اليم ن :حاف ظ إبراهيم  ،العم ر  17عاماً
من المقرر ،طبقا لما ورد ،تنفيذ حكم اإلعدام في حافظ إبراهيم ،البالغ من العمر  17عاما ،في  6أبريل/نيسان ،بتهمة ارتكاب جريمة قتل
مزعومة عندما كان في السادسة عشرة من العمر .ويحظر القانون اليمني صراحة إعدام أي شخص يقل عمره عن  18عاما.
وبحسب ما ورد ،لم يسمح له باستئناف الحكم.
وطبقا لتقرير نشرته صحيفة األيام اليومية في  5أبريل/نيسان ،فإن حافظ إبراهيم قد ناشد الرئيس بأن يتدخل ويوقف تنفيذ حكم اإلعدام ويسمح
له باستئناف الحكم الصادر بحقه.
خلفية
تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق طال عليها األمد بشأن استخدام عقوبة اإلعدام في اليمن ،وال سيما بشأن أحكام اإلعدام التي كثيرا ما
تصدر بناء على إجراءات قانونية ال تلبي متطلبات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبينما تعترف منظمة العفو الدولية بحق الحكومات في تقديم من يشتبه بارتكابهم جرائم جنائية معترف بها ،وبمسؤوليتها عن ذلك ،فإن
المنظمة قد ناهضت بال قيد أو شرط عقوبة اإلعدام في جميع األحوال باعتبارها أقصى شكل من أشكال انتهاك الحق في الحياة.
التحرك الموصى به :يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع ما يمكن:
•
•
•

لحث الرئيس على منع إعدام حافظ إبراهيم ،والتشديد على أن الدستور اليمني يحظر إعدام األحداث؛
لالعتراف بحق الحكومة في تقديم المسؤولين عن جرائم جنائية للعدالة ،ولكن مع اإلعراب عن المناهضة غير المشروطة لعقوبة
اإلعدام؛
لتذكير السلطات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في قضايا العقوبة القصوى ،بما في ذلك الحق في التماس العفو أو في تخفيف الحكم.
ترسل المناشدات إلى:
الرئيس
سيادة الفريق علي عبد هللا صالح
رئيس جمهورية اليمن
صنعاء
جمهورية اليمن
838 444 1 967 +
فاكس:
طريقة المخاطبة :سيادة الرئيس
وزير الداخلية
معالي الدكتور رشيد محمد العليمي
وزارة الداخلية
صنعاء
جمهورية اليمن
511 332 1 967 +
فاكس:
طريقة المخاطبة :معالي الوزير
وزيرة حقوق اإلنسان
معالي أمة األيم السوسوه
وزيرة حقوق اإلنسان
صنعاء ،جمهورية اليمن
838 444 1 967 +
فاكس:
طريقة المخاطبة :معالي الوزيرة
وابعثوا بنسخ إلى :الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين لدى دولكم.
يرجى إرسال المناشدات فورا .كما يرجى إبالغ األمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم تعتزمون إرسال مناشداتكم بعد  17أبريل/نيسان
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