 19سبتمبر 2102

ينبغي إنهاء فوراً حملة االنقاا والقرهيب ضد المدافع عن حاوق
اإلنسان البحريني محمد المساطي
بيان مشقرك
فور وقف التهديدات الموجهة لممدافع عن حقوق اإلنسان محمد المسقطي.
جنيف /يتوجب عمى حكومة البحرين أن تضمن ًا
محمد المسقطي ىو رئيس جمعية شباب البحريف لحقوؽ اإلنساف ،وكاف قد تمقػ ششػرات اصتالػاصت اليات يػة مػف مجيػوليف تيػدد
حياتو وتتوشده بالتعرض لعائمتو بالضرر ،وذلؾ بعد أف نشر تغريدة شم شبكة تويتر لمتواالػؿ اصجتمػاشي قػاؿ اييػا أنػو كػاف اػي

جنيؼ لحضور الجمسة الحادية والعشريف لمجمس األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف .وقد تالاشدت حػدة تمػؾ التيديػدات حتػ والػمت

لمتيديد بالقتؿ اي أشقاب مداخمة ش يية بمجمس حقوؽ اإلنساف وضح المسقطي مف خالليا التيديدات التي يتعرض ليا المدااعوف
شف حقوؽ اإلنساف جراء تعاونيـ مع األمـ المتحدة ،كما نقؿ لممجمس بواسطتيا حدة الترىيب الذي يتعرض لو.

تتالاشد حدة اليجوـ والترىيب واصنتقاـ الذي يتعرض لو العديد مف المدااعيف البحرينييف شف حقوؽ اإلنساف بسبب مشاركتيـ اي

منظومة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف اي األشير األخيرة ،وذلؾ شم النحو المبيف اي تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي
موف حوؿ التيديدات التي يتعرض ليا المدااعوف شف حقوؽ اإلنساف جراء تعاونيـ مع األمـ المتحدة ،والذي استعرضو خالؿ

الدورة الجارية.

يستشيد التقرير بحالتي شبد اليادي الخواجة ونبيؿ رجب المدااعيف شف حقوؽ اإلنساف ومؤسسي مركز الخميج لحقوؽ اإلنساف،
كأمثمة حديثة العيد وواضحة شم الحممة اصنتقامية التي تشنيا حكومة البحريف ضد النشطاء البحرينييف ،والتي تشمؿ المضايقات
والترىيب واليجوـ البدني جراء التعاوف مع منظومة األمـ المتحدة ومشاركتيـ اييا.

كانت محكمة اصستئناؼ العميا اي البحريف قد حكمت اي  4سبتمبر /أيموؿ  2102بتأييد كااة العقوبات ضد شبد اليادي
الخواجة و  02مف المدااعيف شف حقوؽ اإلنساف والزشماء السياسييف الذيف مازالوا رىف السجف اي البحريف ،باإلضااة إل 7
غيابيا .كما أيدت المحكمة ن سيا جميع األحكاـ الالادرة ضد سجناء الرأي ،مف بينيا تيـ مثؿ
متيميف آخريف تـ الحكـ شمييـ
ً
خرؽ الدستور ،والتآمر لقمب نظاـ الحكـ ،والتخابر مع جيات أجنبية.

كاف الخواجة حت ابراير/شباط  2100ىو المنسؽ اإلقميمي لمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أاريقيا – لمنظمة الخط األمامي،
أيضا شضو الشبكة اصستشارية الدولية اي مركز معمومات
وىي مؤسسة دولية لحماية المدااعيف شف حقوؽ اإلنساف .وىو ً
األشماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف برئاسة ماري روبنسوف ،الم وض السامي السابؽ لحقوؽ اإلنساف اي األمـ المتحدة .الخواجة

ظا لذلؾ ،حيث تعرض لمتعذيب
ثمنا باى ً
تعاوف بجيوده اي مجاؿ حقوؽ اإلنساف بشكؿ مكثؼ مع منظومة األمـ المتحدة ،وداع ً
ويواجو شقوبة السجف مدى الحياة.
اي  01أغسطس/آب  2102تـ الحكـ شم نبيؿ رجب المدااع شف حقوؽ اإلنساف بالسجف لمدة ثالث سنوات اي ثالث قضايا
تتعمؽ بعممو اي مجاؿ حقوؽ اإلنساف شم الالعيديف الوطني والدولي ،بما اي ذلؾ تعاونو مع منظومة األمـ المتحدة ،وذلؾ بعد
أف تعرض لالختطاؼ مف منزلو شم يد رجاؿ ممثميف يرتدوف مالبس مدنية.
حاليا خمسة قضايا مراوشة ضده باإلضااة إل تعرضو ألشكاؿ أخرى مف اصضطياد مثؿ منعو اي السابؽ مف الس ر،
وىناؾ ً
واليجوـ بالغاز المسيؿ لمدموع شم منزلو ،ومضايقة أسرتو .كما راضت محكمة استئناؼ البحريف اي  01سبتمبر /أيموؿ طمب
محاميي نبيؿ رجب بإطالؽ سراحو مقابؿ ك الة ،وقررت شقد جمسة اصستماع التالية اي  27سبتمبر/أيموؿ الجاري.
اي السياؽ ن سو كاف محمد المسقطي قد حضر اصستعراض الدوري الشامؿ لمبحريف اي شير مايو/أيار الماضي ،ضمف واد

كبير ضـ أبرز المدااعيف شف حقوؽ اإلنساف والناشطيف البحرينييف .وتعرض الواد بعد شودتو إل البحريف ألشكاؿ مختم ة مف

الترىيب تبنتيا الحكومة ضد أشضائو ،بما اي ذلؾ حممة تشويو اي وسائؿ اإلشالـ ،بسبب مشاركتيـ اي اصستعراض.

يدشو كؿ مف مركز الخميج لحقوؽ اإلنساف ومركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف والخدمة الدولية لحقوؽ اإلنساف حكومة

البحريف إل الوااء بالتزاماتيا بشأف تواير األمف والحماية لممدااعيف شف حقوؽ اإلنساف الذيف يتعاونوف مع األمـ المتحدة .إذ
ينبغي وضع حد لمتيديد والترىيب المستمريف ليؤصء المدااعيف ،وشم

المشروع الذي يقوـ بو المدااعوف شف حقوؽ اإلنساف.

السمطات اي البحريف احتراـ وحماية العمؿ الحقوقي

ونناشد الدوؿ األشضاء اي مجمس حقوؽ اإلنساف حث حكومة البحريف شم

وقؼ كااة أشماؿ التخويؼ أو اصنتقاـ ضد

شمنيا
المدااعيف شف حقوؽ اإلنساف الذيف يتعاونوف مع األمـ المتحدة وآلياتيا وممثمييا اي مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،وابالغ المجمس ً

بالخطوات المتخذة لمقياـ بذلؾ.
الموقعون:

 مركز الخليج لحقوق اإلنسان.
 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
 الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان.

