رق م الوثيق ة  ( ASA 31/168/2004 :وثيق ة عام ة)

بيان صحفي رقم 238 :
 27سبتمبر/أيلول 2004
نيبال  :خوف من ’اختفاء‘ فتيان عقب إطالق سراحهم من السجن
يّّ ان مراهقان ووالد قد ’اختفوا‘ بعد إلقاء القبض عليهم من جديد في اليوم ذاته الذي كان من المقرر فيه إطالق سراحهم
يخشى أن يكون صب ّ
عقب قضاء فترة غير قانونية في السجن.
وقالت إنغريد ماسيج ،مديرة برنامج آسيا في منظمة العفو الدولية إن "هؤالء هم الحالة األخيرة في سلسلة من حاالت تتعلق بأشخاص أُعيد
القبض عليهم حالما أفرجت عنهم المحاكم – غالبا في اللحظة التي يخرجون فيها من مقر المحكمة" ،وأضافت بأن "عمليات االعتقال من جديد
هذه تشير كما يبدو إلى محاولة من جانب قوات األمن لتقويض األحكام الصادرة عن المحاكم لغير مصلحتها .ولوضع حد للتعذيب
وحوادث ’االختفاء‘ وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان ،ينبغي على الحكومة ضمان وضع حد لتقويض سلطة المحاكم بهذا الشكل".
وشوهد غوفيندا داماي 18 ،عاما ،من جانب حارسه في السجن وهو يُقتاد على يد مجموعة من أفراد قوات األمن مساء أمس .وكان قد تبين
للمحكمة أنه اعتُقل بصورة غير قانونية وأمرت باإلفراج عنه في  26سبتمبر/أيلول.
وكان من المقرر إخالء سبيل جيمدار كيوات 16 ،عاما ،ووالده كيشو رام كيوات في  19سبتمبر/أيلول بعدما تبين للمحكمة أنهما احتُجزا
بصورة غير قانونية .وتوجهت عائلتهما ومحاموهما إلى السجن في ذلك اليوم ،لكن الحارس لم يكن قد تلقى أمر اإلفراج الصادر عن المحكمة.
وعندما عادوا في اليوم التالي أبلغهم حارس السجن بأن فريقا من الشرطة قد أتى فعال للقبض عليهما من جديد واقتادهما معه .ونفى مكتب
شركة المقاطعة علمه باعتقالهما.
وكان جيمدار وكيشو رام كيوات قد اعتُقال في إبريل/نيسان عندما دخل الجنود منـزلهما في منتصف الليل وعصبوا أعينهما واقتادوهما .وظال
معصوبي األعين طوال أربعة أيام ولم يُسمح لهما بمقابلة أفراد العائلة أو المحامين أو األطباء .وقاال إن سجانيهما طلبوا معلومات حول
الماويين (الحزب الشيوعي النيبالي [الماوي]) ،واعتدوا بالضرب على الوالد واالبن بعصي خشبية ،وصعقوهما بالصدمات الكهربائية وصبوا
الماء على أنفيهما لمنعهما من التنفس.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم:
+ 44 20 7413 5566
منظمة العفو الدولية  .Easton St. London WC1X 0DW 1 :موقع اإلنترنت http://www.amnesty.org :
ولالطالع على آخر أخبار حقوق اإلنسان زوروا موقع اإلنترنت http://news.amnesty.org :
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