابة أتيكا لعمال 

التنظيفات والعاملين في المنازل. وجاء االعتداء عليها إثر فترة 

من التوترات المتصاعدة بين كونستانتينا كونيفا وصاحب العمل 

الذي تعمل عنده، تلقت خاللها تهديدات من مجهولين عن 

طريق الهاتف. 

ومع أن الشرطة باشرت بتحقيق رسمي في الهجوم، إال أن عدداً 

من منظمات حقوق اإلنسان انتقدت المسار الذي تركزت عليه 

المراحل األولية من التحقيق، وعدم أخذ الجوانب النقابية من 

القضية في الحسبان بصورة كافية. وفي مايو/أيار 2009، ُسلِّمت 

إلى نائب وزير الداخلية مناشدة تضم 22,000 توقيعاً تعهد 

على إثرها بضمان إجراء تحقيق واف وغير منحاز لتحديد الجناة 

وتقديمهم إلى ساحة العدالة. 

وفي يونيو/حزيران 2009، قرر قاضي التحقيق الذي أنيطت 

به القضية إنهاء التحقيق، رغم أنه لم يتم تحديد هوية الجناة. 

وأرسل القرار إلى مكتب المدعي العام الذي يقرر ما إذا كان 

ينبغي إقفال ملف القضية أو إعادتها لمزيد من التحقيق. وقد 

أعرب محامو كونستانتينا كونيفا عن بواعث قلق خطيرة بأن 

القضية سوف تغلق. ويعتقدون أن التحقيق اتخذ منحى خاطئاً، 

حيث يشيرون إلى عمليات تأخير في تحقيقات سلطات الشرطة 

في القضية، وإلى حقيقة أنه لم يجر أي تحقيق في المنطقة 

التي حدث فيها االعتداء، وإلى أن قاضي التحقيق لم يسع إلى 

تحديث شهادة كونستانتينا كونيفا بعد شهادتها األولية.

وفي غضون ذلك، ما زالت كونستانتينا كونيفا في المستشفى 

بعد تسعة أشهر، في انتظار عدة عمليات جراحية أخرى. 

نرجو مساعدتكم
لدعم كونستانتينا كونيفا، اليونان
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كونستانتينا كونيفا قبل 
تعرضها للهجوم


