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تحـرك عاجـل
امرأة صينية تواجه اإلعدام الوشيك
تعرضها للعنف األُسري على مدى أشهر خطر اإلعدام الوشيك بعد استنفاذ
تواجه امرأة صينية قتلت زوجها بعد ُّ
جميع دعاوى االستئناف.
أفادت مصادر من داخل الصني بأن لي يان حمتجزة حاليا يف مركز اعتقال مبقاطعة أنيوي يف إقليم سيشوان ،الواقع يف
جنوب غرب الصني .وميكن أن تُقدَّم يل يان يف أي يوم منذ هذه اللحظة وحىت بداية السنة الصينية اجلديدة يف مطلع
فرباير/شباط .وما برح زوجها السابق تان يونغ يسيء معاملتها عاطفيا وجسديا منذ زواجهما يف مطلع عام  .2009وكثريا ما
كان يضرهبا ويطفىء لفافات التبغ يف وجهها ،ويرغمها على املكوث يف اخلارج ويغلق عليها باب شرفة شقتهما يف شتاءات
سيشوان الشديدة الربودة لعدة ساعات وبالقليل من املالبس .وأقدم ذات مرة على قطع أحد أصابعها.
واحتاجت يل يان إىل إدخاهلا املستشفى ملعاجلتها من إصابات نامجة عن االعتداء عليها ،واتصلت مرارا بالسلطات ،ومنها
الشرطة ،اليت مل تقم مبتابعة شكاواها أو بإجراء حتقيقات فيها أو توفري أية محاية هلا.
يف أواخر عام  ،2010اهنالت يل يان على زوجها بالضرب حىت املوت ببندقية .ويف
حمكمة الشعب الوسطى على يل يان باإلعدام بتهمة القتل العمد مبوجب املادة
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من القانون اجلنائي الصيين .وقد

استأنفت يل يان احلكم ،بيد أن حمكمة الشعب العليا يف إقليم سيشوان أيَّدت احلكم يف  20أغسطس/آب  .2012وعلى
الرغم من شهادات يل يان بشأن إساءة املعاملة اليت كابدهتا ،واألدلة اليت قدمها الشهود ،فإن احملكمة أيّدت حكم اإلعدام.

وأُسقطت دعوى االستئناف األخرية املقدمة إىل حمكمة الشعب العليا يف بكني.

يرجى كتابة مناشدات فوراُ باللغة الصينية أو بلغتكم الخاصة ،تتضمن ما يلي:
 حث السلطات الصينية على عدم تنفيذ حكم اإلعدام الصادر حبق يل يان؛

 دعوة السلطات إىل ضمان السماح هلا برؤية عائلتها؛
 حث مؤمتر الشعب الوطين على إدخال إجراء قانوين يتعلق بطلب الرأفة مبا يتسق مع التزامات الصني مبوجب
القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
 حث السلطات الصينية على أخذ مجيع مزاعم العنف األسري على حممل اجلد وإجراء حتقيقات فعالة ،حيثما
توفرت أدلة مقبولة كافية ،وإجراء حماكمات عادلة للمشتبه هبم.

يرجى إرسال المناشدات قبل  7مارس/آذار إلى:
رئيس حمكمة الشعب العليا
Supreme People's Court President
WANG Shengjun Yuanzhang
Zuigao Renmin Fayuan
27 Dongjiaomin Xiang
Beijingshi 100745
People's Republic of China
Fax: +86 10 65292345

Salutation: Dear President

المخاطبة :السيد الرئيس
رئيس اللجنة الدائمة ملؤمتر الشعب الوطين
National People's Congress Standing Committee Chairman
WU Bangguo Weiyuanzhang
Quanguo Renda Changwu Weiyuanhui Bangongting
23 Xijiaominxiang, Xichengqu
Beijingshi 100805
People’s Republic of China
)Email: tgxx@npc.gov.cn (please send attachment only
Salutation: Dear Chairman

المخاطبة :السيد رئيس اللجنة
وإرسال نسخ إلى:
املكتب العام جمللس الدولة
HU Jintao Guojia Zhuxi

The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
People's Republic of China
Fax: +86 10 63070900

