 2011إ
إ

معلومات إضااتةحولواإتحركاالإتحعترامإ ا

 UA: 176/11 Index: MDE 23/017/2011إإإإإإإإإإإإإإإإإإبرات خ27 :إخوححو/متاو إ

تحـرك عاجـل

شقيقان على وشك اإلعدام
إإ

تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن شقيقين من المملكـة العربيـة الوـعو ،ةه و مـا محمـد جـابر شـح ة

الجعيد وسعو ،جابر شح ة الجعيده ربما كونان على وشك اإلعدام.
إ

ةفيإأوتخاإدخسمرب/كتنونإتحثتينإ1998إأصد إحمكموإيفإمكوإلكماتإبتعدادتعإدلالإتحقا ح نإمحمـد جـابر شـح ة

الجعيــد وســعو ،جــابر شــح ة الجعيــد ،إوكالمهااتإمرجورااتنإوحاادخفمتإأبفااتا،إبرفمااوإ راامإ رااميإويفإأوتخاااإأباخم/نحسااتنإ

2011إصدَّقإتمللكإدللإتحلكا يإوأصاد إمنظماوإتحعفاوإتحدوححاوإيفإلحنا إراكاتإداترالإأهتبا إةحا إتمللاكإبو ا إننفحا إ
تعددتعإتحوشحكيإومن إذحكإتحو إنل إتملنظموإمعلومت إمنإتحسعودخوإنفحادإبا نإضدادتعإتحقا ح نإ داتإراداإ اخ ات،إ
تألماإتح يإخ رضيإض ستاإتملجخدإمنإتملنتشدت إتحعترلوإنحتبوإدنفمتي إ
إ
و اادإصااد إلكا إتعداادتعإضثاااإضرااتحمت إحمتكمااوإلااعإدتدحااوإدلاالإمااتإخ اادويإو ااتاإت ااتمونإتحا خنإسااتددوتإتحقا ح نإبعاادإ
صدو إتحلك ،إضنإأختإمنفمتإملإخُسمحإح إبروكحمإحمتعإيفإت تكموإتألصلحو،إوضنإسعودإرتباإشك وإتجلعحدإتدرتفإجباميوإ
تح رمإبتعكاتهإد بإ حتعإتحسلطت إبتدر تاإوتحدهإتملسنإهبدفإتحضغطإدلح ي إ
إ
انإتحاشااد،إوذحااكإألنإتح ااتنونإ
و ضاالإتحق ا ح تنإ14إدتمااتإيفإتحسااطنإبتحطااتر إبتنرظاات إبلااولإأبفااتاإتحاراامإتح رحاامإسا إ
صاإسنإتحاشدإ مإأنإخُسمحإب خ إ أخف إبق نإمتإضذتإكتنوتإخال ونإيفإ
تحسعوديإخنصإدللإبلولإأوححتحمإدعإتحضكحوإتح َّإ
ننفح إتعددتعإأوإبلبإتحدخوإأوإتحعفوإمنإدونإم تبميإوذُكاإأن إيفإدتعإ،2009إوبعدإأنإبلغإمجحا إأبفاتاإتح رحامإسانإ
تحاشد،إأبلغوتإت كموإب هن إخاخدونإضددتعإحممدإرتباإشك وإتجلعحدإوسعودإرتباإشك وإتجلعحدي إ
إ
رجى كتابة مناشدات فور ة باللغة العربية أو بلغتكم الخاصةه بحيث تتضمن ما لي:

 لثإتمللكإدللإو إضددتعإحممدإرتباإشك وإتجلعحدإوسعودإرتباإشك وإتجلعحد؛

 ددوةإتمللكإضىلإختفح إألكتعإتعددتعإتحصتد ةإحبقإتحق ح نإولعمهتإمانإتألشاصتيفإيفإتحساعودخو،إوتدر ات إذحاكإ
أماتإملكتإودترال،إدللإباخقإتعحغتحمإتحرتعإحع وبوإتعددتع؛
 ن كعإتحسلطت إب هنتإخن غيإأنإنرصافإوة تإحلمعتخعإتحدوححوإحلمكتكمت إتحعتدحو،إومنفتإامتنت إتألم إتملركدةإ
تحااتإنكفاامإ تخااوإل ااوقإتألشااصتيفإتح ا خنإخوترفااونإد وبااوإتعداادتع،إوتحااتإناانصإدلاالإأن ا إفإضااو إةااا إد وبااوإ
تعد اادتعإضفإبن ااتحمإدل االإحمتكم ااوإدتدح ااو،إخُس اامحإةحف ااتإحلمرفم اانإبتحلص ااواإدل االإ مس ااتددةإ تنونح ااوإكتةح ااوإيفإمجح ا إ
ضراتحمت إت تكموي
إ

رجى إرسال المناشدات ق ل  7س تم ر/أ لول  2011إلى:
تمللك إ
رالحوإتمللكإد دتهللإبنإد دإتحعجخجإآاإسعود إ
ختدعإتحلامنإتحقاخفن إ
مكربإرالحوإتمللك إ
تحدخوتنإتمللكي،إتحاخت إ
تململكوإتحعابحوإتحسعودخو إ

