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 عاجل  تحرك
ض  عمره من  14 الـ في ُتقلُاع  الوشيك اإلعدام اآلن ويواجه للتعذيب وتعرَّ

  في بإعدامه وشيًكا خطًرا عاًما، 14 العمر من  يبلغ كان حينما ُاعُتقل الذي ويطي،الح عبدهللا يواجه
 بإعدامه الحكم االستئناف  محكمة أيدت ،2022 حزيران/يونيو 13 ففي السعودية؛ العربية المملكة

  انفرادية، زنزانة في  عبدهللا سُحب   احتجازه، فترة  وخالل. الجور فادحة محاكمة بعد بحقه صدر الذي
م محاٍم، إلى الوصول من وُمن ع   ،2022 آذار/مارس  2 وفي. اإلكراه وطأة تحت" االعتراف"  على وُأرغ 

  أمن رجل وقتل المسلح السطو تضمنت بتهم ُمجدًدا، باإلعدام تبوك في الجزائية المحكمة عليه حكمت
 عبدهللا بإعدام الحكم على التصديق عدم إلى والملك العليا المحكمة الدولية  العفو منظمة  وتدعو. عمًدا

  المعايير مع بالكامل  تتماشى  قضائية إجراءات إطار في  محاكمته وإعادة إدانته، وإلغاء الحويطي
 . اإلعدام عقوبة إلى اللجوء دون  العادلة، للمحاكمة الدولية

 . أدناه  الرسالة  نموذج   استخدام أو  الخاص بتعبيركم   مناشدة كتابة ُيرجى : بالتحرك بادروا 

 سعود  آل العزيز عبد بن سلمان الملك

  ،الملك جاللة مكتب 

 الرياض،  الملكي، الديوان

 السعودية العربية المملكة

 3125 403 11 966+: فاكس

   KingSalman@:  تويتر
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 ، سعود  آل العزيز عبد  بن سلمان الملك جاللة

 ... وبعد  طيبة  تحية

  في ،لالستئناف محكمة قرار بعد  بإعدامه، وشيًكا  خطرًا يواجه الحويطي عبدهللا بأن علمأ  أن للغاية ييُقلقن
 . بإعدامه الحكم بتأييد  ،2022  حزيران/يونيو  13

  كان وحينما اعتقاله وقت  في ،فقط اعامً   14 العمر من يبلغ كان الحويطي عبدهللا أن علمكم بلغ قد  ولعله
  بإعادة العليا المحكمة أمرت  أن وبعد . 2017 أيار/مايو 11  في آخرين متهمين خمسة جانب  إلى يُحاَكم

.  2022 آذار/مارس  2 في باإلعدام مُجدًدا تبوك  في جزائية  محكمة عليه حكمت  ،2021  في محاكمته
  حياة على المخاوف نيتساور  ،الحين ذلك منذ  االستئناف محكمة تأييد  نال  الحكم هذا  أن إلى ونظرًا

ق قد  لعلياا المحكمة أن إذ  الحويطي، عبدهللا  . لحظة أي في إعدامه حكم  على ُتصد ِّ

 خالل أشهر أربعة لمدة انفرادية زنزانة في محبوًسا كان الحويطي عبدهللا أن القلق من مزيًدا يثير ومما
.  استجوابه أثناء وفي الفترة  تلك طوال محام   إلى الوصول أو أسرته مع التحُدث  له سمحيُ   ولم احتجازه، فترة
ز  هأن الصدمة على يبعث  وما  احتجاز مركز من بدالً  ،تبوك في الجزائية التحقيقات  وحدة في ُاحتُجِّ

  ما للمحكمة الحويطي عبدهللا وقال. هاعتقال وقت  طفالً  كان أنه من الرغم على  ،(المالحظة دار) ألحداث ا
  للضرب  تعرضت   حيث  اإلكراه  تأثير تحت  مني صدر وقد  صحيح غير‘اإلقرار’ـب  جاء ما جميع": يلي

