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 حترك عاجل 
 أوقفوا إعدام املواطن العراقي يف السعودية

 

مارس/آذار يف بلدة عرعر، ابلقرب من حدود اململكة  13تنفيذ حكم اإلعدام يف املواطن العراقي حممد عبد األمري يف تقرر 
. 1995أبنه ارتكبها يف وقت قريب من  ،حتت التعذيب ،العربية السعودية مع العراق. وقد وجد مذنباً جبرمية قتل اعرتف

 ومن سلطات امللك وقف تنفيذ حكم اإلعدام. 
 

ووجهت إليه هتمة قتل رجل  1995سنة وأب ألطفال، يف  35بض على حممد عبد األمري، وهو مواطن عراقي يبلغ من العمر ق  
لثالثة أشهر تعرض أثناءها للضرب وللتعليق من قدميه، حسبما ز عم. وأثناء جلسات  التحقيق معهسعودي. واعرتف ابجلرمية إثر 

د أضالعه نتيجة للتعذيب وأدخل املستشفى ملدة شهر. وحكمت عليه حمكمة جنائية االستجواب، ورد أنه عاىن من كسر يف أح
يف عرعر ابإلعدام عقب حماكمة سرية إبجراءات موجزة. ومل يسمح له أبي اتصال مع حمامني أو احلصول على أي شكل من 

 أشكال املساعدة القانونية. 
 

كم على من يتبني أمهم مذنبون رجرمية قتل ابلقصا.. ويف هذ  القضا،ا، ميل  وطبقاً لقانون اململكة العربية السعودية، غالباً ما حي
أقرابء الضحية سلطة طلب تنفيذ اإلعدام أو طلب الدية أو العفو عن املذنب بال مقابل. ويتعني أن يكون أقرابء ضحية جرمية 

ة القتل. وقد ظل حممد عبد األمري على قائمة من القتل قد بلغوا سن الرشد قبل أن حيق هلم تقرير مصري من يتبني ذنبهم يف جرمي
سيعدمون نظراً لصغر سن أبناء ضحية اجلرمية حبيث مل يكن ابإلمكان طلب رأيهم فيما إذا كان ينبغي العفو عن حممد عبد األمري 

 رميهم. إعدام غبقرارهم وقد وصل أبناء اجملين عليه اآلن سن البلوغ وورد أمهم قد أبلغوا احملكمة أو إعدامه. 
 

 يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو اإلجنليزية، أو بلغتكم األصلية:

 
 

 املل  على وقف إعدام حممد عبد األمري؛ ثحل •

 

لدعوة املل  إىل ختفيف أحكام اإلعدام الصادرة حبق مجيع األشخا. اآلخرين يف اململكة العربية السعودية كأمر  •
 عقوبة اإلعدام؛ يكتسي صفة االستعجال، متهيداً إللغاء

 

لتذكري السلطات أبن عليها أن تتصرف وفق املعايري الدولية للمحكمة العادلة، مبا يف ذل  الضماانت اليت تتضمنها  •
بناء على معايري األمم املتحدة لكفالة احلماية حلقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام، واليت تنص على عدم فرض عقوبة اإلعدام إال 

 وافر فيها للمتهم "العون القانوين الكايف يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية". حماكمة عادلة يت
  

 إىل: فوراً يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم 
  رئيس الوزراءو املل  

 جاللة املل  عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود 
 خادم احلرمني الشريفني



 مكتب جاللة املل 
 الديوان امللكي، الر،اض

 )يرجى مواصلة احملاولة(  1185 403 1 966+وزارة الداخلية( )بواسطةفاكس: 

 صاحب اجلاللة طريقة املخاطبة:
 
 
 
 

 النائب الثاين لرئيس الوزراء وزير الداخلية
 صاحب السمو امللكي األمري انيف بن عبد العزيز آل سعود

 وزارة الداخلية
 2933.. ب. 

 طريق املطار
 11134الر،اض 

 يةاململكة العربية السعود
   )يرجى مواصلة احملاولة( 1185 403 1 966 +  فاكس:

 لسمو امللكيصاحب ا طريقة املخاطبة:
 
 
 

 :وابعثوا بنسخ إىل

 حقوق اإلنسان جلنةرئيس 
 السيد بندر حممد عبد هللا العيبان

 حقوق اإلنسان  جلنة
 58889.. ب. 

 شارع املل  فهد
 373بناية رقم 
 11515الر،اض 

 وديةاململكة العربية السع
  ksa.org-hrc@haq: بريد إلكرتوين

 املوقر   عيبانالالسيد  طريقة املخاطبة:
 

ويرجى التشاور مع  كم.اناملعتمدين لدى بلد لمملكة العربية السعوديةلني الدبلوماسيني املمثل إىل كذلك  وابعثوا بنسخ
 UAوهذا هو التحديث األول للتحرك العاجل  بعد التاريخ املذكور أعال . مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات

21/09 (MDE 23/003/2010):وملزيد من املعلومات، يرجى ز،ارة املوقع . 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/003/2009/en     
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 أوقفوا إعدام املواطن العراقي يف السعودية

 
 معلومات إضافية

 

 102، وما ال يقل عن 2007مواطناً لدولة أجنبية، يف  76شخصاً، مبن فيهم  158أعدمت السلطات السعودية ما ال يقل عن 
من  20شخصاً، مبن فيهم قرابة  69، ع رف عن إعدام 2009. ويف 2008مواطناً لدولة أجنبية، يف  40م حنو شخص، مبن فيه

 ، أ عدم ما ال يقل عن مثانية أشخا.. 2010املواطنني األجانب. ومنذ مطلع 
 

كم مبقتضيات املعايري الدولية وتطبق اململكة العربية السعودية عقوبة اإلعدام على طيف واسع من اجلرائم. وال تفي إجراءات احملا 
غ املتهمون بسري للمحاكمة العادلة. فنادراً ما ي سمح للمتهمني بتمثيل قانوين من قبل حمام، ويف العديد من احلاالت، ال يبل  

 اخلداع. اإلجراءات القانونية املتخذة ضدهم. وميكن أن يدانوا فحسب استناداً إىل اعرتافات انتزعت منهم ابإلكرا  أو عن طريق 
 

 لعقوبة النطاق الواسع االستخدام على األضواء الدولية العفو منظمة سلطت السعودية، يف اإلعدام عقوبة حول تقرير ويف
. السعوديني املواطنني إىل ابلقياس يعدمون الذين األجانب النامية الدول مواطين أعداد يف التناسب عدم على وكذل  اإلعدام،

: الوثيقة رقم) السعودية العربية اململكة يف داماإلع عقوبة: العدالة وجه يف صفعة تقرير إىل العودة رجىي املعلومات، من وملزيد
MDE 23/027/2008)، -arabia-updates/report/saudi-and-http://www.amnesty.org/en/news

20081014-nationals-foreign-target-executions  

   
 

 MDE 23/003/2010 رقم الوثيقة:، UA: 21/09 معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل

 2010 مارس/آذار 11اتريخ اإلصدار: 
 
 
 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014

