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حتـرك عاجـل
احلكم على زعماء جمتمع حملي بسبب احتجاجهم
يف

14

أغسطس/آب حكمت احملكمة الوطنية يف إكوادور على زعماء اجملتمع احمللي كارلوس برييز وفدريكو غورمان

وإفرين أريب ابلسجن ملدة مثانية أايم بسبب إغالق طريق خالل االحتجاج على قانون مقرتح ،يدعي هؤالء الرجال أنه
سيؤثر على إمكانية حصول جمتمعهم على املاء ،ومل يتم التشاور معهم بشأنه .ومن املقرر أن تصدر مذكرة اعتقال
حبقهم .ويُظهر هذا احلكم كيف يُستخدم نظام العدالة اجلنائية لردع االحتجاجات العامة.
وقد صدر ذلك احلكم على كل من كارلوس برييز ،مسؤول أنظمة املياه املشاعية يف أزواي ،وفدريكو غوزما ،رئيس جملس
فكتوراي ديل بورتيت ابريش ،وإيفرين أريب ،زعيم اتركوي ابريش" على خلفية احتجاج نُظم يف  4مايو/أاير  ،2010يف إقليم
أزواي .وقد أغلقت املظاهرات أحد الطرق السريعة إغالقاً جزئياً ،وذلك احتجاجاً على اجلولة األخرية من املناقشات بشأن
قانون املياه يف اجمللس الوطين .وقد قبضت الشرطة على كارلوس برييز ،مما تسبب ابندالع مصادمات بني الشرطة واحملتجني.
كما قُبض على فردريكو غوزمان وإفرين أريب يف وقت الحق.
ووجهت إىل الرجال الثالثة هتمة التخريب ،واحتجزوا ملدة ثالثة أايم .وقد أُسقطت هتمة التخريب بسبب عدم كفاية األدلة،
ُ
ولكنهم ا ُهتموا جبرمية جنائية ،وهي إغالق طريق عام .وقال فردريكو غوزمان وإفرين أريب إهنما مل يشاركا بشكل مباشر يف
االحتجاج ،بينما اعرتف كارلوس برييز أبنه شارك فيه ،ولكنه مسح مع زمالء آخرين ابنسياب حركة املرور كل ثالثني دقيقة،
كما مسحوا ملركبات الطوارئ ابملرور عند الضرورة .وقد أُطلق سراحهم بكفالة يف وقت الحق.
يف أغسطس/آب

2010

أعلن أحد القضاة براءة الرجال الثالثة من هتمة إغالق الطريق ولكن االدعاء العام واستأنف هذا

وحكم عليهم ابلسجن ملدة سنة ،مع أن القاضي حكم أبهنم جيب
القرار .ويف أغسطس/آب  2012مت أتييد احلكم ،فأُدينوا ُ

أال يقضوا سوى مثانية أايم يف السجن نظراً ألهنم "ال يشكلون هتديداً للمجتمع ،و َّ
أن دوافع سلوكهم كانت اإليثار ودعم
1

جمتمع اتركوي وفيكتوراي ديل بروتيت والدفاع عن موارد املياه ".وعقب ذلك ،قدم الرجال الثالثة طلباً إىل احملكمة الوطنية -
وهي أعلى حمكمة يف إكوادور -إلسقاط القضية ،ولكن احملكمة أكدت احلكم ابلسجن ملدة مثانية أايم يف
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أغسطس/آب .ومن املقرر أن يُنشر احلكم يف أي وقت ،وهذا يعين أن مذكرات االعتقال ميكن أن تصدر يف أي يوم.
يرجى كتابة مناشدات ابللغة األسبانية أو بلغتكم اخلاصة تتضمن ما يلي:
 اإلعراب عن القلق ألنه ُحكم على فردريكو غوزمان وإفرين أريب وكارلوس برييز ابلسجن ملدة مثانية أايم بسبب
ممارسة حقهم يف حرية التجمع ،ليس إال؛
 اإلعراب عن القلق من أن هذا احلكم يشكل سابقة ابلنسبة لآلخرين الذين يشاركون يف االحتجاجات العامة يف
إكوادور ،األمر الذي ميكن أن يردعهم عن املشاركة يف االحتجاجات الرامية إىل التعبري عن بواعث قلقهم
املشروعة؛
 اإلشارة إىل أنه إذا مت احتجازهم ،فإن منظمة العفو الدولية ستطالب إبطالق سراحهم فوراً وبال قيد أو شرط؛
 دعوة السلطات إىل احرتام احلق يف حرية التعبري والتجمع ،وضمان متكني األشخاص الذين يودون ممارسة حقهم
يف حرية التعبري واالشرتاك يف اجلمعيات من ممارسته حبرية وبال خوف من الرتهيب أو املضايقة؛

