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لمجلس حقوق اإلنسانالمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين تتحدى بيان وزير خارجية البحرين   

 

لمجلس حقوق  45الـوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في الدورة  تحدثاليوم،  – 4102مارس  5 –جنيف، سويسرا 

في  ابتا  ث الشيخ خالد البحرين أنها قد أحرزت تقدما  وصف و. المملكة في مجال حقوق اإلنسان سجلعن  للدفاعاإلنسان التابع لألمم المتحدة 

المنظمة األمريكية تشكك  .4104لعام  ائق و االستعراض الدوري الشامل للبحرينتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحق

 .البحرينيهتقييم الحكومة بشدة  للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين

العديد من المنظمات غير الحكومية وبرلمان  انشاء شهد ]في البحرين[  مستقرالواإلصالح التدريجي في خطابه، صرح الشيخ خالد أن "

 ."قد عملت بحزم لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق... ..." وأنها "منتخب

مع تقارير انتهاكات حقوق اإلنسان التي ال تزال تحدث في شوارع البحرين وفي المحاكم  بشكل كبير ورديالبيان الشيخ خالد  يتناقض

إلى حد  حقوق اإلنسان في البحرين ، تدهورت أوضاعالسلميينمنذ بدء حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين في السنوات الثالث ف. والسجون

، يةلحكومااالحتجاز  في مراكز مستمرالتعذيب كما أن في حرية التعبير والتجمع،  حقهمن لممارستهم وما زال اآلالف في السجحيث . كبير

 .لةالقيود القانونية والترهيب واالعتقال وسوء المعام يواجهون زالوااإلنسان والمجتمع المدني ال في حين أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق 

وضع لليذكر في التصدي بشكل كاف  أن البحرين لم تحرز تقدما   الحكومة األمريكيةو مراقبو حقوق اإلنساناألسابيع األخيرة، اعتبر  فيو

 .المزري لحقوق اإلنسان في البالد

تحسن حالة  فيهدعي الذي يبيان الشيخ خالد " منظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينقال حسين عبدهللا الرئيس التنفيذي لل

والمجتمع  والمنظمات غير الحكومية الواقع عالم على أرضمن وسائل اإل ةمستقلال لتقاريرلتناقض صارخ  يعتبرحقوق اإلنسان في البحرين 

"اإلصالح التدريجي" هو ببساطة محاولة أخرى لتبرير االنتهاكات بن أحمد على  ثناء السيد خالد، عالوة على ذلك." وأضاف "الدولي

في حرية  نالبحرينيد حقوق تقي توصية 44الحكومة أسابيع فقط في يوليو الماضي القتراح واعتماد وتنفيذ من استغرق األمر . لجاريةا

 ."والتعبير عن أنفسهم التجمع

لمجلس  45الـالواليات المتحدة والحكومات األخرى الحاضرة في الدورة  لبحرينمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في اتدعو ال

وق تدهور حالة حق معالجة بشكل جماعي وفعال فيومشاركة البحرين لحالة حقوق اإلنسان في البحرين  ةدقيق دراسةحقوق اإلنسان إلى 

 .اإلنسان في البالد
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