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 السامية مفوضيةالو بين البحرين التعاون الكامل إلىالمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين دعو ت

 حقوق اإلنسانل
 

الغرض من  كان. شهرين مدةالتي استمرت ل البحرين لمملكة بعثتةالفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  اليوم اختتم

 السابقة التقنيةالبعثة  البالد منذ التي تواجه أزمة حقوق اإلنسان معالجةل حكومة البحرين لاتخذت من قب تقنية ةأي خطو تقييم المفوضية بعثة
 مؤقتة لبعثة للسماح الحكومة البحرينية بقرار المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينترحب . 2012 في عام للمفوضية

المنظمة األمريكية للديمقراطية  في نفس الوقت، تشعرو .في البحرين يحقوقال وضعال في ةالمستمر لمشاركتها السامية المفوضية وتحيي

في  تواجدهمخالل فترة  وممثليها حقوق اإلنسانل السامية مفوضيةال مع التعاون الكامل في البحرين حكومة فشلبقلق كبير لوحقوق اإلنسان 

 .البالد

 
 البحرين عناد حكومة لألسف، فإنولكن  .اإلنسان في البحرين انتهاكات حقوق من العديد معالجةفي  نشطة للغاية السامية المفوضيةإن 

الصالحية الكاملة للتطبيق  السامية البعد التام عن اعطاء المفوضية ومع .تحقيقه على قادر المفوضية فريق كان الذي المقدار ها قيداتدخلو

في  المساعدة تقديمأن  المفوضية فريقل تسمح ولمالتقني"  التقييم" على تقتصر المفوضية مهمة حكومة البحرينجعلت  ،وتقديم التقارير

في  ودائم كامل مكتب إنشاءب مفوضيةلل سماحال حكومة البحرين فقد رفضت عالوة على ذلك،اً. علن ها عن النتائجيرارتق نشر أو التطبيق

 اإلنسان الموثقة حقوقانتهاكات  استمرار في مجال حقوق اإلنسان، على الرغم من الوفاء بالتزاماتها مساعدة الحكومة في من أجل البحرين
المقرر الخاص المعني  الغاء زيارة  بما في ذلك حقوق اإلنسان،السامية ل مفوضيةبال السابق االستخفاف عندما يقترن .منهجيةالو اً جيد

 البحرين حكومةأن  بدخول البالد، فمن الواضح األخرى لألمم المتحدة اإلجراءات الخاصة من السماح ألي وعدم مرتين بالتعذيب الزيارة
 .هذا التفاعل من وسائل اإلعالممن  تتلقاه ذيال اإليجابي هتماماالمفوضية والمع  الشكلي بالتعاون مهتمة فقط

 
 السامية لحقوق اإلنسان مفوضيةالتواصل " :منظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينقال حسين عبدهللا، المدير التنفيذي لل

 فيه نحيي ." وأضاف: "في الوقت الذياإلنسان في مجال حقوق هاالتزاماتتطبيق  وتحسين البحرين لقدر أكبر من المساءلة حكومة دفع
 لتنفيذ للمفوضية لرفضها السماح المسؤولية حكومة البحرين تحميل علينا ، يجبعلى التطبيق البحرين لحمل السامية لسعيها المفوضية

 ." بالكامل مهمتها
 

 هداف وغاياتألالكامل  واالمتثال تمكينال إلى حكومة البحرين منظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينالتدعو كما 
مفروضة التي كانت قيودالدون  بحرينلل وغير المقيد الفوري مفوضية بالوصولالسماح للعن طريق:  حقوق اإلنسانالسامية لمفوضية ال

 المؤسسةجعل ، المعني بالتعذيب المقرر الخاص وخاصة المعنيةلألمم المتحدة  رجرااات الخاصةاإل زيارة تسهيل، األخيرة البعثة على
 رجميع حسن النية باإلفراج عن تقديمة، المفوضي من اعتماد ى الحصول علىلي إسعالو باريس مبادئمتوافقة مع  لحقوق اإلنسان ةوطنيال

هذه  .والتجمع حرية التعبيرل المقييدة القمعية وطنيةال إلغاء التشريعاتو، والترجمع التعبير بحريةتتعلق  بتهم السرجناا السياسيين المحترجزين

مع عام في غضون مكتب دائم للمفوضية السامية  انشاا بهدف في الوقت ذاته يرجب أن تطبق ملموسةال، واألهداف القصيرة المدى
 .اإلنسان الدولية في مرجال حقوق اللتزاماتها البحرين على تنفيذ واستقاللية بشفافيةلإلشراف  في المنامةصالحية تقديم التقارير 

 
رجادة  الدولي بأنها للمرجتمع البحرين حكومة حتى تبرهنأمر ضروري  مع مفوضية حقوق اإلنسان التام والكامل التعاونقال حسين عبدهللا "

السماح  ورفض محدودة تقنيةبعثات  في اإلصرار على االستمرارمن خالل ." وأضاف "اإلنسان منهرجية لحقوقال النتهاكاتلالتصدي  في
 حقيقية بطريقة اشراكهم من بدالا  تحت البساط اإلنسان انتهاكات حقوق بأنها تريد كنس الحكومة تبين ،ة بدخول البلدالخاص لإلرجرااات

 ."وملتزمة كبيرةو
 


