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بسبب احتجاجهم على الساعات أربعة قيادات طالبية في قضية اغتيال العدالة  تحقيق دعو إلىت الحملة العالمية للتعليم :هندوراس

  التعليمية المواردنقص متأخرة والدراسية ال

، وذلك اثر مشاركتهم 2015مارس آذار/ 25-24 بتاريخهندوراس كوماياغيوال في  بوحشية في -عاما  13 هماصغر -أربعة طالب قتل 

ألطفال واالقتراح بتمديد ساعات الحصص المدرسية، أي مغادرة االتعليمية في المدارس، والموارد احتجاجات ضد نقص المواد ب

 .أعلى معدالت جرائم القتل في العالمتحتل بالد ا في خطيريعد توقيتا وهو مساءا،  07:00للمدارس الساعة 

في صباح اليوم التالي، تم ، وكوماياغيول من المدرسة في متيال اثنين من الصبية وفتاة واحدة بعد خروجهمارس، تم اغآذار/ 24فبتاريخ 

للتعذيب قبل وفاتها. ها تعرضتشير الى  مع وجود عالمات واضحةبكفن ملفوفة  اد نيكول هام بوستييووسعاما  13العثور على جثة 

وراء قيام بمعرفة السبب حيث طالبت هذا الشهر، من في وقت سابق  االحتجاجات خاللوكانت قناة اخبارية قد قامت بتصوير سواد 

 .الشرطة بدال من إصالح البنية التحتية للمدارسبإرسال الرئيس 

لـ هي المدينة الشقيقة كوماياغيوال ، وأعلى معدل جرائم القتل في العالموتتصدر هندوراس هي واحدة من أفقر بلدان أمريكا الالتينية، و

شهدت ، إال أنها ضم األحياء ذات الدخل المنخفضتكوماياغيوال  على الرغم منوعاصمة هندوراس،  نمعا تشكال، وتيغوسيغالبا

سيبقى  النوعيفقر، ودون توفر التعليم يعيشون دون خط الأكثر من نصف سكان هندوراس و. تيغوسيغالباا وأمهتنمية أقل من تمعدالت 

خارج المدرسة،  هممن األطفال في سن الدراسة االبتدائية،  ٪10ما يقرب من كما أن حلقة. هذه الهندوراس لكسر  مستمراالنضال 

 .)معهد اليونسكو لإلحصاء( ةالحادة لألطفال في سن الثانوي ٪23.5 هذا الرقم ليصل الىيرتفع و

في الجامعة الوطنية المستقلة  جرتالمظاهرات التي إضافة الى حتجاجات طالبية على مد  األشهر القليلة الماضية، هذها وقد تكثفت اال

تهديدات الاستخدام الغاز المسيل للدموع وحتى  هذه االحتجاجات من حيث قمع في الشرطةوحشية الى التقارير ير في هندوراس. وتش

كوماياغيوال  بالرصاص في منظمات حقوق اإلنسان في هندوراس أن اثنين من الطالب اآلخرين قد قتاللتقارير أخر   تبالقتل. وذكر

طالبا في  43ـاالختفاء القسري ل الىالطالب  ضدالقمع والقتل ويشير هذا . التي جرت مؤخرا االغتياالت المروعةمن عدة أسابيع قبل 

في أمريكا  ةاالجتماعي اتقمع االحتجاجة نحو مقلق توجهاتشير إلى وجود ي، ويمكن أن 2014سبتمبر عام أيلول/إغواال والمكسيك في 

 .الالتينية

الحملة العالمية ، وعن رأيه السياسي لتعبيره هوقتل هتعذيبمن العمر، و 13 الـتجاوز يطفل ال بإستهداف دولة تسمح  ةأيفيجب شجب 

الطالب والمعلمين وشعب هندوراس، وتدعو إلى الى جانب ، وهندوراسالتعليم للجميع في  تحالفشريكها للتعليم تقف تضامنا مع 

حتجاج ضد اإلصالحات المقترحة الضارة، وألطفال من هندوراس شعب هندوراس الحق في االول. المغدورينالعدالة لعائالت الطالب 

 .العام الذي ال يعرض حياتهم للخطرالنوعي التعليم الحق في الحصول 

 .هنالمزيد من المعلومات حول الوضع في هندوراس يرجى االطالع على تقرير تيليسور 

https://www.youtube.com/watch?v=f9bIsWXurFA
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