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والمطالبة العالم، دول وكافة طاألوس والشرق مصر في اإلعدام عقوبة مناهضة على وتعمل  

اإلعدام أحكام إصدر من الحد أو بوقفها .. 
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 مقدمة التقرير

 بالتعذيب -
ٌ
ي  اإلعدام طريٌق ممهد

ي قضايا اإلعدام، قد يكون ف 
جميعها، أو ، حقيقة واقعية وملموسة، ف 

ها   يتم ممارسة التعذيب بطريقة ممنهجة عىل الضحايا قبل الوصول إىل محطة الحكم باإلعدام    -أكثر

وبدنًيا،   معنوًيا،  إيذاؤه  فيتم  تعسفًيا،  يكون  والذي  الضحية،  اعتقال  لحظة  منذ  وذلك  وتنفيذه، 

ذلك االستجواب تحت  ويتعرض لمعاملة قاسية ومهينة، وعندما يتم التحقيق معه واستجوابه، يكون  

ي أماكن غثر مناسبة 
اف، مروًرا باحتجازه ف  وطأة التعذيب الذي يكون غايته إكراه الضحية عىل االعثر

ي أي مقر احتجاز غالًبا ما يتم ممارسة لون آخر من ألوان التعذيب مع 
ي السجن أو ف 

قانونًيا، سواء ف 

تصال بأهله، وحرمانه من الرعاية الطبية وذلك بحرمانه من الزيارات، واال   –المحكوم عليه باإلعدام  

والصحية، والدواء، طريق المحكوم عليهم باإلعدام ممهد بالتعذيب من خالل احتجازهم بعد الحكم 

ي ممر الموت كل يوم. 
ي لحظة، وهو يمر ف 

ي مكان خاص، وينتظر الموت ف 
 عليهم، ف 

ون عاًما مضت، عىل تأسيس التحالف الدوىلي لمناهضة عقوبة اإل  - ي عشر
عدام، تلك العقوبة القاسية التر

ي 
ي القضايا التر

 ف 
ً
طبق هذه العقوبة، خاصة

ُ
ي ال تزال ت

ُيساء استعمالها من ِقبل الحكومات والدول التر

األصل   ي 
ف  ولكنها  أنها جنائية،  وقائع عىل  تكييف  يتم  ، حيث  وباطنها سياسي  ، ي

يكون ظاهرها جنائ 

ي دول  الهدف منها قمع السياسيير  المدنيير  ال  -قضايا  
معارضير  للحكومات، وهذه هي سمة القضايا ف 

ق األوسط عىل وجه الخصوص ق األوسط تحصل عىل  ،الشر ي الشر
وهذا ما جعلنا نشاهد ثالثة دول ف 

ومرص،  إيران،  وهي  عالمًيا،  اإلعدام  ألحكام  ا 
ً
تنفيذ الدول  أكثر  بير   من  متقدمة،  عالمية  تصنيفات 

السعودية   العربية  ي عالمًيا، ومرص احتلت حيث جاءت    -والمملكة 
الثائ  المركز  ي 

ف  الصير   بعد  إيران 

، ثم السعودية حلت الرابعة عالمًيا.   1المركز الثالث عالمًيا لعامير  متتاليير 

قانونية،   - بضمانات  يحاط  أن  يجب  تنفيذها  وباألحرى  اإلعدام،  أحكام  إصدار  أن  ورة  بالرص  معلوُم 

امها ومراعاتها، وهذا يت  –وقضائية   طلب وجود قضاء عادل ومستقل، وهذا ما ينعدم وجوده يتعير  احثر

ي ظل وجود الخصومات السياسية، وتغول من السلطة التنفيذية عىل السلطة القضائية. 
 ف 

الرافض لعقوبة اإلعدام، ولتلك األحكام   - تأكيد موقفها  اإلنسان عىل  تحرص مؤسسة عدالة لحقوق 

العاد المحاكمة  لضمانات  مخالفة  تصدر  ي 
التر لحقوق الجائرة  العالمي  اإلعالن  مع  تماشًيا  وذلك  لة، 

 اإلنسان الذي نص عىل أن عقوبة اإلعدام هي أقىص عقوبة قاسية وال إنسانية ومهينة. 

أن    - عن  للحديث  ين  العشر الذكرى  تخصيص  عن  اإلعدام  عقوبة  لمناهضة  الدوىلي  التحالف  أعلن 

ي هذ
للحديث عن    -ه المناسبة الدوليةاإلعدام طريق ممهد بالتعذيب، ولذلك خصصنا هذا التقرير ف 

ا ألحكام  
ً
ق األوسط المصنفة عالمًيا عىل أنها من الدول األكثر تنفيذ ي مرص وبعض دول الشر

اإلعدام ف 

ي يتعرض لها األشخاص 
اإلعدام، وذلك بسبب تفاقم المعامالت القاسية وغثر اإلنسانية والمهينة التر

ي تلك الدول. 
 المحكوم عليهم باإلعدام ف 

  

 
 منظمة العفو الدولية " رابط".  1
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 منهجية التقرير: 

 

: "اليوم الدوىلي لمناهضة عقوبة اإلعدام ".  - ي إطار مناسبة دولية عالمية، وهي
ي ف 
، يأئر ي

 هو تقرير حقوفر

ق األوسط لتبقر قضايا ضحايا اإلعدام السياسي  - ي مرص وبعض دول الشر
كثر  عىل اإلعدام ف 

يعمل عىل الثر

 أو إلغاء األحكام.  –تعطيلها أو  –لمزيد من الضغط لوقف تنفيذ األحكام  –حية 

خالل   - من  وذلك  والسعودية،  وإيران  مرص  ي 
ف  اإلعدام  أحكام  عىل  عامة  نظرة  يستعرض  التقرير 

عدالة  مؤسسة  ي 
ف  ومصادرنا  والتوثيق،  الرصد  وحدة  خالل  من  سواء  رصدها  تم  ي 

التر اإلحصاءات 

ي رصدت ووثقت حاالت لحقوق اإلنسان، أو من خالل وسائل اإلعالم ومواقع المنظمات الحقوقية  
التر

ي الدول موضوع التقرير، أو عن طريق التحالف الدوىلي لمناهضة عقوبة اإلعدام. 
 اإلعدام ف 

، ومعلومات وحدات الرصد والتوثيق   - التقرير يعتمد عىل معلومات وإفادات أرس الضحايا، والمحامير 

 <والبحوث والدراسات

 قية والمواقع الرسمية. وبعض التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الحقو  -

ي   -
 ف 
ً
يهدف التقرير إىل تسليط الضوء عىل البلدان موضوع التقرير، وذلك لخطورة عقوبة اإلعدام، وأمًل

 دعوة تلك الدول إىل إلغاء األحكام، أو تخفيفها، أو وقف تنفيذها. 
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 2إحصاءاترعالميةرلمنظمةرالعفورالدوليةرحولرعقوبةراإلعدامر

 دول ألغت عقوبة اإلعدام لجميع الجرائم.  110 -

ي حاالت جرائم الحق العام.  7 -
 دول ألغت عقوبة اإلعدام ف 

ي الممارسة.  27 -
 دولة ألغت عقوبة اإلعدام ف 

 دولة ال تزال تحتفظ بعقوبة اإلعدام.  55 -

سنة   - ي 
ف  العالم  ي 

ف  لإلعدام  تنفيذا  األكثر  الخمس  وإيران،   2021الدول   ، الصير  تيب:  بالثر هي 

 وسوريا.  والمملكة العربية السعودية ،ومرص 

  

 
2-s://worldcoalition.org/ar/campagne/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9http 

-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86
-d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%

d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%b6%d8%a9/% 
 

https://worldcoalition.org/ar/campagne/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%b6%d8%a9/
https://worldcoalition.org/ar/campagne/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%b6%d8%a9/
https://worldcoalition.org/ar/campagne/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%b6%d8%a9/
https://worldcoalition.org/ar/campagne/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%b6%d8%a9/
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قراألوسط رمرصروبعضردولرالشر ي
 
 نظرةرعامةرعىلرقضاياروأحكامراإلعدامرف

 مصــــــر 

ي الحكومة المرصية، فمرص قد تم تصنيفها من  -
َ اإلعدام أحد وسائل االنتقام السياسي من معارض  ِثِ

ُ
اعت

اإلعدام ضمن   عقوبة  لمناهضة  الدوىلي  التحالف  اإلعدام ِقبل  ألحكام  ا 
ً
تنفيذ األكثر  دول هي  خمس 

، سوريا حسب منظمة العفو الدولية.  ا، إىل جوار المملكة العربية السعودية، وإيران، والصير   3عالميًّ

ي والعسكري"   -
ي قضايا ذات طابع    -منذ تسع سنوات والقضاء المرصي "المدئ 

ُيصدر أحكاًما قاسية ف 

، بلغت أكثر من   حكًما.  1600سياسي

ي قضايا سياسية.  105  -
ا تم إعدامهم خالل السنوات الماضية ف 

ً
 مواطن

واجبة النفاذ صادرة من قضاء   وباتةينتظرون تنفيذ اإلعدام بعد أن صدرت بحقهم أحكاًما نهائية  95  -

 غثر مستقل. 

