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طلب فتح تحقيق عاجل في مقتل سيبونيلو باتريك مبيكو واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المدافعين عن
حقوق اﻹنسان
تُعد الشبكة العالمية للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية شبكة دولية كبرى تضم منظمات ونشطاء
متفانين في تحقيق العدالة اﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية باستخدام حقوق اﻹنسان ،ويزيد عدد أعضائها
على  280عضو من منظمات وأفراد موزعين على أكثر من  75دولة.
نتوجه إليكم بهذه الرسالة لﻺعراب عن عميق قلقنا الجماعي إزاء أعمال القتل والتهديدات والهجمات
ّ
المتواصلة التي يتعرض لها زعماء المجتمعات المحلية في المستوطنات العشوائية في مدينة ديربان
ومحيطها في بلدية إيثكويني في مقاطعة كوازولو -ناتال في جنوب أفريقياّ .
إن العديد من المدافعين عن
حقوق اﻹنسان ممن تطالهم اﻻعتداءات هم من زعماء الحركة الوطنية اﻻجتماعية لساكني اﻷحياء الفقيرة،
عضوا مؤسسيًا مرموقًا في الشبكة العالمية.
التي تعد
ً

مقتل سيبونيلو باتريك مبيكو
نستنكر بأقوى العبارات جريمة القتل اﻷخيرة التي أودت بحياة الزعيم الشعبي والمدافع عن حقوق اﻹنسان
سيبونيلو باتريك مبيكو .يُذكر أن سيبونيلو باتريك مبيكو البالغ من العمر  32عا ًما كان يرأس الفرع
عضوا في مجلس مقاطعة كوازولو-
المحلي لحركة ساكني اﻷحياء الفقيرة في قرية سيسونك ،كما كان
ً
ناتال .نشط في الدفاع عن حقوق أفراد مجتمعه المحلي في السكان الﻼئق والمشاركة السياسية والخدمات
اﻷساسية.
تفيد التقارير الواردة أنه قرابة الساعة الحادية عشرة من مساء يوم اﻷحد الواقع فيه  19تشرين
الثاني/نوفمبر  ،2017أقدم مجهولون على خطف السيد مبيكو بينما كان نائ ًما في منزله )كوخ( في
مستوطنة عشوائية في قرية سيسونك في ﻻمونتفيل ،التابعة لبلدية إيثكويني في مقاطعة كوازولو -ناتال،
وجروه إلى خارج الكوخ وأردوه ً
قتيﻼ .وقد عثر جيرانه على جثته مضرجة بالدماء وتكسوها الجروح
الناجمة عن الطعنات بعد ساعة واحدة .وﻻحقًا شاهدها زعماء الحركة حيث تُركت لما يزيد على 15
ساعة قبل أن تخرجها الشرطة من مسرح الجريمة.
نحن نعلم أنه ومنذ افتتاح فرع قرية سيسونك في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2014لم يكف أفراد على صلة
بمسؤولين محليين في الحزب السياسي الحاكم عن مضايقة السيد مبيكو وتهديده بالقتل )ويشمل ذلك رسائل
نصية ومكالمات هاتفية تحذره من مغبة انخراطه في العمل الحقوقي مع مجتمعه وبأنه سيعاقب( .وقد
جرى اﻻبﻼغ خطيًا عن هذه الهديدات إلى كل من المستشار المحلي ،ولجنة الحي ،ومركز شرطة
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ﻻمونتفيل ،ومسؤولي الحزب السياسي الحاكم ،غير أنها لم تلق أي ردود وفق ما أفدنا.وحتى تاريخه ،لم
يعتقل أي مشتبه به في حادثة مقتل السيد مبيكو.

