
 

العدالة " بعنوان ADHRBأعضاء لجنة ندوة 
 " الجنائية في السعودية

التمييز "في الندوة التي نوقش فيھا  ADHRBلجنة 
 "الديني في البحرين

 تقدم مداخلة أمام المجلس ADHRBن نقوي من سم

ركز في مداخلته  ADHRBالمدير التنفيذي لـ
  لمجلس حقوق ا+نسان على التمييز ضد البحارنه

 ل%مم التابع ا�نسان حقوق لمجلس 28ـال الدورة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق ا�نسان في البحرين لمشاركة ملخص
 المتحدة

 

 في المتحدة ل5مم التابع ا+نسان حقوق لمجلس 28ـال الدورة في البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيون ت منظمةشارك ،2015 مارس خ.ل

 الدول من العشرات كما التقت المنظمة مع .والكويت السعودية العربية والمملكة البحرين في ا+نسان لحقوق المستمرة ا7نتھاكاتب للتوعية سويسرا جنيف،

  .المتحدة ل5مم الخاصة وا+جراءات الحكومية غير والمنظمات ا+نسان لحقوق السامي المفوض مكتبو ا8عضاء

 

 مع البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيون منظمةأصدرت  الدورة، من ا8ول ا8سبوع في

 البحريني وكيلال به أدلى الذي البيان على رداً  ا+نسان لحقوق البحرين مركزو والديمقراطية للحقوق البحرين معھد

 في. البحرين في ا+ص.ح لجھود متفائ.ً  تقييماً  بيانه فيالذي قدم  ،عبد@ عبداللطيف عبد@ الخارجية للشؤون

 ا8شھر خ.ل البحرين في ا+نسان حقوق احترام استمرار تدھور إلى ، أشارت المنظمات الث.ثمشتركالردھا 

 مفوض مع تفاعليال حوارال خ.لو .2014 سبتمبر في لمجلس حقوق ا+نسان ا8خيرة الدورة منذ انقضت التي

 الديمقراطية أجل من أميركيون منظمةباين من  مايكل ألقى الحسين، رعد زيد ا+نسان لحقوق السامي المتحدة ا8مم

 البحرين اعتبار أسباب عدم بشأن السامي لمفوضوجه خ.لھا تساؤ7ً ل  شفوية مداخلة البحرين في ا+نسان وحقوق

  .الب.د في ا+نسان حقوق انتھاكات على ا8حيان من كثيرال تعليقه في من الرغم على "قلقمصدر  بلد"

  

  

 

 البحرين معھد مع ،البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيون نظمت منظمة مارس، 10 في  

ومنظمة  ووتش رايتس ھيومنو الدولية العفو منظمةو لحقوق ا+نسان البحرين مركزو والديمقراطية للحقوق
 العدالة" بعنوان ندوة ،أو7ً  ا+نسان حقوق ومنظمة ا+نسان لحقوق ا8وروبية السعودية والمنظمة الدولية القلم

 أجل من أميركيونسوزانو من  جيمس اللجنة تحدث في. "السعودية العربية المملكة في ا+نسان وحقوق الجنائية

ومن  بدوي، سمر ا+نسان حقوق مجال في ةالسعودي ةالناشطو ،البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية
 ھالة السعودية العربية المملكة في ا+نسان حقوق مجال في ةالناشطو ،كوغل آدم ووتش رايتس ھيومن

 .أو7ً  ا+نسان حقوقمن منظمة  دولي بريان كما أدار الندوة الدولية العفو منظمةمن  وسيفاج كيجيجان الدوسري

 القضاة باستق.ل المعني الخاص المقرر توصيات متابعةب السعودية التزام عدم علىتم التركيز في المناقشة وقد 

ً  13الـ خ.ل والمحامين   .و7يته تقرير منذ عاما

 

  

ومركز البحرين لحقوق  والديمقراطية للحقوق البحرين معھد مع ،البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيون نظمت منظمة التالي، اليوم فيو
 نوسم عبد@ حسين اللجنة توشمل ".البحرين في الديني التمييز" بعنوان مناقشةا+نسان،  لحقوق الدولي وا7تحاد الدولية والقلمالرقابة  مؤشرا+نسان ومنظمة 

 البحرينية الجنائي الدفاع ةمحاميو رجب، نبيل لحقوق ا+نسان البحرين مركز رئيسو ،البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيوننقوي من 

