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ة    ة المملك ن: السعودية العربي ل بوثي د فيتي ، اللطيف عب  هندي مواطن نوشاد
 

 ما وإذا ،مرتبة أعلى محكمة إلى ُرفع قد الحكم هذا إن ويقال. عيني إحدى باقتالع ذُكر، ما بحسب نوشاد، اللطيف عبد فيتيل بوثين على ُحكم
 . وقت أي في يُنفذ أن الممكن فمن عليه، التصديق تم
 

 يبدو، ما وعلى. 2003 نيسان/أبريل في نزاع أثناء آخر لرجل الجزئي بالعمى التسبب على عقوبة جاء الحكم فإن صحفية، لتقارير وطبقا  

. مالية دفعة حول الزبائن أحد مع مّشادة في دخل عندما ،الشرقية المنطقة في الدمام، مدينة في للمحروقات محطة في يعمل نوشاد بوثين كان
 وهو. نفسه عن يدافع كان إنه نوشاد اللطيف عبد فيتيل بوثين وقال. جزئية بصورة نظره الرجل فقدان إلى أدى ما باأليدي، الرجالن واشتبك
 . الدمام بمدينة الدمام، سجن في اآلن محتجز

 
 المعاملة وبين الرجل، كفيل يدفعه مالي تعويض مقابل نوشاد اللطيف عبد فيتيل بوثين عن الصفح بين ما ُخيِّّر أصيب الذي الرجل إن وقيل

 . العرض رفض أنه إال بالمثل،
 

 :باإلنجليزية أو بالعربية يمكن، ما بأسرع لتصل بمناشدات تبعثوا أن يرجى: به الموصى التحرك
 عينه؛ باقتالع نوشاد اللطيف عبد يلفيت بوثين على الحكم بشأن قلقكم بواعث عن لإلعراب  •
 ولكنها العدالة، إلى جنائية جرائم بارتكابهم يشتبه من تقديم عن ومسؤوليتها الحكومات بحق تعترف الدولية العفو منظمة أن على للتأكيد  •

 التعذيب؛ مرتبة إلى ترقى ومهينة والإنسانية قاسية معاملة تشكل فهي هذه، مثل عقوبات تناهض
 لمناهضة الدولية االتفاقية ذلك في بما الدولي، للقانون خرقا   تشكل أن شأنها من العقوبة هذه مثل أن من القلق بواعث عن بلإلعرا  •

 التعذيب؛
 . التعذيب مرتبة إلى ترقى ومهينة والإنسانية قاسية معاملة تمثل التي العين، اقتالع قبيل من عقوبة كل إلغاء على السلطات لحث  •

 
 :إلى شداتالمنا ترسل
 الداخلية وزير

 العزيز عبد بن نايف األمير الملكي السمو صاحب
 الداخلية وزارة الداخلية، وزير
  المطار، طريق ،2933: ب ص

 السعودية العربية المملكة ،11134 الرياض
 (المحاولة تكرار يرجى ولذا الرسالة، إيصال الصعب من يكون قد) 1185 403 1 966+  :فاكس

 الملكي السمو صاحب : بةالمخاط طريقة
 

 العدل وزير
 الشيخ إبراهيم بن محمد بن هللا عبد الدكتور معالي
 العدل وزارة العدل، وزير
 الجامعة، شارع

 السعودية العربية المملكة ،11137 الرياض
 1741 401 1 966+ :فاكس

 
 

  الخارجية الشؤون وزير
 سعود، آل العزيز عبد بن الفيصل سعود األمير الملكي السمو صاحب
 الخارجية، الشؤون وزارة الخارجية، الشؤون وزير
  الناصرية، شارع

 السعودية العربية المملكة ،11124 الرياض
 (المحاولة تكرار يرجى ولذا الرسالة، إيصال الصعب من يكون قد) 0645 403 1 966+  :فاكس

 
 .بلدانكم لدى المعتمدين ةالسعودي العربية للمملكة الدبلوماسيين الممثلين: إلى بنسخ وابعثوا

 
 20 بعد المناشدات إرسال تعتزمون كنتم إذا فرعكم مكتب مع أو الدولية األمانة مع التشاور يرجى كما. فورا   المناشدات إرسال يرجى
 .2006 الثاني كانون/يناير


