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تحرك عاجل 
 يواجه أفراد أحد تجمعات الشيعة خطر طردهم من الكان الذي يؤويهم
ًا من الأوى الؤقت الذي يقيمون فيه، وذلك بعد أن سبق وأن جرى إجبارهم عل ًا مجدد  يواجه أفراد أحد تجمعات الشيعة خطر ترحيلهم قس

 .  ولقد مض أسبوعان الن عل حرمانهم من الحصول عل ماء الشب النظيف والواد2012ترك منازلهم ف جاوة الشقية ف أغسطس من عام 
الغذائية.

 وبحسب ما أفادت به الصادر الحلية، وافق رئيس مقاطعة سامبانغ عل مطالب الجماعات الناوئة للشيعة، والتي أصت عل إجلء الشيعة من الجمع
ًا، وإبعادهم عن جزيرة مادورا ف جاوة الشقية.  وجاء القرار بعد قيام مئات الشخاص بالحتجاج أمام مبنى مجلس نواب  الرياض الذي كان يؤويهم مؤقت

  مايو الجاري.  ولقد رفض شيعة النطقة العروض التي قدمتها السلطات الحلية بتحيلهم إل مكان آخر، وأكدوا أنهم يؤثرون العودة7سامبانغ بتاريخ 
بأمان إل منازلهم ومعايشهم.

ًل، من العودة إل قريتهم بعد مض ثمانية أشهر عل تعرضهم للعتداء الذي51 من أتباع الذهب الشيعي، بينهم 168وتمنع السلطات ما ليقل عن    طف
 أجبهم عل النزوح عن منازلهم.  ول زالوا منذ ذلك الحي يقيمون ف مأوى مؤقت دون الحصول عل ما يكفي من وسائل الراحة الضورية، ول سيما الرافق

، أوقفت السلطات الحلية وصول إمدادات الياه والغذاء إل مجموعة النازحي الشيعة.2013الطبية.  وف الول من مايو 

ُأجبوا عل النزوح عن ديارهم ف قرية كارانغ غايام بمقاطعة سامبانغ الواقعة ف جزيرة مادورا؛ إذ قام حشد من ُيذكر أن أفراد هذا التجمع الشيعي قد   و
ًا، مما تسبب بمقتل2012 شخص بمهاجمة القرية بالسلحة البيضاء ف أغسطس 500الناوئي للشيعة قوامه حوال   ، واستخدموا الناجل والحجارة أيض

  من منازل القلية الشيعية.  وُحكم عل خمسة أشخاص بالسجن ما بي ثمانية أشهر35شخص وجرح العشات.  كما قام الحشد الغاضب بإضام النار ف 
ُبرأت ساحة شخص سادس من التهم السندة إليه. وأربع سنوات عل خلفية العتداء.  فيما 

ًا بالنكليزية أو بلغتكم الخاصة، عل أن تتضمن ما يل:  ُيرجى كتابة مناشداتكم فور
ًا من الجمع الرياض الذي يؤويهم ف سامبانغ بجاوة الشقية؛ ًا عن التهديد بإخلء تجمع الشيعة قس دعوة السلطات إل التوقف فور
وحث تلك السلطات عل ضمان حصول مجموعة الشيعة تلك عل الخدمات الضورية بشكل فوري، بما ف ذلك خدمات توفي ماء الشب النظيف 

والطعام والرعاية الصحية؛
ومناشدتها ضمان عودة أفراد تجمع الشيعة ذاك إل منازلهم بشكل آمن وطوعي يراعي الكرامة، وحسب رغباتهم، وتوفي الساعدة لهم من أجل إعادة 

بناء منازلهم التي تضرت أو ُدمرت جراء الهجوم عليها؛
ودعوتها إل الحرص عل سعة مقاضاة جميع الضالعي ف العتداء عل تجمع الشيعة، وذلك ف إطار من الجراءات التي تراعي العايي الدولية ف مجال 

الحاكمات العادلة، ودون اللجوء إل فرض عقوبة العدام، بالضافة إل تعويض الضحايا.
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 كما يرجى إرسال نسخ من الناشدات إل المثلي الدبلوماسيي الندونيسيي العتمدين ف بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية الحلية
أدناه:
.الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني     رقم الفاكس     3العنوان      2العنوان      1العنوان      السم