 : ي
 القضاء االستثنائ 

ا لما عليه   -
ً
، وذلك خالف ي مرص من قضاٍء غثر طبيعي

الدستور المرصي والعهود  تصدر أحكام اإلعدام ف 

عن طريق ما يسم دوائر اإلرهاب، أو القضاء العسكري، أو محاكم أمن الدولة    –والمواثيق الدولية  

 طوارئ. 

وقد صدر قرار إنشاء دوائر اإلرهاب االستثنائية، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لقضاة محكمة  -

ا لقانون ا
ً
ي طبق

 . 1972لسنة  46لسلطة القضائية رقم االستئناف بتوزيــــع العمل القضائ 

-  .  عن صدور أحكام باإلعدام من القضاء العسكري ضد مدنيير 
ً
 4فضًل

 
 منظمة العفو الدولية.  3
4  

ي مرص 
حيلت لها من النيابة العامة.  -المحاكم العسكرية ف 

ُ
ي جرائٍم أ

، للنظر و الفصل ف   من عسكريير 
ٌ
 ُمؤلفة

ٌ
جريــها محكمة

ُ
 ت
ٌ
 هي محاكم استثنائية
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وعندما تم تفعيل قانون الطوارئ أصبحت تصدر أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ من محاكم أمن الدولة   -

 5العليا طوارئ دون الطعن عليها أمام محكمة النقض. 

ي القضايا السياسية تعرضوا للعديد من االنتهاكات المخالفة للقانون والدستور المرصي،   -
المتهمون ف 

الدولية كالق ي  والمعاهدات 
التعسق  واالحتجاز  أو  -بض  االحتجاز  أو  االعتقال  وهو  القشي:  اإلخفاء 

حيث    -االختطاف    ، الطبيعي ي 
القاض  أمام  المحاكمة  عدم  اف  االعثر عىل  واإلكراه   تتم التعذيب 

 . ي
 المحاكمات أمام قضاء استثنائ 

ي مقرات تابعة لوزارة الداخلية: 
 عقد جلسات المحاكمة ف 

عقد جلسات المحاكمات خار  -
ُ
طة ت طة، أو داخل معهد أمناء الشر ي مقر أكاديمية الشر

ج المحاكم إما ف 

، مما يعد 2013جنوب القاهرة وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المرصية وذلك منذ يوليو    -بطرة  

ا لمبدأ استقالل القضاء وباإلضافة إىل أنه حرمان عدد من المحامير  وذوي المتهمير  من حضور 
ً
مخالف

 بترصيــــح.   الجلسات إال 

  

 
ي مرص لمدة  5

 سنوات قبل أن يتم إلغاؤها منذ عام.  8استمرت حالة الطوارئ ف 
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 إيــــران

ي تنفيذ أحكام اإلعدام.  -
ي عالمًيا ف 

 تحتل المركز الثائ 

 عام   -
َّ
إن الدولية  العفو  تنفيذ عمليات اإلعدام   2021قالت عنها منظمة  ي 

 للقلق ف 
ً
ا ارتفاًعا مثثر شهد 

 وإصدار أحكام اإلعدام. 

ي   314أعدمت ما ال يقل عن   -
ي    246)مقابل    2021شخًصا ف 

(، وهو أعىل معدل 2020عىل األقل ف 

 . 2017لتنفيذ عمليات اإلعدام منذ عام 

ي لحقوق اإلنسان، ومقره  -
تقول رويا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز "عبد الرحمن بوروماند" اإليرائ 

عدم". 
ُ
سامح أو ت

ُ
ي إيران؛ إما أن ت

ي الواليات المتحدة: "ال يوجد حكم بالسجن بتهمة القتل ف 
 ف 
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 السعودية 

عىل كافة الحقوق والحريات، خاصة   التضييق لكة العربية السعودية بصفة عامة تشهد حالة من  المم -

ي حرية التعبثر وتكوين الجمعيات والتجمع. 
 الحق ف 

باإلضافة إىل    -حيث اعتقال النشطاء والمدافعير  عن حقوق اإلنسان، وكل من ينتقد السلطة الحاكمة    -

 اعتقال نشطاء حقوق المرأة،. 

 عن   -
ً
هم عن معارضتهم فضًل ة من أصحاب المذهب الشيعي بالمملكة لتعبثر حملة اعتقال ألعداد كبثر

 للنظام السعودي. 

عادلة    - غثر  لمحاكمة  منهم  البعض  تعرض  مكافحة    –وقد  قانون  بموجب  بالسجن  عليهم  وحكم 

اإلرهاب، وصدر بحق البعض منهم أحكاًما باإلعدام، بعض هذه األحكام تم تنفيذها، والبعض اآلخر  

ي أي وقت. 
 رهن التنفيذ ف 

ي تنفيذ أحكام اإلعدام.  -
ي المركز الرابع عالمًيا ف 

 تم تصنيفها ف 

وضع حد الستخدام عقوبة اإلعدام ضد أشخاص تقل أعمارهم عن   2020ر ملكي صدر عام  أعلن أم -

ي حاالت تعزيرية ال عالقة لها بقانون مكافحة اإلرهاب. ولم يحدد    18
 عند وقوع الجريمة، وفقط ف 

ً
عاما

ي ُيعاقب عليها ب
رصَّ المحكوم عليهم بجرائم الحد )تلك التر

ُ
عقوبات ما إذا كان اإلعالن ينطبق عىل الق

ي الوفاء 
 األمر الملكي ف 

ي ُيعاقب عليها بالقصاص. وُيقرصر
يعة( أو الجرائم التر ثابتة وشديدة بموجب الشر

تبة عىل المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية حقوق الطفل.   بالواجبات المثر
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ي    عرالمرصي رالتشر ي
 
 عقوبةراإلعدامرف

يعات المرصية    105عدد   - ي التشر
ع المرصي  -جريمة معاقب عليها باإلعدام ف  أسهب المشر

ي نطاق الجرائم  
 ال تدخل ف 

ً
ي إقرار عقوبة اإلعدام كعقوبة قاسية خاصة حينما أدرج أفعاًل

ف 

 األشد خطورة. 

 قوانير  تحتوي نصوص أفعال وجرائم أقىص عقوبة فيها اإلعدام:  -

 عديالته. وت 1937لسنة  58قانون العقوبات رقم  -

 . 1966لسنة  25وقانون األحكام العسكرية رقم  -

 . 1954لسنة  394وقانون األسلحة والذخائر رقم  -

 . 1960لسنة  182وقانون مكافحة المخدرات رقم  -

ي وقعت  -
ي نطاق الجرائم األشد خطورة وفق المواثيق الدولية التر

أغلب هذه الجرائم واألفعال ال تدخل ف 

من    6من المادة    2حيث جاء نص الفقرة    -عليها مرص" العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية"  

ي لم تلغ بعد عقوبة  
ي أال  العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الدول التر

اإلعدام ينبع 

تطبقها إال عىل "أشد الجرائم خطورة"، وعليه فإن الجرائم األشد خطورة هي القتل العمد، العديد من 

عقوبة   تقرر  ي 
التر الجرائم    اإلعدامالنصوص  عية  رسر  " مبدأ  عىل  واضًحا  خروًجا  تشكل  مرص،  ي 

ف 

  " اإلجرامي  للفعل  ا 
ً
ومحدد ا 

ً
دقيق ا 

ً
تعريف تضع  ال  حيث   " جريمة" والعقوبات  ذاته  ي 

ف  يشكل  الذي 

 .اإلعدامالمعاقب مرتكبها بعقوبة 

بوصفه   - اكتق   وإنما   ،
ً
دقيقا  

ً
تحديدا باإلعدام  عليه  المعاقب  السلوك  فيها  ع  المشر يحدد  لم  جرائم 

 بعبارات شديدة العمومية واالتساع. 

ي    77" المادة   -
ي من قانون العقوبات " التر

 يؤدى بأنه: "يعاقب باإلعدام كل من ارتكب ع  تقىص 
ً
 فعال

ً
مدا

 إىل المساس باستقالل البالد أو وحدتها أو سالمة أراضيها". 

