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المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين تشيد بتصريحات المقرر الخاص خوان منديز 

 ودول أعضاء آخرين عن البحرين

 

وحقوق اإلنسان في البحرين بخوان منديز، المقرر تشيد المنظمة األمريكية للديمقراطية  – 5102، 52أكتوبر  –واشنطن 

الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، لتصريحاته هذا األسبوع في 

المنظمة  لمعتقلين. كما تشيداللجنة الثالثة لألمم المتحدة عن إلغاء زيارته المزمعة للبحرين لتقييم التعذيب والمعاملة القاسية ل

دعماً للسعي الدؤوب للمقرر الخاص خوان منديز  تحاد األوروبيالآخرين في األمم المتحدة وا عشرة دول أعضاء بمداخالت

 للقيام بعمله على الرغم من عقبات حكومة المنامة.

ها عن دعم تعبيرل حنحن نشيد بهذه الدول المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين حسين عبدهللاقال مدير 

في البحرين.ح وأردف  انتهاكات حقوق اإلنسان الضوء على وتسليط مراقبةب ه المستمرتزامالدعم لمقرر الخاص منديز وا

ستمرة حكومة ممع الشعب البحريني نضاله لتحقيق إصالحات ديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان األساسية في مواجة  يواصلح

 واإلفالت من العقاب.ح ثقافة القمع واإلعتداءات في

. جداً  بحسب المقرر الخاص منديز، حفي قضية البحرين، تم تأجيل الزيارة للمرة الثانية من قبل حكومة البحرين في مهلة قصيرة

بروح  يارة ستكونكانت الزمل المقرر الخاص قائالً حك.ح أبعد حيث لم يتم اقتراح تاريخ جديد فعلي اعتبر التأجيل إلغاءو

 مر كذ..حألالتعاون وتوقعت من الحكومة أن تشاركني هذا النهج... لألسف ال يبدو ا

 والدنمار. التشيك وجمهورية في مداخلته في اللجنة الثالثة، عبر ممثل ليختنشتاين، متحدثاً بإسم حكومته وحكومات النمسا

وسويسرا، عن قلقه إزاء إلغاء زيارة المقرر الخاص منديز التي كان متفقاً عليها مسبقاً  والسويد وسلوفينيا والنرويج وأيسلندا

دولة أخرى في مجلس حقوق اإلنسان  23من هذه الدول باإلضافة إلى إلى البيان الموقع  باإلشارةللبحرين في اللحظة األخيرة 

خصوصاً بسبب حالتقارير المستمرة عن اإلعتداءات  . وواصل مؤكداً أهمية عمل المقرر الخاص،5102الذي عقد في سبتمبر 

 الجسدية والنفسية وسوء المعاملة الذي يتعرض له المعتقلون في البحرين.ح

يارة كما ألقى ممثل ليختنشتاين الضوء على الحاجة إلى معلومات مستقلة عن التزام البحرين، وهو هدف كان يمكن تحقيقة بز

 منحكومة البحرين إنهاء اإلفالت من العقاب  عزم كيفيةمعلومات مستقلة عن  مد أن نستللنا نريالمقرر الخاص: ح ... ال ز

كن أن ملمقرر الخاص منديز إلى البحرين حين مهام عملكم، في الواقعح زيارة ا، وال سيما التي تعتبر مانتهاكات حقوق اإلنسان

 سية في إطار الحوار الوطني.حتوفر هذه المعلومات وتساهم في المشاركة البناءة والمصالحة السيا

 زيارة المقرر الخاص منديز، إلى ضرورة تعزيز التعاونبمثل ليختنشتاين موقد أشار ممثل المملكة المتحدة، دون ترديد طلب 

 اإلنسان.حقوق المفوضة السامية ل ومكتب بين مملكة البحرين

في  والتغييرات الحاصلةالوضع  أن أظل أواكبفي مداخلته الختامية كرر المقرر الخاص منديز أن حمهام عملي ال تمنعني من 

معاملة جديدة يومياً عن اعتقاالت وسوء قضية البحرين، ما زلنا نتلقى معلومات . وفي حالة إيجابية كانت أو سلبية الدول

تم  حيث واإلدانات القضائية األحكام ال يوجد هنا. أي قرار إيجابي بشأنكما ات. مفرط للقوة في قمع المظاهرإستخدام و

من  بناءاً على معلومات متابعة التطورات تحت التعذيب.ح وختم قائالً حسنواصلأخرى وتصريحات  اعترافات الحصول على

 رة الدولة.حزيا إذا كان بإمكاني المعلومات بشكل أفضل ومكتبي تحليل مصادر عديدة ولكن يمكني

في البحرين  متابعة مهام عملهالمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين التزام المقرر الخاص منديز في تدعم 

وضع حد لثقافة الحيوية ل وتثني التزام جميع الدول األعضاء واالتحاد األوروبي على دعمهم للمقرر الخاص بالتعذيب ومهمته

 البحرين. المعاملة فيوسوء  التعذيب