  الحويطي عبدهللا  رفض  وقد . " المتهمين بقية أقوال مع لتتطابق أقوالي تغيير مني بواوطل... والتهديد 
  ،شهادته سحب  أيًضا رفضت  المحكمة أن إال  صحيحة،  غير  أنها على ر  صَ أَ  إذ  شهادته، على التوقيع

 .باإلعدام عليه حكمت  ثم ومن

  نإ  2022 شباط/فبراير في الدولية العفو منظمة  إلى مُوجه بيان في السعودية اإلنسان حقوق  هيئة وقالت 
ذ  تَعُد  لم المملكة رًا كانوا حينما ارتكبوها جرائم" على  األفراد  بحق  اإلعدام تُنف ِّ   األحكام جميع خففت  وقد " ُقص 

ذ  لم التي الصلة ذات   . محاكمته إعادة بعد   حتى الحويطي عبدهللا بحق  اإلعدام حكم ُأي ِّد  ذلك، ومع. تُنفَّ

طوا وأن الحويطي، عبدهللا  بإعدام الحكم على ُتصّدقوا أال على جاللتكم نحثو   إلى بالنظر إدانته، ُتسق 
  محاكمته بإعادة تأمروا وأن  اعتقاله، وقت  في وعمره محاكمته، نزاهة مدى بشأن البالغ القلق بواعث

  إلى اللجوء دون  العادلة، للمحاكمة الدولية المعايير  مع بالكامل تتماشى قضائية إجراءات إطار في
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 بالحيادية يتسم  عاجل تحقيق بإجراء تأمروا أن إلى ندعوكم ذلك، على وعالوة. اإلعدام عقوبة
 وأن ،السيئة المعاملة و  للتعذيب تعرُّضه حول المحكمة أمام ادعاءاته بشأن  والفعالية واالستقاللية

روا   المملكة في اإلعدام  عقوبة إللغاء تمهيًدا اإلعدام، عمليات تنفيذ بوقف رسميًا أمرًا الفور على ُتصد 
 . السعودية العربية

 .والتقدير االحترام  وافر بقبول وتفضلوا
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 إضافية  معلومات

  الحويطي عبدهللا تبوك في جزائية محكمة األمر بادئ في أدانت  ،2019 األول تشرين/أكتوبر 27 في
  رجل قتل"و ،"مجوهرات  محل على  المسلح بالسطو  عصابي  تشكيل"  بـ تتعلق بتهم  باإلعدام،  عليه وحكمت 

 وفي". الجريمة في المستخدمين  السالحين إخفاء"و ،"الذهب  من مجموعة سرقة"و ،"وعدواًنا عمًدا  األمن
  2 وفي. محاكمته بإعادة وأمرت  بإعدامه الحكم العليا المحكمة نقضت  ،2021  الثاني تشرين/نوفمبر  10

  نفسها، األدلة  إلى استناًدا ،الحويطي عبدهللا تبوك في الجزائية المحكمة أدانت  ،2022 آذار/مارس
 .باإلعدام ُمجدًدا عليه وحكمت 

  السعودية، العربية المملكة في القضائية اإلجرائية العمليات  حول  بالشفافية تتسم معلومات  غياب  ظل فيو 
  وسائل عبر إال ا ذويه بمصير األسر تعلم ال اإلعدام، عقوبة  على تنطوي  التي الدعاوى  في سيما ال

  الحويطي عبدهللا إدانة بتأييد  االستئناف محكمة لقرار  تقييمها حسب  الدولية، العفو  منظمة وترى . اإلعالم
  على العليا المحكمة تصديق بمجرد  باإلعدام وشيك   لخطر   معرضاً  سيكون  إلى  يشير  أنه إعدامه، وحكم

  إعدام أحكام على الملك قصد  ي عندما سراأل  ُتبلَّغ ال إذ  لحظة، أي في يحصل قد  الذي األمر ،لحكما
 .األخيرة المرحلة في ذويها

