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مكتب جاللة الملك ص555 .
قصر الرفاع مملكة البحرين

لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين،
نسخ ة إلى :سخخفير االتحاد األوروبي في الرياض ،والسخخف ار البريطانيون واأللمانيون واإليطاليون والفرنسخخيون في
المنامة ،االتحاد األوروبي ،الممثل األعلى لألجوا األجنبية والس خ خخياس خ خخة األمنية جوزيف بوريل ،وممثل االتحاد
األوروبي ال اص بحقوق اإلنسان إيمون جيلمور.
نحن أعضا البرلمان األوروبي نكتب اليوم للتعبير عن م اوفنا العميقة بشأن األش اص الخ خ خ خ خ خ خ خ  12في مملكة
البحرين الذين يواجهون خطر اإلعدام الوشخيك .نحن نفهم أن أحكام إعدامهم ال تنتظر إال تصخديقك الشخ صخي
ونطلب منك بكل احترام أن تنظر بجدية في العفو عنهم أو ت فيف أحكام اإلعدام.
كما تعلمون بال شخ خخك ،أيدت محكمة التمييز في  13يوليو  2020حكم اإلعدام الصخخخادر بحق محمد رمضخ خخان
وحسخ خ خ خخين موسخ خ خ خخى .حظيت المحاكمة باهتمام كبير من المراقبين الدوليين ووسخ خ خ خخا ل اإلعالم ،بسخ خ خ خخبب الظروف
المحيطة باإلج ار ات ،بما في ذلك اعتماد المحاكم المزعوم على االعتراف بالتعذيب كدليل أساسي.
وقد أثار خب ار األمم المتحدة بالفعل م اوفهم بشخخ خ خخأن هذه القضخ خ خ خخية في فبراير ،واسخ خ خ خختعدادا للمحاكمة ،في 10
يوليو،أص خ خ خ خخدرتا ر يس خ خ خ خخة اللجنة الفرعية للبرلمان األوروبي لحقوق اإلنس خ خ خ خخان ماريا أرينا ور يس خ خ خ خخة وفد البرلمان
األوروبي للعالقات مع شخ خ خخب الجزيرة العربية هانا نيومان بيانا مشخ خ خختركا عبرتا فيها عن "القلق البالغ إ از فشخ خ خخل
المحاكم في البحرين في اسخ خ خ خختبعاد أدلة التعذيب" .في  14يوليو ،ردد ذلك مكتب مفوض األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان (المفوضية السامية لحقوق اإلنسان).
ال تتعلق م اوفنا فقط بمحمد وحسخ خخين بل بالعش خ خرة سخ خخجنا السخ خخياسخ خخيين اآلخرين الذين تتعرض حياتهم لل طر
أيضا وهم :ماهر عباس ال باز ،سلمان عيسى علي سلمان ،حسين عبد هللا خليل

إبراهيم ،محمد ارض خخي عبد هللا حس خخن ،س خخيد أحمد فؤاد عباس عيس خخى أحمد األبر ،حس خخين ،علي مهدي جاس خخم
محمد ،حس خخين إبراهيم علي حس خخين مرزوق ،موس خخى عبد هللا موس خخى جعفر ،حس خخين عبدهللا مرهون ارش خخد ،زهير
ابراهيم جاسم عبدهللا.
في ديس خ خخمبر  ،2018حذر ثالثة من المقررين ال اص خ خخين لألمم المتحدة من تنفيذ عمليات إعدام ض خ خخد عشخ خ خرة
أفراد المذكورين أعاله دون "كل الضخ خ خ خ خ خ خخمانات الممكنة للمحاكمة العادلة واإلج ار ات القانونية الواجبة" أو بدون
"تحقيق سخريع ونزي كلما كانت هناك أسخخبا

معقولة لالعتقاد بأن التعذيب ل تم "من شخخأن أن ينتهك التزامات

البحرين الدولية بموجب العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية  ICCPRواتفاقية مناهضة التعذيب CAT
وتشكل "مل ص تنفيذ".
وبنا على ذلك ،نود أن نطلب منك اس خخت دام س خخلطتك التنفيذية في العفو عن محمد رمض خخان وحس خخين موس خخى
والعفو عن أو ت فيف أحكام اإلعدام الصادرة بحق السجنا السياسيين العشرة اآلخرين المعرضين لل طر من
التنفيذ الوش خ خخيك .نحن نؤمن إيمانا عميقا بأن مثل هذا القرار س خ خخوف يؤثر بش خ خخكل إيجابي على س خ خخمعة البحرين
الدولية .وأخيرا ،كرر هذا البرلمان م ار ار معارض خخت لعقوبة االعدام ،ونود أن نش خخجعكم بقوة على العمل من أجل
إنشا وقف تنفيذ أحكام اإلعدام ك طوة أولى نحو إلغا عقوبة اإلعدام.
نشكرك على وقتك ونأمل م لصين أن تكون على استعداد للنظر في طلبنا مع االهتمام الذي يستحق .
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