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تحـرك عاجـل

 جماعات شبه عســكرية تعلــن اعتـــزامها القيــام
بعمليات قتل

ــزاع ــحايا النـ  تعتـزم جماعات شبه عسكرية ف شمال كولومبيا قتل أعضاء ف منظمة تمثل ض
السلح الداخل ف البلد.

ًا من رسللالة إلكتونيللة مجهولللة3ففي    يونيو/حزيران تلّقى عدد من الدافعي عن حقوق النسان نسخ
 الصدر، أبلغ مرسلوها قائد شطة محافظة سوكري بأنهم يعتلزمون قتل خللوان ديفيللد ديللاز وزوجتلله

ُيذكر أن خوان ديفيد دياز عضو فلل   الحركــة الوطنيــة لضــحاياو"شخص آخر مقّرب من العائلة". و
  (موفيس)، فرع سوكري. وكان والده يودالدو دياز، وهوعمللدة مدينللة إلروبللل بمحافظللةجرائم الدولة

ًا للرسللالة2003 أبريللل/نيسللان 10سوكري، قد ُقتل عل أيللدي الجماعللات شللبه العسللكرية فلل   . ووفقلل
 اللكتونية الذكورة، فإن الشخاص الذين يخططون لقتل خوان ديفيللد ديللاز كللانوا فلل سللجن مدينللة
ُأدينلوا بجريمللة قتللل ُيحتجز أفراد الجماعة شبه العسلكرية الللذين   برانكويل بمحافظة أتلنتيكو، حيث 

 يودالدو دياز. وقد قّدم خوان ديفيد دياز عدة شكاوى ضللدهم، وزعللم أنهللم خططللوا لرتكللاب جللرائم
منظمة من داخل السجن.

ًا عن 28وف  ــيو مايو/أيار جاء ستة رجال، اثنان منهم عل القل مسلحان، بحث   فللخوليا توريس كانس
 منطقة بلدية سان أونفري بمحافظة سوكري، ولكنهم لم يعثروا عليها لحسن الحظ. وخوليا هللي المثللل
 القانوني للمزارعي الفلحي الذين يعيشون ف مزرعة لأليمانيا؛ وقد ُقتل زوجها دوغيليو مللارتينيز عللل

 . وما انفكت منظمة "موفيس" ف سوكري تقدم الدعم2010 مايو/أيار 18أيدي القوات شبه العسكرية ف 
 للمزارعي الفلحي الذين يريدون العودة إل مزرعة لأليمانيا، الللتي كللانوا قللد ُهّجللروا منهللا مللن قبللل
 القوات شبه العسكرية. وكان الجنود الذين ظلوا يقومون بدوريات منتظمة ف محيط الزرعة منللذ مقتللل

  مايو/أيلار بلدون إعطلاء أي إنلذار لجتملع النظملات غيل23روغيليو مارتينيز، قد غادروا النطقة ف 
الحكومية العاملة معهم.



ًا باللغة السبانية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يل: يرجى إرسال مناشدات فور

 حث السلطات عل ضمان سلمة أعضاء منظمة "موفيس" ف سوكري، بمن فيهم خوليا تللوريس•
 كانسيو وغيها من الزارعي الفلحي مللن لأليمانيللا، وخللوان ديفيللد ديللاز وزوجتلله بحسللب

ًا؛  رغبتهم تمام

 حث السلطات عل إصدار أوامر بإجراء تحقيقات كاملة ومحايللدة فلل التهديللدات بالقتللل الللتي•
 تلقاها أعضاء منظمة "موفيس"، ونش نتائج تلللك التحقيقللات، وتقللديم السللؤولي عللن تلللك

التهديدات إل ساحة العالة؛

 تذكي السلطات بضورة اليفاء بالتزاماتهللا التعلقللة بحمايللة الللدافعي عللن حقللوق النسللان•
. 1998النصوص عليها ف إعلن المم التحدة للمدافعي عن حقوق النسان لعام 

 إل:2013 يوليو/تموز 18يرجى إرسال الناشدات قبل 
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 كما يرجى إرسال نسخ منها إل المثلي الدبلوماسيي العتمدين لدى بلدانكم، وإدخال العنــاوين
الدبلوماسية الحلية عل النحو التال:



الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني    رقم الفاكس    3العنوان     2العنوان     1العنوان    السم

ًا، يرجى التنسيق مللع مكتللب فرعكللم قبللل  وإذا كنتم تعتزمون إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور آنف
إرسالها.

