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UPR OUTCOME OF BAHRAIN 
 

MR : MOHAMAD SAFA 

 السيد الرئيس
 إلنجازات وهمية تدعيها . فحكومة البحرين هي التي  لم نأت إلي مجلس حقوق اإلنسان للتأمر علي حكومة البحرين واإلساءة

في السجون  أساءت لوطنها وشعبها بتقويض العمل السياسي والحقوقي وحل جمعيتي وعد والوفاق وزج قادة المعارضة
سقاط الجنسية لمواطنين أصليين وحظر السفر للعشرات إلى جنيف .  وا 

 
حكومة البحرين التي لم تنفذ توصيات اإلستعراض األول وال الثاني والتوصيات اللجنة المستقلة وأوصدت باب الحوار الوطني 

 . والسياسي هي التي تدمر البحرين وتفتت وحدة شعبه وتفرط في سيادته واستقالله
 

يوما احد مؤسسي مملكة البحرين ورفضت  125حكومة البحرين التي فرضت اإلقامة الجبرية علي الشيخ عيسي قاسم منذ 
زيارة مقرري التعذيب والتعبير والحريات الدينية وتمارس التمييز الطائفي والسياسي  واستحدثت غرف الموت بإشراف جهاز 

 شوه صورة البحرين .األمن الوطني لتعذيب المعتقلين هي التي ت
 

سنوات من القمع والتعذيب  7جئنا اليوم الي جلسة اإلستعراض لنقول لحكومة البحرين أمام مجلسكم الموقر أال يكفي 
 واإلعدام واإلختفاء القسري وضرب كل مظاهر الحياة المدنية والصحفية والدينية ؟ .

 اسي والمصالحة الوطنية الشاملة ؟ألم تتعظ حكومة البحرين من فشلها وتفتح صفحة الحوار السي
ألم تتعظ حكومة البحرين من موجة النقد وتقارير اإلدانة العالمية النتهاكاتها الجسيمة بحيث لم تبق إال دولة واحدة لم تنتقد 

 حكومة البحرين وتلومها وهي مملكة البحرين ؟
لصاق تهم التجمهر والتنفس مركز الخيام في  جلسة اإلستعراض نقول لحكام البحرين : كفى ترهيب ال حقوقيين والمعارضين وا 

 و . . . .
نطالب مجلسكم الموقر باتخاذ مواقف حازمة إلن التساهل طيلة السنوات السبع الماضية شجع حكومة البحرين على التمادي 

 3في سحق الجسم الحقوقي والحريات العامة حيث أصبحت مملكة البحرين سجنا نطالب بإقفاله :
 عودة الحياة المدنية والديمقراطية . -
 اإلفراج عن كافة سجناء الرأي والضمير . -
 رفع اإلقامة الجبرية عن الشيخ عيسي قاسم . -
 حل جهاز األمن الوطني . -
 الغاء مرسوم القضاء العسكري وعقوبة اإلعدام . -
 جرائم اإلعدام والتعذيب . حل المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان إلنها لم تشكل على أساس مبادئ باريس , وبررت -
 توصية  بإشراف مفوضية حقوق االنسان . 36وضع جدول زمني لتنفيذ كافة توصيات االستعراض وليس فقط  -
 السماح للمقرر المعني بالتعذيب والمقررين األخرين بزيارة البحرين . -
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بالمعدات العسكرية كالواليات  الضغط علي الحكومة البريطانية اليقاف تعاونها األمني مع البحرين وعدم تزويدها -
 المتحدة األمريكية والبرازيل .

 إطالق مبادرة دولية من أجل حوار وطني شامل بين الحكومة والمعارضة . -
 
 

 شكرا السيد الرئيس
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