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 تحرك عاجل 
 خطرًا داهمًا  في المكسيك يواجه المهاجرون 

.  وتأتي حادثة إطالق المكسيكوالية بتوكا أوي  المهاجرين المؤقتين في أوي مخصص لخدمة النار باتجاه مقصف  ن أطلق مجهولو
، وتبّقيهم بعد أحداث عنفمخصص إليواء الالجئين في ليتشيريا بإغالقه  مركزالنار هذه في أعقاب قيام المتطوعين العاملين في 

معرضة لمخاطر جسيمة تهديدات ُوجهت إليهم.  وُيذكر بأن حياة المهاجرين وحياة من يعملون معهم من المدافعين عن حقوق اإلنسان 
    المكسيك.  )والية( في

هاجرين ما بين السكان المحليين والمهاجرين، وهي مواجهات لممركز سان خوان دييغو إليواء ابتاريخ السابع من يوليو/ تموز الجاري، وقعت مواجهات عنيفة خارج 
ات، وهو ما يشكل تسبب بها أشخاص ال يمّتون بصلة إلى مركز إيواء المهاجرين.   ولم تكن أي من دوريات الشرطة متواجدة في عين المكان لحظة وقوع المواجه

قب وقوع تلك المواجهات، قام السكان المحليون بقطع الطرق، وهددوا عواألمن للمهاجرين.  و  خرقًا لاللتزامات المترتبة على عاتق الدولة من حيث تأمين المأوى 
قد ُاجبر المتطوعون عن إدارة مركز اإليواء.  وفي ظل غياب حماية فعالة توفرها الدولة، وتنامي المشاعر العدائية لدى السكان المحليين تجاه المهاجرين، فل ةالمسؤول

وفي سبيل تزويد المهاجرين بالطعام والمساعدات اإلنسانية، قام المتطوعون بافتتاح ز اإليواء على إغالقه بعد يومين من تلك المواجهات.  الذين يعملون في مرك
  أحدهما في سان خوزيه بأوي أوي توكا، واآلخر في ليتشيريا. –مقصفين مؤقتين لهذه الغاية 

 
إليواء الالجئين.  وفي  خوان دييغويوليو/ تموز الجاري، أطلقت مجموعة من المسلحين النار باتجاه مقصف سان  21وما بين الساعة الثانية والثالثة من فجر يوم 

طالق النار من بنادقهم باتجاههم.    نفس التوقيت تقريبًا، ُزعم قيام مجموعة من األشخاص بمطاردة ثالثٍة من المهاجرين وا 
 

إليواء المهاجرين باالجتماع غير مرة مع السلطات في والية المكسيك، بما في ذلك حاكم  خوان دييغوى إدارة مركز سان ولقد قام المدافعون الحقوقيون القائمون عل
نيين حينها تقديم المساعدات عالوالية شخصيًا.  ولم تِف السلطات بالوعود التي قطعتها من أجل دعم عملية إخالء المهاجرين إلى مركز إيواء آخر بحيث يتسنى للم

لمتطوعين فيما يتعلق باالعتداء على مقصف سان خوزيه، اعلى  إلنسانية للمهاجرين في ظل ظروف آمنة.  وأما في أوي أوي توكا، فلقد أنحى رئيس البلدية بالالئمةا
 لفت االنتباه إلى أوضاعهم.   تهدف إلى بمحاولة إياه واصفًا 

 
 لخاصة، على أن تتضمن ما يلي: ُيرجى كتابة مناشداتكم فورًا باإلسبانية، أو بلغتكم ا

  للمهاجرين بأوي أوي توكا، ونظيره  خوان دييغومقصف سان  فيمناشدة السلطات كي توفر حماية فعالة للعاملين والمتطوعين والمهاجرين المتواجدين
 على نحو صارم؛  هم الموجود في ليتشيريا، وذلك التزامًا برغباتهم

 سان  إليواء المهاجرين، ومقصف خوان دييغوتحقيق شامل ومحايد بالحوادث التي أدت إلى إغالق مركز سان  ابة بالسلطات كي تبادر إلى فتحاإله
 ، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك االعتداءات؛خوزيه

 إلى  خوان دييغوفي سان  وحث سلطات الوالية على تأمين مأوى ومقاصف أو مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين، بما في ذلك إخالء أولئك المتواجدين منهم
 مكان أكثر أمانًا، والتصدي لمسألة التمييز ضد المهاجرين. 
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 أدناه: المحلية الدبلوماسية العناوين إدخال ويرجى بلدكم. في المعتمدين المكسيكيين الدبلوماسيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال يرجى
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 من ولمزيد  .16/11 رقم العاجل التحرك على تحديث خامس هو وهذا  إرسالها. قبل فرعكم مكتب مع التنسيق فيرجى آنفًا، المذكور التاريخ بعد سترسلونها كنتم إذا أما
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 تحرك عاجل 
 يواجه المهاجرون في المكسيك خطرًا داهماً 

 معلومات إضافية 
كسيك )في المكسيك( إلى نمط من أشكال المهاجرين في ليتشيريا بوالية المدييغو إليواء  تعرض العاملون والمتطوعون والمهاجرون المتواجدون في مركز سان خوان

