
                                                      
 اإلنسانالجمعية البحرينية لحقوق     االتحاد العام لنقابات عمال البحرين    الجمعية البحرينية للشفافية 

  

   المدني المجتمع منظمات

  البحرين لزيارة اإلنسانلحقوق  السامية للمفوضية الرسمية بالدعوة ترحب

دعوة البيان ھذا على الموقعة المدني المجتمع منظمات ترحب ة الرسمية بال  للمفوض المقدم
ارة الحسين، رعد بن زيد األمير اإلنسان لحقوق السامي ة لزي ى لإلطالع البحرين مملك  عل
وقي الوضع راھن الحق ن ال ب ع دعو. كث ذه وت ات ھ وض الشخصي الحضور الجمعي  للمف
راغبين الخاصين المقررين معه مصطحبا السامي ارة في ال  المفوضية ومكتب البحرين زي
يم ع لتقي وقي، الوض نحھم الحق ت وم افي الوق از الك ذه النج ة ھ ى للوصول المھم دف إل  ھ

يم االطالع وير وتقي وقي الوضع وتط ا الحق س وتوصيات يتناسب بم وق مجل ان حق  اإلنس
ة الخاصة رين بمملك دة البح ي المتخ ھر ف ايو ش ام م ا ٢٠١٧ الع دعم وبم تكمال ي ذ اس  تنفي
  . 2011 نوفمبر بشھر الصادر الحقائق لتقصي المستقلة البحرينية اللجنة توصيات

ى الموقعة المنظمات وتبدي ذا عل ان ھ ذلك البي دعم كل ك اندة ال ة والمس ذه الممكن ارة لھ  الزي
ة ية المھم امية للمفوض ق الس ل ولفري ق العم ي المراف ذه ف ارة ھ ا الزي ق بم ات يتواف  واآللي
م االنسان حقوق مجلس في المتبعة رام موضع ھي التي المتحدة واألم ل من واجب احت  قب
  .الجميع

ات إن ة المنظم ى الموقع ذا عل ان ھ ى البي ة عل ة ثق ن تام وض أن م امي المف ق الس  وفري
م الخاصين المقررين زام يھمھ ام االلت ادئ الت وق بمب ة وصون اإلنسان حق انية الكرام  اإلنس
  .اعتبار كل فوق تعلو أھداف وھي المستدامة التنمية أھداف وتحقيق

  

  م٢٠١٧ يونيو ١٢ البحرين

  :ھي البيان ھذا على الموقعة المنظمات

  البحرين عمال لنقابات العام االتحاد

  اإلنسان لحقوق البحرينية الجمعية

 للشفافية البحرينية الجمعية


