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 تحرك عاجل 
  ُيخشى أن إعدام أحد اليمنيين قد أصبح وشيكا  

فادت به أفبراير/ شباط الجاري حسب ما  13ري في يوم و  ُيخشى أن يتم تنفيذ حكم اإلعدام بحق اليمني أحمد صالح عبد هللا المع  
رغم من أنه قد سبق وأن ُمنح عفوا  مصادر داخل اليمن.  ولقد استنفد المعوري جميع مراحل استئناف الحكم والطعن فيه.  وعلى ال

 رئاسيا ، فلقد جرى إعادة محاكمته والحكم عليه باإلعدام.

فبراير.  وال يزال محتجزًا قيد الحبس االنفرادي في سجن البيضاء جنوبي شرق العاصمة  13في  بأحمد صالح عبد هللا المعوري ثمة احتمال بقرب تنفيذ حكم اإلعدام 
، أيدت محكمة 2004بتهمة القتل العمد.  وفي أبريل/نيسان  2003مة االبتدائية في البيضاء وأن أصدرت حكمًا باإلعدام بحقه في عام صنعاء.  ولقد سبق للمحك

 . 2004االستئناف الحكم الصادر بحقه، وأمرت بتنفيذه.  كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة االستئناف في ديسمبر/ كانون األول 

.  وسرعان ما تقدم أولياء الدم 2006الح عبد هللا المعوري عفوًا أصدره الرئيس اليمني السابق علي عبد هللا صالح في يناير/ كانون الثاني من عام ولقد ُمنح أحمد ص
مة االبتدائية في البيضاء في )أقارب الضحايا( بشكاوى منفصلة ضد أحمد صالح عبد هللا المعوري، األمر الذي افضى إلى مقاضاته والحكم عليه باإلعدام أمام المحك

.  وقام الرئيس السابق 2010، وهو ما قامت به أيضًا المحكمة العليا في عام 2008.  ولقد أيدت محكمة االستئناف الحكم الصادر في عام 2006سبتمبر/ أيلول 
 لغى العفو الذي أصدره، ومن ثم أمر بتنفيذ حكم اإلعدام. ، ولكن قيل أن الرئيس قد خضع للضغوط في نهاية المطاف، وأ2010بإصدار عفٍو ثاٍن عنه في عام 

 ُيرجى كتابة مناشداتكم فورا  بالعربية، أو اإلنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي: 
 دعوة الرئيس الحالي إلى وقف تنفيذ إعدام أحمد صالح عبد هللا المعوري؛ 
  الصادر بحق أحمد صالح عبد هللا المعوري وكذلك األحكام المماثلة الصادرة بحق غيره من السجناء الذين ينتظرون ومناشدة السلطات اليمنية تخفيف حكم اإلعدام

 تنفيذ أحكام اإلعدام؛
 بلد.وحث الرئيس على التوقف عن المصادقة على أحكام اإلعدام، وفرض وقف اختياري على عمليات اإلعدام، وذلك بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام في ال 

 
 إلى:  2013مارس/ آذار  25رجى إرسال المناشدات قبل يُ 

 الرئيس
 فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي

 مكتب رئيس الجمهورية
 صنعاء،الجمهورية اليمنية

 )ُيرجى تكرار المحاولة( 147 274 1 967+فاكس رقم: 
 المخاطبة: فخامة الرئيس  

 النائب العام
 عو عطوفة علي أحمد ناصر األ

 مكتب النائب العام
 صنعاء، الجمهورية اليمنية 

 )ُيرجى تكرار المحاولة( 412 374 1 967+فاكس رقم: 
 المخاطبة: عطوفة النائب العام 

 ونسخ إلى
 وزيرة حقوق اإلنسان

 ور همعالي حورية أحمد مش
 وزارة حقوق اإلنسان

 صنعاء
 الجمهورية اليمينة 

 833 444 1 967+فاكس رقم: 
  mshr@net.yeروني: البريد أإللكت

  ةالمخاطبة: معالي الوزير 
 

 أدناه: المحلية الدبلوماسية العناوين إدخال ويرجى بلدكم. في المعتمدين اليمنيين الدبلوماسيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال يرجى كما
  .المخاطبة     اإللكتروني البريد عنوان     الفاكس رقم     3 نوانالع     2 العنوان     1 العنوان     االسم
 إرسالها. قبل فرعكم مكتب مع التنسيق فيرجى آنفًا، المذكور التاريخ بعد سترسلونها كنتم إذا أما
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 تحرك عاجل 
 ُيخشى أن إعدام أحد اليمنيين قد أصبح وشيكا  

 معلومات إضافية 
ظمة العفو الدولية حيال اللجوء إلى فرض عقوبة اإلعدام في اليمن، خاصة وأن أحكام اإلعدام تصدر في ذلك البلد في أعقاب ثمة بواعث قلق لطالما اعترت من

 ، أُعدم ما ال2011، جرى تنفيذ أحكام اإلعدام بالعشرات من األشخاص.  وفي عام 2012إجراءات تقاضي تبعد كل البعد عن معايير المحاكمات العادلة.  وفي عام 
 .  وُيعتقد أن المئات من السجناء ممن هم بانتظار تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة بحقهم.2010آخرون في عام  62شخصًا فيما أُعدم  41يقل عن 

 

رض عقوبة اإلعدام في جميع فهذا، وُتقّر منظمة العفو الدولية بحق الحكومات ومسؤوليتها في مقاضاة من ُيشتبه بارتكابهم لجرائم معتبرة، بيد أنها تعارض دون تحفظ 
 شكال العقوبات وأكثرها الإنسانية وا هانًة، ولكونها تنتهك الحق في الحياة.أالقضايا بوصفها أقسى 

 

 

 االسم: احمد صالح عبد هللا المعوري 
 الجنس: ذكر 
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