ي تعاقب باإلعدام إذا كانت حيازة األسلحة  26" المادة   -
ة من قانون األسلحة والذخائر" التر / فقرة أخثر

ي أي نشاط يخل باألمن العام والنظام العام والمساس بنظ
ام  والذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها ف 

  .  الحكم ومبادئ الدستور أو النظم األساسية للهيئة االجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي
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 : ي قضايا ذات الطابع السياسي
 تنفيذ أحكام إعدام ف 

ي   -
من المدنيير  تم    105  -توصف بأنها قضايا ذات طابع سياسي    – قضية    25تم تنفيذ أحكام اإلعدام ف 

ا. 
ً
 6إعدامهم شنق

عىل مدنيير  من القضاء العسكري، وتم تنفيذ األحكام باإلعدام    صدر الحكم فيها   –قضية عسكرية    13 -

ي 
 مدنًيا.   48ف 

ي  –قضية صدرت أحكامها من محاكم أمن الدولة طوارئ  2  -
 .2وتم تنفيذ األحكام ف 

ي  –قضية صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية  2 -
 .3تم تنفيذ األحكام ف 

ي  –دوائر اإلرهاب  –قضايا صدرت من دوائر قضائية استثنائية 8  -
 .52تم تنفيذ اإلعدام ف 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .قضايا سياسية. 2022 – 2013ام خالل السنوات من تنفيذ األحك  6



 

14 
 

 اإلعدام طريق ممهد بالتعذيب 

ها من ممارسة التعذيب، وذلك بطريقة ممنهجة عىل الضحايا   - ال تخلو قضايا اإلعدام، جميعها، أو أكثر

 وواسعة االنتشار. 

له   - يتعرض  وقبل والتعذيب  المحاكمة،  وعند  التحقيقات،  وأثناء   ، ي
التعسق  االعتقال  منذ  الضحايا 

 الوصول إىل محطة الحكم باإلعدام وحتر تنفيذه. 

 فيتم إيذاؤه معنوًيا، وبدنًيا،  -

 لمعاملة قاسية ومهينة،  يتعرض -

اف،   -  االستجواب تحت وطأة التعذيب الذي يكون غايته إكراه الضحية عىل االعثر

ي أ   -
ي أي مقر احتجاز غالًبا ما يتم ممارسة لون االحتجاز ف 

ي السجن أو ف 
ماكن غثر مناسبة قانونًيا، سواء ف 

 وذلك، –آخر من ألوان التعذيب مع المحكوم عليه باإلعدام 

 بحرمانه من الزيارات، واالتصال بأهله،  -

 وحرمانه من الرعاية الطبية والصحية، والدواء،    -

باإلعدام ممهد   - المحكوم عليهم  ي مكان  طريق 
الحكم عليهم، ف  بعد  بالتعذيب من خالل احتجازهم 

ي ممر الموت كل يوم. 
ي لحظة، وهو يمر ف 

 خاص، وينتظر الموت ف 
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 نماذجرمنرضحاياراإلعدامرالذينرتعرضوارللتعذيبروتمرإعدامهمر

 أحمد ماهر الهنداوي.  -1

ي  -
ا، وتم تنفيذ الحكم ف 

ً
ي  ُحكم عليه بعقوبة اإلعدام شنق

 . 2019يناير/كانون الثائ 

 ، تم القبض عليه، وإخفاؤه قشًيا لمدة تسعة أيام. 2015بتاريــــخ الرابع من فِثاير/شباط  -

ي   -
ب، وإطفاء السجائر ف  ي الجسم، والرص 

ي ف 
ذاق فيها كل ألوان التعذيب، بالصعق الكهربائ 

ا  
ً
ها كانت  حيث إن  –جسده، مع بالقتل له وألهله، والتهديد بالقبض عىل شقيقته تحديد

 ُمعتقلة قبل القبض عليه بأربعة أشهر إلجباره عىل تسليم نفسه. 

 المعثر  باهلل غانم:  -2

ي  
ي يناير/كانون الثائ 

ا، وتم تنفيذ الحكم ف 
ً
 . 2019ُحكم عليه بعقوبة اإلعدام شنق

فِثاير/شباط   - ي 
ف  من محبسه  رسل 

َ
أ وقد  أرسته،  إفادة  وفق  اعتقاله،  عنوان  2015تم  تحت  رسالة   ،

ي ب
كره "شهادئر

ُ
عد ما حدث ىلي وما قد يحدث آلخرين"، روى فيها تفاصيل ما تعرض له من تعذيٍب، أ

اف بارتكابه للجريمة؛   نتيجته عىل االعثر

له، رابع أيام عيدا أضىح   - ين األول    11وأفاد بأنه تم القبض عليه من مث   ، وعند وصوله  2014أكتوبر/تشر

طة أول المنصورة، تم تعصيب عينيه، وتق ييد يديه من الخلف، وعندما ُسِئل عن عالقته إىل قسم رسر

فكان جزاؤه   بالجريمة،  أنكر عالقته  القتل،  ه    –بجريمة  تعبثر والصعق    –عىل حد  المميت،  ب  الرص 

ي أماكن متفرقة من الجسم. 
 بالكهرباء ف 

التالية   - المرات  ي 
ف  العينير   معصوب  يكن  لم  لكنه  يومًيا،  التعذيب  رسالته–واستمر  ي 

ف    – كما وصف 

 اع أن يتعرف عىل الضباط الذين قاموا بتعذيبه، فاستط

 وهم: الضباط / ش.أ.، م. ـه.، م.أ.  -

3-  :  عبد الحميد عبد الفتاح متوىلي

ي  
ي يناير/كانون الثائ 

ا، وتم تنفيذ الحكم ف 
ً
 . 2019ُحكم عليه بعقوبة اإلعدام شنق

ين من ديسمِث/كانون األول   - ي الثامن والعشر
ج العرب محافظة  من مطار بر   -، تم القبض عليه  2014ف 

أيام، تعرض فيها للتعذيب الشديد   التسعة  إفادة    –االسكندرية، وظل مختفًيا قشًيا قرابة  عىل حد 

ي الجسم، مثل الركبه والكتف    –زوجته  
كثر  عليها أكثر من بافر

ي أماكن معينة تم الثر
ب المِثح ف  بالرص 

 .  والظهر، وكان التعذيب بالكهرباء، وكان معصوب العينير 
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 قضية استاد كفر الشيخ العسكرية 

ي  "تم تنفيذ حكم اإلعدام  4إعدام"  
ي من يناير /كانون الثائ 

ي الثائ 
افات تحت  بعد أن    2018ف  أدلوا باعثر

ي والمعنوي 
 وفق رواية أرسهم.   –وطأة التعذيب واإلكراه البدئ 

ي إبراهيم إسماعيل خليل.  -1
 لطق 

ي أول زيارة له من أرسته داخل سجن طنطا العمومي    - يوًما من االختفاء القشي   
  – محافظة الغربية    –وف 

وأبلغها أنه تم تهديده بالقتل واالعتداء عىل أرسته لإلكراه عىل   -شاهدت والدته آثار التعذيب عىل جسده  

اف بارتكاب الجريمة، حسب قولها   ي المخابرات  –االعثر
 المحققير  ف 

ّ
العسكرية عذبوه تعذيًبا  )ال َيحتمله    أن

ي 
ي جسده، بما ف 

ا(، فقد جردوه من ثيابه تماًما، وأجِثوه عىل النوم عىل بطنه، وتم صعقه بالكهرباء ف  ً بشر

ُيطلق عليها   يتم وضعه داخل غرفة  للمؤسسة، كان  إفادتها  ي 
ف  والدته  ضيف 

ُ
التناسلية، وت أعضائه  ذلك 

ي 
بتعليقه ف  الغرفة من ساقيه، لمدٍد طويلٍة، مع اإلكراه عىل أوضاع    )الفرن(، حيث يقومون  سقف هذه 

مجهدة، كربط يديه من الخلف وتعليقه عىل حافة الباب من أعىل، ورغم ذلك تم إعدامه بعد رحلة من  

 التعذيب. 

 أحمد عبد المنعم سالمة عىلي سالمة.  -2

نيسا أبريل/  ين من  العشر ي 
ف  للقبض عليه  المنعم سالمة،  أحمد عبد  من محل   2015ن  تعرض 

ي السادس من مايو/أيار  
ي معسكر األمن   2015عمله، وتم إخفاؤه قًشا، وف 

علمت أرسته بوجوده ف 

ي أنفه، وقال لهم نًصا  
ي من كٍش ف 

المركزي، فتوجوا لزيارته، ووجدوه غثر قادر عىل الحركة، وُيعائ 

 )كدت أموت عدة مرات(. 