حتجاجاتهم تتأجج مرة اإلساءة واالعتداءات.  ولقد سبق لمجموعات من السكان المحليين وأن احتجت بعنف على تواجد مركز إيواء المهاجرين في منطقتهم، وها هي ا
    ، غير أنها ليست كافية لحماية العاملين والمتطوعين والمهاجرين في المأوى.  أخرى.  ولقد منحت المفوضية القومية لحقوق اإلنسان مركز اإليواء تدابير احترازية

، ُأخطرت مسؤولة مركز اإليواء في حينه، غوادالوبي كالثادا، بخطة يعتزم البعض تنفيذها خالل ثالثة أيام بحيث يقومون 2011يناير/ كانون الثاني من عام  30وفي 
دمين من غواتيماال، وذبحها هي شخصيًا "ذبح الشاة" كما جاء في التهديد.  وُيعتقد بأن التهديدات صادرة عن عصابات تهريب بحرق المركز، وقتل المهاجرين القا

ة المركز، لتي ُوجهت إلى مدير األشخاص التي تنشط في المنطقة، والتي ترى في مركز اإليواء تهديدًا لنشاطها اإلجرامي.  ولقد ُأحيطت السلطات علمًا بهذه التهديدات ا
 التي طالبت السلطات بدورها بتوفير الحماية في ضوء تلك التطورات.  

التجمهر أمام مركز على شخصًا من أبناء المجتمع المحلي بمنطقة ليتشيريا  30، أقدمت مجموعة قوامها ما يزيد على 2011أغسطس/ آب من عام  13وبتاريخ 
  هدد السكان بحرق المركز في حال عدم إغالقه، واقتحام المبنى كي ُيخلوا المهاجرين بأنفسهم. إيواء المهاجرين، وهتفوا مطالبين بإغالقه.  كما

من أبناء المجتمع المحلي في ليتشيريا مطالبين بإغالق مركز اإليواء الموجود هناك.  فلقد كانوا  80، تجمهر حوالي 2011ديسمبر/ كانون األول من عام  11ويوم 
وقام .  بالبشرداءات على مراكز إيواء المهاجرين من شأنها أن تعكر صفو مناطقهم، وأن تجلب المشاكل إليها من قبيل المخدرات واالتجار تعيحتجون زاعمين أن اال

ر من موقع مركز وعلى ُبعد بضعة أمتا ن السكان المحليين أيضًا بتفكيك األكواخ المؤقتة التي ُأقيمت على عجل إليواء المهاجرين بمحاذاة سكة الحديد،م العديد
ضربهم الشتائم إليهم، وحاولوا  اإليواء، ومن ثم قاموا بإضرام النار في مقتنيات المهاجرين وحاجياتهم.  وبحسب العاملين في مركز اإليواء، وّجه بضعة من المحتجين

   أيضًا. 

مؤقت في خيمة تقع تحت  ن في ليتشيريا، قام متطوعون بإقامة مقصفيوليو/ تموز، ومن أجل التصدي لالحتياجات اإلنسانية الطارئة الخاصة بالمهاجري 11وفي 
 يوليو/ تموز بالتظاهر منادين بإزالة تلك الخيمة.  21في المنطقة.  فما كان من السكان المحليين إال أن بادروا يوم  أحد الجسور

عبور المكسيك قادمين من دول أمريكا يحاولون  يحملون وثائق سفر أصولية( مئات اآلالف من المهاجرين غير النظاميين )أي الذين الومن الجدير بالِذكر هنا أن 
جرة في المكسيك باحتجاز الكثيرين منهم، وتعيدهم إلى بلدانهم األصلية.  وقامت منظمة العفو إدارة اله الجنوبية والوسطى باتجاه الواليات المتحدة.  وتقوم سلطات

التي يتعرض لها أولئك األشخاص.  وخالل الزيارة، اتضح لفريق  لتي تحدثت عن االنتهاكات الحقوقيةالتحقيق في التقارير االدولية بزيارة المكسيك موخرًا من أجل 
لقد أدى اإلفالت من المنظمة بأن العديد من أولئك المهاجرين قد تعرضوا لالختطاف على أيدي العصابات، وبتواطؤ من المسؤوليين المحليين في بعض األحيان.  و 

مثل تلك االنتهاكات، وذلك على حجم زيادة انتشار الهشاشة أصاًل، إلى أوضاعًا صعبة وبالغة لعقاب على ما ُيرتكب من انتهاكات بحق المهاجرين الذين هم يعانون ا
  الرغم من التأكيدات الحكومية والتعهدات الصادرة بشأن احترام حقوق المهاجرين. 

ظهار محنة المهاجرين الذين يعبرون المكسيك، وتوفير المساعدات التي يحتاجوقامت منظمة العفو الدولية مؤخ   ون رًا بإطالق حملة تحرك ُصممت لغرض إبراز وا 
 /http://sendsocks.org  بشكل كبير أثناء عبورهم البالد؛ وبوسعك القيام بالتحرك من خالل زيارة الرابط التالي:  إليها 
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 االسم: العاملون والمتطوعون والمهاجرون في مركز سان خوان دييغو إليواء المهاجرين 
 من الجنسْينالجنس: 
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