
 
 

 اإلنسان التابع لألمم لمجلس حقوق 25 الدورةعرض عام لمشاركة المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين في 
 المتحدة

 
 

 اإلنسان التابع لألمم لمجلس حقوق 25 الدورةفي  المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينفي شهر مارس، شاركت 
الدول  العشرات من المنظمة. وقد التقت اإلنسان في البحرين المستمرة لحقوق نتهاكاتباال الوعي لرفع مستوىفي جنيف بسويسرا  المتحدة

المنظمات غير الحكومية وموظفي األمم المتحدة واإلجراءات  العديد منو السامي لحقوق اإلنسان للمفوضالمتحدة  األعضاء، ومكتب األمم
 .الخاصة

 
المنظمة . أصدرت مارس 6بتاريخ  اإلنسان حقوق مجلس خليفة آل خالد البحريني الشيخ وزير الخارجية عندما خاطب الشهر أحداث بدأت

 نحو تنفيذ كبيرا  ا  قد أحرزت تقدم أن البحرين الوزير اتادعاء تطعن فيه ا  صحفي ا  بيان في البحريناألمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
 حالة حقوق تدهورل . كما أشارت المنظمة2102لعام  االستعراض الدوري الشاملو  لتقصي الحقائق البحرينية المستقلة اللجنةتوصيات 

التجمع  حريات تقيد التي القوانين وإقرار التعذيب ةواستمرار ممارس السجناء السياسيين آالف احتجاز المتمثله في اإلنسان في البحرين
 .اإلنسان لمنتهكي حقوق اإلفالت من العقاب ثقافةاستمرار و والتعبير

 
حدثا  المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين استضافت ،مارس 12 في

  ن"للبحري الشامل االستعراض الدوري توصيات راسة: داالصالح الفشل في" بعنوان جانبيا
المنظمة العالمية و ريدرسو  (FIDH)لحقوق اإلنسان االتحاد الدوليالسالم و مؤسسة بدعم من

البحرين  مركزو  (BHRO)اإلنسان حقوقل البحرين مرصدو  (OMCT)التعذيب لمناهضة

 158ـالتنفيذ الفعال لل نحو بحرينلل ضئيلال التقدم المتحدثون وناقش. (BCHR) انلحقوق اإلنس

 .2102لعام  االستعراض الدوري الشامل كجزء من  ة التي قبلتهاتوصي
 

 
 لدراسةالسالم  مؤسسة بدعم من آخر يا  جانب حدثا   المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينمارس، استضافت  01في 

 .عتقال والتعذيبباال واالبتزاز التخويف منها أساليب باستخدام البحرين حكومةمن قبل البالد  في اإلنسان المدافعين عن حقوق انتقام من
 
 

منظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في في نفس اليوم، ألقى المدير التنفيذي لل

بشأن  من جدول األعمال 3 ار البندفي إط مجلس حقوق اإلنسان في مداخلة شفوية البحرين

 المستمرة لحقوق االنتهاكات عبدهللا السيد وناقش. اإلنسان في البحرين المتدهورة لحقوق الحالة
 السنكيس عبد الجليلو الخواجة عبد الهادي مثل قلق،المثيرة لل بارزةال حاالتالاإلنسان و

 جهادسنوات  10 العمر البالغ منالطفل و ميدانال يقتو مشيمع حسنو حسين عبدالوهابو
اإلنسان  لتحسين حقوق البحرين ضغط علىلل مجلس حقوق اإلنسان عبد هللا السيد حثو .السميع

 التعاون الكاملو ،السجناء السياسيين إطالق سراح جميع إلى الحكومة على أرض الواقع، ودعا
السامية لحقوق  لمفوضةلدائم  مكتب بإنشاء والسماح لألمم المتحدة، اإلجراءات الخاصة مع

 .تقاريرلتقديم الكاملة  صالحية مع في البحرين حقوق اإلنسان
 

 
 إلى أن مشيرا   من جدول األعمال 4 في إطار البند حقوق اإلنسان مجلس في مداخلة شفويةعضو المنظمة مايكل باين  ألقىمارس،  01في 

 وقال .الدوري الشامل واالستعراض لجنة تقصي الحقائق خاللمن  االلتزامات التي تعهدت بها في االرتقاء إلى مستوى قد فشلت البحرين
 السلميين ما زال النشطاء اإلنسان في البحرين، انتهاكات حقوق توثيقمستمرة في  األمم المتحدة المختلفة آليات أن أنه في حين باين السيد

 السماح لممثليب باين السيد ودعا .أبو ديب ومهدي حبيل حسينو العكري الدكتور علي تتعلق بعملهم، بما في ذلك بتهم رهن االحتجاز
ضروب  وغيره من المعني بالتعذيب قرر الخاصالم منديز، السيد خوان بما في ذلك البحرين، لزيارة لألمم المتحدة اإلجراءات الخاصة