3-  .  أحمد عبد الهادي محمد السحيمي

ي الرابع عشر أبريل/نيسان تم القبض 
 ، قبل يوم من حدوث الجريمة المتهم فيها. 2015عليه ف 

ي أحمد  
، وظل أخ  ي

فرج عت 
ُ
ي أحد األكمنة، وأ

ي عندما تم توقيفه ف 
قال شقيقه: فقد كان بصحبتر

مختفًيا قًشا، لم نستطع الوصول إىلي مكان احتجازه، وبعد ظهور أحمد،  أخِثهم بتعرضه للتعذيب  

ب المُ   ِثح، ومعاملته معاملة قاسية من قوات األمن. والرص 

 سامح عبد هللا محمد يوسف.  -4

ين من أغسطس/آب  ي الثامن والعشر
، من 2015تم القبض عىل سامح عبد هللا محمد يوسف، ف 

 مطار القاهرة، أثناء سفره، وتعرض لإلخفاء القشي والتعذيب. 
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رالقضيةررقمر ي
 
 عسكرية،رالمحكومرعليهمرباإلعدامرجناياترر108ضحايارالتعذيبرف

اف بارتكاب الجرائم:  - ي واإلكراه عىل االعثر
 االعتقال التعسق 

ي   -
افات وإقرار بعض المتهمير  ف  أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بناًء عىل أسباب محددة منها، اعثر

القضية وذلك بالمخالفة للعهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية.  
7 

ي حيثيات ال -
ي هذه القضية جاء ف 

حكم، أن المحكمة اطمأنت إىل ما أقر به أحمد محمد جِث المتهم ف 

 والمحكوم عليه بالسجن المؤبد. 

 أحمد محمد السيد ياقوت، وعزام عىلي شحاتة. ، بدر الدين محمد الجملوالمحكوم عليهم باإلعدام،   -

فريق الرصد والتوثيق، بأن جميع أفاد أرس هؤالء المتهمير  من خالل شهادات ووثائق تم إرسالها إىل   -

ي واالختفاء القشي. 
 المتهمير  قد تعرضوا لالعتقال التعسق 

اف بجرائم لم يرتكبوها.  - ، حتر أكرهوا عىل االعثر ي
ب والصعق الكهربائ   كما تعرضوا أيضا للتعذيب والرص 

ي واالختفاء القشي من خالل بالغات رسمية عِث الت  -
لغراف إىل وقد تم توثيق واقعة القبض التعسق 

 8الجهات الرسمية. 

االختفاء القشي والتعذيب لم يكن قارًصا فقط عىل المتهمير  الصادر بحقهم أحكام اإلعدام، لكنه  -

ي هذه القضية حسب إفادات أرس الضحايا. 
 طال آخرين من المتهمير  ف 

  

 
اف بذنب."مادة - 7  /ز". 3/ 14أال يكره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعثر
 ملحوظة: تم إرسال صور ضوئية لهذه البالغات من أهاىلي الضحايا.  - 8
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وتعرضوا للتعذيب ورد  وقد وردت لنا رسائل بخط يد بعٍض من أرس الضحايا المحكوم عليهم باإلعدام  

 :  فيها التاىلي

ي كما وردمحمود إسماعيل عىلي إسماعيل والمحكوم عليه باإلعدام حضورًيا رسالة أرسة 
 : -جاء فيها اآلئر

، درس بكلية دار العلوم بالمنيا وتخرج منها بتقدير عام جيد، ثم  1991/ 12/ 28محمود من مواليد:    -

أخالقه أثناء الخدمة جيدة جدا، تم القبض عليه أثناء  قدم أوراقه للجيش وأنىه خدمته، وكانت درجة  

بتاريــــخ   العمل  المحامي 2016/ 3/ 11خروجه من  السيد/  تلغراف إىل  إرسال  تم  ، إىل جهة مجهولة، 

 العام، وإىل السيد/وزير العدل، وإىل  

ي الجهة المجهولة ثالثة أشهر، وكان جسد -
ه مليئا  السيد المستشار/ النائب العام، وكانت مدة اختفائه ف 

ا. 
ً
ة جد  بعالمات وتشوهات كثثر

 "ننقلها كما وردتنا": أحمد محمد عبد العال أمير  الديب محكوم عليه باإلعدام رسالة أرسة 

له ظهرا بتاريــــخ   - ي سجن العقرب شديد الحراسة    -، وكان أول لقاء به  ٢٠١٥-١-١٩تم اختطافه من مث  
ف 

 ، حيث حىك لنا أنه تم اقتياده إىل مديرية أمن اإلسكندرية "سلخانة الدور الرابع"، ٢٠١٥بتاريــــخ فِثاير  

ي كل أنحاء جسده،  -
 حيث تعرض للصعق بالكهرباء ف 

ي جسد -
ي رأسه حتر اإلغماء، وف  رقبته، وكذلك إطفاء السجائر ف 

 ه، وكان يصعق بالكهرباء ف 

ي ماء شديد الِثودة بدون مالبس حتر يفيق من إغمائه ليعاودوا تعذيبه مرة أخرى،  -
 ثم يوضع ف 

-  ، ي رأسه من الجانبير 
 وقد بدت آثار الكهرباء ف 

ي    -
ف  التلفاز  ي 

ف  له  أول ظهور  بوضع    ٢٠١٥-٠١-٢٧وف   رقبته  الكهرباء من  آثار حروق  إخفاء  حاولوا 

ي قضية  
ي كانت بنفس االتهامات ونفس الهيئة القضائية   ٦٨قماشة حول رقبته، وذلك ف 

عسكرية التر

 عسكرية.  ١٠٨لقضية 

ي القضية: عزام عىل شحاتة المحكوم عليه باإلعدام رسالة أرسة 
 ف 

ق اإلسكندرية بعد    2015/  8/  14: أروى لحظات أول مرة رأيته فيها يوم  يقول كاتب الرسالة بقسم باب رسر

 يوما.  23اختفائه لمدة 

 الساعة الثانية صباًحا.  2015/   7/  21وقد كان تم خطفه يوم الثالثاء  -

 ة االختفاء كان هزيل الجسم متعًبا. وعندما رأيته أول مرة بعد فثر  -
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 ويوجد هاالت سوداء حول عينيه، وقد طالت لحيته.   -

ب؟  -  وعندما سألته عما به وهل تعرض للرص 

 أن الزيارة  -
ً
تردد ف  إخباري بسبب أفراد األمن الواقفير  بجوارنا، ألنهم يكادون يلتصقون بنا وخصوصا

 دقائق.  ٣كانت ال تتعدى 

ي بعدها..   -
ت إليه إشارة أن يحاول كتابة ما حدث له ويعطيه ىلي الزيارة التر

 فأرسر

 بسبب متابعته ومراقبته وتوتره.   -
ً
 وقد حدث ذلك بصعوبة وكانت الورقة بخط ستر  جدا

ات  - فشد ما كان مكتوبا فيها وما حكاه ىلي فيما بعد أثناء أيام عرضه عىل النيابة العسكرية لتجديد فثر

 حبسه. 

 قد قص ىلي أنهم عندما أخذوه لم يكن يعرف أين ذهبوا به. وكان  -

ي مديرية أمن اإلسكندرية.   -
 وعلم فيما بعد أنه كان ف 

ء بخصوص العمليات النوعية، ولما    - ي
" أن يقص عليهم كل سر وقالوا له وهو مغم "معصوب العينير 

 وقالوا له )إ
ً
 شديدا

ً
با بوه عىل وجهه رص  نت حتستعبط يابن الـ...( قال لهم يعت  إيه عمليات نوعية رص 

طبًعا سباب قذر باألم، وقالوا له احنا عارفير  إن أنت عملت كذا وكذا، وعدد له تهم فيها قتل وتفجثر 

ة فلما أقسم أنه ال يعلم شيئا عن    أماكن كثثر

المرات   - ي 
ف  وقد تعرض  الكرة،  معه  ويعيدون  ة  لفثر كونه  يثر وكانوا   ..

