
 

 

 

 

 

 النمر عليإعدام  يصادق على قرار يدين األوروبي البرلمان

 

 سلمان المل  ودعا النمر محمد عليل عدام الويي اإل طارئا  أدان فيه قرارا  اليوم  اعتمد البرلمان األوروبي–بروكسل  – 2015أكتوبر  8

 لمياركته عاما   17عمره  عندما كان النمر السلطات السعوديةوقد اعتقلت  ."عقوبته أو تخفيفالعفو منحه " إلى سعود عبدالعزيز آل بن

المركز  . يرحبفي مكان عام رفاته صلب من ثمحكمت عليه باإلعدام و السعودية، المنطقة اليرقية بالمملكة العربية في في احتجاجات

للحقوق  البحرين ومعهد في البحرين وحقوق اإلنسان من أجل الديمقراطية نأميركيو مع، وحقوق اإلنسان للديمقراطية األوروبي

 التوصيات.تنفيذ و فورا   اعتماد القرار إلى العربية السعودية المملكة ندعويكما  بالقرار والديمقراطية

 

البرلمان األوروبي، أحد "دعا  :وحقوق اإلنسان للديمقراطية ماركوس، موظفة الدعوة والدفاع في المركز األوروبيسيردا  قالت إيزابيل

." النمر عليوقف تنفيذ إعدام  إلى لمواطنين في أوروبا،ل المبايرة رادةاإلتمثل  والمؤسسة التي األوروبي االتحادالميرعين في 

 غض البصر بينماسي المجتمع الدوليأن  االعتماد على لم تعد قادرة على الحكومة السعودية قوي على أن هو دليل القراروأضافت: "هذا 

 ."ومنهجي بيكل جسيم وق اإلنسانانتهاكات حق ترتكب

 

في المنطقة  الحضري ، الجزءالقطيف في المعارضة االحتجاجات في لمياركته النمر السعوديةالسلطات ، اعتقلت 2012فبراير  في

بتعريضه لتعذيب قاموا  الداخلية وزارة في نياحتجازه، زعم أن مسؤول أثناء .لغلبيةاأل في البالد المهميين الييعة ييكل حيث اليرقية،

 اليرطة تستهدف "خلية إرهابية" االنضمام إلى بما في ذل  من التهم، المتكرر، أجبر على اإلعتراف بسلسلة الضرب يديد. ومن خالل

 الحقا   في المملكة العربية السعودية األمن الوطني محكمةو المتخصصة الجزائية المحكمة. استخدمت صيدليةسرقة و بقنابل المولوتوف

عقدت و بمحام من االتصال النمر السلطات السعودية، منعت خالل استجوابه ومحاكمتهو بعقوبة اإلعدام. النمرعلى  حكملل االعتراف هذا

 سرا . محاكمته جلسات العديد من

 

أمام  للمحاكمة وقدم عرض للتعذيبسجين رأي سابق تللحقوق والديمقراطية: "ك البحرين في معهد الدعوة مدير، الوداعي أحمد سيدال قال

 دعواتها خاصة  ، وقرار اليوم البرلمان األوروبي اعتماد هو السبب في هذاوأضاف: " مؤسفة." النمر قضية تفاصيل، أجد محكمة عسكرية

 ."موضع ترحيب هيوالتحقيق في مزاعم التعذيب، المتخصصة و الجنائية المحكمة إلغاء إلى

 

السعودية،  في المملكة العربيةسائدة  أنماط النتهاكاتمن عدة  قلقا  مستمرا   النمرعقوبة اإلعدام على  تنفيذ يمثل في القرار، كما هو مبين

، 2015ألغسطس  إلى 2014ألغسطس  من يخصا   175أعدمت السلطات السعودية حيث  في حاالت اإلعدام، زيادة الكبيرةال األول هو

لتزاماتها ال الحكومة السعودية تجاهل الثاني هو النمطالماضي في المملكة. أما  العقد يهرا  خالل 12 أي على مقارنة معاألمعدل الوهو 

 حقوقواتفاقية  مناهضة التعذيب في كل من اتفاقية ا  طرف السعوديةالمملكة العربية على الرلغم من كون  اإلنسان الدولية في مجال حقوق

حظر صارم ب، بحسب القرار "األخيرة االتفاقية تنص، النمر ضد مزاعم التعذيب بالتحقيق في الحكومة األولىاالتفاقية   بينما تلزمف، الطفل

، المرهون داود في قضية اما ." وهذه األنماط واضحة أيضا  ع 18دون سن الـ أي يخص التي يرتكبهاجرائم عقوبة اإلعدام في ال ستخدامال

 17عندما كان عمره حيث اعتقل المرهون أيضا   النمر مثل لعقوبة اإلعدام طر الويي يواجه الخ من المنطقة اليرقية متظاهر آخروهو 

 عاما .

 

إلى  المملكة العربية السعودية تسعىاإلنسان في البحرين: "قال حسين عبدهللا المدير التنفيذي ألمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق 

االتحاد  بعث األساسية. االلتزام بالقوانين ترفض ، لكنهاوالعسكرية العالقات االقتصادية الدولي من حيث المجتمع مع أكبر اندماج

 اإلنسان." ة لحقوقاألساسي التقييد بالمعايير على يعتمد اليراكة بأن استمرار رسالة قوية االوروبي اليوم

 

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/25/saudi-arabia-executed-175-people-amnesty-international


للحقوق  البحرين ومعهد في البحرين وحقوق اإلنسان من أجل الديمقراطية أميركيون وحقوق اإلنسان للديمقراطية يقدم المركز األوروبي

 السعودية إلى: ويدعون الحكومة والديمقراطية الدعم الكامل

 

 النمر. علي تخفيف حكم 

 المتخصصة. الجنائية المحكمة إلغاء 

  النمر. ضد تحقيق بصورة عاجلة ومحايدة في مزاعم التعذيببدء 

 االتحاد األوروبي هيئاتمع و اإلنسان في األمم المتحدة مع مجلس حقوق مياركتها زيادة. 

 

 

 

 