Salutation: Dear President

املخاطبة :السيد الرئيس

تحـرك عاجـل
امرأة صينية تواجه اإلعدام الوشيك
معلومات إضافية
إن العنف ضد املرأة ،مبا فيه العنف األسري ،يشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان وشكال من أشكال التمييز مبوجب اتفاقية
األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت أصبحت الصني دولة طرفا فيها .ومبوجب هذه االتفاقية،
يتعني على الصني ممارسة الدأب الواجب ملنع العنف ضد املرأة ،والتحقيق الفعال يف كافة املزاعم املتعلقة مبثل هذا العنف،
وتقدمي املشتبه هبم إىل حماكمات عادلة ،سواء كانوا من الفاعلني التابعني للدولة أو الفاعلني اخلاصني ،من قبيل زوج يل يان.
كما يُطلب من الصني ضمان جرب الضرر ،مبا فيه دفع تعويضات إىل ضحايا العنف ،من قبيل يل يان ( جلنة القضاء على
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،التوصية العامة رقم  ،19رقم الوثيقة A/47/38 :لعام .1992

يف يناير/كانون الثاين  ،2007أُعيد العمل مبراجعة حمكمة الشعب العليا جلميع أحكام اإلعدام .وكانت قد ُعلقت يف عام

 .1982وبات ينبغي اآلن مراجعة مجيع أحكام اإلعدام من قبل حمكمة الشعب العليا ،اليت تتمتع بصالحية املوافقة على
أحكام اإلعدام أو إحالة القضايا إىل إعادة احملاكمة.
ويساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بشأن عدالة احملاكمات يف القضايا اليت يُعاقَب عليها باإلعدام .فثمة ثغرات كبرية
بني القانون واملمارسة وااللتزامات الدولية اليت قطعتها الصني باحرتام املعايري الدولية للمحاكمات العادلة .كما أن إمكانية

السماح بتوكيل حمامني حمدودة ،وكثريا ما تنتزع الشرطة اعرتافات حتت وطأة التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة.

بيد أن عملية املراجعة اليت تقوم هبا حمكمة الشعب العليا ال تتسم بالشفافية ،وال تتوفر إجراءات رأفة بالسجناء احملكومني
بعد استنفاذ دعاوى االستئناف من خالل احملاكم .ويُذكر أن املادة
والسياسية ،اليت وقّعتها الصني ولكن مل تصدِّق عليها ،تنص على حق كل شخص حمكوم باإلعدام يف طلب العفو أو
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من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية

ختفيف احلكم.
وتُطبق عقوبة اإلعدام على ما ال يقل عن  55جرمية يف الصني .ومع أن احلكومة ألغت  13جرمية يعاقَب عليها باإلعدام يف
عام  ،2011فإهنا ال تزال تطبق العقوبة على العديد من اجلرائم غري العنيفة ،ومن بينها اجلرائم املتعلقة بالفساد واملخدرات.
وقد سجلت السلطات الصينية هبوطا يف عدد عمليات اإلعدام منذ أن عادت حمكمة الشعب العليا إىل ممارسة هذه
املراجعة ،ولكنها رفضت إعالن اإلحصاءات ذات الصلة ،إذ أن السلطات ال تزال تعتربها من أسرار الدولة احملظورة .ونُقل
عن أكادمييني قانونيني ومسؤولني يف احملاكم أهنم يقدِّرون نسبة اخنفاض عمليات اإلعدام بـ
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باملئة سنويا منذ عام

 .2007ونظرا ألن املعلومات املتعلقة بتطبيق عقوبة اإلعدام ال تزال ُحتاط بستار من السرية يف الصني ،فإن من غري املمكن
ومتبصر لتطورات عقوبة اإلعدام ،أو التحقق من حدوث مثل هذا االخنفاض يف تطبيقها .وتقدر منظمة
إجراء حتليل كامل
ِّ
العفو الدولية أن الصني تقوم بإعدام آالف األشخاص يف كل عام ،وأن عدد املعدومني يفوق عددهم يف بقية بلدان العامل
جمتمعة.

االسم :يل يان/أنثى
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