ً
با عليه رص  انهالوا  االتهامات  هذه 

ب عىل الوجه.. للصعق بالكهرباء.. والتعليق من قدميه.. ا  لمختلفة زيادة عىل الرص 

ات تعد باأليام بدون فرش عىل األرض    - ب بالعىص عىل جسده.. وتركه ينام عىل أرضية الغرفة لفثر والرص 

اب..    أو غطاء وكذلك بدون طعام أو رسر

والحير   - الحير   بير   به  مواصلة رص  مع  القاهرة  منها  اإلسكندرية  خارج  أماكن  عدة  إىل  به  ذهبوا  وقد 

ف أنه كان يتنقل بير  هذه األماكن لمقابلة أشخاص هو ال يعرفهم وعرف أسمائهم فيما بعد عندما  
ليعثر

ي القضية، وكان يراهم أيام تجديد الحبس بالنيابة وأيام جلسا
ت المحاكمة بل  وجدهم موجودين معه ف 

ي الصحراء،  
 ال يعرفها هددوه بتصفيته وقتله ورميه ف 

ً
أنه عند إنكاره أنه تردد عىل هذه األماكن وأنه أصال

ومما حكاه ىلي أن ضابط أمن الدولة )وهو يعتقد من صوته أنه هو الذى كان يستجوبه أثناء التعذيب  
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( قال له الضابط أثناء اقتياده إىل ء من االستخفاف أنت   ألنه كان مغمي العينير  ي
النيابة العسكرية بشر

ي قضية عسكرية ليه يا عزام ؟ عشان نعدمك! 
 عارف احنا حطينك ف 

 المحكوم عليه باإلعدام: أرسة بدر الدين الجمل رسالة 

ي منطقة العجمي   -
  11بتاريــــخ    -محافظة اإلسكندرية  -تقول أرسة بدر الدين الجمل أنه تم القبض عليه ف 

. ، عقب ا2015نوفمِث 
ً
ة  نتهاء حفل زفافه مبارسر

له برفقة زوجته.   -  وأثناء ركوبه سيارة للذهاب إىل مث  

طة   - ي باختطافه، فأثناء توجهه برفقة زوجته قطعت سيارة ميكروباص وبوكس رسر
قام أفراد بزي مدئ 

ي حفل الزفاف واختطفوه  
األمر الذي نفته مصادر   -حسب ما أفادوا بذلك- الطريق عىل الُمشاركير  ف 

 بمديرية أمن اإلسكندرية. إعالمية 

ولكن أرسته قامت بتقديم بالغات رسمية عِث التليغراف للنائب العام ولكافة الجهات الرسمية إلثبات    -

ي شاهدها كثثر من الناس. 
 واقعة االختطاف التر

اف    - ي أماكن متفرقة من جسده، وتم إكراهه عىل االعثر
ي ف 
ب والصعق الكهربائ  تعرض للتعذيب بالرص 

 بجرائم لم يرتكبها. 
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رقضيةرفضراعتصامررابعةر ي
 
 تعرضوارللتعذيبر–نماذجرلضحاياراإلعدامرف

 د. عبد الرحمن الِث:  -1

اعميد كلية أصول الدين    -أستاذ جامعي   -عبد الرحمن عبد الحميد الِث  -
ً
محكوم    -جامعة األزهر سابق

ي القضية المعروفة إعالمًيا 
 فض اعتصام رابعة.  –عليه باإلعدام ف 

  9تعرض للتعذيب، ورصح بذلك أثناء محاكمته.  -

   2016مايو  31التاريــــخ :  -

 دقيقة  1.33مدة الفيديو:  -

طة بطرة  -  المكان: معهد أمناء الشر

/ حسن فريد  - ي
 المحكمة: برئاسة القاض 

 حيث قال:  -

ي سجن برج العقرب بعد   2015/ 06/ 1تقاىلي يوم  تم اع -
لقر إىل سجن سلخانة غوانتانامو ف 

ُ
أ قبل أن 

ين ليلة متصلة مغم العينير  معصوب العينير  مقيد اليدين  ين ليلة بقيت إحدى وعشر إحدى وعشر

 من الخلف أحيانا ومن األمام احيانا. 

النطق بأي كلمة إال كلمة يا باشا عشان انادي مكره عىل النوم عىل األرض، ووجىهي للحائط ممنوعا من   -

 . ي
ي أو يجيت 

 عىل واحد يوديت 

من   - أكثر  مدى  وسوء   500عىل  واإلهانة  التعذيب  يكن  لم   ، التعذيب  هذا   َ عىلي ُيمارس  وانا  ساعة 

ي  
اتكم ألننا ف  ي وهو األهم وانا اقوله أمام حرص 

َمت 
َ
ام الكرامة هو االهم انما ما آل المعاملة،  وعدم احثر

مستمرة محض رسالة  ىلي  يقولوا  أن   
مرصيير  المعذبير  كانوا  من  حوىلي  من  الذين كانوا  أن  العدالة  ن 

ي هذا البلد القضاء نحن نملكه الدنيا نحن نملكها نحن من حكمنا 
ء ف  ي

وباستمرار نحن من نملك كل سر

الذي  باإلعدام وإقالتك من منصبك نحن  ي هو من حكم عليك 
القاض  أن  باإلعدام ال تتصور  ن  عليك 

 سنحكم عليك …. 

  

 
 https://www.youtube.com/watch?v=NW3iTpqI33Eالمصدر قناة مرص العربية عىل اليوتيوب  - 9

 

https://www.youtube.com/watch?v=NW3iTpqI33E
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ي القضية المعروفة إعالمًيا   -2
فض اعنصام رابعة   –د. أحمد محمد عارف محكوم عليه باإلعدام ف 

 10يروي للمحكمة ما تعرض له من تعذيب. 

 2017مايو  20التاريــــخ:  -

/ حسن فريد  - ي
 المكان: محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاض 

 المتحدث: الدكتور أحمد عارف   -

تك واتكلمت عن  - تك من سنة لما وقفت قدام حرص  وأنا سأتكلم عن آثار التعذيب واألدلة، وإن حرص 

تك قولتىلي فير  اآلثار وفير  األدلة، لم يتسع ساعتها 
ي العقرب حرص 

برنامج التعذيب الممنهج الذي يتم ف 

ي    الوقت وانقطع بنا االتصال، لكن أنا هاتكلم اآلن عىل
خمسة   2إىل اآلن من    2013واقعة ما حدث ف 

 ما قبل    2
َّ
ي أستطيع أن أقول أن

مايو كان هو    2مايو هذا الشهر الحاىلي مذبحة بكل ما تحمله الكلمة يعت 

ي    2التعذيب الوسطي المعتدل بينما ما بعد  
)    2مايو هو التعذيب المتطرف ما حدث ف  ي

مايو وهو القاض 

ي (وأرجو أن ي
ا إىل القاض   وثق كل كلمة وأنا اتحمل مسئوليتها : مشثر

ي يوم   -
ات العقرب المسجلة ف    12إىل الساعة    7مايو من الساعة    2أطلب الحصول عىل تفريــــغ لكامثر

ة مصطحبة قوة عمليات خاصة والعديد   مساًءا ماذا حدث؟ دخل مجموعة من اللواءات والرتب الكبثر

ي نعيش فيها حب
ي مساحة الزنازين التر

س انفرادي منذ أربــع سنوات و ال نرى الشمس،  من قوات األمن ف 

وا اللجام عن الكالب لتنهش 
ُّ
ك
َ
ودخلوا عىل الزنازين بالسالح الناري الىحي وصاحبير  كالب بوليسية، ف

البعض، فاذا بها تنهش بعض أفراد األمن، ثم استخدموا العىصي والصواعق الكهربائية، كل ده مسجل 

، ثم تم إطالق مواد كيميائية حارقة أحرقت وجه البعض  بالصوت وبالصورة والدماء ُمسالة أما ي
م زنزانتر

  
ُ
ي السجن كلنا شممنا هذه المواد الكيماوية، ظللت

ساعات ال أستطيع أن التقط   3وموجود حتر اآلن ف 

 . شي
َ
ف
َ
 ن

ات   -
َ
ت
ُ
اب من الزنازين لم ُيبقوا الف كل هذا يحدث بعد أن تم التجويــــع المستمر سحب كل الطعام والشر

عوا منا كلمة مداهنة، وهذا لن   ده بيتم ليه؟ ألمر واحد فقط ُيراد منا مساومة سياسية رخيصة لينثر 

از سياسي أو مساومة واتقال لنا كده يا تطلعوا البيان يا تطلعوا ورقة فيها الكلمة   يكون لن نخضع ألي ابثر 

، لن نعطي   الىلي احنا عايزنها يا كلوا من ده، احنا راضيير  يكون كله من ده وال تطلعش منا 
ً
الكلمة دي أبدا

ي دخلنا من أجلها هنا وال نساوم بلقمة الخِث  ولن نساوم بلقمة الخِث   
ي القضية العادلة التر

كلمة دنية ف 

اجع خطوة واحدة.  بة الماء. ولن نثر  وال رسر

 

 

 
10https://www.youtube.com/watch?v=GIYdc9X1l9k&t=1s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIYdc9X1l9k&t=1s
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افرر–نماذجرلضحاياراإلعدامرر  تعرضوارللتعذيبرواإلكراهرعىلراالعبر

 قضية أتوبيس رشيد.   –محكمة الطوارئ " محكوم عليهم باإلعدام من  "9 ❖

 محمد محسن سويدان.  .1

 ماهر عبد المنعم أبو الحسن.  .2

 ماهر عبد الحميد عبد الحميد.  .3

 عبد الهادي السيد الزيات.  .4

 أيمن إبراهيم مالك.  .5

 أحمد عادل الزارع.  .6

 المعتصم باهلل عادل الزارع.  .7

8.  .  محمد محمد الواىلي

 سعد فتح هللا محمد الحداد.   .9

ي والمعنوي، وللمعاملة القاسية، واإلكراه 
، واإلخفاء القشي، والتعذيب البدئ  ي

تعرضوا لالعتقال التعسق 

اف، ومحاكمتهم أمام محكمة حكمها عىل درجة واحدة ال يقبل الطعن عليه" محاكم أمن الدولة  عىل االعثر

 طوارئ". 