  تقل الذين األشخاص  ضد  اإلعدام عقوبة الستخدام حد   وضع 2020 في صدر ملكي أمر نأعل وقد 
  على تنطوي   التي قضاياال على  طبقين ال الملكي األمر أن بيد   الجرائم، وقوع وقت  عاًما 18  عن  أعمارهم

  مكافحةل األساسي قانون ال ُيَعد  الذي ،(2017  لعام) وتمويله اإلرهاب  جرائم نظام في مشمولة جرائم
 الحد  إقامة تستوجب   التي الجرائم على  يسري  ال أشمل، نحو وعلى ؛السعودية  العربية المملكة في اإلرهاب 

 القصاص ) بالقصاص  عليها ُيعاَقب   التي الجرائم أو( ةُمشدد و  ثابتة بعقوبات   عليها ب عاقَ يُ  التي تلك)
 . الشريعة بموجب ( بالمثل

  إطار في ،شخًصا  81 بحق اإلعدام تنفيذ  السعودية الداخلية وزارة أعلنت  ،2022 آذار/مارس 13 وفي
  تضمنت  الجرائم، نم عريضة   بمجموعة ُأدينوا أشخاص  بحق الُمنفَّذة اإلعدام عمليات   من صادمة موجة
موا الذين من عدد   وُأدين. األسلحة وتهريب  المسلح، والسطو العمد، والقتل ،"باإلرهاب " متعلقة جرائم  أُعدِّ

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/03/saudi-arabia-mass-execution-of-81-men-shows-urgent-need-to-abolish-the-death-penalty/
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 في المشاركة إلى الدعوة"و" الوطنية والُلحمة االجتماعي النسيج لزعزعة  السعي" قبيل من بتهم أيًضا
 السلمي والتجمع  التعبير حرية في الحقوق  بحماية تحظى  أفعاالً  يصف ما ،"والمظاهرات  االعتصامات 

موا الذين األشخاص  وتضمن. إليها االنضمام وأ الجمعيات  وتكوين   األقلية إلى ينتمون  شخًصا 41 أُعدِّ
  .السعودية العربية المملكة في الشيعية

  التي اإلعدام عمليات  عدد   في% 140 نسبته بلغت  احادً  ارتفاًعا 2021 في  الدولية العفو منظمة قت ثَّ وَ و 
  إعدام تضمنت  ُمنفَّذة، عملية 65 إلى 2020  في ُمنفَّذة عملية  27 منلتصل ،السعودية السلطات  نفذتها

  120 إعدام مع ،2022  عام في مستمًرا الُمنفَّذة اإلعدام عمليات  لعدد  الصاعد  االتجاه يزال  وال. امرأة 
 .2022 حزيران /ويونيو الثاني كانون /يناير   بين اآلن حتى شخًصا

  العفو منظمة وُتعارض . الفعلي الواقع في أو القانون  في إما اإلعدام عقوبة بلًدا 144 ألغى اآلن، وحتى
  مالبسات  أو الجريمة طبيعة  عن النظر وبغض  استثناء، بال الحاالت  جميع  في اإلعدام عقوبة الدولية

 الدولة تستخدمها التي الطريقة أو الفرد؛ سمات   من ذلك غير  أو بريئًا، أو مذنباً  الفرد  كون  أو ارتكابها؛
م. اإلعدام عملية تنفيذ  في  .بالكامل القاسية العقوبة هذه إلغاءب  ُتنادي حمالت  المنظمة وتُنظِّ

  العربية  أو اإلنكليزية اللغة: فضلةالمُ  المخاطبة لغة
 مبلدك  لغة استخدام أيًضا كميمكن

 2022 آب/أغسطس 15 :قبل  ممكن  وقت أسرع في بالتحرك المبادرة وُيرجى

 الموعد  بعد  المناشدات  سالإر  في رغبتم حالة في ،مبلدك في الدولية العفو منظمة مكتب  مراجعة وُيرجى
 . المحدد 
 ( المذكر صيغ ) الحويطي عبدهللا: الُمفضلة اإلشارة وصيغ االسم

 

https://www.amnesty.org/ar/documents/act50/5418/2022/ar/

