
Page 1 of 2 

ة    م      عامة وثيق ة رق   AMR 38/007/2003: الوثيق

  50 رقم صحفي بيان
  2003 آذار/ مارس 13

 
 

  -"بريتون في السبعة الشبان مجموعة" أقارب تخذل الحكومة: جمايكا
 القضاء نطاق خارج دامإع عمليات وقوع على الدامغة األدلة تجاهل

 
 

 ستساعد بريتون، في السبعة الشبان مجموعة قضية في العدالة تحقيق عن الجمايكية الحكومة عجز عقب إنها، اليوم الدولية العفو منظمة قالت
 .اإلنسان لحقوق األمريكية الدول لجنة على قضيتهم عرض على قُتلوا الذين األشخاص ذوي
 من الرغم وعلى. الجمايكية الشرطة قوات أيدي على شبان سبعة أرواح إزهاق على سنتين مرور ذكرى صادفي غد يوم" إن المنظمة وقالت
 قد السبعة الشبان أن إلى الدامغة األدلة وتشير. مطلقا   كافية تكن لم وفاتهم في التحقيقات فإن واحدة، حادثة في األرواح في الفادحة الخسارة هذه
 ".القضاء نطاق خارج قُتلوا

 أنه ويبدو. جمايكا في السلطات جانب من الرياح أدراج ذهبت العدالة وتحقيق حل بإيجاد السبعة الشبان ذوي مطالبة" أن المنظمة وأضافت
 ."أبنائهم وفاة كيفية بشأن الحقيقة عن الكشف أجل من كفاحهم لمواصلة الدولي المجتمع إلى يتطلعوا أن عليهم بات
 لحادثة الشرطة رواية يتفحص ،"المحك على القضائي النظام - بريتون في السبعة الشبان مقتل: جمايكا: "نوانبع جديد تقرير اليوم صدر وقد
 .حق ال وقت في الوفيات في التحقيق قاضي أجراه الذي والتحقيق ، بريتون في المحلي المجتمع أفراد وإفادات وفتيان، شبان سبعة مقتل

 تمت الذين الخبراء أجمع وقد. األمراض وعلم النارية واألسلحة الشرعي والطب البالستية ائفالقذ في الخبراء آراء التقرير ويتضمن
 .القضاء نطاق خارج إعدام لعمليات ضحايا وقعوا السبعة الشبان أن إلى دامغة بصورة تشير األدلة أن وهو واضح رأي على استشارتهم

 عن تقاعست السلطات فإن القضاء، نطاق خارج السبعة الشبان إعدام على دامغة ةأدل وجود من الرغم على" إنه الدولية العفو منظمة وقالت
 قتل عمليات لتنفيذ الشرطة أفراد أيدي تُطلق إذ. جمايكا في عاديا   نمطا   يشكل ما وهو ذلك، عن المسؤولين لمحاسبة فعال إجراء أي اتخاذ

 عاجلة خطوات تتخذ أن يجب الحكومة إن. ندرة أكثر إدانتهم أن كما ة،الشرط أفراد محاكمة عن نسمع ما ونادرا  . العقاب من واإلفالت
 ".خدمتهم في تكون أن يُفترض الذين المواطنين أمام الشرطة لمساءلة

 يمكن ال أنه إال. جمايكا في الجريمة نسبة تقليص سبيل في والحكومة الشرطة تبذلها التي للجهود الكامل دعمها تقدم الدولية العفو منظمة إن
 بحرق للشرطة بالسماح السلطات قبل من الجريمة منع يمكن وال. القانونية بالحصانة تتمتع شرطة قوة وجود طريق عن الهدف ذلك تحقيق
 .فعالة إجراءات اتخاذ عدم خالل من القانون
 بيد. العنف جرائم لمكافحة منه بد ال شر القضاء نطاق خارج اإلعدام أن يعتقدون الجمايكي المجتمع في أناسا   ثمة إن: "تقول المنظمة ومضت

 في يسهمون وال اإلجرام مستوى يرفعون إنما اإلنسان لحقوق انتهاكات ويرتكبون القانون يخرقون الذين الشرطة أفراد أن هي الحقيقة أن
 أبناءه تقتل شرطة واتبق يثق ال الجمهور أن بيد الجريمة، مكافحة في لها الجمهور دعم إلى بحاجة فالشرطة. الجريمة معدالت تخفيض

 ".مبرر بال المواطنين
 .2002 العام في الشرطة أيدي على شخصا   133 قُتل حيث مخيفة، بمعدالت قتل بعمليات تقوم الجمايكية الشرطة قوات زالت وما

 عرضة الجمهور، أفراد أو هم، يكونون عندما غيرهم وحماية أنفسهم حماية كذلك، واجبهم ومن الشرطة، أفراد حق من إن" المنظمة وقالت
 ."أفرادها من أي إدانة تتم فال ذلك ومع. القضاء نطاق خارج القتل بصمات تحمل الشرطة أيدي على القتل عمليات من العديد أن إال. للخطر