ي " قضية الحارس وهم: " من الشباب ُحكَم عليهم باإل   6" 
 عدام ف 

 خالد رفعت جاد عسكر.  .1

 إبراهيم يحتر عبد الفتاح عزب.  .2

 أحمد الوليد السيد.  .3

 عبد الرحمن محمد عبده عطية.  .4

 باسم محسن خريِت.  .5

 محمود ممدوح وهبة.  .6
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 تعرضوا منذ تاريــــخ القبض عليهم إىل االنتهاكات التالية: 

ي واالختفاء القشي.  .1
 االعتقال التعسق 

ب، والصعق بالكهرباء".  .2  التعذيب، "بالرص 

 تهديدهم بهتك عرض أمهاتهم وأخواتهم.  .3

اف بجريمة لم يرتكبوها.  .4  اإلكراه عىل االعثر

 عدم حضور محامي معهم أثناء التحقيقات.  .5

 محاكمتهم أمام دائرة قضائية استثنائية" دائرة إرهاب".  .6

ي البات " 3
 التخابر مع قطر. قضية  -" محكوم عليهم باإلعدام النهائ 

.  عىلي أحمد  .1 ي
 عبده عفيق 

2.  . ي
 محمد عادل حامد كيالئ 

 أحمد إسماعيل ثابت.  .3

 . ي
 تعرض المحكوم عليه باإلعدام إىل االعتقال التعسق 

، حيث تمت أمام دائرة قضائية استثنائية "الدائرة   ي الطبيعي
 إرهاب".   11الحرمان من المحاكمة أمام القاض 

ة طويلة ان  قطع فيها اتصالهم بمحاميهم وذويــهم. تم إخفاؤهم قًشا لفثر

اف بالجرائم.  ب والصعق بالكهرباء لإلكراه عىل االعثر  تعذيبهم بالرص 

عي إلثبات وقوع التعذيب. 
 ورفضت النيابة العامة عرضهم عىل الطب الشر

ي وقائع التعذيب واالخفاء القشي.  
 لم ُيفتح تحقيق ف 
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رتمرالحكمرفيهارباإلعدامروعددرالمنفذرفيهمرباالعدامرر ي
 حرصرللقضايارالتر
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رالجمهوريةراإليرانية ي
 
 اإلعدامرف

ي   -
، بعد دولة الصير  التر ي تنفيذ أحكام اإلعدام لعامير  متتاليير 

ي إيران هي الدولة الثانية عالمًيا ف 
حلت ف 

ي تنفيذ أحكام اإلعدام. 
 المركز األول عىل مستوى العالم ف 

ي    314أعدمت ما ال يقل عن   -
ي    246)مقابل    2021شخًصا ف 

(، وهو أعىل معدل 2020عىل األقل ف 

 . 2017لتنفيذ عمليات اإلعدام منذ عام 

 : 2022  – 2020تنفيذ اإلعدام من  

ي )  2020عام  -
 (246تم تنفيذ اإلعدام ف 

ي ) تم  2021عام  -
 (314تنفيذ اإلعدام ف 

ي )  2022عام  -
.  6( خالل 250تم تنفيذ اإلعدام ف   أشهر فقط من العام الحاىلي
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افات تحت التعذيب:   أبرز من تم إعدامهم العتبارات سياسية ودينية، وبعد اعثر

ي    -عاما    27عمره    -إعدام المصارع الشاب، نويد أفكاري   -
، عىل الرغم من 2020سبتمِث أيلول    12ف 

عت منه تحت وطأة  افات انثر  النداءات الدولية الداعية إىل وقف إعدامه، وقال قبل إعدامه   إن االعثر

 التعذيب، وكان اتحاد الالعبير  العالميير  من بير  الذين طالبوا بوقف اإلعدام. 

ي  22دام إع -
 . 2022سبتمِث  7، 6سجينا، ف 

  25اإلعدام الجماعي ضد  -
ً
 ُسنيا

ً
 . 2022سبتمِث  21 -ناشطا

ة من   - ي الفثر
ي مدن مختلفة بإيران،    26 ، تم إعدام ما ال يقل عن2022مايو )أيار(    27إىل    17ف 

ا ف 
ً
سجين

 وامرأتان.  24من بينهم 
ً
 11رجال

ي األسبوع األخثر  3من بينهم  32إعدام  -
 12. 2022من شهر يوليو/تموز  نساء ف 

 عامي    233إعدام ما ال يقل عن    - إيران هي أكثر دولة تقوم بإعدام النساء   -
 13. 2022و2000امرأة "ما بير 

 امرأة بجرائم لها عالقة بالمخدرات".  96امرأة بتهمة القتل و 106تم إعدام  -

 
 منظمة حقوق اإلنسان اإليرانية.  11
1262329115-ww.bbc.com/arabic/middleeasthttps://w  

 
 رويا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز "عبد الرحمن بوروماند"  13

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62329115
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رالمملكةرالعربيةرالسعوديةر ي
 
 اإلعدامرف

ي تنفيذ أحكام اإلعدام، حيث إنها انضمت للدول الخمس  -
ي المركز الرابع عالمًيا ف 

تم تصنيف السعودية ف 

ا ألحكام اإلعدام لعامير  متتاليير   
ً
ي مطلع عام  2020،2021  – األكثر تنفيذ

أعلنت    2021، رغم أنه ف 

ي ذلك وقف تنفي 
ات تتعلق بعقوبة اإلعدام، بما ف  ذ اإلعدامات بالنسبة  السلطات السعودية إجراء تغيثر

ي وليست إلزامية بموجب 
ي تتعلق بالمخدرات. وهي أحكام تصدر بناء عىل ما يرتئيه القاض 

للجرائم التر

يعة اإلسالمية.    الشر

ون   - ي حير  يبدو أن هذا الوقف قد ُوضع حثر  التنفيذ، إال أنه ال يكتسب صفة رسمية ومازال الكثثر
وف 

 ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيهم. 

 عامي  423ذت السلطات السعودية نف  -
 . 2014و 2009حكًما باإلعدام بير 

ي السعودية خالل السنوات الخمس من   -
، حيث تم إعدام  2020  -2015أحكام اإلعدام تضاعفت ف 

 شخصا.  800

ي أشد الجرائم خطورة   -
دائًما ما تؤكد المملكة أن قضاءها "مستقل" وأن عقوبة اإلعدام ال تصدر "إال ف 

ي أضيق الحد
ي كل المحاكم بمختلف درجاتها"، إال أن الواقع وف 

نفذ بعد استكمال إجراءات النظر ف 
ُ
ود وت

باإلعدام   حكم  بصدور  والمهددون  سياسية،  قضايا  ي 
ف  باإلعدام  عليهم  والمحكوم  ذلك،  يخالف 

ي ازدياد. 
 معرضون عىل القضاء أعدادهم ف 
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ي المملكة من 
 حكًما.   398بلغت   2022  -2019أحكام إعدام تم تنفيذها ف 

ي  2019عام  -
 186تم تنفيذ اإلعدام ف 

ي  2020عام  -
 27تم تنفيذ اإلعدام ف 

ي  2021عام  -
 65تم تنفيذ اإلعدام ف 

ي  2022عام  -
 120تم تنفيذ اإلعدام ف 

ا مهددون باإلعدام داخل المملكة:  43
ً
 14مواطن

 محكوم عليهم حكًم نهائًيا واجب النفاذ.  6 -

 محكمة االستئناف. محكوم عليه بحكم مؤيد من  4 -

 محكوم عليهم من المحكمة االبتدائية.  13 -

ي قضايا سياسية.  20 -
ا قيد المحاكمة تطلب النيابة إعدامهم، وهم متهمون ف 

ً
 مواطن
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 ةــاتمــخ

 

ا ما كان الجنس أو اللون أو الدين، أو حتر االنتماء   - ء وتتجاوز كل الظروف، أيًّ ي
حقوق اإلنسان تعلو فوق كل سر

 . السياسي 

ام حقوق اإلنسان ومبادئه الراسخة، لهو دليل عىل وجود   - و توافر ضمانات حقيقية واقعية وملموسة عىل احثر

الضمانات   تلك  توافر  وعدم  اإلنسان،  حقوق  م  يحثر الدولة  ي 
ف  سياسي  الستقرار    - نظام  وتهديد  خلل  داللة 

 . المجتمعات

ي ال غت  عنها، وال يجب   -
ورات الدولة الديمقراطية العادلة التر ورة من رص  ام حقوق  اإلنسان ضمانة ورص  احثر