 .البحرين مفوضية فيلل دائممكتب  إلنشاء المنظمة دعوة وكرر ةالمهين والالإنسانية  القاسية أو المعاملة
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منظمة األمريكية ال نيابة عن مجلس حقوق اإلنسان في مداخلة شفوية مرصاد البحرين من منظمة هورن جون ألقى، مارس 01 في

 منظمات حقوق دعمفي  يةالبحرين فشل الحكومة إلى مشيرا   من جدول األعمال 5 في إطار البند للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين
في  األمم المتحدة الخاصة إجراءاتمن  غياب أي الضوء على هورن السيد ة. سلطمحلي الشكوى وآليات مصداقيةالذات  مستقلةالاإلنسان 
ستقاللية لال الفتقارهما للشكاوىاألمانة العامة  ومكتب (NIHR) لحقوق اإلنسان الوطنية المؤسسة كل من وانتقد ،2116منذ عام  البحرين

 نصافقدموا شكاوى عند هاتين الجهتين طلبا  لإلالذين  بأن األفراد مقلقة أيضا تقارير هورن السيد وناقش. بفعالية بأعمالهما للقيام الالزمة
 من النطاق واسعةال توصياتالوالمفوضية  التزاماتها تجاه تأخذ على محمل الجد أن حكومة البحرين هورن السيد ودعا .االنتقام واجهوا

 .االستعراض الدوري الشامل
 

 
حكومة  تجاوزات إلى المجلس بشأن 1البند  في إطار مداخلة شفوية باين ألقى السيد مارس، 21 في

 و 1و  2 وادعلى الم البحرين لتحفظاتها انتقد. كما المرأة حقوقفي ما يخص  عالن فييناإل البحرين
قائمة الإلى  مشيرا( سيداو) التمييز ضد المرأة على جميع أشكال اتفاقية القضاء من 26 و 06و  15

توصيات لل فعالال تنفيذال يقوض بما اتفاقية سيداو أجزاء رئيسية من التحفظات على موسعة منال
العدل  في إدارة الجنستحيز بسبب المداخلة ال شملتكما  .في البالد لالتفاقية المتعلقة بالسياسة العامة

تحفظاتها  لسحب البحرين باين السيد ودعا. األسرة وقانون بالجنسية فيما يتعلق سيما وال البحرينب

 .بشأن الجنسية طال انتظاره مشروع قانون وتمرير على االتفاقية
 

 
 

 
من جدول  2 في إطار البند مجلس حقوق اإلنسان في مداخلة شفوية باين ألقى السيد مارس، 26 في

منذ عام  البحرين المفوضية في التي أثارتها المتكررة المخاوف الضوء على مسلطا   األعمال
في عام  التي أثيرت إلى المخاوف باين السيد وأشاربعد.  الحكومة لم تستجب لهاوالتي  ،2100

 وكذلك ،"03على إدانات مجموعة "البحرين  نافي بيالي المفوضة السامية من قبل 2103
بال  مستمرة ال تزال وهي ممارسة - األمن البحرينية للقوة من قبل قوات االستخدام غير المتناسب

المقررين الخاصين باألمم  العديد من من قبل2102 عام مطالبل أيضا باين السيد وأشار .هوادة

 .نبيل رجب بعد اعتقال "اإلنسان ضد المدافعين عن حقوق االضطهاد حملة" ءنهاال للبحرين المتحدة
 مدافعين آخرين عن حقوق تعرضفي  في السجن، السيد رجب شهرا، ال يزال تسعة عشر بعد

 .منفىاللجوء للإلى  جبر آخرينوا مضايقةالو تعذيبالولالعتقال اإلنسان 
 
 
 
عدة  باين السيد تناول .األعمال من جدول 10 البند في إطار وهذه المرة ،للمنظمة السادسة مداخلة شفويةال باين ألقى السيد مارس، 22 في

األمانة  ومكتب المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عدم فعالية اإلنسان في البحرين، وكرر حقوقليات آل التقنية كفايةالعدم  من مجاالت

واختتم باين:  .اإلنسان محتملة لحقوق تصدي النتهاكاتوال والسياسات الوطنية الممارسات نقدومستقلة ل مشروعة اتآليك العامة للشكاوي

 ومعايير حقوق ياتوآل معاهداتاالمتثال لعلى  قادرة أخيرا   البحرين قنية، قد تكونوالمساعدة الت الرصد الخارجي مزيد من أنه مع نأمل"
 ." البالد التزمت الدولية التي اإلنسان

 
 

في  البحرين فشل يتحدث عن باين مايكل
توصيات االستعراض الدوري  تطبيق

 الشامل

 

ضرورة اإلفراج عن  يتحدث عن عبد هللا السيد
 السجناء السياسيين جميع
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