وثيق ة عامة

رقم الوثيقة MDE 31/004/2001 :
خوف من تنفيذ إعدام وشيك
 26إبريل/نيسان 2001
اليمن  :صالح ناصر أحمد األسدي ،في العقد السادس من عمره
يواجه صالح ناصر أحمد األسدي إعداما وشيكا ،بعد أن اعتمد الرئيس علي عبد هللا صالح حكم اإلعدام الصادر ضده .ومن المقرر تنفيذ حكم
اإلعدام فيه في  28إبريل/نيسان ،بحسب ما قاله محاميه .وما زال الرئيس يملك سلطة نقض عقوبة اإلعدام.
وكان صالح ناصر األسدي قد أُدين بارتكاب جريمة قتل .وال تملك منظمة العفو الدولية أي تفاصيل حول محاكمته ،لكن محاميه يزعم وقوع
تجاوزات خطيرة في إجراءات االستئناف ،وأنه لم يتم موافاة المحكمة العليا بجميع األدلة التي تدعم استئنافه.
معلومات حول خلفية القضية
لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق قائمة منذ وقت طويل حول استخدام عقوبة اإلعدام في اليمن ،وبخاصة ألن أحكام اإلعدام غالبا ما
تصدر بعد إجراءات ال تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وبينما تقر منظمة العفو الدولية بحقوق الحكومات ومسؤولياتها في تقديم المتهمين بارتكاب جرائم جنائية إلى العدالة ،إال أنها تعارض دون قيد
أو شرط فرض عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت ،باعتبارها تشكل ذروة انتهاك الحق في الحياة.
•
•
•

التحرك الموصى به  :يرجى إرسال برقيات/تلكسات/فاكسات/رسائل بالبريد السريع/الجوي بلغتكم:
لإلعراب عن قلقكم من مواجهة صالح ناصر أحمد األسدي إعداما وشيكا كما ورد ،وللحث على تخفيف عقوبة اإلعدام الصادرة ضده إلى
عقوبة أكثر إنسانية.
اإلقرار بالجرائم الجنائية المعروفة ،لكن اإلعراب عن معارضتكم غير المشروطة لعقوبة اإلعدام في جميع الحاالت بوصفها انتهاكا للحق
في الحياة؛
تذكير السلطات بأنه بموجب المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة اإلعدام ،يتمتع المتهمون بالحق في الحصول على
مساعدة قانونية في جميع مراحل اإلجراءات القضائية ،والحق في استئناف الحكم والحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة.
تُرسل المناشدات إلى
الفريق علي عبد هللا صالح
رئيس الجمهورية اليمنية
الجمهورية اليمنية
برقيا Abdullah Saleh, Yemen :
تلكس RIASAH YE 2422 :
فاكس + 967 1 27 4 147 :
التحية  :سيادة الرئيس
عبد القادر باجمال
رئيس وزراء الجمهورية اليمنية
الجمهورية اليمنية
فاكس + 967 1 282 669 :
التحية  :سيادة (دولة) الرئيس
وزير الداخلية
رشيد عليمي
وزارة الداخلية
برقيا Interior Minister, Yemen :
التحية  :معالي الوزير
تُرسل نسخ إلى  :الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين في بلدكم.
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