  .التاجر محمد مرصد البحرين لحقوق ا+نسان المحامي رئيسإلى  با+ضافة بريان، كو7نجيلو جوش ا8مريكي ا+نسان حقوق محاميو المطوع فاطمة

  

  

 شفوية مداخلة عبد@ حسين البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من ميركيون8 التنفيذي المدير ألقىوقد 

 عبد@ السيد شكر بيانه، في .مارس 11 في الثقافية بالحقوق المعني الخاص المقرر مع التفاعلي الحوار خ.ل

 في للديمقراطية المؤيدة الشعبية ل.حتجاجات مركزاً  كان الذيو اللؤلؤة، دوار تدمير ءإزا اقلقھ عن للتعبير المقرر

 ركزت فيه الطفل، حقوقمناقشة  خ.ل بياناً مكي  منار ا+نسان لحقوق ةالبحريني ةالمحاميأيضاً، ألقت  .2011 عام

 أجل من أميركيوننقوي من  نسم كما تحدثت .البحرين في المسجونين أو المحتجزين القاصرين معاملة سوء على

، ا8طفال ضد العنفالمعني ب الخاص الممثل مع التفاعلي الحوار خ.ل البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية
  .البحرين حكومة قبل من والقصر ا8طفال اضطھاد على المجلس أمام بيانھا في الضوء تسلطو

  

 

 

في  3مداخلة شفوية في إطار البند  الدبيسي علي ا+نسان لحقوق ا8وروبية السعودية للمنظمة التنفيذي المديرقدم 
 لمنظمةاو البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيون عن يابةً ن البيانمارس، وقد قدم ھذا  13

 مجال في ا8خيرة السلبية التطورات بعض إلى المجلس انتباه استرعىحيث  ا+نسان، لحقوق ا8وروبية السعودية

 تشكيل على الحكومية والقيود ا+عدام عملياتل عادي غيرال رتفاعكا7 السعودية، العربية المملكة في ا+نسان حقوق

لحقوق  البحرين مركز رئيس نائب بأعمال القائم ،المحافظة يوسف سيدقدم ال ،اليومنفس  في .المدنية الجمعيات
 وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونو الس.م مؤسسة عن نيابةبال 3 البند طارفي إ شفوية مداخلة ،ا+نسان

 عن المدافعين استھداف تجدد على البيان في ركزوقد  لحقوق ا+نسان، البحرين ومركز البحرين في ا+نسان

 ميركيون8 التنفيذي المدير @، عبد حسينكما ألقى  .البحرين في المعارضة السياسية والشخصيات ا+نسان حقوق

، استرعى 4 البند في إطار العامة المناقشة خ.ل شفوية مداخلة ،البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من

 مشددة قيود فرضو المعاملة، وسوء والتعذيب وا7حتجاز التعسفي ل.عتقال ةالمنھجي الممارسة إلىفيه ا7نتباه 

 وفي .ا+ص.حب سلمياً  المطالبة صواتا8 وإسكات الجمعيات تكوين وحرية التجمع، حريةو التعبير، حرية على



 

مداخ.ت في  ADHRB 6قدم مايكل باين من 
  28مجلس حقوق ا+نسان 

 مع سعبالعمل بشكل وا مع شركائھا ADHRBقامت 

 28في الدورة  ھاوآليات المتحدة ا8مم في ا8عضاء دولال

 من مجلس حقوق ا+نسان

 النظام في فشلال على فيھا تركز، 4 البند إطار في شفوية مداخلة البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونمن  مي.ني أماندا ، ألقتمارس 17

في  مي.ني اNنسة قدمت التالي، اليوم فيو .ا8خرى المعارضة وا8صوات ا+نسان حقوق عن والمدافعين المرأة حقوقل هتقييد في وتحديداً  السعودي، القضائي
. المتحدة ا8مم في ا+نسان حقوق لمجلس الخاصة ا+جراءات مع الخليجي التعاون مجلس دول تعاون عدم على الضوء فيھا تطسل مداخلة شفوية 5 إطار البند

تعاون  عدم عن 5 في إطار البند شفوية مداخلة البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيون من باين مايكل قدم اليوم، ذلك من 7حق وقت فيو
 عام منذ الب.د إلى الخاصيين المقررين أي من وصولل تسمح لم البحرين أن إلى وأشار ،المتحدة ا8مم في ا+نسان حقوق لمجلس الخاصة ا+جراءات مع البحرين

2006. 

