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 تحرك عاجل

 
 

 تخفيف أحكام اإلعدام إلى السجن المؤبد
 

في مصر رسمًيا استئناًفا ضد حكمي اإلعدام الصادرين بحق أحمد  محكمة الطعون العليا العسكرية، قبلت 2019فبراير/شباط  26في 
البصير عبد الرؤوف. وخفف القاضي الحكمين ضدهما إلى السجن المؤبد، بعد ما يقرب من عام من تأييد أحد القضاة أمين غزالي وعبد 

 في نفس المحكمة لعقوبة اإلعدام، في قضية يشوبها التعذيب واالختفاء القسري.
 

 غير مطلوب القيام بالمزيد من التحركات. وشكرًا جزياًل للذين أرسلوا مناشدات
 

أحمد أمين غزالي وعبد البصير عبد الرؤوف، إلى جانب أربعة مدنيين  كل من باإلعدام على المحاكم العسكرية اية، حكمت إحدىفي البد
أدان قاض عسكري ستة رجال  ،2016 /أيارمايو 29في فالمتقدمة".  العمليات خليةباسم " ةوالمعروف ،174/2015 رقم آخرين في القضية

" و"حيازة أسلحة نارية ومتفجرات" و"الحصول على معلومات عسكرية محضورةجماعة االنضمام لآخرين، بتهمة " 20 إلى جانبمدنيين، 
 ثمانية ىاثنين من المتهمين، وحكم عل ، في البداية،برأ القاضي وقدسرية دون إذن"، في قضية التي شابها التعذيب واالختفاء القسري. 

 .عاماً  25و 15بين  آخرين بالسجن ما 18كم على باإلعدام، بينهم اثنان غيابيًا، وح
  

أحكامًا باإلعدام الصادرة بحق غزالي وعبد الرؤوف، بينما قبل  محكمة الطعون العليا العسكرية، أيد قاض في 2018مارس/آذار  26في 
، وافقت المحكمة نفسها أخيًرا 2018عامًا. ومع ذلك، ففي ديسمبر/كانون األول  15طعون الرجال األربعة اآلخرين، وحكم عليهم بالسجن 

 ةعلى إعادة النظر في أحكام اإلعدام الصادرة بحق غزالي وعبد الرؤوف بعد أن قدم محاموهما طلبًا إلى النيابة العسكرية يطلبون فيه إعاد
 النظر في الحكم النهائي لعقوبة اإلعدام.

 
من  14ل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. وهذا الحق مكفول بموجب المادة والمحاكمات العسكرية تنتهك الحق في المحاكمة العادلة من قب

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه.
 

 



 

 

. وقد نادى 2016وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إلغاء أحكام اإلعدام بحق الرجلين منذ صدور الحكم األول في 
أمام  2015/  174من جميع أنحاء العالم السلطات المصرية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام وا عادة محاكمة جميع المدانين في القضية رقم  الناس

بغض  -وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت دون استثناء محكمة مدنية عادية، دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام. 
 .تهم أو طبيعة الجريمة أو ظروفها أو الطريقة التي ت نّفذ بها عملية اإلعدامالنظر عمن ي  

 

 )صيغة المذكر(وعبد البصير عبد الرؤوف )صيغة المذكر( االسم وصيغ اإلشارة الُمفضلة: أحمد أمين غزالي 
 
 

 
 UA 91/16اإلصدار التاسع والنهائي للتحرك العاجل هذا هو 

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9484/2018/arالرباط للتحرك العاجل السابق: 
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