فاكسإ(بوتسطوإو ت ةإتحدتخلحو) إ+966 1 403 3125إ(خارلإموتصلوإت توحو) إ

إ
تحنتربإتحثتينإحارحسإتحو تحمإوو خاإتحدتخلحو إ
صتلبإتحسموإتمللكيإتألمعإنتخ إبنإد دتحعجخجإآاإسعود إ
و ت ةإتحدتخلحو إ
يفإبإ 2933إ
باخقإتملطت إ
تحاخت إ 11134إ
تململكوإتحعابحوإفسعودخو إ
فاكس( +966 1 403 3125 :خارلإموتصلوإت توحو)
إ
تُرسل نوخ إلى:

رحسإهحئوإل وقإتعنستن إ
بند إحممدإد دتهللإتحعح تن إ
هحئوإل وقإتعنستن إ
يفإبإ 58889إ
شت عإتمللكإةفد إ
تمل ىنإ إ،373إتحاخت إ11515إ إ
تململكوإتحعابحوإتحسعودخو إ
باخدإضحكرتوين إ hrc@haq-ksa.orgإ
إ

كمــا رجــى إرســال نوــخ إلــى الممثلــين الدبلوماســيين الوــعو ،ين المعتمــد ن لــدب بلــدانكمه واســتخدام العنــاو ن
الدبلوماسية المحلية على النحو التالي:

تعس /إتحعنوتنإ/1إتحعنوتنإ/2إتحعنوتنإ/3إ إتحفتكس/إتحربخدإتعحكرتوين/إتملصتب وي إ
إ

أمتإضذتإكنر إسرتسلونإتملنتشدت إبعدإتحرت خ:إتمل كو ،إةعرلإتحرنسحقإم إمكربإةادك إ مإض ستهلتيإ إ
ه تإهوإتحركدخثإتألواإحلركالإتحعترمإ إ،UA 176/11إمعلومت إضاتةحويإأنظاإتحاتبط إ
 www.amnesty.org en/library/info/MDE23/011/2011/enإ
إ

تحـرك عاجـل

شقيقان على وشك اإلعدام

معلومات إضافية

دلاالإتحااال إماانإنناات صإدااددإلااتف إتعداادتعإيفإتحساانوت إتح لحلااوإتملتاااحو،إةااانإ ااوإ خااتدةإملكو ااوإيفإتحعااددإتعمجاات إ
حعملحاات إتعداادتعإيفإها تإتحعااتع،إلحااثإ إضداادتعإمااتإفإخ اامإداانإ15إشصصااتإيفإشاافاإمتخو/أخاات إولاادهيإو اادإبلااغإدااددإ
تألشااصتيفإتح ا خنإأُداادموتإيفإه ا تإتحعااتعإل ا إت نإ34إشصصاات،إوهااوإخفااوقإتحعااددإتعمجاات إحأشااصتيفإتح ا خنإإأُداادموتإ
خااالاإدااتعإ2010إب كملا يإوخسااتو إمنظمااوإتحعفااوإتحدوححااوإ لااقإدمحااقإبقا نإمصااعإأكثاااإماانإ100إسااطنإماانإت كااوعإ
دلحف إبتعددتعإلتححتإيفإتحسعودخوي إ
إ
وكتن إتحسلطت إتحسعودخوإ دإأددم إمتإفإخ مإدانإ158إشصصاتإيفإداتعإ،2007إوماتإفإخ امإدانإ102إشصصاتإيفإ
دتعإ،2008إومتإفإخ مإدنإ69إشصصتإيفإدتعإ2009إحبدودإدلمنتي إ
إ
صاإضراتحمت إت تك إكثعتإدنإتعخفتحمإبتملعتخعإتحدوححوإ
ونط قإتحسعودخوإد وبوإتعددتعإدللإبترفوإوتسعوإمنإتجلاتر يإون ِّ
حلمكتكمات إتحعتدحااويإونااتد تإمااتإخُساامحإحلمرفماانإبرمثحاامإ ااتنوينإ وايإماانإ اامإحمااتع،إويفإتحعدخاادإماانإتحلااتف ،إفإخاار إ
ضباللف إبسعإتعراتحمت إتح تنونحوإاده يإو دتإنار إضدتنارف إبناتحمإدلالإتدرتتةات إ إتحلصاواإدلحفاتإباتعكاتهإأوإت ادتع،إ
ححسإضفي إ
إ
ويفإن اخاااإنُقاااإيفإدااتعإ2008إلااواإتساارصدتعإد وبااوإتعداادتعإيفإتحسااعودخو،إساالط إمنظمااوإتحعفااوإتحدوححااوإتحضاوحمإدلاالإ
تساارصدتعإد وبااوإتعداادتعإدلاالإنطااتقإوتس ا ،إةضااالإداانإتنعاادتعإتحرنتساابإيفإت نفااتعإدااددإلااتف إتعداادتعإيفإأوساات إ
تملوتبننإتألرتنبإمنإتح لدتنإتحنتمحويإحالبالعإدللإمجخدإمنإتملعلومت إ،إأنظا إتململكوإتحعابحوإتحسعودخو إصفعوإدللإ
ورا ا إتحعدتحا او إد وبا ااوإتعدا اادتعإيفإتململكا ااوإتحعابحا ااوإتحسا ااعودخوإ( ا ا إتحوثح ا ااو إ،)MDE 23/027/2008إبرا اات خ:إ14إ
أكروبا/نقاخنإتألواإ2008يإأنظاإتحاتبط إ

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals20081014

إ
معلومت إضاتةحوإبق نإتحركالإتحعترمإ

إ، UA: 176/11 Index: MDE 23/017/2011إبرت خ :إ27إخوححو/متو إ 2011إ

