
ن احلالـة يف      

خلـاص املعـين       
يف البحــرين،     
 ديـين شـيعي       
ــوتر     ظــاهر الت

 احتجاجــات  
شـد احلكومـة      
أي رد علـــى      
ـان. وأناشــد        
 مــن أعمــال         
ى قاســم هــو 
ابيع األخـرية        

  “.ن
، بتوثيـق  ٢٠

ى مـــا ادُّعـــي   
ضــية حقــوق  
سـان، وحظــر        
و أكـرب جتمـع    
ان، مث إعــادة     
ت املفوضـية          

الشـــيعة، دين  

 

ديينـغ، بشـأن

ألمـم املتحـدة اخل
زارة الداخليــة 
م، وهـو زعـيم
حيــث زيــادة مظ

ى إىل انــدالع
دمـة. وإنـين أناش
ــون أ ي وأن يكـ
ــوق اإلنســا  حلق
ع يف أي عمــل

عيســىن الشــيخ 
حرينيـة يف األسـا
سان يف البحرين

١٤ متوز/يوليـه       
ــاء علـــى ـهم، بنـ
ــيت وثقتــها مفوض
ين حلقــوق اإلنس
ل الوفاق، وهـو
يخ علــى ســلما
 الوعـد. وأشـار
ـــن رجـــال الـــد

اعيـة، أدامـا 

رب مستشـار األ
قــه مــن قــرار وز
خ عيسـى قاسـم
ك القــرار مــن ح

ى قاســم قــد أدى
 يف األيـام القاد
ــلمي ــع السـ جمـ
ــدويل ــانون ال ق
تجنبــوا الوقــوع
ب اجلنســية مــن
 السـلطات البح
متع حبقوق اإلنس
دة قامـت منـذ

ــا مـــن مواطنتـــه
قـة األخــرى الــيت
املركــز البحـريين
 اإلنسان، وحل
 املعــارض الشــي
، زعـيم مجعيـة
نطاق مخســـة مـ

 اإلبادة اجلما

] أعـر٢٠١٦ه
ديينــغ، عــن قلق
جلنسية من الشيخ
 أن خيلفــه ذلــك

ل الشــيخ عيســى
وتر يف البحرين
ــة التج ق يف حريـ
رين مبوجــب الق
م ســلميا وأن يت

ســحب”يينــغ أن
ت الـيت اختـذهتا
كة العامة والتم
أن األمـم املتحـد

ــ ٢٥٠ىل شخصـ
التطــورات املقلق
جـب، مؤسـس ا

ن حقوقرين ع
زعيم السياســي
ـراهيم شـريف،
ي، جـــرى اســـتن

  م املتحدة
  ة صحفية

ص املعين مبنع

حزيران/يونيه ٢
 الســيد أدامــا د

، سحب اجل٢٠
نر الــذي ميكــ

  لبلد.
رار الــذي طــال
 من مظاهر التو

ــل ل ــقلكامـ لحـ
ــات البحــر تزام
ســوا حقــوقهم
شــار اخلــاص دي
لسلة اإلجـراءات
ق هامش املشارك
ر اخلـاص إىل أ
صـــل عـــدده إىل

ومــن “. ملكــة
 علـى نبيــل رج
 املدافعني اآلخر
ديــد عقوبــة الــز
علـى السـيد إبـ
ســـبوع املاضـــي

األمم   
نشرة   

  الفوري

ستشار اخلاص
  لبحرين

٢٢[نيويورك،  
بــادة اجلماعيــة،

١٦يران/يونيه
ف، وبشــأن األثــر
 خمتلف أهايل ا

أُدرك أن القــر” 
أخشى أن تزيد

ــرام الك ـل االحتـ
ــَق الت جــات وف
ني أيضــا أن ميارس

ويــرى املستش“. 
إجراء ضمن سل
ىل زيادة تضييق

وأشار املستشا 
ــا يصت جت ريـــد مـ
ملصــاحل املم يانــة

 إعـادة القــبض
لى العديد من
 معــارض، ومتد

٢٠١٦يف عام 
 إىل أنـــه يف األس
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معــروف
بني  فيما

 
جديدة أ
ــ أن تكفـ
االحتجاج
ــتجني احمل
“العنــف

أحدث إ
وأدت إىل

 
قـــرارات

خي”أنـه  
اإلنسـان
السفر عل
سياســي
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كـــذلك
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ُعلقـت صـالة اجلمعـة يف مسـاجد الشـيعة حـىت إشـعار آخـر بسـبب مـا ذكـره أئمـة تلـك               كما
  “.بعدم األمان”املساجد من شعورهم 

إن القمع لن يضع حدا لتظلمات الناس بـل سـيزيدها   ”وأضاف املستشار اخلاص قوله   
ــة الســعي إىل التخفيــف مــن حــدة     الوضــع،  اتســاعا. وهلــذا الســبب أناشــد الســلطات البحريني

أناشد مجيع والة األمر يف البحرين وعلى الصعيد اإلقليمـي، وكـذلك األحـزاَب والفئـات      كما
السياســية والقــادة العســكريني والزعمــاء الــدينيني وشــيوخ القبائــل وقــادة اجملتمعــات احملليــة أن   

يـرى  و“. يتحلوا بضبط النفس وأن يتخذوا مجيع التدابري املمكنـة ملنـع اسـتفحال أجـواء التـوتر     
البلد واملنطقة كالمهـا يواجـه ظرفـا حرجـا. ولعلـه مـن األهـم يف الوقـت         ”املستشار اخلاص أن 

الراهن بالنسبة للسلطات وجلميع األطراف املعنية أن جتدد االلتزام بـإجراء حـوار وطـين يشـمل     
  “.اجلميع ملا فيه صاحل شعب البحرين قاطبة

    
  :فسارات اإلعالمية، يرجى االتصاللالست    

  بالسيد دافيدي زارو
  املكتب املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن توفري احلماية

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser  
  3573 963 212 1+اهلاتف: 

  zaru@un.orgالربيد اإللكتروين: 
 


