
 
 

 :الحقائق لتقصي المستقلة البحرينية اللجنة مفكرة

 ومنهجية مستمرة وانتهاكات وقمع الحقيقي التطبيق على ضائعة سنة

 

ٌوماً على الفشل الكامل وغٌاب اإلرادة  476مضت سنة منذ إطالق تقرٌر اللجنة البحرٌنٌة المستقلة لتقصً الحقائق. مّر 

ٌوماً على التجاهل المستمر من السلطات البحرٌنٌة لاللتزامات  476السٌاسٌة فً معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان مّر 

ٌوماً على القمع المنهجً  476بما فٌها االستعراض الدوري الشامل. مّر المقطوعة فً آلٌات متابعة حقوق اإلنسان، 

ٌوماً  476ٌوماً على انتهاك التمتع بحرٌة التعبٌر والتجمع. مّر  476للمجموعات المعارضة وناشطً حقوق اإلنسان. مّر 

 .صٌات كثٌرة قبلتها الحكومةٌوماً على عدم تطبٌق تو 476على الحصانة الكاملة لمرتكبً انتهاكات حقوق اإلنسان. مّر 

، قّدمت اللجنة البحرٌنٌة المستقلة لتقصً الحقائق، المشّكلة بأمر ملكً، تقرٌراً من أكثر من 3002تشرٌن الثانً  34فً 

صفحة، بعد تحقٌق فً األحداث الجارٌة فً البحرٌن، ووضعت كذلك توصٌات عدٌدة. وكل التوصٌات المتعلقة  600

 .السٌاسٌة والتمتع اإلجمالً بحقوق اإلنسان قبلتها الحكومةبالجوانب التشرٌعٌة و

لكن وعلى الرغم من الموقف الواعد للحكومة وقتئذ، والدعوة المستمرة من المجتمع الدولً فً آلٌات مختلفة لمتابعة حقوق 

ان نافً بٌالي ورئٌسة اإلنسان، بما فٌها االستعراض الدوري الشامل، ودعوة المفوضة العلٌا لألمم المتحدة لحقوق اإلنس

مجلس حقوق اإلنسان لورا دوبوي السٌر، ال تحرك البحرٌن ساكناً بسجلها من االنتهاكات الفادحة لحقوق اإلنسان. لذلك 

تحصل أفعال قمعٌة صارخة أكثر ٌومٌاً فً البحرٌن، لُتضاف إلى األحداث الموثقة أصالً فً تقرٌر اللجنة البحرٌنٌة المستقلة 

سنة(،  29% من المستهدفٌن تقل أعمارهم عن 50احتجاز ) 900عملٌة قتل، وألف و 0:ق; حصل أكثر من لتقصً الحقائ

  .شخص من أعمالهم أو أوقِفوا عن العمل فً القطاعٌن العام والخاص 500وطِرد ما إجمالٌه أربعة آالف و

تشرٌن األول، حظراً تاماً لكل  40اً، فً كذلك وفً تناغم مع األعمال القمعٌة المنهجٌة، أصدرت الحكومة البحرٌنٌة أخٌر

 .مواطن بحرٌنً 42تشرٌن الثانً أعلنت فٌه أنها سحبت الجنسٌة من  8التجمعات العامة والتظاهرات، وبٌاناً رسمٌاً فً 

ر أن وفً ضوء الذكرى السنوٌة لصدور تقرٌر اللجنة البحرٌنٌة المستقلة لتقصً الحقائق، نحن المنظمات الموقعة أدناه نستذك

انتهاكات حقوق اإلنسان فً البحرٌن تعكس ذروة سنوات من السٌاسات غٌر المناسبة التً افتقرت إلى االعتراف بالحقوق التً 

 :للبحرٌن واجبات إزاءها وفق القانون الدولً وإلى بلورتها. وفً هذا البٌان المشترك، ندعو الحكومة البحرٌنٌة إلى

بٌق تقرٌر اللجنة البحرٌنٌة المستقلة لتقصً الحقائق واالستجابة إلى الدعوات المتعلقة أن تتخذ خطوات ملموسة نحو تط•    

 بالتطبٌق غٌر الكافً، وأن تؤسس آلٌة فاعلة لمتابعة تطبٌق التوصٌات، بالتشاور الوثٌق مع منظمات المجتمع المدنً،

شروط جمٌع المعتقلٌن بسبب ممارستهم الحق وأن ترفع الحظر التام على حرٌة التجمع والتعبٌر وأن تطلق من دون •    

 األساسً بحرٌة التعبٌر وحرٌة التجمع،

وأن تنهً الحصانة وتضمن المساءلة فً خصوص جمٌع المشاركٌن والمشرفٌن والمتغاضٌن واآلمرٌن فً مجال السماح •    

األمنٌة" النتهاك الحقوق اإلنسانٌة بانتهاكات لحقوق اإلنسان وعملٌات القتل خارج القضاء وأن توقف استغالل "المخاوف 

 األساسٌة،

وأن تحترم تعهداتها أمام مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وأن تتعاون بفاعلٌة مع اآللٌات الدولٌة لمتابعة حقوق •    

 .المقبولة فً مراجعة الدورة الثانٌة لالستعراض الدوري الشامل 256اإلنسان، بما فٌها تطبٌق التوصٌات الـ

كذلك وفً ظل عدم كفاٌة محاوالت الحكومة البحرٌنٌة لتطبٌق تقرٌر اللجنة البحرٌنٌة المستقلة لتقصً الحقائق، ندعو المجتمع 

 :الدولً إلى

أن ٌدعم تأسٌس آلٌة دولٌة للمتابعة من خالل قرار لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تتابع تطبٌق توصٌات اللجنة •    

 ة لتقصً الحقائق والوضع العام لحقوق اإلنسان فً البحرٌن،البحرٌنٌة المستقل

وأن ٌدعو إلى دورة خاصة عن البحرٌن لمجلس حقوق اإلنسان تستجٌب إلى مخاوف المجتمع الدولً فً شأن االنتهاكات •    

 .الجسٌمة الحاصلة

 :البٌان مبادرة مشتركة من

 شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة

 لبحرٌنً لحقوق اإلنسانالمرصد ا



 
  (BRAVO)المنظمة البحرٌنٌة للتأهٌل ومكافحة العنف

 الجمعٌة البحرٌنٌة لحقوق اإلنسان

 :تبنت البٌان منظمات المجتمع المدنً التالٌة

 :من العالم العربً

 (منتدى البحرٌن لحقوق اإلنسان )البحرٌن.1    

 (رالجمعٌة المصرٌة لتعزٌز المشاركة المدنٌة )مص.2    

 (تجمع المنظمات غٌر الحكومٌة اللبنانٌة فً صٌدا )لبنان.3    

 (التجمع الدٌمقراطً للمرأة )لبنان.4    

 (المركز الوطنً للتنمٌة والتأهٌل )لبنان.5    

 (لبنان )لبنان –المساعدات الشعبٌة النروٌجٌة .6    

 (محامون للدفاع عن حقوق اإلنسان )األردن.7    

 (مورٌتانٌة للعمل االجتماعً )مورٌتانٌاالشبكة ال.8    

 (الفضاء النقابً )المغرب.9    

 (فلسطٌن ) (PNGO)شبكة المنظمات األهلٌة الفلسطٌنٌة.10    

 (مركز القدس للدعم القانونً )فلسطٌن.11    

 (المنتدى المدنً السودانً )السودان.12    

 (مركز الجندر للتدرٌب )السودان.13    

 :من العالم
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