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 تحرك عاجل
 سعودي يواجه اإلعدام الوشيك

يواجه السعودي سعيد مبخوت الصيعري اإلعدام الوشيك؛ حيث ُحكم عليه باإلعدام، على إثر محاكمة 
الصادر بحقه، ومن المحتمل أن ُينفذ حكم اإلعدام  كافة سبل الطعن على الحكماستنفذ كما أنه  .جائرة

 .2017يوليو/تموز  2بحقه في أي وقٍت بعد 

ديسمبر/كانون األول  25في  ، جنوب غربي المملكة العربية السعودية،"نجرانبالمحكمة العامة حكمت "
قتل رجٍل واقعة  ، على إثرباإلعدام عاًما، 29الذي يبلغ من العمر  ،سعيد مبخوت الصيعري على  ،2013

بأن منظمة العفو الدولية  علمتو . 2009يوليو/تموز  2أبناء قبيلتين في نشب بين  شجارٍ أثناء سعودي، 
في أي وقٍت  ،الفطراحتفاالت عيد ما يتبعه من انتهاء شهر رمضان و  بعد ،قريًبا نفذقد ي   بحقه حكم اإلعدام

 .2017يوليو/تموز  2بعد 

صفحًة، حكمت  86مؤلفة من على براءته؛ فوفًقا لما ورد في وثيقة المحكمة الولطالما أصر سعيد الصيعري 
فر األدلة الكافية إلدانته. اباإلعدام، على الرغم من أنها خل صت إلى عدم تو  "المحكمة العامة بنجران"عليه 

قتل  هو منيعتقد أن سعيد الصيعري  ، حيثوالد الضحية سامة التي أداهايمين الق   واستندت المحكمة إلى
ي ؤخذ بها في المحكمة كدليل،  ،هكذاهو الجاني، و مرة بأن الم تهم  50 وتقوم القسامة على اإلدالء ابنه.

يتسن لسعيد الصيعري أن والد الضحية لم يكن حاضًرا في مسرح الجريمة. كما لم بصرف النظر عن 
، ظل 2009يوليو/تموز  2اعتقاله في فترة تحقيقات ما قبل المحاكمة. وعقب االستعانة بمحاٍم، خالل 

مح له للمرة األولى بعد مرور أربعة أشهر م باالتصال حتجًزا رهن الحبس االنفرادي لشهٍر على األقل، ثم س 
 بأسرته.



و"محكمة االستئناف"، صدقت "المحكمة العليا"، في نهاية وبعد جيئة وذهاب بين "المحكمة العامة بنجران" 
أ حيلت القضية  ،2016إبريل/نيسان  5؛ وفي 2016مارس/آذار  20ام بحقه في المطاف، على حكم اإلعد

ة، لم تعلم أسرة سعيد الصيعري موثوقة وردت لمنظمة العفو الدوليوفًقا لمعلومات ملك للتصديق على الحكم. لل
 ،كبعد ذلوزارة الداخلية  لتوأحا .2016بل أحد أيام أغسطس/آب قعلى قرار المحكمة، لملك ا بتصديق
؛ ثم أ رجئ 2016، لتنفيذ الحكم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني إلى أمانة منطقة نجران م جدًدا القضية

أنه قد ي نفذ اإلعدام بحقه  ؛ بيد أنهم أ خبرواالتنفيذ لتأجيل ذويه اإلعدام بحقه لستة أشهٍر، بعد ضغط تنفيذ حكم
 . 2017يوليو/تموز  2في أي وقٍت بعد 

 ، على أن تتضمن ما يلي: أو بلغة بلدكم ليزيةجإلناأو  العربيةب مناشداتكم فوًراُيرجى كتابة 
 

 الصيعري إيقاف تنفيذ اإلعدام بحق سعيد مبخوت  الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على حث ،
 عدام القائمة، تمهيًدا إللغاء عقوبة اإلعدام؛أحكام اإل كافةوعلى تخفيف الحكم بإعدامه و 

  تتقيد المحاكمات على جرائم تحتمل أن يشترط بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان تذكير السلطات
 ؛صرامةً ، للمحاكمة العادلة دولًياالمعترف بها  لمعاييرابأقصى  ،فرض عقوبة اإلعدام

  إعادة محاكمته في إطار حكم إدانة سعيد مبخوت الصيعري، واألمر بإلغاء دعوة السلطات إلى
 ، دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام.للمحاكمة العادلةإجراءات قانونية تتقيد بالمعايير الدولية 

 إلى: 2017 تموز/يوليو 26ُيرجى إرسال المناشدات قبل 

 الملك ورئيس الوزراء
 جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 نخادم الحرمين الشريفي
 الملكمكتب جاللة 

 الديوان الملكي، الرياض
 المملكة العربية السعودية

 فاكس: )عبر وزارة الداخلية(رقم ال
 ي رجى االستمرار في المحاولة() 3125 403 1 966+



 منطقة نجرانأمير 
 األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعدصاحب السمو الملكي 

 منطقة نجران
 المملكة العربية السعودية

 )باللغة العربية فقط( 75221041 1 966+رقم الهاتف: 
 75221733 1 966+رقم الفاكس: 

 وُترسل نسخ إلى:
 وزير الداخلية

  سعود بن نايف عبد العزيز بن صاحب السمو الملكي األمير
 ،2933ب .ص وزارة الداخلية،

 11134المطار، الرياض طريق 
 المملكة العربية السعودية

 3125 403 11 966+فاكس: الرقم 
 MOISaudiArabia@تويتر: 

 كما ُيرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدك. 
 وي رجى مراجعة األمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

  



 تحرك عاجل
 سعودي يواجه اإلعدام الوشيك

 معلومات إضافية

، بعدما 2011نوفمبر/تشرين الثاني  23أمام "المحكمة العامة بنجران"، في بدأت محاكمة سعيد الصيعري 
 القصاص مبدأعماًل ببقتل فرج مبارك،  ، أ دين2013ديسمبر/كانون األول  25في ا تهم بقتل رجٍل سعودي. و 

أدلة كافية  توافرل صت إلى عدم ، على الرغم من أن المحكمة قد خ(الجزاء من جنس العمل"أو )"في الشريعة 
 أنه في حالنص على يالذي الشريعة  أحد أحكامتندت إلى حكم المحكمة أنها اس ويتضح منإلدانته. 