القتل ضمن سياق طويل اﻷجل انتقا ًما من عمل ساكني اﻷحياء الفقيرة في مجال حقوق اﻹنسان

ً
نشاطا متزايد الخطورة
وقعت جريمة قتل السيد مبيكو في وقت أصبحت فيه المشاركة في شؤون المجتمع
في إيثكويني .وقد أخطرنا أن السيد مبيكو حضر في وقت مبكر من يوم مقتله اجتماعًا نظمه أحد السكان
المحليين ويُدعى فيزا مادﻻﻻ .في خﻼل اﻻجتماع ،وفيما كان السيد مادﻻﻻ يخطب في المجتمعين ،دنا منه
شخص يحمل سكينًا وطعنه على مرأى من جميع ،ما أدى إلى وفاته في وقت ﻻحق.
عﻼوة على ذلك ،ذكر زعماء الحركة أنهم يواجهون انتهاكات مستمرة لحقوق اﻹنسان ،تشمل حرمانهم
المنتظم من فرص العمل والوصول إلى اﻹسكان العام بأسعار معقولة أو اﻻستفادة منه ،في شكل بيّن من
أشكال العقاب على كشف الفساد في قطاع اﻹسكان وفضح سياسيين رفيعي المستوى .إن مجرد قيام
ساكني اﻷحياء الفقيرة بتنظيم تجمعات خارج مقر الحزب السياسي المهيمن يؤكد أنه عامل مهم في موجة
التهديدات والهجمات التي يواجهها المدافعون الشعبيون عن حقوق اﻹنسان.
في هذا السياق ،يساورنا بالغ القلق إزاء ما علمناه عن تعرض عدد كبير من زعماء حركة ساكني اﻷحياء
الفقيرة لتهديدات ومضايقات خطيرة ،شملت زعماء من قرية سيسونك وأسيينداو في ﻻمونتفيل ،وسيلفر
سيتي في أومﻼزي ،وكاتو مانور وبهامباي في إناندا ،وكلير إستات ونيوكاسل شمال كوازولو – ناتال.
كما يساورنا القلق على وجه الخصوص إزاء سﻼمة اثنين من زعماء المجتمع المحلي من ليندﻻني
)ديربان( ،علمنا أنهما أجبرا على اﻻختباء بعد تعرضهما لتهديدات خطيرة من سياسيين محليين على صلة
باﻷحزاب السياسية .ونحن ندرك أن زعماء المجتمع المحلي يملكون معلومات عن تواطؤ أعضاء حزبين
سياسيين في ليندﻻني "للقضاء" على منظمي حركة ساكني اﻷحياء الفقيرة.
منذ عام  ،2014وردتنا معلومات عن مقتل ما ﻻ يقل عن سبعة نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق السكن
وأعضاء في حركة ساكني اﻷحياء الفقيرة أثناء حشدهم للدفاع عن حقوق اﻹنسان لمجتمعاتهم ،ومن بينهم
الرضيع جايدن خوزا ،الذي لم يتجاوز عمره اﻷسبوعين .في كانون اﻷول/ديسمبر  ،2014بعثت الشبكة
العالمية للحقوق اﻹقتصادية واﻻجتماعية والثقافية رسالة إلى حكومة جنوب أفريقيا تبدي فيها قلقها إزاء
اغتيال تولي ندلوفو ،المدافعة عن حقوق اﻹنسان ،في ظروف مشابهة؛ وفي  13حزيران/يونيو ،2016
نعت حركة ساكني اﻷحياء الفقيرة صمويل هلويل الذي أطلقت عليه وحدة الغزو البري في منطقة مترو
ديربان النار وأردته ً
قتيﻼ .كما أصيب نشطاء آخرون باﻹعاقة جراء إقدام الشرطة أو وحدة الغزو البري
في بلدية إيثكويني على إطﻼق النار عليهم.
نحن نشعر بانزعاج بالغ إزاء نمط التهديدات والهجمات والمضايقات والقتل المستمر الذي يواجهه زعماء
المجتمعات المحلية في المستوطنات العشوائية في ديربان في كوازواو – ناتال ومحيطها ،وما يرافق هذه
اﻷفعال من إفﻼت من العقاب .لذا ،نحث السلطات السياسية والقانونية في جنوب أفريقيا على اتخاذ ما يلزم
من خطوات ﻹنهاء موجة العنف هذه وضمان إمكانية الوصول إلى العدالة ،ومعالجة قضايا حقوق اﻹنسان
الهيكلية الكامنة التي تؤدي إلى اﻻنتقام من المجتمعات التي تعاني الفقر.

