
 

 

 

 

 

 
جانب :  

  السید خوان أورالندو ھیرناندیز ، رئیس جمھوریة ھندوراس.
نسخة إلى :   

السید أوسكار فرناندو تشنتشّیا ، المدعي العام في ھندوراس  
السید أبراھام ألفارینغا أوربینا، المدعي العام في ھندوراس  

ألبرتو ریفیرا أفیلیس ، رئیس محكمة العدل العلیا في ھندوراسالسید خورخي   
السید روبرتو ھیریرا كاسیریس ، المفوض الوطني لحقوق اإلنسان في ھندوراس  

السیدة دولوریس خیمینیز ھیرناندیز ، سفیرة المكسیك لدى ھندوراس  
 
 

: الحریة للمدافع عن حقوق اإلنسان ، غوستافو كاسترو سوتو الموضوع  
             
2016آذار / مارس  15          

السید الرئیس ،   

تحیة وبعد   

ُتعّد الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة من الشبكات الكبرى التي تضم أفراًدا وجماعات من 
دة إلى حقوق اإلنسان عن جمیع أنحاء العالم . وھي تعمل على تحقیق العدالة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة مستن

  . دولة 70عضًوا والمنتشرین في  270طریق أعضائھا البالغ عددھم 

، المدافع المكسیكي  وضع السید غوستافو كاسترو سوتونتوّجھ لسیادتكم بھذه الرسالة لإلعراب عن قلقنا العمیق إزاء 
عن حقوق اإلنسان ورئیس أوتروس ماندوس ، وھي منظمة غیر حكومیة في المكسیك وعضوة في الشبكة العالمیة 
للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. حالًیا، ال یزال السید كاسترو محتجًزا في ھندوراس لكونھ الشاھد الوحید 

المجلس المدني للمنظمات الشعبیة  وللسكان األصلیین في ھندوراس زعیمة على جریمة اغتیال برتا كاسیریس ، 
ومن المشاركین في تأسیسھ ، التي كانت تتولى الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلیة لشعب لنكا األصلي  المتضررة 

تھدیدات التي من مشروع  "أغوا ثاركا" الكھرومائي. وكانت كاسیریس قد تلقت في السنوات األخیرة العدید من ال
طالت شخصھا فضًال عن أفراد عائلتھا وزمالئھا في المنظمة بسبب مساعیھا الحثیثة في الدفاع عن حقوق اإلنسان. 
وُیذكر أن  كاسیریس قد أردیت بالرصاص في منزلھا بمدینة ال إسبیرانزا في إقلیم إنتیبوكا في ھندوراس في الثالث 

صدیقھا كاسترو في ھذا االعتداء .، وأصیب أیًضا  2016من شھر آذار/مارس   

لقد أبدى غوستافو كاسترو سوتو تعاوًنا كامال مع السلطات في ھندوراس في التحقیقات التي تجریھا منذ حادثة 
االغتیال المآساویة التي أودت بحیاة كاسیریس، وأدلى بشھادتھ عدة مرات أمام السلطات المعنیة. ُتفید األنباء أن 

لھ مطلق الحریة في مغادرة البالد ، ثم ُمنع من المغادرة بینما كان یستقل الطائرة في طریقھ إلى  كاسترو قد تبلغ بأن
المكسیك في السادس من شھر آذار / مارس بذریعة  "اإلشعار المتعلق بالھجرة" . وفي السابع من آذار/مارس ، 

ن یوًما إضافًیا. لذا نحن نشعر بقلق عمیق طلب مكتب المدعي العام في ھندوراس من كاسترو البقاء في البالد ثالثی
ألن كاسترو ال یزال عرضة لمزید من التھدیدات أو المخاطر األمنیة ، فضًال عن حرمانھ من حریتھ.   

كذلك ُیساورنا القلق بشأن األنباء عن إقدام القاضي فیكتورینا فلوریس على توقیف محامیة كاسترو عن العمل مدة 
كا) بذریعة محاولتھا المزعومة للحصول على سجالت الشھادة التي أدلى بھا موكلھا. وُتشیر یوًما (إقلیم إنتیبو 15

ھذه التدابیر الصارمة المتخذة بحق السید كاسترو ومحامیتھ إلى أنھما یتعرضان للترھیب على نحو یتناقض مع 
المعاییر الدولیة التي تلتزم بھا  ھندوراس.   

