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 72أكتوبر 7102
الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
الديوان الملكي
الرياض
المملكة العربية السعودية 00000
جاللة الملك،
نكتب إليكم بشأن الشيخ نمر باقر النمر ،وهو مواطن ورجل دين سعودي ،حكم عليه باإلعدام يوم األربعاء  01أكتوبر بعد ادانته
بتهمة عصيان الحاكم ،وإطالق النار على قوات األمن ،وإثارة الفتنة ،وتقويض الوحدة الوطنية ،والتدخل في شؤون دولة شقيقة.
نشعر بالقلق ،خاصة ألن نمر النمر لم يحصل على محاكمة عادلة .ففي مناسبات عديدة ،لم يسمح القاضي له بإعداد دفاعه
بالشكل صحيح .كما حرم من الحق في استجواب شهود اإلثبات .باإلضافة إلى ذلك ،تم الحصول على جميع االعترافات تحت
اإلكراه عن طريق وسائل قسرية .وعالوة على ذلك ،طوال المحاكمة ،لم تراعي المحكمة القواعد األساسية لإلجراءات القانونية
والعدالة ،وبالتالي يجعل ذلك من اإلدانة غير صحيحه وال موثوق بها .بناءا على ذلك ،ندعوك كقائد بارز في العالم اإلسالمي
وكخادم للحرمين الشريفين إلى العفو عن نمر النمر دون تأخير وضمان إطالق سراحه من السجن.
الشيخ النمر ناشط سلمي لم يدعو أبدا إلى العنف .هذا الحكم هو انتهاك لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات الدينية والسياسية
وحرية التجمع.
في ظل قيادتكم ،شهدت المملكة تحسنا ملحوظا في أوضاع حقوق اإلنسان في البالد .حيث تم تأسيس الجمعية الوطنية السعودية
لحقوق اإلنسان وهيئة حقوق اإلنسان السعودية وهما شاهدان على إصالح غير مسبوق في مجال حقوق اإلنسان في تاريخ
المملكة.
كعضو منتخب حديثا في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،ومن أي وقت مضى تزداد أهمية أن تكون المملكة العربية
السعودية مثاال يحتذى به لدول الجوار في ما يتعلق بحقوق اإلنسان والرحمة .وقرار بالعفو صادر منكم سيبين بوضوح للعالم
الرغبة الجادة للمملكة العربية السعودية في تعزيز حقوق اإلنسان.
ندعوكم التخاذ خطوات عاجلة للعفو عن الشيخ نمر النمر .كما نشكركم شكرا جزيال على اهتمامكم بهذا األمر.

مع خالص التقدير،

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين
مؤسسة أمريكيون للدراسات اإلنسانية

Americans for Democracy & Human Rights in
)Bahrain (ADHRB
American Humanist Association

American Islamic Congress
Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
Center for Inquiry
Church of Scientology National Affairs Office
Christian Solidarity Worldwide – United Kingdom
Coptic Solidarity

المؤتمر اإلسالمي األمريكي
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
مركز االستعالم
 مكتب الشؤون الوطنية- كنيسة السيانتولوجيا
 المملكة المتحدة- منظمة التضامن المسيحي العالمي
منظمة التضامن القبطي

Free muslim, Center for De-Radicalization and
Extremism Prevention

 مركز إنهاء والوقاية من التطرف- مسلم حر

European Saudi Organization for Human Rights
(ESOHR)

المنظمة السعودية األوروبية لحقوق اإلنسان

Hindu American Foundation

مؤسسة الهندوس األمريكية

Human Rights Law Foundation

مؤسسة قانون حقوق اإلنسان

International Institute for Religious Freedom

المعهد الدولي للحرية الدينية

Islamic Society of North America (ISNA)
Russian Orthodox Autonomous Church of America
Shirazi Foundation
Universal Muslim Association of America (UMAA)
Venn Institute

الجمعية اإلسالمية ألمريكا الشمالية
الكنيسة األرثوذكسية الروسية في أمريكا
مؤسسة الشيرازي
الرابطة العالمية لمسلمي أمريكا
معهد فين

:أفراد
Mustafa Akhwand
Director
Shia Rights Watch
Greg Mitchell
President
The Mitchell Firm

مصطفى أخواند

مدير
منظمة مراقبة حقوق الشيعة
غريغ ميتشل

رئيس
شركة ميتشل

الدكتور جويل هنتر سي.

كبير القساوسة
نورثالند  -كنيسة موزعة
أمجد محمود خان

المدير الوطني للشؤون العامة
مجتمع مسلمي األحمدية  -الواليات المتحدة األمريكية
بول مارشال

زميل في مركز الحرية الدينية
معهد هدسون
سكوت مورجان

رئيس
شركات النسر األحمر

Dr. Joel C. Hunter
Senior Pastor
Northland – A Church Distributed
Amjad Mahmood Khan
National Director of Public Affairs
Ahmadiyya Muslim Community USA
Paul Marshall
Senior Fellow, Center for Religious Freedom
Hudson Institute
Scott Morgan
President
Red Eagle Enterprises

نسخة إلى :سعادة السفير عادل الجبير ،سفير المملكة العربية السعودية لدى الواليات المتحدة؛ سعادة السفير جوزيف دبليو
وستفال ،سفير الواليات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية؛ السفير بودلير اندونغ ايلي ،رئيس مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم المتحدة ،الجمعية الوطنية السعودية لحقوق اإلنسان؛ هيئة حقوق اإلنسان السعودية.