مطالب عاجلة ً
عمﻼ بالتزمات جنوب افريقيا في مجال حقوق اﻹنسان
نود التذكير أن جنوب أفريقيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق
ّ
اﻷفريقي لحقوق اﻹنسان والشعوب .وعلى هذا النحوّ ،
إن جنوب افريقيا ُملزمة بالمحافظة ،من جملة
التزاماتها اﻷخرى ،على الحق في الحياة؛ والحماية من العقوبة أوضروب المعاملة القاسية أو غير
اﻹنسانية أو المهينة؛ وحرية التعبير والتج ّمع؛ والحق في اﻻنتصاف في قضايا اﻻنتهاكات .كذلك اﻷمرّ ،
إن
جنوب أفريقيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية الذي يعترف
بحق كل فرد من مستوى معيشي ﻻئق ،بما في ذلك الحق في السكن الﻼئق ومواصلة تحسين ظروفه
المعيشية؛ أي الحقوق التي عمل السيد مبيكو للدفاع عنها في مجتمعه .وهذا ﻻ ب ّد من اﻹشارة إلى إعﻼن
اﻷمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق اﻹنسان )على النحو المشار إليه في قرار عام  2017بشأن
المدافعين عن حقوق اﻹنسان في أفريقيا( ،الذي ينص على اﻻلتزمات باتخاذ التدابير الﻼزمة التي تكفل
لكل شخص الحماية من أي عنف أو تهديدات أو انتقام أو تمييز ضار أو ضغط أو أي اجراء تعسفي آخر
نتيجة لممارسته أو ممارستها للدفاع عن حقوق اﻹنسان وتعزيزها ،وفتح تحقيقات عاجلة ونزيهة في
اﻻدعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق اﻹنسان.
بناء على خطورة اﻷوضاع المشار إليه آنفًا ،ومراعاة ً ﻻلتزامات حقوق اﻹنسان التي تكفلت بها جنوب
أفريقيا بموجب القانون الوطني والدولي ،ندعو بكل احترام ،حكومة جنوب أفريقيا إلى:
 (1ضمان فتح تحقيق فوري ومستقل ومحايد في جريمة قتل السيد مبيكو ،وفي اﻻعتداءات وجرائم
القتل التي تطال غيره من زعماء الحركة وأعضاء المجتمعات المحلية ،ويشمل ذلك استقاء
المعلومات من ممثلي الحركة وغيرهم ممن يملكون معلومات تتعلق بالحوادث ،وضمان تقديم
الجناة إلى العدالة؛
 (2اتخاذ تدابير عاجلة لحماية جميع ساكني اﻷحياء الفقيرة واﻷكواخ وزعماء المجتمعات المحلية
في جنوب أفريقيا من كافة التهديدات ،وأعمال المضايقة والعنف المتصلة بعملهم في مجال
حقوق اﻹنسان؛
 (3تماشيًا مع عمل السيد مبيكو ،اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لمعالجة القضايا الهيكيلة الكامنة
لحقوق اﻹنسان ،بما فيها القضاء على الفساد في تخصيص السكن العام ،واﻹخﻼء القسري

والهدم غير القانوني الذي يطال السكان المتضررين في المستوطنات العشوائية ومدن الصفيح،
وضمان احترام الحقوق اﻹنسانية لجميع ساكني اﻷكواخ في جنوب أفريقيا وحمايها وإعمالها؛
 (4في ضوء الممارسة البينة للحرمان من الوصول إلى السكن وفرص العمل ،من ضمن اﻵثار
اﻷخرى على حقوق اﻹنسان ،واستخدام ذلك في معاقبة السكان على تنظيم المجتمعات المحلية
وبذل الجهود للمشاركة في الحياة العامة من خارج الحزب السياسي المهيمن ،ضمان حقوق
اﻹنسان لجميع اﻷشخاص من غير تمييز من أي نوع كان ،ويشمل ذلك اﻻنتماء الفعلي او
المحتمل إلى حزب سياسي.

في الختام  ،نطلب منكم اطﻼعنا على المستجدات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد ،ونحن مستعدون
للمشاركة في أي حوار بناء يدعم تنفيذ المطالب المذكورة آنفًا.
مع فائق التقدير
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