 

 

 مركزو والديمقراطية للحقوق البحرين معھدمع  ،البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيوننظمت 

 آليات مع المدني المجتمع توثيق ومشاركة" بعنوان مارس 12 في ندوة سيفيكس، منظمةو ا+نسان لحقوق البحرين

منظمة  من جوفايل رو7ندو ،لحقوق ا+نسان البحرين مركز من السيد يوسف المحافظةشملت اللجنة  ."المتحدة ا8مم
. السامية لحقوق ا+نسان المفوضيةفي  المدني المجتمع من قسم سيد سفيرو الشامل الدوري ا7ستعراضمعلومات 

للعمل  التوثيق واستخدام ا+نسان حقوق انتھاكات توثيق في مجال المدني المجتمع تمكين طرق على الندوة ركزت
 أجل من ميركيون8 التنفيذي المدير الندوة، تعرض ھذه وخ.ل .المتحدة ا8مم في ا+نسان حقوق آليات مختلف مع

 للتھديد العكري عبدالنبي البحرينيةلشفافية ا جمعية ورئيس عبد@ حسين البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية

البحريني  البرلمان في ا+نسان حقوق لجنة رئيس –حيث قام الشاعر  .الشاعر خالد البحرينينائب البرلمان  قبل من
با7نتقام منھما ومن عائلتھما  يدتھدن لھا لتشويه سمعة البحرين والباتھام الرجلين باستخدام المنظمات التي ينتمو –

 ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونمنظمة  مخاوف عبد@ حسين رفع التھديدات ھذه بعد. في البحرين

 ا+نسان، لحقوق السامي المفوض مكتبو ا+نسان، حقوق مجلس رئيس إلى التھديدات ھذه حول البحرين في

  .الصلة ذات ا8خرى واNليات والھيئات ،ا+نسان حقوق لمجلس العامة وا8مانة

 

 

 خ.ل شفوية مداخلة البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونمن  باين مايكلأيضاً قدم 

 المداخلة في أعرب ، حيثمارس 19 في ا+نسان وحقوق الوطنية السياسات عنوانتحت  التفاعلية المناقشة

 فيو. البحرين حكومة تنفذھا التي كبير بشكل سطحيةالو فعالة غيرال ا+نسان حقوق سياسات إزاء قلقه عن

 ضد نتقاميةا7 عملياتال إلى ا7نتباه فيھا لفت شفوية مداخلة 8 إطار البندفي  باين السيد ألقى التالي، ا8سبوع

 مجال في البارز البحريني الناشطاعتقال  إلى بيانه فيوقد أشار . البحرين في ا+نسان حقوق عن المدافعين

من رحلة إلى جنيف شارك  البحرين إلى عودته من ساعة 24 من أقل بعدوذلك  رجب، نبيل ا+نسان حقوق
 ضد ا7نتقام من واضحة حالةحيث تمثل قضية رجب  ا+نسان، حقوق لمجلس 27ـال الدورة فيھا في

   .ينالبحريني ا+نسان حقوق عن المدافعين

  

  

  

  

 ھجماتال على ركزت فيھا 8 تحت البند شفوية مداخلة البحرين في ا+نسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونمن  مي.ني أماندا ألقت مارس، 23 في

 ت فيهأعرب 9 في إطار البند شفوية مداخلة مي.ني اNنسة قدمت التالي، اليوم في .الخليجي التعاون دول مجلس في والرأي التعبير حرية على ةمتزايدوال متكررةال

 الديمقراطية أجل من أميركيونمن  باين مايكل، قام مارس 26 في .البحارنة من ا8صليين السكان ضد البحرين حكومة تمارسه الذي تمييزال إزاء اقلقھ عن

قد و. مختلفةال جرائيةا+ و7ياتالو المجلس توصيات تنفذ لمالتي  الدول وركز في مداخلته على ،10 تحت البند شفوية مداخلة بإلقاء البحرين في ا+نسان وحقوق
 اليوم وفي. 2002بعد زيارته في  والمحامين القضاة باستق.ل المعني الخاص المقرر التي قدمھا توصياتال تنفذ لمالتي  السعودية العربية المملكة التحديدب ذكر

  .البحرين من ا+نسان حقوق مجلسل المستمر وتقديم التقارير التحقيق على الحاجة إلى اأكدت فيھ 10شفوية تحت البند  مداخلة أيضاً  مي.ني اNنسة ألقت نفسه،

 

 


