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 UPR               – 21/9/2017  البحرين

 السيد الرئيس...

الشامل للبحرين ، على ما انتهى إليه من استنتاجات وتوصيات متواضعة  الدوري  شكرًا للفريق العامل المعني باالستعراض
جدًا أمام حقيقة الوضع الكارثي في البحرين بعد تنازلها عن السيادة وقبول وصاية السعودية ومواصلة ارتكاب جريمة إبادة 

الة ججداده ، وال مجال بهذه العصميم نفسه وتراثه ووجوده على أرض أ ه فيأصابت التي جماعية لإلنسان البحراني األصيل
ونبين كل توصية أو استنتاج أو نذكر كل انتهاك لحقوق اإلنسان في البحرين وسنوجز ، فالواقع  أسماء األعضاءأن نذكر 

 اليوم في هذه الدولة ال عالقة له بالدول الديمقراطية ، ألنه أصبح يشكل نموذجًا ديكتاتوريًا يفتقد للنظام العادل وتنعدم معه
الديمقراطية ، وبالتالي التعاطي مع حالة حقوق اإلنسان في البحرين وفق اآلليات األممية ومنها آلية االستعراض الدوري 

تجدي نفعًا خاصة عندما يكون الفريق الحكومي من غير المؤمنين بحقوق اإلنسان وتكون هيئتها الوطنية  االشامل ال أراه
يض يت على أساس باطل ال عالقة لها بمبادئ باريس وهي ليست إال واجهة لتبالمعنية بحقوق اإلنسان قد قامت وشّكل

من السجل الحقوقي األسود لمملكة البحرين ، فالوضع كارثي وال تقدم في حالة حقوق اإلنسان والمعتقالت مليئة باألبرياء 
وحرية الصحافة الجنسيات ماٍض ،  المعارضين من قادة الحراك السلمي والعلماء وُنخب المجتمع والمرأة الناشطة ، وسحب

ديدن النظام البحريني هو واإلعالم مصادرة وا عدام الجمعيات السياسية ألكبرها قد تم ، وتكميم األفواه ومصادرة حرية الرأي 
الستبدال شعب  واستمرار جلب المرتزقة والتغيير الديموغرافي ماٍض على أشده في أكبر عملية تجنيس سياسي ممنهج

، وتوصياتكم المتضمنة التقرير  UPR/2012بالتالي فتوصيات اللجنة المستقلة )لجنة د. بسيوني( وتوصيات الـو  بأكمله
سبق له تناقش في ظل حرمان المدافعين عن حقوق اإلنسان من الحضور إلسماع مجلسكم الموقر بوجهات نظرهم ، ومن 

ال والتعذيب الجسدي كما حدث مؤخرًا بالزميلة الناشطة عاد إلى البحرين فمصيره إما الموت أو االعتقأمامكم و حضر أن 
مضربة عن الطعام مكسرة األضالع واألذرع ، أصابها معتقلة و  ابتسام الصائغ بسبب كلمة لها هنا في مجلسكم واليوم هي

 لتوفير ناتالوهن العام قابعة في معتقالت النظام غير المهيئة والتي ال تتمتع بأبسط المعايير الدولية ودون أية ضما
كما يحدث مع الكافة ، فعن أي توصيات نحن نتحدث مع النظام البحريني المرتهن للسعودية فهما  هناك محاكمات عادلة

ن عن حقوق من المدافعي األخرى  ومن يطالونه من الشعوب الخليجية االيوم يقومان باالنتقام من شعوبهم انأسوأ نموذج
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بل! بعد أن تطرد من هذا المجلس ، لتكون عبرة لغيرها  وأقلها الحكومات المستبدة بآليات أشدفأوقفوا هذه  اإلنسان بشتى السُّ
من الدول المارقة والمتمردة على النظام العالمي وأهداف األمم المتحدة ومبادئه وكل ما ورد في المواثيق الدولية من إقرار 

 في العالم. بما ألعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية تشكل أساس الحرية والعدل والسالم

 شكرًا السيد الرئيس...
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