ي أي من هذه الحقوق.  
 التفريط ف 

ي  ُيساء استعمالها من ِقبل الحكومات   -
ي مقدمة  حقوق اإلنسان،و عقوبة  اإلعدام، التر

ي الحياة ف 
ي الحق ف 

ويأئر

طبقها
ُ
ي ال تزال ت

، حيث يتم تكييف    - والدول التر ، وباطنها سياسي ي
ي يكون ظاهرها جنائ 

ي القضايا التر
 ف 
ً
خاصة

ي األصل قضايا سياسية  
أنها جنائية، ولكنها ف  المعارضير     - وقائٍع عىل  المدنيير   السياسيير   الهدف منها قمع 

ق األوسط عىل وجه الخصوص   ي دول الشر
يب  محاكمات جائرة، وتعذ  - للحكومات، وهذه هي سمة القضايا ف 

اف   . ثم تصدر أحكام اإلعدام  –الضحايا، ومعاملة قاسية مهينة، وإكراه عىل االعثر

ق األوسط،    -اإلعدام طريق ممهد بالتعذيب   - ي بعض دول الشر
تقرير عرضنا فيه لمحة بسيطة لعقوبة اإلعدام ف 

ي الحياة والدفاع عنه،  ألان عقوبة اإلعدا
ي حماية الحق ف 

ي دول  لبيان خطورة اإلعدام، ورغبة ف 
م السياسي ف 

ق األوسط بشكٍل خاص  . مازالت ُمستمرة بصورة تعسفية غثر إنسانية – الشر

ا ألحكام اإلعدام   -
ً
ق األوسط تحصل عىل تصنيفات عالمية متقدمة، من بير  أكثر الدول تنفيذ ي الشر

أربعة دول ف 

ي  حيث جاءت إيران    -عالمًيا، " إيران، ومرص، والمملكة العربية السعودية، وسوريا"
ي المركز الثائ 

بعد الصير  ف 

ي المركز  
، ثم السعودية حلت الرابعة عالمًيا، وسوريا ف  عالمًيا، ومرص احتلت المركز الثالث عالمًيا لعامير  متتاليير 

 . الخامس

ي يجب عىل الجهات   -
ي الحياة بشكٍل خاص، من أهم الحقوق التر

 حقوق اإلنسان بشكٍل عام، وحق اإلنسان ف 
َّ
إن

الحفاظ عليها، بل وحمايتها من أي تغول، سواء أكان هذا التغول من الحكومة نفسها أو من    الحكومية المعنية 

ها من السلطات المعنية.   غثر

ي الحياة كلما ارتفع   -
 
ا من االستقرار واألمان وارتفاع الوطنية    -وحماية الدول لحق اإلنسان ف

ً
نالت هذه الدول مزيد

 . لدى المجتمع بأكمله

لح - عدالة  "مؤسسة  اإلنسان  وترى  لوقف    -"JHR–قوق  الدعوة  و  اإلنسانية،  ضد  جريمة  هي  العقوبة  هذه 

تخذ من قبل الحكومات ، ويجب أن يتضامن  
ُ
ت ي يجب أن 

ي الوقت الراهن، من أهم اإلجراءات التر
 
تنفيذها ف

 . الجميع نحو ذلك األمر 

وبة اإلعدام بشكٍل عام، أو وقف  وتدعو  الحكومات إىل االستماع لألصوات المحلية والدولية الُمنادية إللغاء عق -

 تنفيذها. 
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 توصيات

 

التقرير ي 
تناولناها ف  ي 

التر ي عىل سلطات الدول 
ي عقوبة اإلعدام،    -ينبع 

النظر ف  ورة إعادة  رص 

ي تشتمل عىل عقوبة اإلعدام كأقىص عقوبة،  
يعات، والقوانير  التر وذلك من خالل مراجعة التشر

الباتة كافة، ووقف تنفيذها، وتفعيل مواد القانون بالعفو عن  ومراجعة أحكام اإلعدام  النهائية  

 العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى غثر اإلعدام. 
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 ملحقات التقرير

رأصدروهارر ي
جدولريوضحرأسماءرالقضاةراللذينرترأسواردوائرراإلرهاب،روعددرأحكامراإلعدامرالتر

ةرمنر رالفبر ي
 
 .ر2022إىلررر2014ف

 

رإسمر م ي
 الدائرةر حكامرعددراألر القاض 

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  265 محمد ناِخي شحاتة  1

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  220 سعيد صِثي  2

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  160 شعبان الشامي  3

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  147 حسن فريد  4

ين فهمي محمد   5  دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  56 رسر

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  37 سعيد يوسف سعد  6

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  30 معثر  خفاِخي  7

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  26 أسامة عبد الظاهر 8

 24 مصطق  محمد لطق  مغازي 9
اإلرهاب القضائية االستثنائية)أمن دوائر 

 دولة عليا طوارئ ( 

ي  10
 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  21 شبيب الضمرائ 

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  21 صالح حريز  11

 جنايات كفر الشيخ  18 عالء الدين شجاع  12
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 االستثنائية دوائر اإلرهاب القضائية  21 نبيل صليب  13

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  15 فتىحي البيومي  14

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  12 فرحان بطران  15

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  11 حسير  قنديل  16

ي  17
بيت   دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  10 محمد سعيد الشر

ي عبد  18
 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  8 الفتاح حفت 

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  8 عبد هللا عبد السميع  19

 دوائر اإلرهاب القضائية االستثنائية  5 فتوح السيد عالم  20

ف محمد عىلي أ 21
 جنايات المنيا 4 رسر

 جنايات اإلسكندرية  3 جمال عقرب  22

 جنايات اإلسكندرية  1 جابر خليل  23

 جنايات اإلسكندرية  1 السيد عبد اللطيف  24
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نماذج من قضايا سياسية، صدر فيها أحكام باإلعدام بالمخالفة لضمانات المحاكمات العادلة، 

 وذلك على النحو اآلتي:

 :  : وتم تنفيذ الحكم فيها ،صدرت بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلةالتي  عدام اإلأحكام أوالا
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ا: أحكام اإلعدام ال  : باتة واجبة النفاذوال نهائية ثانيا
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 روابط النشر لحملة ضد اإلعدام  

 روابط النشر عىل تويثر 

 برومو الحملة عرِئي   -1

https://twitter.com/i/status/1578398111759831041 

ي  -2  برومو الحملة انجلثر 

 /status/1578724018462433280https://twitter.com/i 

ق األوسط حملة تطلقها مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان _  -3 ي مرص والشر
ين    JHRضد اإلعدام ف  ي الذكرى العشر

ف 
م،  لليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام "اإلعدام طريق طريق ممهد بالتعذيب" نعمل ألجل إلغاء عقوبة اإلعدا

ي القضايا السياسية. 
 ووقف تنفيذ األحكام ف 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1578808088005865473/photo/1 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1578815191814656001 

ق األوسط   -4 ي الشر
 ألحكام اإلعدام ف 

ً
ق األوسط أكثر الدول تنفيذا ي مرص والشر

ي  -ضد اإلعدام ف 
الثائ  إيران )المركز 

 )
ً
( مرص -عالميا

ً
(-)المركز الثالث عالميا

ً
 السعودية )المركز الرابع عالميا

 Anti_execution#  اإلعدام_ ضد#

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579082171587112961 

 tus/1579088363675848709https://twitter.com/JHR_NGO/sta 

ي عام   -5
ي إصدار أحكام اإلعدام  2015تصدرت مرص العالم ف 

 ف 
ً
ي المركز األول عالميا

ي ف 
حسب منظمة    -وصنفت ف 
ي بداية عام  

ي تقرير لها صدر ف 
 من أكثر الد  2016العفو الدولية ف 

ً
الثالث عالميا ي المركز 

ول  وتم تصنيف مرص ف 
ي عام 

ا ألحكام اإلعدام ف 
ً
 2021، 2020تنفيذ

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579124869245329411 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579130557241622528 

ــخ  3قضية نجل المستشار تم إعدام  -6 ة  بحكم صادر من محكمة تفتقد لمعايثر العدال 2019فِثاير  7أشخاص بتاريــ
 تعرضوا لالخفاء القشي والتعذيب أحمد هنداوي وعبدالحميد متوىلي والمعثر  باهلل غانم

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579174607583842304 

ب،  2019فِثاير    20أشخاص بتاريــــخ    9العام تم إعدام    قضية النائب -7 اف تحت التعذيب بالرص  عوا منهم االعثر ، انثر 
ي ومحاكمة غثر عادلة. 

