
 الدولي المجهر تحت البحرين
 

 في المشاركة الدول جميع من وصادق كامل تعاون حصلت علىإذا  فقط بنجاح اإلنسان حقوق قضايا معالجة المتحدة لألمم يمكن
 إليها توصل التي النتائج بمراقبة مكلفة هيئة وهي ،المتحدة لألمم العامة للجمعية الثالثة للجنة الشهر هذا اجتماع بين. الوقائية هاإجراءات
 البحرين مثل لدولة يمكن كيف العامة، الجمعيةب ذات الصلة اإلنسان بحقوق المتعلقة القلق اعثبو ومعالجة اإلنسان حقوق مجلس

 هدعم العامة الجمعية في البحريني الوفد يدعي بينماف. فعليا   أن تتعاون معها دون المتحدة األمم في اإلنسان حقوقهيئات  في المشاركة
 .الوعود تلك الحترام نية لديها تليس أنه إلى يشير المتحدة لألمم الخاصة اإلجراءاتب التزامها عدمولكن  اإلنسان، لحقوق الدولية رقابةلل

 
 التشيكي لوفدحيث لفت ا. المشاركة بغير التزامالدول  النتقاد منصة األعضاء الدول من عديدلل األسبوع هذا الثالثة اللجنة اجتماع قدم

 المعاملة ضروب من وغيره بالتعذيب المعني الخاص المقرر منديز، خوان لسيدل مقررةال زيارةال البحرينية الحكومة إلغاء إلى االنتباه
 الكافية الطبية الرعاية توفير وضمان السجون أوضاع تحسين" البحرينية الحكومة من أيضا   الوفد وطلب ،المهينة وأ الالإنسانية وأ القاسية
 حقوق ناشطو أكاديميهو و السنكيس الدكتور البحرينية السلطاتسجنت ". السنكيس ستاذاألو العكري الدكتورو الدمستاني السيد للسجناء
 االعتقال من عانوا الذينمن األطباء  اهم الدمستانيو العكري حين في ،الحقا   الالزمة الطبية الرعاية من منعوقد  ،0202 عام في إنسان

 .0200في  العربي الربيع احتجاجات خالل بالغة جروحابين بالمص المحتجين مساعدة بعد والتعذيب

 
 الحكومات معزيارات  جدولة صعوبات منديز الخاص المقرر أوضح عندما االجتماع في الحق وقت في البحرين إلى االهتمام تحوللقد 
 داعمين التطورات، هذه إزاء القلق عن األوروبي واالتحاد سويسرا من كل تأعربوقد . كمثال البحرين باستخدام وذلك المتعاونة، غير

 توضيحب منديز السيد بسؤال ذلك من أبعدإلى  األوروبي االتحاد وفد ذهبوقد  الخاص؛ المقرر لعمل الالزمة متابعةلل القطرية الزيارات
 .واليته في تنفيذ قدرته على والتأجيالت اإللغاءات لهذه السلبية التداعيات

 
 مختلف مع التعاون استمرار على الشديد حرص ]البحرين[" تأكيد إلعادة الفرصة البحرين استغل وفد ،التفاعلي الحوار في كمشارك
". هي طرفا  فيها التي المعاهدات هيئات ومختلف الشامل الدوري االستعراض آلية خالل من اإلنسان حقوق ومجلس المتحدة األمم هيئات
 التزامالعام، يضع  هذا من فبراير نشر فيالذي  البحرين في اإلنسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونمنظمة  تقريرذلك  ومع

صعوبات عن  متحدثا   منديز لسيدلوافيا   ردا   الوفد لم يعط ، كماجدي تساؤل موضع الشامل الدوري االستعراض آليةب البحرينية الحكومة
 .المناسبة الثنائية اآلليات خالل من تناقش أن يجب مواعيد أي نوأ متابعة، زيارة جدولة

 
 تسليط خالل من اإلنسان حقوق مجال في باإلصالح عن التزامها بإعطاء تفاصيل اإليجابي، الجانب على بيانه إنهاء البحريني الوفد حاول
 آليات" بمثابةهما  المنظمتين. اإلنسان لحقوق ةالوطني والمؤسسة الداخلية وزارة في مكتب األمانة العامة للتظلمات إنشاءعلى  الضوء
 االختياري البروتوكول من 3 المادة في عليها المنصوص المتطلبات التوافق مع بزعم اإلنسان، حقوق انتهاكات لرصد" وطنية وقائية

 عدم يفصل فيه أغسطس في البحرين في اإلنسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونلمنظمة  تقريرصدر  .التعذيب مناهضة التفاقية
 األوروبي واالتحاد سويسرا تصريحات ديردت بوضوح البحريني الوفد به كان يعني ،ترويجها لهذه المؤسستين. المؤسسات هذه فعالية

 المحلية البحرينية سجن السلطاتتو تعذب طالماولكن  .االختياري البروتوكول في الدولية االلتزامات وتعزيز دعم في األخرى والوفود
 جادة كانت إذا. يكون مصدر اشتباه البحرين حكومة من قبل وطنية وقائية آليات أي فعالية فإن وآخرين، السنكيس الدكتورك الرأي سجناء

 واالتحاد سويسرا وفود لنصيحة االستماع البحرين حكومةعلى  ينبغي اإلنسان، حقوق مجال في لإلصالح المعلن التزامها ممارسة في حقا  
 .االختياري البروتوكول على والتوقيع األوروبي

 
 

السامية  المفوضيةقامت  أمس،. الثالثة للجنة الرسمية االجتماعات وعلى هامش خالل اإلنسان حقوقل للمناصرين الدولي عملال يستمر
 دور" على جانبيا   حدثا   برعاية الحكومية، غير المنظمات من ومجموعة الدائمة البعثات من العديد مع جنب إلى جنبا   ،لحقوق اإلنسان

 تشجع. التعذيب مناهضة اتفاقية مبادرة طالقإل" المعاملة، سوء ضروب من وغيره التعذيب ومنع التحقيق في الطب علومو الجنائي الطب
 البحرين في اإلنسان حقوق انتهاكات إزاء القلقللتعبير عن  الجميع البحرين في اإلنسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونمنظمة 

 .المتوافقة غير الدول من االنتهاكات لرصد اإلنسان لحقوق الدولية الهيئات لهذه والمتطورة الهامة الجهود لمتابعة وخارجها
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