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إندونيسيا :ال تقدم بشأن حتقيق الشرطة يف مقتل متظاهر اببوا السلمي
يسلط عدم حل الشرطة قضية مقتل احملتج البابواين ،أوبينوس اتبوين ،بعد مرور عام على احلادثة ،الضوء على استمرار
غياب املساءلة يف القضااي اليت تنطوي على االستخدام املمي لسأسلةة النارية م ااب املوفي ن املللي ن بتنيي
القابون.
إذ كان أوبينوس اتبوين ،البالغ م العمر  53عاماً ،يشارك يف مهراان سلمي لالحتيال بيوم األمم املتةدة للشعوب
األصلية ،يف  9أغسطس/آب  ،8002يف وامينا ،إبقليم اببوا .وكان حاضراً يف ملان املهراان عدد م أفراد الشرطة

وقوات األم اإلبدوبيسية .ويف هناية املهراان ،رفع بعض أفراد اجلمهور علم األمم املتةدة والعلم اإلبدوبيسي وعلم "أس
أو أس" كت عليه إن الشع البابواين يف خطر ،وعلم "جنمة الصباح" احملظور ،ال ي تعتربه السلطات اإلبدوبيسية رمزاً
للةركة االبيصالية البابوابية.

ووفقاً للتقارير ،ردت الشرطة ابستخدام ال خرية احلية يف بريان حت يرية واهتها إىل هؤالء وحاول بزع العلم م
احملتيل ن .وعثر أفراد اجلمهور على أوبينوس اتبوين بعد ذلك صريعاً ،بينما كاب الدماء تنـزف م ارح يف صدره على
حنو ابئ .
ويف سبتمرب/أيلول  ،8002اكتشف فريق حتقيق شلله فرع "اللجنة الوطنية حلقوق اإلبسان" يف ااكارات م تقرير تشريح
اجلثة أن مصدر الرصاصة اليت عثر عليها يف القيص الصدري لتابوين كان بندقية عسلرية .بيد أن أفراد عائلة أوبينوس
اتبوين مل يتلقوا من ذلك الوق أي معلومات بشأن التةقيقات اليت أاري  ،ومل يتملنوا م مقابلة رئيس الشرطة
اإلقليمية يف إقليم اببوا لالطالع على آخر تطورات القضية.
إن منظمة العيو الدولية تدعو السلطات اإلبدوبيسية إىل ضمان مباشرة حتقيق غري متةيز ومستقل وشياف على واه
السرعة لتةديد الطريقة اليت قتل هبا احملتج السلمي رمياً ابلرصاص .وينبغي حماسبة املسؤول ن ع مقتل أوبينوس اتبوين،
كما يتع ن على احللومة ضمان تلقي عائلته وم يعيلهم تعويضات كافية ع خسارهتم.
وينبغي على الشرطة أيضاً ضمان تطبيق املوفي ن املللي ن بتنيي القابون يف اببوا أسالي غري عنيية أثناء قيامهم
بوااباهتم ،وعدم استخدام القوة إال كمالذ أخري ،وعندما يلون ذلك ضرورة ال فلاك منها .فقد مت تضم ن ه ه
املبادئ ،اليت تلرسها معايري دولية م قبيل "مبادئ األمم املتةدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلةة النارية م
ااب املوفي ن املللي ن إببياذ القواب ن" ،مؤخراً يف النظام رقم  2لرئيس الشرطة ،املوقع يف يوبيو/حزيران .8009
وتدعو منظمة العيو الدولية الرئيس والربملان أيضاً إىل إبشاء آلية مستقلة لشلاوى الشرطة ميل أن تشرف على

التةقيقات اليت جتريها الشرطة وتتابعها .وينبغي أن يسمح ملثل ه ه اآللية أيضاً ابلقيام بتقصياهتا ااخاصة هبا ،والسيما
يف القضااي اليت يؤدي استخدام القوة املميتة فيها إىل إصاابت أو وفيات.
خلفية

شهدت اببوا ،وهي أقصى أقاليم إبدوبيسيا شرقاً ،عنياً متزايداً يف األشهر األخرية .فقد لقي ثالثة أشخاص مصرعهم،
بينما ارح العشرات يف سلسلة م احلوادث قرب منجم "فريبورت" لل ه والنةاس خالل األسابيع األخرية .ويف
أبريل/بيسان ،قتل مخسة أشخاص يف سلسلة م احلوادث يف وق قري م االبتخاابت الربملابية.
ويف  ،8009واصل منظمة العيو الدولية توثيق بسق م االستخدام غري املتناس وامليرط للقوة م ااب الشرطة
أثناء املظاهرات يف اببوا .فيي  5أبريل/بيسان  ،8009فتة الشرطة النار على مظاهرة احتجاج يف انبريه كاب تدعو
إىل مقاطعة االبتخاابت النيابية املقبلة وإىل مباشرة حتقيقات يف االبتهاكات السابقة حلقوق اإلبسان يف اببوا ،ما أدى
إىل ارح ما ال يقل ع سبعة أشخاص .ويف  89يناير/كابون الثاين  ،8009فرق الشرطة بصورة عنيية ،يف انبريه
أيضاً ،مظاهرة كاب تدعو إىل إاراء ابتخاابت حملية .فقام الشرطة بركل املتظاهري وضرهبم بعصي ااخيزران
وأبعقاب البنادق .واستخدم ك لك األعرية املطاطية ،ما أدى إىل ارح ما ال يقل ع مخسة أشخاص .ومل يبلغ
منظمة العيو الدولية أن أي حتقيق قد فتح يف ه ه احلوادث.
إن منظمة العيو الدولية تعترب مجيع م اعتقلوا لسب وحيد هو رفعهم بصورة سلمية علم "جنمة الصباح" سجناء رأي
ينبغي اإلفراج عنهم فوراً وبال قيد أو شرط.
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