
االسيیدد االررئيیسس٬،  

 معهھدد االبحرريیننوو االبحرريینن في ووحقووقق ااإلنسانن منن أأجلل االدديیمقررااططيیة مع أأميیرركيیيینن بالتنسيیقق٬، االسالمم توودد مؤؤسسة
ددوولل  فررضض إإلى تلفتت ااالنتباهه٬، أأنن ووحقووقق ااإلنسانن ااألووررووبي للدديیمقررااططيیة وواالمرركزز للحقووقق وواالدديیمقررااططيیة

 عملل على مماررسة حرريیة االتعبيیرر خاررجج أأررااضيیهھا. يیددعوو إإعالنن ووبررنامج ررقابةعلى  االتعاوونن االخليیجي مجلسس
ددوولل مجلسس االتعاوونن ٬، فإنن الررغمم منن هھھھذذااب  	حرريیة االتعبيیرر. االفرردد في حققتعززيیزز وو ااالعترراافف االددوولل إإلى فيیيینا

 ووأأمرريیكا أأووررووبا في على مماررسة حرريیة االتعبيیرر االمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنساننقامتت بمعاقبة  االخليیجي
االشماليیة.  

في  في بلددهھھھا ااإلنسانن اانتهھاكاتت حقووقق بددوويي سمرر االسعوودديیة ناشططة حقووقق ااإلنساتت٬، أأثاررتت االعامم االماضي في
ااإلنسانن حقووقق ل إإلى مززيیدد منن ااالحترراامم قامتت بالددعووةة حيیثث ووااشنططنن سافررتت إإلى ثمم  	٬،ااإلنسانن مجلسس حقووقق

ً منناالسفرر حظظرر  االسلططاتت االسعوودديیة٬، فررضتت عليیهھا عووددتهھا بعدد  	االسعوودديیة٬، في االمملكة االعرربيیة عملهھا  اانتقاما
إإلى االيیوومم.حظظرر االسفرر تحتت  وو ال تززاالل  	٬،ووااألمرريیكتيینن أأووررووبا في االحقووقي  

بعدد ذذلكك بووقتت وو  	.ااإلنسانن في االبحرريینن اانتهھاكاتت حقووققهھذذاا االمجلسس ل 27ـاال االددووررةة في نبيیلل ررجبب تناوولل
 في ررجبب انن االسيیددووقدد كبددااعميینن لددااعشش٬،  في االبحرريینن االددااخليیة ترربطط ووززااررةة بيیاناتت ررجبب االسيیدد غرردد٬، قصيیرر
إإلى أأنن  ٬، مشيیررةةً ررجبب االسيیدد االسلططاتت االبحرريینيیة٬، ااعتقلتت لددىى عووددتهھ  	االتغرريیددااتت. هھھھذذهه نشرر عنددما بلجيیكا
تحتت  ووالززاالل٬، هھذذهه االتهھممب ررجبب االسيیدد في نهھايیة االمططافف االحكوومة أأدداانتت  	.االقانوونن االبحرريیني اانتهھكتت االتغرريیدد

.االبحرريینن في حظظرر االسفرر  

 االددووررةة في للمشارركة سوويیسرراا إإلى أأحمدد منصوورر ااإلماررااتي ااإلنسانن حقووقق االمدداافع عنن سافرر 2012،٬في عامم 
 منصوورر االسيیدد٬، عانى إإلى ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة ووقتت قصيیرر منن عووددتهھ بعدد  	.لمجلسس حقووقق ااإلنسانن 21االـ

 أأنن منصوورر يیززعمم االسيیدد  	.عملهھ االقيیوودد على لززيیاددةة سفرر عليیهھ ووفررضض حظظرر ووااالعتددااء االجسدديي االتررهھھھيیببمنن 
.جنيیفف حرريیة االتعبيیرر في منن مماررسة اانتقاما معاملتهھ كانتت  

 كما نددعوو االددوولل  	.حددووددهھھھاخاررجج وو ددااخلل حرريیة االتعبيیرر ااحترراامم إإلى جميیع االددوولل نددعوو٬، فيیيینا إإعالنن ذذكررىى في
 االمدداافعيینن عنن حقووقق منن قبلل لمماررسة حرريیة االتعبيیرر لتووفيیرر حمايیة أأفضللاالددوولل ااألمرريیكيیة ااألووررووبيیة وو

.ددااخلل حددووددهھھھا نببااألجا ااإلنسانن  

شكررااً. 	  

	  

	  

	  


