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 أية من خال عام بعد ،2011 عام يف إعدام عمليات أربع تنفيذ عن سنغافورة إعالن إن اليوم الدولية العفو منظمة قالت
 عمليات عدد يف امللحوظ االخنفاض عن ونكوصا   اإلعدام، عقوبة إلغاء حنو العاملي لالجتاه ازدراء   يعترب إعدام، عملية

 .البلد ذلك يف اإلعدام

 اإلعدام، عقوبة استخدام بشأن السنوي العاملي اإلحصائي تقريرها الدولية العفو منظمة نشرت ،2012 آذار/مارس 27 يف
 أن التقرير نشر بعد علمت، املنظمة أن بيد. 2011 عام يف إعدام عمليات فيذتن حول مؤكدة غري أنباء إىل أشارت حيث

 .2011 عام خالل إعدام عمليات أربع تنفيذ عن أعلنت السنغافورية السلطات

 السلطات إىل وكتبت املأل، على اإلعدام بعقوبة املتعلقة املعلومات إعالن سنغافورة من الدولية العفو منظمة طلبت ولطاملا
 وهي املنظمة، هبا رحبت خطوة احلكومة اختذت 2011 عام ويف. اآلن حىت رد أي تتلق مل أهنا إال اخلصوص، هبذا لرسائ
 . 2010 لعام السجون ملصلحة السنوي التقرير يف إحصاءات نشر

 اإلعدام قوبةع استخدام حول معلومات نشر على األعضاء الدول حتث املتحدة لألمم التابعة واهليئات الدولية املعايري إن
 النـزالء بشأن التفصيالت من وغريها اإلعدام وأحكام اإلعدام بعمليات املتعلقة املعلومات مجع أن بيد. منتظم بشكل
 .ومستمر منتظم حنو على املعلومات هذه بنشر الدولة قيام بدون سنغافورة يف صعبا   أمرا   كان  ابإلعدام عليهم احملكوم

 جرمية على آخران شخصان أُعدم بينما العمد، القتل جرمية على شخصني إعدام مت إنه ايماليز  يف السجون مصلحة وقالت
 ذي" صحيفة يف ورد ما حبسب األرقام تلك صحة الداخلية وزارة إحصاءات أثبتت وقد. 2011 عام يف ابملخدرات االجتار

 و 1991 بني الفرتة يف عام كل  يف نُفذت اليت اإلعدام عمليات عدد أيضا نشرت اليت السنغافورية،" اتميز سرتيتس
2011. 

 ووفقا  . سنغافورة يف اإلعدام عقوبة استخدام وترية يف تدرجيي اخنفاض إىل عاما   عشرين خالل اإلحصاءات سلسلة وتشري
 أُعدموا شخصا   50 من أكثر بينهم ،1995 و 1994 عامي يف شخصا   70 من أكثر سنواي   أُعدم فقد الصحفي للتقرير
 كل  يف 10 من أقل اإلعدام لعمليات اإلمجايل العدد أصبح ،2004 عام ومنذ. العنيفة غري ابملخدرات االجتار جرمية بسبب



 السلطات استأنفت ،2010 عام يف وردت اليت السارة األخبار تلك بعد ولكن. أحد يُعدم مل 2010 عام ويف عام،
 .أسف بكل املاضي العام يف اإلعدام عمليات

 الدولية العفو منظمة إن. ابملخدرات االجتار جبرمية إدانته بسبب سنغافورة يف الوشيك اإلعدام اليزيم شاب يواجه واليوم
 االجتار جرمية على 2009 الثاين كانون/يناير يف ابإلعدام عليه ُحكم الذي كونغ،  فوي يونغ إعدام وقف على الرئيس حتث

 املخدرات مكافحة قوانني ومبوجب. العمر من عشرة التاسعة يف كان  عندما ارُتكبت جرمية وهي اهلريوين، من غراما   47 بـ
 تصبح كما.  غرامني على تزيد اهلريوين من كمية  حيازته حالة يف ابملخدرات االجتار بتهمة مذنبا   املتهم يعترب السنغافورية

 االستئناف حماكم رفضت نيسان/أبريل يف. غراما   30 على اهلريوين كمية  فيها تزيد اليت احلاالت يف إجبارية اإلعدام عقوبة
 السابق، رئيسه ضد موجهة جنائية هتمة 26 العام النائب غرفة سحبت األثناء، تلك ويف. مؤخرا   يونغ قدمها اليت الدعوى

 .للجرمية املدبر العقل ميثل أنه ُزعم سنغافوري رجل وهو

 اخلارجية وزير حث   حيث ماليزاي، األم بلده يف ذلك يف مبا واسع، نطاق على قلق مشاعر كونغ  فوي يونغ قضية أاثرت وقد
 .الرأفة منحه على السنغافوريني املسؤولني املاليزيون واملشر ِّعون أمان أنيفا

 18 ألغت اهلادئ، واحمليط آسيا منطقة ففي. املمارسة أو القانون يف اإلعدام عقوبة العامل بلدان ثلثي من أكثر ألغى لقد
 بلدان من بلدا   13 بينها من املمارسة، أو القانون يف اجلرائم جلميع ابلنسبة اإلعدام عقوبة دولة 41 أصل من دولة

 .املنطقة يف الكومونولث

 

 

 

 


