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قرهيب ضد المدافع عن حاوق النقاا  وينبغي إنهاء فوراً حملة اال
 محمد المساطي البحريني اإلنسان

 

 بيان مشقرك
 

 حقوق اإلنسان محمد المسقطي. وقف التهديدات الموجهة لممدافع عن فورًا أن تضمن عمى حكومة البحرينتوجب يجنيف/ 
 

س جمعية شباب البحريف لحقوؽ اإلنساف، وكاف قد تمقػ  ششػرات اصتالػاصت اليات يػة مػف مجيػوليف تيػدد محمد المسقطي ىو رئي
اػي  نشر تغريدة شم  شبكة تويتر لمتواالػؿ اصجتمػاشي قػاؿ اييػا أنػو كػاف بعد أف، وذلؾ بالضرر عائمتول ه بالتعرضحياتو وتتوشد

حتػ  والػمت  التيديػدات. وقد تالاشدت حػدة تمػؾ دة لحقوؽ اإلنسافمجمس األمـ المتحجمسة الحادية والعشريف لال رحضو لجنيؼ 
وف التيديدات التي يتعرض ليا المدااعمف خالليا  المسقطي وضحبمجمس حقوؽ اإلنساف  يةيمداخمة ش اي أشقاب  لمتيديد بالقتؿ

 و.ل ضالذي يتعر الترىيب حدة  لممجمس بواسطتيانقؿ كما  ،شف حقوؽ اإلنساف جراء تعاونيـ مع األمـ المتحدة
 

تتالاشد حدة اليجوـ والترىيب واصنتقاـ الذي يتعرض لو العديد مف المدااعيف البحرينييف شف حقوؽ اإلنساف بسبب مشاركتيـ اي 
باف كي  لألمـ المتحدة شم  النحو المبيف اي تقرير األميف العاـألشير األخيرة، وذلؾ منظومة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف اي ا

، والذي استعرضو خالؿ موف حوؿ التيديدات التي يتعرض ليا المدااعوف شف حقوؽ اإلنساف جراء تعاونيـ مع األمـ المتحدة
 .الدورة الجارية

 

يف شف حقوؽ اإلنساف ومؤسسي مركز الخميج لحقوؽ اإلنساف، المدااع   شبد اليادي الخواجة ونبيؿ رجب بحالتييستشيد التقرير 
 المضايقات والتي تشمؿ نييف،يالنشطاء البحر  ضد حكومة البحريف ية التي تشنيانتقامالحممة اص شم واضحة حديثة العيد و كأمثمة 

 تيـ اييا.ومشارك يجـو البدني جراء التعاوف مع منظومة األمـ المتحدةوالترىيب وال
 

كااة العقوبات ضد شبد اليادي  بتأييد 2102أيموؿ سبتمبر/  4اي كانت محكمة اصستئناؼ العميا اي البحريف قد حكمت 
 7   ف اي البحريف، باإلضااة إلرىف السج االذيف مازالو  المدااعيف شف حقوؽ اإلنساف والزشماء السياسييفمف  02الخواجة و 

يـ مثؿ ت مف بينيا ضد سجناء الرأي،الالادرة حكاـ األجميع المحكمة ن سيا أيدت كما  .تـ الحكـ شمييـ غيابًيامتيميف آخريف 
 التآمر لقمب نظاـ الحكـ، والتخابر مع جيات أجنبية.و خرؽ الدستور، 

 

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/09/Oral-Intervention_AR.pdf


لمنظمة الخط األمامي،  – لمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أاريقيا اإلقميمي منسؽىو ال 2100 /شباطحت  ابرايركاف الخواجة 
مركز معمومات اي اصستشارية الدولية شبكة الا شضو مؤسسة دولية لحماية المدااعيف شف حقوؽ اإلنساف. وىو أيضً وىي 

الخواجة  . اي األمـ المتحدة األشماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف برئاسة ماري روبنسوف، الم وض السامي السابؽ لحقوؽ اإلنساف
تعرض لمتعذيب حيث ا لذلؾ، ا باىظً وداع ثمنً  ،كثؼ مع منظومة األمـ المتحدةبشكؿ متعاوف بجيوده اي مجاؿ حقوؽ اإلنساف 

 السجف مدى الحياة.يواجو شقوبة و 
 

ثالث سنوات اي ثالث قضايا  بالسجف لمدة المدااع شف حقوؽ اإلنسافنبيؿ رجب شم  تـ الحكـ   2102آب أغسطس/ 01اي 
بعد وذلؾ مع منظومة األمـ المتحدة،  وتعاون، بما اي ذلؾ ني والدوليالوط شم  الالعيديفحقوؽ اإلنساف عممو اي مجاؿ تتعمؽ ب

 رجاؿ ممثميف يرتدوف مالبس مدنية.شم  يد مف منزلو  تعرض لالختطاؼأف 
 

الس ر، منعو اي السابؽ مف شكاؿ أخرى مف اصضطياد مثؿ أل تعرضو ضده باإلضااة إل  قضايا مراوشةا خمسة ىناؾ حاليً و 
طمب سبتمبر/ أيموؿ  01اي راضت محكمة استئناؼ البحريف كما ؿ لمدموع شم  منزلو، ومضايقة أسرتو. سي  الغاز الم  بـ و يجالو 

 /أيموؿ الجاري.سبتمبر 27التالية اي  اصستماع شقد جمسة تك الة، وقرر مقابؿ طالؽ سراحو إبنبيؿ رجب  يمحامي

 

ضمف واد  ،الماضي /أيارمبحريف اي شير مايولؿ حضر اصستعراض الدوري الشامقد المسقطي محمد كاف اي السياؽ ن سو 
مف  ةمختم شكاؿ بعد شودتو إل  البحريف ألوتعرض الواد . البحرينييف والناشطيف اإلنساف أبرز المدااعيف شف حقوؽضـ كبير 

 اي اصستعراض. تيـمشاركبسبب وسائؿ اإلشالـ، اي ، بما اي ذلؾ حممة تشويو وئضد أشضا حكومةتبنتيا الالترىيب 
 

مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف والخدمة الدولية لحقوؽ اإلنساف حكومة و مركز الخميج لحقوؽ اإلنساف يدشو كؿ مف 
إذ  مع األمـ المتحدة.يتعاونوف تواير األمف والحماية لممدااعيف شف حقوؽ اإلنساف الذيف بشأف بالتزاماتيا  إل  الوااءالبحريف 

 احتراـ وحماية العمؿ الحقوقيلسمطات اي البحريف يف ليؤصء المدااعيف، وشم  االمستمر  يبوالترى متيديدينبغي وضع حد ل
 ف شف حقوؽ اإلنساف.و المدااع ذي يقوـ بولاالمشروع 

 

أشماؿ التخويؼ أو اصنتقاـ ضد  شم  وقؼ كااةحكومة البحريف حث الدوؿ األشضاء اي مجمس حقوؽ اإلنساف ونناشد 
بالغ وممثمييا تيا اآليو مع األمـ المتحدة الذيف يتعاونوف اف المدااعيف شف حقوؽ اإلنس شمنًيا  مجمسالاي مجاؿ حقوؽ اإلنساف، وا 

 لمقياـ بذلؾ.متخذة الخطوات الب
 

 الموقعون:
 

 .مركز الخليج لحقوق اإلنسان 

 .مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 

 .الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان 