 الضحية من الذكور، لذوي  الطرفين، يمكن بين وةاقتل الضحية، وثمة ما ي ظهر العدأن الم تهم االشتباه ب
م  حينئذ، أقسم والد  الجاني. وفي هذه الحالة،المتهم هو  أنبهم عتقادا على ، مرة على األقل 50 اليمينقس 

على  رتكب الجريمة،اعلى أن المتهم هو من مرة  50-الذكورمن  للضحية ألنه الوارث الوحيد وذلك-الضحية
كم على سعيد الصيعري باإلعدام. .وقوع الجريمةن أنه لم يشهد الرغم م  وفي نهاية المطاف، ح 

يناير/كانون  15 أثناء استئناف الحكم، ردت "محكمة االستئناف" القضية إلى "المحكمة العامة"، في وفي
أصر  ماستئناف التي قدمها الم دعى عليه؛ حيثإلى القاضي االطالع على مذكرة اال طالبةً ، 2014الثاني 

زاعًما تورط رجل آخر في لم يكن المسئول عن موت الضحية، متذرًعا بأنه لى براءته، سعيد الصيعري ع
كما طلب إعادة النظر  إلى أن ي دلوا بشهادتهم.أثناء الشجار،  متواجدين دعا شهوًدا آخرين كانواكما  ،الواقعة

رفض على الطلب الم قدم، قاضي "المحكمة العامة" طالع اوبعد  في القضية، استناًدا إلى األدلة الجديدة.
من رأيه؛ ثم أ حيلت القضية م جدًدا إلى إعادة النظر في القضية، ذاهًبا في القول بأن مذكرة الدفاع لن ت غير 

 .2014نوفمبر/تشرين الثاني  4"محكمة االستئناف"، في 



 لدى اطالعها على القضية للمرة الثانية في ،وردت "محكمة االستئناف" القضية م جدًدا إلى "المحكمة العامة"
وقامت "المحكمة العامة"، في . إلى جانب مجموعة أ خرى من التوصيات اإلجرائية ،2015فبراير/شباط  11
، حيث أحالت إليها القضية ، بالرد على المالحظات التي قدمتها "محكمة االستئناف"2015إبريل/نيسان  25

مقررًة بأنه  ،2016مارس/آذار  20في  في نهاية األمر، أيدت "المحكمة العليا" قرار المحكمة،م جدًدا. و 
وفي نهاية  ،، إلى الملك للتصديق على الحكم2016إبريل/نيسان  5، في وأ حيلت القضية .انهائيً  بات حكمال

دق ع ؛ ثم أحالت وزارة الداخلية القضية إلى أمانة منطقة 2016ب ليها في أحد أيام أغسطس/آالمطاف، ص 
من تأجيل تنفيذ اإلعدام بحقه  كنت أسرتهموت .2016نوفمبر/تشرين الثاني حكم في منتصف النجران لتنفيذ 

ينفذ بحقه، في أي وقت بعد  حكم اإلعدام إال أنهم أ بلغوا بأن، لستة أشهر  .2017يوليو/تموز  2س 

 400 أكثر منإلعدام؛ فقد أعدمت عقوبة ال استخداماً إن المملكة العربية السعودية أحد أكثر بلدان العالم 
جرائم جرائم القتل والجرائم المتعلقة بالمخدرات، و  أغلبهم على لمعاقبة ،2014مطلع عام  منذ شخصٍ 

 اإلرهاب.

، وفًقا للقانون ال ت عدالتي  جرائممن  شريحة عريضةعقوبة اإلعدام لمعاقبة  السعوديةالعربية  المملكة  وت طبق
التي تنطوي فقط على تلك الجرائم التي تتضمن حاالت  ،"من أشد الجرائم خطورة" الدولي لحقوق اإلنسان،

وممارسة  ،واالغتصاب ،وتهريب المخدرات ،"الردة"و ،"الزنا"ذه الشريحة جرائم وتتضمن ه .يالقتل العمد
حيث أنها  ،جّرمأن ي   حتى ال ينبغي كـ"الزنا" و"الردة"، ،؛ كما أن البعض من هذه الجرائمالسحر والشعوذة

 ليست جرائم معترٍف بها دولًيا.

الضمانات للمتهمين في ومنح  وبصفة عامة، ال تتقيد السلطات السعودية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة
أن  ، في إطار إجراءات سريعة، وبدون جرى المحاكمات في قضايا اإلعدام سًراا ما ت  وغالبً  اإلعدام؛ قضايا
مختلف مراحل االحتجاز والمحاكمة. وقد المساعدة أو التمثيل القانوني، خالل  الحصول على للمتهم يتسن

 عترافات" ا نتزعت منهم تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملةستناد إلى "ا ي دان المتهمون لمجرد اال
         ويهم.م سبًقا بإعدام ذبالغ األسر كما أنه في بعض الحاالت، ال يتم إ. ، أو اإلكراه أو الخداعالسيئة

 



 سعيد مبخوت الصيعري االسم: 

 ر: ذكالنوع
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