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قافلةةضميرةإلاوظانر
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في ظل الحسب اإلاظخمسة في طىزٍت مىر آذاز طىت  2011؛ ججاوش عدد الشهداء مليىن شهيد ،ودخل السجىن الظىزٍت عدد ال ًحص ى مً اإلادهيين ،وال
ًصاٌ ًسشح في اإلاعخلالث عشساث آلاالف مً اإلاعخللين.
بلغ عدد اليظاء اإلاعخلالث وفم البياهاث السطميت اإلاسجلت التي حصلىا عليها مً اإلاىظماث الظىزٍت لحلىق ؤلاوظان  13,581امسأة مً آذاز  /مازض
 2011م وحتى نهاًت عام 2017م ,كماةثمةثأكيدةدد ة ليظاءة للع جيةماةشلًةمححجص تةفية لسجعنة لظعزيةةمًةقبلة لىظامة لظعزيةمىرة
ًة
رو)).
آذ ز/مازض2011م:رر(( 6,736ة مس ر
وهرا العدد ٌشمل  417مً ؤلاهار دون الظً اللاهىوي و  6,319مً البالغين ,وهؤالء هم السجيىاث اإلاحخجصاث في السجىن الظىزٍت السطميت وحدها,
وال ٌعسف عدد اإلاعخلالث في السجىن يي السطميت واإلاباوي واإلاصاون اللاز ت التي حظختدم بداال للسجىن .وكد اعخللذ بعض اليظاء وهً حىامل،
هما ووعً حملهً في السجىن ,واعخللذ أخس ٌ
ٍاث من أبىائهً ,وحعسوذ الىثيياث لال خصاب في السجىن التي واهىا فيها ،وواهذ والدتهً في السجىن
هرلً.
وأعلىذ لجىت ألامم اإلاخحدة الدوليت اإلاظخللت الخاصت بظىزٍت أهه لم ًخم ؤلابالغ عً حاالث العىف الجيس ي إال اللليل ألطباب هثيية؛ والللم مً
وصمت العاز وحعسوهً للصدماث الىلظيت .
ً
حسب وجساام ود ؤلاوظاهيت وفلا لللاهىن
وال ًتلى أن الاعخداء الجيس ي والخعرًب والاعخلاٌ الخعظلي في حم اليظاء أزىاء الحسب في طىزٍا جساام ٍ
ً
الدولي .الحليلت الىحيدة اإلاعسوفت أن الىظام الظىزي ٌظختدم الا خصاب والاعخداء على اليظاء باعخبازه طالحا في الحسب ,وأن الخجاوشاث والجساام
اإلاسجىبت ود اليظاء الظىزٍاث ال جلخصس على كىاث الىظام الظىزٍت فحظب ،بل جلىم بها هرلً العصاباث اإلاظلحت والشبيحت واإلاىظماث ؤلازهابيت.
بنافلةةضميرةإلاوظان " إلطماع العالم صىث اإلاعخلالث
وهحً باعخبازها همثل وظاء العالم اجخمعىا مً جهاث العالم ألازبن ،وخسجىا في الطسٍم "
واضح لللاهىن الدولي،
اهتهان
ًىم في
ٍ
الظىزٍاث اإلاحخجصاث في السجىن الظىزٍت اللىاحي ًخعسوً لشتى أهىاع العراب الجظدي والىلس ي في ول ٍ
ٍ
والدعىة إلطالق طساحهً.
رهد فىا:ر ر


للذ اهدباه العالم إلى الدزاما التي حعاهيها اليظاء الظىزٍاث مً حعرًب وا خصاب وإعدام واعخلاٌ وهجسة كظس ٍٍت ولجىء.

حعظليت يي كاهىهيت بظبب الحسب في طىزٍت.
ٍلت
ٍ
 إطالق مبادزة ودعىة إلطالق طساح اإلاعخلالث بطس ٍ
 دعىة العالم وؤلاوظاهيت ولها للعمل على اجتاذ الخدابيي اليافيت لحماًت اليظاء في الحسوب.
قافلةةضميرةإلاوظان:
طىلىم بئعداد كافلت مً الباصاث خاصت باليظاء مً الحلىكياث وألاوادًمياث والصحلياث وزباث البيىث والسٍاوياث واللىاهاث وممثالث اإلاجخمن
اإلادوي والطبيباث والظياطياث و ييهً مً جمين الخىجهاث وآلازاء والشسااح واإلاهً.
ً
طدىطلم اللافلت مً إططىبىٌ بعد البيان الصحلي صباح  ، 2018 .03 .06مسوزا بمدن إشميذ ،صلازٍا ،أهلسة ،كىهيت ،أوىت ،إلى الحدود الظىزٍت في
صباح ًىم اإلاسأة العالمي  08آذاز  ، 2018وهىجه هداءها مً هىان مً الحدود الظىزٍت إلى العالم.
طخيىن اإلاطسشاث والالفخاث شعازها على طىٌ اللافلت .وبعد البيان الصحلي وشٍازة اليظاء في إحدي اإلاتيماث طدظخلل اللافلت طسٍم العىدة إلى
إططىبىٌ.
ً
وأخييا طىيىن طعداء بدعمىً واهضمامىً إلى كافلت " ضميرةإلاوظان " الدوليت اإلالخصسة على اليظاء وحدهً ،والتي طختسج في الطسٍم مً أجل
اإلاعخلالث الظىزٍاث.
مالحظة :لنافلةلديها كافة ذذنر لسطمية لصا زو مً لكعمة لتركية  ,ذثم ثخاذ كافة لحد بير لالشمة لحمان طالمة اشازكين ذ ذلك
بالحتاذنر مع لظلطات مىية لتركيةرر.
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