تحـرك عاجـل

 جماعات شــبه عســكرية تعلـن اعتـــزامها تنفيـذ
عمليات قتل

معلومات إضافية
 الحركة الوطنية لضحايا جرائم الدولة (موفيس) هي ائتلف واسع لنظمات الجتمع الدني الللتي تناضللل
 من أجل الحقيقة والعدالة وجب الضر لضحايا النلللزاع السلللح الللداخل اللدائر منللذ زملن طويلل فل

 كولومبيا. وقام أعضاء منظمة "موفيس" بتوثيق وفضح العديد ملن حلوادث القتلل والختفلاء القسلي
 عل أيدي قوات المن والجماعات شبه العسكرية ف محافظة سوكري. وما انفك أعضاء فللرع "مللوفيس"

ُتهدفوا بسبب ذلك. وفلل   ،2011 مللارس/آذار 23ف سوكري يناضلون من أجل استعادة أراضيهم، وقد اس
 18ُقتل إدر فيبال روتشا، وهو عضو ف منظمة "موفيس" عل أيللدي الجماعللات شللبه العسللكرية. وفلل 

  ُقتل عضو آخر ف "موفيس"، وهو روغيليو مارتينيز، الذي ما  بللرح يناضللل مللن أجللل2010مايو/أيار 
استعادة مزرعة لأليمانيا.

  حيث دخلت الزرعة مجموعللة مؤلفللة،2000وكانت قوات شبه عسكرية قد احتلت مزرعو لأليمانيا ف عام 
ًا من جماعة "أبطال كتلة جبال ماريا" شبه العسكرية الدعومللة مللن الجيللش والتابعللة70من نحو    فرد

ًا من الجتمللع الحللل، وهللم فيللدال مللارتينيز  للقوات التحدة للدفاع عن النفس ف كولومبيا، وقتلت أفراد
 وأوسكار مارتينيز وأورلندو فينانديز. وأنشأت القوات شبه العسكرية قاعللدة فلل الزرعللة اسللتخدمتها
 القوات التحدة للدفاع عن النفس فل كولومبيللا كمركللز عمليللات. وفلل مجللرى الهجمللات الللتي شللنتها
ُيقللّدم إللل ًا مللن الهللاجمي لللم   الجماعات شبه العسكرية، ُقتل العديد من الزراعي الفلحي، ولكن أحد

ساحة العدالة بسبب عمليات القتل هذه.



  عاد روغيليو مارتينيز وعائلته إللل لأليمانيللا، وبللدأت عللائلت عديللدة أخللرى2006 فباير/شباط 16ف 
 ، عندما غادرت القوات شبه العسكرية تلك الزرعللة. ومنللذ ذلللك الحيلل، مللا انفللّك2007بالعودة ف عام 

 روغيليو مارتينيز، بصفته ممثل تلك العائلت، يناضل من أجل تحقيق العدالة ف قضايا انتهاكات حقللوق
النسان وعودة الراض السليبة.

 10وُيذكر أن خوان ديفيد دياز تشامورو هو ابن يودالللدو ديللاز، رئيللس بلديللة روبللل، الللذي ُقتللل فلل 

  بإشاف رئيس الدولة ف ذلللك2003 فباير/شباط 1 بعد مشاركته ف اجتماع ُعقد ف 2003أبريل/نيسان 
 الوقت ألفارو يوريبي، وحَضه زعماء سياسيون إقليميون. وكان يودالدو ديللاز قللد اشللتكى مللن وجللود
 صلت بي الجماعات شبه العسكرية والسياسيي الحليي والقوات السلحة. وتلقللى خللوان ديفيللد ديللاز
 تشامورو تهديدات من قبل القوات شبه العسكرية ف نفس اليوم الذي ُقتل فيه والده. وقد نجللا مللن عللدة

محاولت أخرى لغتياله.

 السماء: خوان ديفيد دياز تشللامورو، وخوليللا تللوريس كانسلليو وعائلتهللا، والزارعللون الفلحللون فلل
لإليمانيا، وأعضاء منظمة "موفيس" ف سوكري

نوع الجنس: ذكور وإناث

2013 يونيو/حزيران 6 بتاريخ:                                                         UA: 149/13 Index: AMR 23/025/2013: رقم الوثيقة