يرجى إرسال املناشدات قبل  22أكتوبر/تشرين األول  2012إىل:
Minister of Justice
Sra Johana Pesantez,
Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria
Quito, Ecuador
)”Fax: +593 2 2550 089 (State “me da tono de fax, por favor
Salutation: Dear Minister/ Sra. Ministra

تُرسل نسخ إىل:
Human Rights organization
CEDHU
Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto
Edificio Yurac Pirca Piso 9
Quito, Ecuador
cedhu@cedhu.org
Email:
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Ombudsman
Dr. Ramiro Rivadeneria Silva
Oficina matriz administrativa
AV. De la Prensa N54-97 y Jorge Piedra
Quito
Ecuador

Email: rrivadeneira@dpe.gob.ec

حتـرك عاجـل
احلكم على زعماء جمتمع حملي بسبب احتجاجهم
معلومات إضافية
تستخدم السلطات النظام القضائي اإلكوادوري لقمع زعماء السكان األصليني وجمتمع "كامبيسينو" ،يف حماولة ملنعهم من
االحتجاج على املشاريع اليت من شأهنا أن تلحق الضرر ببيئتهم وأراضيهم على ما يبدو .وقد واجه زعماء السكان احملليني
تضر حبقوقهم يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات .كما
وكامبيسينو يف إكوادور مصفوفة من التدابري اليت ُّ
استُخدمت التهم اليت ال أساس هلا من الصحة واملالحقات القضائية اجلنائية واالعتقاالت التعسفية ،وشروط الكفالة الصارمة
يف حماولة ملنعهم من اجلهر مبعارضة قوانني وسياسات احلكومة.

يف يوليو /حزيران  ،2012أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان ":كي ال جيرؤ أحد على املطالبة بشيء -جترمي احلق يف

االحتجاج يف إكوادور" (رقم الوثيقة .) AMR 28/002/2012:ويتحدث التقرير عن استهداف  24زعيماً من خالل توجيه هتم
ال أساس هلا من الصحة ،واالعتقاالت التعسفية وشروط الكفالة الصارمة ،ال لشيء إال بسبب نشاطهم ضد قوانني
وسياسات تتعلق ابستخدام املوارد البشرية الطبيعية على ما يبدو .وقد واجهوا هتم اإلرهاب والتخريب وإغالق الطرق والقتل
– وهي مجيعاً هتم تتصل ابالحتجاجات اليت وقعت يف عامي  2009و .2010ويف العديد من احلاالت أسقط القضاة التهم
والغوا أوامر االعتقال ابعتبارها ال تستند إىل أدلة .ومع ذلك فإن  11شخصاً من أصل  24ما زالوا قيد التحقيق معهم ،أو
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خاضعني إلجراءات احملاكم ،أو يرزحون حتت قيود الكفاالت .ولكن أحداً منهم ال يقبع يف السجن حالياً .وواجه ستة
أشخاص من أصل  24من الزعماء الذين أبرزهم التقرير هتماً تتعلق إبغالق الطرق يف سياق االحتجاجات.
ابلنسبة للعديد من اجلماعات املهمشة اترخيياً يف إكوادور ،رمبا ميثل االحتجاج الطريق الوحيد إلمساع صوهتا .وإن االحتجاج
العام بطبيعته غالباً ما يرتتب عليه إعاقة حركة السري .وينص قانون العقوابت اإلكوادوري على فرض عقوبة السجن ملدة
ترتاوح بني سنة وثالث سنوات على كل من يغلق طريقاً ،بدون ذكر أية استثناءات تتعلق ابحلد األدىن من التدخل ،أو
إغالق الطريق نتيجة "ملمارسة حقوق اإلنسان ،من قبيل حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات".
إن لتجرمي االحتجاج آاثراً تتجاوز األشخاص املستهدفني بشكل مباشر .إذ أن عائالهتم وجمتمعاهتم تعيش حتت طائلة
املالحقات القضائية احملتملة أو االعتقال ،وغالباً ما ختشى ممارسة حقوقها حتسباً الستهدافها .إن التأثري الرتاكمي القاسي
على جمتمعات أبسرها ميكن أن يردع اآلخرين عن املشاركة يف األنشطة العامة للدفاع عن حقوق اإلنسان.
األمساء :كارلوس برييز ،فدريكو غوزمان وإفرين أريب /ذكور
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