
 البحرين: هتديد املدافعني عن حقوق اإلنسان حسني عبد هللا وعبد النيب العكري يف جملس حقوق اإلنسان

رير تقا ذكرتكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين، ريأم من قبل هيمنظت متخالل لقاء جانيب و  2015مارس آذار/  15 بتاريخ
ق اإلنسان يف كيون من أجل الدميقراطية وحقو ير أمـمنظمة ، املدير التنفيذي لحسني عبد هللااملدافعني عن حقوق اإلنسان من  ه مت هتديد كل  ن  أ

النائب خالد الشاعر،  لوذلك من قب ن،قوق اإلنساالبحرين حلمرصد يف ، رئيس اجلمعية البحرينية للشفافية وعضو عبدالنيب العكريالبحرين، و
 .لقاء اجلانيبر الائب من حضو ملنع الن  استدعاء فريق أمن األمم املتحدة إىل  أد ت التهديداتسان يف الربملان البحريين. رئيس جلنة حقوق اإلن

 
خماطبته إلاافة إىل ته إىل البحرين. ابتم مناقشة االمور يف النيابة العامة  عند عودتنه سو   أبالعكري بتهديد الشاعر  فقد قام ،وحبسب األنباء

ال يزال  ه أان أعلم أن ،تشويه مسعة وطنه ونشر األكاذيب.  مث أاا ل  منظمته جئت إىل جنيف لرؤيتك ، واهتمه ابستخداملقد   بقولهعبد هللا 
 ." يئةسابلفعل هلم ]أسرته[، إذا كانت احلكومة يف البحرين وميكنك ختيل ما كان سيحدث ابلفعل  يقيمون أفراد من أسرتكلديك 

 
لس قة جملسابخالل جلسات و . قامت إحدى أعضاء وفد الشاعر إبلتقاط صور للناشطني من خالل هاتفها احملمول، لقاء اجلانيبلاخالل هذا 

ويف. وابإلاافة لتخهي إحدى وسائل التهديد واللمدافعني عن حقوق اإلنسان  اصور  التقاط وفد البحرين  أمجع احلاارون أبن  ، حقوق اإلنسان
 :. انظرالبحرينية احمللية هبد  التشهرييف الصحف التالية  املقاالتإىل ذلك، مت كتابة 
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 وأيضاً:

http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=BAaNaDzsvsXPB733337Ta65uI1Q9

.33339933339 
 

رئيس جملس حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، واألمانة العامة جمللس حقوق اإلنسان إببالغ  حسني عبد هللا وقد قام 
 .حادث التهديد هذاوهيئات وآليات أخرى حول 

 
ب تعاوهنم دفوا فقط بسباستهقد املدافعني عن حقوق اإلنسان حسني عبد هللا وعبد النيب العكري  التوقيع أن  هذا يف  ةشاركاملاملنظمات  تعتقدو 

 .توثيق واإلبالغ عن استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرينالدورها يف لدعم مع منظومة األمم املتحدة وخاصة 
 
ظومة حقوق اإلنسان مع من نيشاركواملاهلجمات والرتهيب اد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين  تزايديف هذا اإلطار البد من اإلشارة إىل و 

ات دوافع لمدافعني الذين يتعاونون مع اآلليات الدولية بتهم ذاملمنهج ل هااستهدافتواصل السلطات ان السنوات األخرية.  خاللم املتحدة يف األم
قوق جملس ح عامليت ملهم أنمن ا. يف آلياهتا ملعايري الدولية األساسيةاتباع او اليت تفتقر إىل االستقالل و ابستخدام السلطة القضائية، و سياسية 

ىل البحرين إ لدى عودهتميدعو حكومة البحرين لضمان سالمة املدافعني عن حقوق اإلنسان أن هذه التهديدات و مع اإلنسان يف األمم املتحدة 
 .جنيف من
 

 :ىعلحكومة البحرين وتدعو املنظمات املوقعة 
 ذلك منظومة األمم الدولية مبا يف يئاتمع اهل عملونالذين ينتقامية املستمرة اد املدافعني عن حقوق اإلنسان اال االوقف الفوري ألعماهل (1

 املتحدة؛
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 ؛نعلى املدافعني عن حقوق اإلنسااملتزايدة اهلجمات عن  الوقف الفوري النتهاكات حقوق اإلنسان، فضال   (2
 م؛يف البحرين، ووقف تقدميهم للمحاكمة ورفع حظر السفر املفروض عليه نيفراج عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان املسجوناإل (3
زامات والتعهدات االلتالتعديالت والتغيريات يف السياسات الالزمة جلعل التشريعات واإلجراءات احمللية متماشية مع  واع مجلة من (4

قوق املي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلمنع انتهاكات احلرايت اليت حيميها اإلعالن العامان من أجل حرين للبالدولية 
 واملدنية والسياسية؛ 

وق اإلنسان ن على القيام بعملهم املشروع يف جمال حقو عن حقوق اإلنسان يف البحرين قادر مجيع املدافعني  يف مجيع األحوال أن  و امان  (5
 .القيود مبا يف ذلك املضايقة القضائيةن فرض ودو دون خو  من االنتقام، 

 
 ،املوقعون

 شبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ال
 أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين

 مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان
 شبكة حمامون بال حدود  

 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف سوراي
 مركز البحرين حلقوق اإلنسان

 نساناإل حلقوق مرصدالبحرين
 البحرين للحقوق والدميقراطيةمعهد 

 البحرينيف  سالم حلقوق اإلنسان
 حقوق اإلنسان  دراساتمركز القاهرة ل

 سيفيكاس: التحالف الدويل ملشاركة املواطنني
 جلان الدفاع عن احلرايت الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سورية

 جراح ايرلندي وانشط –دمييان موكوميك 
 مركز اخلليج حلقوق اإلنسان

 منظمة حقوق اإلنسان يف سوراي )ما (
 يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،قوق اإلنسانة حلالدولي الفدرالية

 اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
 اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيني
 املنظمة الكردية حلقوق اإلنسان يف سورية

 كندا  -قوقاحلمراقبة  وامحممنظمة 
 حلقوق اإلنسان لؤلؤةمركز 

 ستان العراقدمركز مرتو للدفاع عن حقوق الصحفيني يف كر 
 روانكة-منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي يف سورية



 الفيدرالية السورية ملنظمات وهيئات حقوق االنسان
 ال سالم بدون عدالة

 املبادرة التونسية حلرية التعبري
 إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ، يفتعذيباملنظمة العاملية ملناهضة ال

 

 


