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م    ة رق  (عامة وثيقة)  MDE 17/004/2002:  الوثيق
 107:  رقم صحفي بيان
 2002 حزيران/يونيو 25

 
 بنغالدشيين مهاجرين عمال ثالثة إعدام أوقفوا: الكويت

 
 
 اإلعدام عملية وقف على الكويتية السلطات الدولية العفو منظمة حثت الصباح، األحمد برجا الشيخ الكويت أمير إلى اليوم بها بعثت رسالة في

 اغتصاب بشأن باإلعدام عليهم ُحكم بنغالديش من مهاجرون عمال وهم محمد، خان وأنور الزمان وأنور الستار عبد زهر لمحمد الوشيكة
 .محاميهم أحد قاله ما بحسب الجور بالغة محاكمة عقب لنكي، سري مواطن

 
 .الكويت بمدينة نايف قصر في صباحا   الثامنة الساعة تمام في 2002 حزيران/يونيو 26 في األربعاء غدا   إعدامهم يجري أن حاليا   وتقرر

 
ح  وُضربوا أرجلهم تقييد جرى وأنه المتكرر؛ للضرب الثالثة الرجال جميع تعرض االعتقال رهن وجودهم أثناء أنه محاميهم أحد وصرَّ

 االبتدائية المحكمة إجراءات يفهموا لم أنهم أضاف كذلك. طبية رعاية أية قط لهم تُقدم ولم الدماء، منها سالت حتى أقدامهم باطن على راوةبه
 .إعدامهم قضت التي االستئناف محكمة جلسات وال الثالثة، الرجال جميع على المؤبد بالسجن أحكام إصدار عن أسفرت التي
 
 أو قيد دون تعارض لكنها العدالة، إلى جنائية جرائم بارتكاب المتهمين تقديم في ومسؤولياتها الحكومات بحقوق الدولية فوالع منظمة وتعترف 

 .الحياة في الحق انتهاك ذروة باعتبارها األحوال، جميع في اإلعدام عقوبة شرط
 

 الحائط عرض يضرب الثالثة األشخاص هؤالء في اإلعدام ذبتنفي قدما   المضي قرار: "أن األوسط، الشرق برنامج مديرة راي، جون وقالت
 ."والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد إلى 1996 العام في الكويت بانضمام المتمثل بالتقدم

 
 وينبغي. العتقالا رهن وهم للتعذيب تعرضهم مزاعم في تحقيق وفتح الفور على الثالثة الرجال هؤالء إعدام خطط إلغاء يجب"  أنه وأضافت

 ." أمامها مثلوا التي المحكمة إجراءات فهموا قد المتهمون كان إذا مما تتحقق أن السلطات على
 

 انتهى
 عامة وثيقة

: رقم الهاتف على المتحدة بالمملكة لندن في الدولية العفو لمنظمة الصحفي بالمكتب االتصال يرجى المعلومات، من مزيد على للحصول
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