 الشرطة فرادأ من فرد كل أن إال. المنفلتة الجريمة تمثله الذي اليومي للخطر عرضة جمايكا في شرطي لكل اإلنسانية الحقوق أن صحيح"
 المواطنين لحقوق انتهاك أي على المعاقبة وينبغي. القانون يخرقون الذين أولئك فيهم بمن البلد، لمواطني اإلنسانية الحقوق باحترام ملزم

 ."القوانين بإنفاذ مكلف موظف أو عادي مواطن أيدي على ارتُكب سواء الجمايكيين،
 الحكومة الدولية العفو منظمة وتدعو. الشرطة قوات في الفساد ضد حاسمة إجراءات اتخذت ايكيةالجم الحكومة أن بدا األخيرة، األسابيع وفي
 شرطي إدانة تتم لم المنظمة، علم وبحدود. القضاء نطاق خارج إعدام عمليات ارتكاب عن الشرطة أفراد لمساءلة مماثلة تدابير اتخاذ إلى

 ذلك منذ الشرطة أيدي على قتل جريمة 600 وقوع من الرغم على 1999 عامال منذ القضاء نطاق خارج قتل عملية بارتكاب واحد

 .اآلراء بشأنها اختلفت ظروف في منها العديد وقع وقد التاريخ؛
 

 خلفية
 14 يوم فجر بزوغ قبيل

cf0  سبعة قتلب الجمايكية، الشرطة قوات في متخصصة وحدة وهي الجريمة، مكافحة وحدة شرطة من أفراد قام ،2001 آذار/ مارس 
 عاما ، 20، سميث كيرتيس عاما ، 17، غرانت كريستوفر عاما ، 19 كالرك، النسبرت عاما ، 15 بكفورد، ريغون: هم وفتيان، شبان
 السبعة مجموعة" باسم اليوم يُعرفون باتوا الذين - عاما ،  20، ويلسون وتمايو عاما ، 19، وايت رينالدو داني عاما ، 20 فيرغو، أندريه

 ".يتونبر في
فوا أن بعد المنـزل داخل من النار إلطالق تعرضوا أنهم الشرطة أفراد وزعم  الداخل في الموجودين األشخاص من وطلبوا بأنفسهم عرَّ

 من الصادرة" الومضات" باتجاه النار أطلقوا حيث المنـزل، دخلوا عندما بالمثل النار على ردوا أنهم الشرطة أفراد وادعى. االستسالم
 في منها 15 كانت بالرصاص، إصابة 46 بـ إصابتهم بعد الفور على حتفهم جميعا   السبعة الشبان لقي وقد. السبعة األشخاص مسدسات

 . الرأس
 الرصاص إطالق قبل الرحمة أجل من السبعة الشبان توسل كيف فيها وصفوا بشهادات وأدلوا مختلفة، رواية قدموا المحليين السكان أن بيد

 لم فإنه مستقلة، مدنية تحقيق ووحدة الشرطة جانب من تحقيقات أُجريت أنه ومع. القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين قبل من احدا  و واحدا   عليهم
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 يتحمل الشرطة أفراد من أحد ال بأن يقضى( 4 مقابل 6) حكما   الوفيات في التحقيق قاضي أعاد بعد، وفيما. حدث عما منهم أي محاسبة تجر

 .عديدة عيوب شابتها التحقيق إجراءات أن الدولية العفو منظمة وتعتقد. السبعة الشبان وفاة عن يةجنائ مسؤولية
 شرطة ضابط وهو فوغيل، جون النارية، األسلحة مجال في الفني المفتش بخبرة االستعانة الدولية العفو منظمة طلبت تقريرها، إعداد ولدى
 التشريح عمليات تفحص وبعد. السبعة الشبان بها أُصيب التي الطلقات عن الناجمة باإلصابات ةالمتعلق األدلة لتقييم المتحدة، المملكة من

 :التالية النتيجة إلى فوغيل المفتش خلص الموثَّقة، األدلة من وغيرها السبعة الشبان لجثث الرسمية
 يكون أن الممكن غير ومن. الشرطة وصفتها التي ةبالطريق بالرصاص أُرديا قد فيرغو وأندريه سميث كيرتيس يكون أن المتصَّور غير من"

 كانت بينما مؤقتا ، رؤوسهم تثبيت تم أنه أعتقد إنني. الشرطة وصفتها التي نفسها بالطريقة رأسه في أُصيب قد السبعة الشبان من كل
 ."نسبيا   قريبة مسافة من تنطلق الرصاصات

 وأن الفردية، الخطر مصادر باتجاه الرصاص إطالق يمكن ال" الظالم، في الوميض جاهبات النار إطالق عند أنه فوغيل المفتش تقرير ذكر كما
بة" كانت الرصاصات فإن ولذا،". بدقة أهدافها الرصاصات تصيب أال المتوقع من  .يبدو ما على" متعمد بشكل مصوَّ

 ضحايا سقطوا شخصا   1045 أن ورد ،2002 العام ففي. الجريمة معدالت في كبير ارتفاع من الراهن الوقت في جمايكا وتعاني
 من تعاني التي البلدان من تعتبر جمايكا أن إلى المتحدة األمم في إحصائية مصادر وتشير. الشرطة قوات أفراد من 16 بينهم القتل، لعمليات

 .السكان عدد إلى نسبة   العالم في القتل معدالت أعلى