  ةرادالا سلجم
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ھندوراس بصفتھا دولة طرف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ُملزمة بترسیخ حق  نّود ، وبكل احترام، التذكیر بأن
الفرد في الحریة واألمن على شخصھ ، بما فیھ عدم تعرضھ لالعتقال أو االحتجاز التعسفي. إن ھندوراس ُملزمة أیًضا  باحترام الحق في 

اللذین ینطبقان على األنشطة التي كان یمارسھا كّل من السید كاسترو وبرتا كاسیریس  التجّمع السلمي والحق في حریة تكوین الجمعیات
في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان . عالوة على ذلك ، یتعین على ھندوراس بصفتھا دولة طرف في العھد الدولي الخاص بالحقوق 

والحق في الغذاء والحق في مستوى معیشي الئق وحمایة كل ھذه االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة االلتزام باحترام الحق في العمل 
الحقوق التي ناضل السید كاسترو والسیدة كاسیریس للدفاع عنھا. فضًال عن ذلك ، تنص المادة العاشرة الواردة في إعالن األمم المتحدة 

ضیھا أو أقالیمھا. وال یجوز أن یحدث النقل إلى بشأن حقوق الشعوب األصلیة على أنھ " ال یجوز ترحیل الشعوب األصلیة قسًرا من أرا
مكان جدید دون إعراب الشعوب األصلیة المعنیة عن موافقتھا الحرة والمسبقة والمستنیرة " .   

كذلك نّود التذكیر بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق المدافعین عن حقوق اإلنسان الذي ینص على التزام كل الدول بجملة من االجراءات 
 كر منھا : اتخاذ كل التدابیر الالزمة التي تكفل لكل فرد الحمایة من أي عنف ، أو تھدید ، أو انتقام، أو تمییز ضار ، أو ضغط  ،أو أينذ

اجراء تعسفي آخر نتیجة لممارستھ المشروعة لحقوقھ ، وإجراء تحقیقات سریعة ومحایدة في االدعاءات المتعلقة بانتھاك حقوق اإلنسان، 
بل االنتصاف الفعالة لألشخاص الذین یّدعون أنھم ضحایا النتھاكات حقوق اإلنسان. وتوفیر س  

-112ال بّد من التذكیر أیًضا بالقرار رقم  المتعلق بالتدابیر االحترازیة الصادر عن لجنة البلدان األمیركیة لحقوق اإلنسان في الخامس  16
مات الشعبیة  وللسكان األصلیین في ھندوراس ، وأقارب برتا كاسیریس بالنیابة عن المجلس المدني للمنظ 2016من آذار/ مارس 

وغوستافو كاسترو ، الذي یشیر إلى " أن حیاتھم وسالمتھم  الشخصیة مھددة وفي خطر ، مطالًبا حكومة ھندوراس " باتخاذ التدابیر 
ھایة المطاف". أخیًرا، نّود التشدید على دعوة مقرر الالزمة لضمان سالمة كاسترو ورفاھھ أثناء االستعداد للسفر ومغادرة البالد في ن

األمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعین عن حقوق اإلنسان ، میشیل فورست ، بشأن ضمان سالمة غوستافو كاسترو سوتو وحمایتھ 
والسماح لھ بالعودة إلى المكسیك في أسرع وقت ممكن .   

مل على : بناء على ما تقّدم ، نناشد سیادتكم الع  
 

1. السماح فوًرا بعودة غوستافو كاسترو سوتو إلى وطنھ المكسیك ، وتوفیر كل الوسائل المتاحة لحمایتھ طوال مدة إقامتھ في  
ھندوراس.   

2. فتح تحقیق فوري ومستقل ومحاید في قضیة اغتیال برتا كاسیریس وضمان تقدیم الجناة إلى العدالة.    
3. سیریس وزمالئھا في المجلس المدني للمنظمات الشعبیة  وللسكان األصلیین في ھندوراس ، توفیر الحمایة ألفراد عائلة برتا كا 

وضمان مواصلة عملھم في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان من غیر التعرض ألي تھدیدات أو مضایقات.   
4. نسان في البالد ، والتي اتخاذ تدابیر ملموسة تضع حًدا لجرائم القتل وأعمال الترھیب التي تطال المدافعین عن حقوق اإل 

تستھدف تحدیًدا أولئك المتفانین في الدفاع عن حقوق اإلنسان المرتبطة باألراضي والموارد الطبیعیة .  
5. احترام حقوق اإلنسان لكل فرد في ھندوراس وحمایتھا والوفاء بھا ، وتشمل ھذه الحقوق حق الشعوب األصلیة  في الموافقة  

بل منح االمتیازات المتعلقة باستغالل مواردھا الطبیعیة ، والمضي قدًما في اإللغاء الفوري الحرة والمسبقة والمستنیرة ق
والنھائي لالمتیاز الخاص بمشروع  "أغوا ثاركا" الكھرومائي ، الذي أسفر عن  تعرض  جماعة لنكا في ریو بالنكو وأعضاء 

تھدیدات جّمة فضال عن االعتداءات والمضایقات.المجلس المدني للمنظمات الشعبیة وللسكان األصلیین في ھندوراس ل  
 

في الختام، نطلب من سیادتكم اطالعنا على أي مستجدات بشأن ھذا الوضع .  
 
 
 

بالنیابة عن  الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة       
المدیر كریس غروف                                                                                               

 
 
 
 

      
	


