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 سيدي الرئيس،

 
تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين، مع معهد البحرين 

 االتح بعضللحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق اإلنسان، لفت انتباه المجلس ل
 في الشيعة دضالعمل في  اإلقصائية ممارساتال .البحرين مملكة في والتمييز الديني التعصب
 ،يعةالش المسلمين علماء مجلس حلو األمن؛ قواتالعمل في ب يتعلق فيما خاصة ،البحرين

 64 و 66 راتالفق الثاني القسمتنتهك  البالد، في الشيعية الدينية الشخصيات أبرز ومضايقة

 .ديربان عمل وبرنامج إعالن من 64 و

 
 التمييز هذا. البحرين في العام القطاع في التوظيف في التمييز من الشيعة ونالبحريني يعاني

 في ةشيعلل تمثيل يوجد الكما  .األمن وقوات الداخلية وزارة في ربشكل أكب القلق يثير

 انتهاكات يف القوات هذه ورطتت ما غالبا   لذا .البحرينية األمن قوات في لقيادةل العليا المستويات

 صياتوالشخ والحقوقيين السياسيين والنشطاء المتظاهرين تستهدف التي اإلنسان حقوق

 .ةيالشيع العبادة وأماكن الدينية

 االحتجاز،و المضايقاتب شيعةلل الروحيين الزعماء من العديد استهداففي  البحرين تستمرو

 يعل محمد والشيخ المقداد، عبدالجليل الشيخو المقداد، حبيب محمد الشيخ: ذلك في بما

 .محفوظال

، 2012 عام يف البحرينية تعسفا   جنسيته سحبت الذي نجاتي، حسين الشيخ قضية خاص بشكل

 قبل من العام هذا من سابق وقت في ضده المستمره االنتهاكات على الضوء تسليط تمفقد 

 لذيا بيليفيلدت، هاينر السيد المعتقد، أو الدين بحرية المعني الخاص المتحدة األمم مقرر

 الباقي عبد ميرزا حسين[ الشيخ] اضطر[ 2016] أبريل 23 في" :هأن من قلقه عن أعرب

 ". سلطاتال قبل منكبيرة  مضايقاتو لضغوط تعرضه بعد لبنانإلى  بلده مغادرة إلى نجاتي

 بيةاألغل تجاه والتمييز الديني التعصب من نمط وجود مرارا   البحرين حكومة أثبتت وقد

 لخاصا المقرر زيارة لتسهيل البحرين حكومة ندعو لذلك .البحرين في السكان من الشيعية

 حكومة نطالب كما .ممكن وقت أقرب في ومستقل محايد تقييم إلجراء الدينية بالحرية المعني

 وتقارير الحقائق تقصيل البحرينية لجنةال توصيات تجاه بالتزاماتها وفاءإلى ال البحرين

 .الديانات جميع ألتباع التمييز ضد ضمانات بشأن الشامل الدوري االستعراض

 شكرا  لكم.