 والصعق، الكهربائ 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579178088810033152 

ين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام    JHR  -مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان  -بيان رسمي   -8 ي الذكرى العشر
ف 

 اإلعدام طريق ممهد بالتعذيب   2022أكتوبر   10االثنير  

https://twitter.com/i/status/1578398111759831041
https://twitter.com/i/status/1578724018462433280
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1578808088005865473/photo/1
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1578815191814656001
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Anti_execution?src=hashtag_click
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579082171587112961
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579088363675848709
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579124869245329411
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579130557241622528
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579174607583842304
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579178088810033152
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 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579396137945300992 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579399831881408512 

عسكري حكم صادر من  ، حكم عليهم القضاء ال2018يناير  2مدنيير  بتاريــــخ    4قضية استاد كفر الشيخ تم إعدام   -9

اف.   محكمة تفتقد لمعايثر العدالة تعرضوا للتعذيب، واإلكراه عىل االعثر

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579410282677665792 

د اإلعدام" تطلق دعوة لتغيثر صورة الِثوفايل الشخىصي والتدوين لدعم ضحايا اإلعدام عِث الهاشتاجات  حملة "ض -10

 التالية  

 Anti_execution#  اإلعدام_ ضد#

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579461938022862853 

ي  -11
 ، بحكم صادر من محكمة تفتقد لمعايثر العدالة. 2015مارس   7محمود رمضان.. تم إعدام ف 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579485275595902976 

 12296968192https://twitter.com/JHR_NGO/status/15794939 

-بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام برنامج أصل الحكاية عىل تلفزيون وطن يستضيف محمود جابر   -12

الدولية    -لحقوق اإلنسان عبدالمجيد مراري    -JHRلمحامي ومدير مؤسسة  ا بإفدي  ق األوسط  مدير قسم الشر

ي فرنسا - فرانسوا دوروش 
 .مدير منظمة عدالة وحقوق بال حدود ف 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579499149145165824  

  7دول ألغت عقوبة اإلعدام لجميع الجرائم.   110إحصاءات عالمية لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة اإلعدام:   -13

ي حاالت جرائم الحق العام.  
ي الممارسة.    27دول ألغت عقوبة اإلعدام ف 

دولة ال    55دولة ألغت عقوبة اإلعدام ف 

 تزال تحتفظ بعقوبة اإلعدام. 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579807244472193024 

ي مرص: أكثر من    -JHR  -إحصاءات مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان   -14
حكم باإلعدام    1600حول عقوبة اإلعدام ف 

ي القضايا السياسية.  
ي قضايا سياسية جائرة    105خالل السنوات الماضية ف 

ينتظرون تنفيذ أحكام   95تم إعدامهم ف 

 لتعذيب. إعدام اإلعدام طريق ممهد با

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579851045148459008 

ي    1600عدالة:أكثر من   -15
سنوات، احصائيات أصدرتها مؤسسة عدالة الحقوقية، فيها أن    9حكم اعدام سياسي ف 

اف،    105 ي قضايا سياسية جائرة، تعرضوا للتعذيب والصعق بالكهرباء لإلكراه عىل االعثر
ينتظرون    95تم اعدامهم ف 

مؤسس  وتطلب  سياسية،  محاكمة  محاكمتهم  تمت  اإلعدام،  احكام  لهؤالء  تنفيذ  االحكام  تنفيذ  وقف  عدالة  ة 

الضحايا، فهذه االحكام الجائرة أقيمت عىل ادلة وهمية، رموز عدة مهددة باإلعدام، عىل رأسها الدكتور محمد  

، والمتحدث باسم اإلخوان دكتور أحمد عارف، األستاذ محمد سويدان أحد   ، ووزير الشباب أسامة ياسير  البلتاِخي

https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579396137945300992
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579399831881408512
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579410282677665792
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Anti_execution?src=hashtag_click
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579461938022862853
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579485275595902976
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579493912296968192
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579499149145165824
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579807244472193024
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1579851045148459008
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ي 
أكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة اإلعدام، ومرص من الدول    10 قضية اتوبيس رشيد،  المحكوم عليهم باإلعدام ف 

ق األوسط األكثر لإلعدام، مرص احتلت المركز الثالث عالميا لعامير  متتاليير  بتنفيذ احكام اإلعدام،   4ال   ي الشر
ف 

 لهذا تم تدشير  حملة #ضد_اإلعدام. 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580168896556204032 

ي مرص تم إصدار    - محمود جابر   -16
حكم باإلعدام بالقضايا السياسية    1600مدير مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان ف 

ي المركز الثالث 9خالل  
ي تنفيذ أحكام اإلعدام سنوات وصنفت ف 

 ف 
ً
 .عالميا

 5https://twitter.com/JHR_NGO/status/158020298485177958 

ي    - محمود جابر   -17
مواطن مرصي بعد تعرضهم    105مدير مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان تم تنفيذ حكم اإلعدام ف 

 التعذيب ومحكامات غثر عادلة. لالختفاء القشي و 

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580232039454081025 

ي قضية أتوبيس رشيد الملفقة محكوم عليهم    9 -18
باإلعدام من قضاء أمن الدولة طوارئ  أبرياء يواجهون اإلعدام ف 

اف< ة االختفاء القشي لإلكراه عىل االعثر  أحكامه نهائية باتة ال تقبل الطعن عليها تعرضوا للتعذيب أثناء فثر

 om/JHR_NGO/status/1580889240300580870?t=EePyVNbAXpAaLCJLW473YA&s=19https://twitter.c 

قضية "فضل الموىل" مواطن يواجه اإلعدام محكوم عليه باإلعدام بحكم من محكمة تفتقد لمعايثر العدالة ضحية   -19

أدلة باألوراق تقطع بأنه ارتكب الجريمة الشاهد رجع عن  شاهد كاذب "شاهد إثبات" له خمس روايات ال توجد  

 شهادته وقد وثق تلك الشهادة ووقع عليها بخط يده 

https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580950366476435461?t=BqowgssSlGGaJBNOz

 JA5yQ&s=19 

ب  شباب يواجهون اإلعدام بع 6قضية الحارس  -20 ي واالختفاء القشي والتعذيب بالرص 
د تعرضهم لالعتقال التعسق 

اف بجريمة لم يرتكبوها تمت   والصعق بالكهرباء تم تهديدهم بهتك عرض أمهاتهم وأخواتهم إلجبارهم عىل االعثر

 دائرة إرهاب  -محاكمتهم أمام دائرة قضائية استثنائية

https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581266844790292480?t=eve8anl1Zu9uVHQUA

 eog&s=19-m 

"الي -21 بمناسبة  ندوة صحفية  ي 
ف  يشارك  اإلنسان والمحامي محمود جابر  لحقوق  العالمي  مدير مؤسسة عدالة  وم 

ي مرص 
 لمناهضة عقوبة اإلعدام" وحول أوضاع حقوق اإلنسان ف 

-https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581298308987129856?t=pLkDswdUQAXx

 HI0OZyxtg&s=19 

ي وتمت    3قضية التخابر مع قطر..   -22
مواطنير  يواجهون حكم اإلعدام المحكوم عليهم تعرضوا لالعتقال التعسق 

ة طويلة انقطع فيها اتصالهم بمحاميهم وذويــهم وتم تعذيبهم    محاكمتهم أمام دائرة إرهاب تم إخفاؤهم قشيا لفثر

ب والصعق بالكهرباء لإلكرا اف بالجرائم بالرص   ه عىل االعثر

https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580168896556204032
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580202984851779585
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580202984851779585
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580232039454081025
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580889240300580870?t=EePyVNbAXpAaLCJLW473YA&s=19
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580950366476435461?t=BqowgssSlGGaJBNOzJA5yQ&s=19
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1580950366476435461?t=BqowgssSlGGaJBNOzJA5yQ&s=19
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581266844790292480?t=eve8anl1Zu9uVHQUAm-eog&s=19
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581266844790292480?t=eve8anl1Zu9uVHQUAm-eog&s=19
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581298308987129856?t=pLkDswdUQAXx-HI0OZyxtg&s=19
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581298308987129856?t=pLkDswdUQAXx-HI0OZyxtg&s=19
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 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581673169236426755 

مواطنير  يواجهون حكم اإلعدام جميع المتهمير  من المدنيير  تمت محاكمتهم أمام    10عسكرية..    108القضية   -23

عت تحت التعذيب واإلكراه المعنوي  افات انثر   القضاء العسكري المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بناًء عىل اعثر

 https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581974591047897088 

 فحة الفيس بوك  ص

 https://www.facebook.com/383809935529982/photos/a.386014661976176/1203816063529361/ 

 رابط قناة التليجرام 

 https://t.me/stopexcution 

 

https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581673169236426755
https://twitter.com/JHR_NGO/status/1581974591047897088
https://www.facebook.com/383809935529982/photos/a.386014661976176/1203816063529361/
https://t.me/stopexcution

