للتداول العام

رقم الوثيقةAMR 34/020/2008 :
 13أغسطس/آب 2008

حترك عاجل  UA 227/08بواعث قلق بشأن السالمة

غواتيماال

مخسة عشر متطوعاً لدى "مجيعة الشبان املسيحيني" يف بلدة أماتيتالن

قُتل ثالثة متطوعني من أعضاء "مجعية الشبان املسيحيني" الغواتيمالية كانوا يعملون مع الشبان املعرضني خلطر االنضمام إىل
العصاابت ابلقرب من بلدة أماتيتالن ،إىل اجلنوب من غوانتاانمو سييت ،يف  10أغسطس /آب .ويواجه مخسة عشر متطوعاً آخر
من أعضاء اجلمعية يعملون ضمن الربانمج نفسه خطراً دامهاً على حياهتم اآلن.
وكان املتطوعون الثالثة ،وهم إليازار هرياننديز وماريو غاميز وخوان انفارو ،قد أهنوا عملهم يف مكاتب "مجعية الشبان املسيحيني"
يف حوايل الساعة التاسعة من مساء  10أغسطس/آب .وذهب ثالثتهم إىل منـزل إليازار هرياننديز ،ويف وقت متأخر من تلك
الليلة تلقوا مكاملة هاتفية وأبلغوا من كانوا يف املنـزل أهنم خارجون وأهنم سيعودون خالل فرتة وجيزة .واستخدموا الدراجة النارية
إلليازار هراننديز.
ويف وقت مبكر من صباح اليوم التايل ،عثر عمال زراعيون على جثث الشبان الثالثة يف إحدى املزارع على بعد حنو
كيلومرتات إىل اجلنوب من أماتيتالن .وكانت أجسادهم قد قُ ِّطعت ابملناجل بعد تعرضهم للضرب املربح .وكان واضحاً أن اثنني
من املتطوعني ممن عملوا لفرتة أطول مع "مجعية الشبان املسيحيني" قد تلقيا ضرابً أشد قسوة من الثالث .بيد أن سبب مقتل
الثالثة مجيعاً كان تلقي رصاصة واحدة يف الرأس.
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وتر منممة العفو الدولية يف الوقت احاضر أحبااثً تتعلق بعمليات القتل يف منطقة أماتيتالن .فقد مشلت عمليات قتل أخرى
ُ
وقعت يف املنطقة االختطاف والتعذيب والقتل برصاصة يف الرأس وترك اجلثة يف مكان بعيد عن مسرح االختطاف .ويتكرر هذا
النمط على حنو أكثر اتساعاً من ذ قبل يف غواتيماال .واملستهدفون بعمليات القتل هذه هم غالباً أعضاء يف عصاابت الشوارع
املعروفة بعنفها الشديد  ،أو أشخاص يعتقد أهنم كذلك.

خلفية

شهد العام  ،2007حبسب سجالت الشرطة ،مقتل  5,781شخصاً يف غواتيماال .ويف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2007أبلغ انئب
الرئيس منممة العفو الدولية أن قرابة واحد يف املائة من إمجايل عمليات القتل أدى إىل اإلدانة ،رغم أن تقديرات أخرى تتباين
ليصل بعضها إىل  2ابملائة .ويف فرباير/شباط  ،2007أصدر املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق
القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة تقريراً ينتقد فيه غواتيماال لكوهنا مرتعاً إلفالت القتلة من العقاب ،وأشار إىل
تورط الشرطة يف أعمال قتل تستهدف من يُرى فيهم أشخاصاً "غري مرغوب فيهم اجتماعياً".

التحرك املوصى به :يرجى إرسال مناشدات لتصل أبسرع ما ميكن ابألسبانية أو بلغتكم األصلية:

 لإلعراب عن بواعث قلقكم بشأن سالمة أعضاء "مجعية الشبان املسيحيني" يف أماتيتالن ،الذين قُتل ثالثة منهم ليلةأغسطس/آب؛
 حث وزير الداخلية على ضمان اختاذ تدابري فورية تكفل سالمة أعضاء اجلمعية اخلمسة عشر املتبقني ،والتقيد الصارم مبايرغبون القيام به؛
 لدعوة النائب العام كي أيمر بفتح حتقيق واف ودقيق وسريع يف أعمال القتل هذه ،ونشر نتائج التحقيق على املأل وتقدمياملسؤولني إىل ساحة العدالة؛
 للطلب من السلطات عدم اإلدالء أب بياانت بشأن أعمال القتل أو الضحااي من شأهنا عرقلة سري التحقيق.10

ترسل املناشدات إىل:

وزير الداخلية

Minister of the Interior
Francisco José Jiménez Irungaray
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 13-71, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
فاكس+502 2413 8658 :

أسلوب املخاطبة:

Dear Minister/Estimado Sr. Ministro

النائب العام ورئيس مكتب النيابة العامة
Attorney General and Head of the Public Prosecutor’s Office
Lic. José Amílcar Velásquez Zárate
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
8ª Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
فاكس+502 2411 9326 /+502 2411 9124 :
طريقة املخاطبةDear Attorney General / Estimado Sr. Fiscal General :

وابعثوا بنسخ إىل:

مجعية الشبان املسيحيني الغواتيمالية

Guatemalan YMCA
Asociación Cristiana de Jóvenes
2 avenida 34-70, zona 12
Colonia El Carmen
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

وكذلك إىل املمثلني الدبلوماسيني للسودان املعتمدين لدى بلدانكم.
يرجى إرسال املناشدات فوراً .كما يرجى االتصال ابألمانة الدولية أو مبكتب فرعكم إذا ما كنتم تعتزمون إرسال املناشدات

بعد  25سبتمرب/أيلول .2008

