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 Item 2 -12/9/2017           رد على المفوض السامي      / عام

 ...السيد الرئيس

 االنتقامية ترهيب المدافعين عن حقوق اإلنسان شكرًا لكم على توجيهكم التحذر الشديد والرفض الصريح لممارسات بعض الحكومات

تسليط الضوء على مواطن االنتهاكات لحالة  ما من شأنه تقريرهأن ُيضمَن  كما نشكر سعادة المفوض السامي على ذلك وقد عودنا

 .هذا العالم وفي منطقتنا العربية والخليج خاصة التي ترتكب في كافة البقع المظلمة في والفظائعحقوق اإلنسان والجرائم 

ففي البحرين تستمر االنتهاكات بأشكالها التي شكلت جرائم جسيمة ضد اإلنسانية وما زالت جريمة اإلبادة الجماعية متواصلة ضد 

التقرير الدوري الشامل  نستعرض ومجلسكم الموقر عندماالشعب األصيل المستهدف بإنسانه وتراثه وسوف نفصل في ذلك أكثر 

 .للبحرين الذي ازداد سواداً 

اليمن فإنه وللمرة العاشرة خالل عامين قدم ستيفن أوبراين وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية إلى مجلس األمين الدولي إحاطة وفي 

والحزن العميق  –وتجويع وأوبئة وٕاغالق مطارات وموانئ  –فحرب شاملة وحصار  –بال هوادة  ةتواصلم قال فيها أن معاناة اليمنيين

السعودية ( ، م لعدم تحقيق أي تقّدم ملموس لوضع حد للكارثة المروعة التي صنعها البشر من دول العدوانينتاب مجلسكم والعال

 .ونؤكد على أهمية األخذ بتوجيه المفوض السامي للمرة الثالثة لتشكيل هيئة تحقيق دولية مستقلة )وحلفاؤها

كانت تتطلع أن يكون تعاون دولها على البر  التيعلى وشك أن ينفرط وهذا ما تتمناه الشعوب الخليجية ودول الخليج عقد تضامنها 

لذلك فإن هذه وبسبب تراجع هامش الحريات وانعدام الديمقراطية ،  تقوى إال أنه وبعد أن ثبت تعاون بعضها على اإلثم والعدوانوال

 .لتحول إلى ملكيات دستوريةا تكم علىاعدتطلع لدعم مجلسكم الموقر لمست الشعوب الخليجية

داعش وأخواتها والمدعومة من السعودية : م المتالحقة للجماعات اإلرهابيةوفي سورية كلنا يتطلع للدفع بعملية السالم بعد الهزائ

فيرية في آخر معاقلها الوهابية التك وحلفائها ، والعراق فقد طّهر أرضه وهو في آخر مراحل القضاء على داعش والجماعات اإلرهابية

 .في الموصل وتلعفر

ت الحياة والحريات المكملة والمصاحبة ألن يعيش اإلنسان امنطقتنا العربية يحرم إنسانها اليوم من أبسط مقومإن ... السيد الرئيس

أفسح من الحرية والرقي االجتماعي ، فهل سنرى يومًا قريبًا تشرق فيه شمس الحرية في في سالم وحسن جوار ومستوى حياة أرحب و

 !نأمل ذلك –منطقتنا وهل سيعيننا من يتشّدق بحضارته ورقيه بدًال عن التآمر علينا 

 ...شكرًا السيد الرئيس
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