ًا، فيجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.  هذا هو التحديث الثاني للتحرك العاجل رقم   .336/12أما إذا كنتم ستسلونها بعد التاريخ الذكور آنف
ُيرجى زيارة الرابط اللكتوني التال:  . http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/002/2013/en ولزيد من العلومات، 

تحرك عاجل 

يواجه أفراد أحد تجمعات الشيعة خطر طردهم من الكان الذي يؤويهم

معلومات إضافية 

  وأثناء جلسة الستعراض الدوري الشامل ف مجلس حقوق النسان، عاودت الحكومة الندونيسية التأكيد عل تعهدها بضمان حماية حرية2012ف مايو 
 العتقد والتصدي لحالت عدم التسامح الديني.  ومع ذلك، فل زالت القليات الدينية ف إندونيسيا من قبيل الشيعة والحمدية والسيحيي يتعرضون

ًا ما ُيعاقب مرتكبو أعمال العنف بحق القليات الدينية، وحملت العتداءات أفراد تلك القليات عل النزوح عن منازلهم.  للمضايقة والتهيب والعتداء.  ونادر

  أضمت الجموع الغاضبة النار بأحد دور العبادة، ومدرسة2011 ديسمب 29ولقد سبق وأن تعرض شيعة جزيرة مادورا للتهيب والعتداء من قبل.  ففي 
ًا عن التدخل من  داخلية، ومجموعة من النازل الجاورة.  ولم تتخذ الشطة التدابي الكافية من أجل توفي الحماية أفراد الجتمع الحل من الشيعة، وعوض

 أجل وقف العتداء، قام بعض أفراد الشطة بتسجيل وقائع الهجوم عب كاميات التصوير الوجودة ف هواتفهم النقالة.  ولم يتم توجيه التهام ف نهاية
الطاف سوى إل شخص واحد، وُحكم عليه بالسجن ثلثة شهور عل إثر العتداء.

ُلْلك، بالسجن سنتان بتهمة الكفر، وذلك بعد أن أسندت محكمة مقاطعة2012وف يوليو  ُيدعى تاُج ا  ، ُحكم عل أحد الرموز الدينية لشيعة جاوة الشقية، و
  عن فتوى2012 (أ) من قانون العقوبات الندونيس.  وجاء اعتقاله ف أعقاب تقارير تحدثت ف الول من يناير 156سامبانغ تلك التهمة إليه بموجب الادة 

 دينية صادرة عن مجلس علماء إندونيسيا تتعلق بما ُوصف عل أنه "بالفكر النحرف" لتاج اللك.  ولقد شددت الحكمة العليا بجاوة الشقية الحكم الصادر
 .  وتعتب منظمة العفو الدولية أن تاج اللك هو أحد سجناء2012بحقه بحيث أصبح السجن سبع سنوات، وذلك بعد البت ف طلب الستئناف ف سبتمب 

الرأي. 

  من العهد الدول الخاص بالحقوق الدنية والسياسية التي وقعت إندونيسيا عليه18ويكفل الدستور الندونيس الحق ف حرية اختيار الدين.  وتنص الادة 
 بصفتها إحدى الدول الطراف فيه عل أن: "يتضمن هذا الحق حرية اختيار أو اعتناق الدين أو العتقد"؛ كما تنص الادة عل عدم جواز "إكراه أي شخص

بشكل يخل بحريته بأن يدين بدين ما أو بحريته باعتناق دين أو معتقد من اختياره".   

 وبوصفها إحدى الدول الطراف ف العهد الدول الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، فثمة التزام قانوني يقتض من حكومة إندونيسيا
 )، والحق ف التمتع بأعل مستوى ممكن من الصحة11.1العمل عل ضمان حق الجميع ف التمتع بمعايي ملئمة من العيش بما ف ذلك السكن اللئم (الادة 

). 12البدنية والعقلية (الادة 

ًا من أفراد القلية الشيعية (ذكور وإناث)168السماء:   شخص
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